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NUMERIŲ PERKĖLIMO CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS ADMINISTRAVIMO PASLAUGŲ 

SUTARTIES PRIEDAS NR. 4 

 

PAPILDOMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI 

 

1. Papildomos paslaugos, jų apskaičiavimo tvarka ir įkainiai  

1.1. Atlygis už Papildomas paslaugas (toliau – Atlygis) bus skaičiuojamas, atsižvelgiant į visų 

Administratoriaus specialisto Papildomos paslaugos suteikimui sugaištą laiką, matuojamą darbo 

valandomis (įskaitant, bet neapsiribojant, informacijos rinkimą, analizę, apibendrinimą, dokumento 

paruošimą, rezultatų pateikimą Klientui). Paslaugų atlikimas įforminamas Papildomų Paslaugų 

perdavimo-priėmimo aktu, kurį pasirašo abiejų Šalių atstovai per 10 (dešimt) dienų nuo Papildomų 

paslaugų suteikimo dienos. Tuo atveju, jeigu Klientas per šiame punkte nustatytą terminą nepasirašo 

Papildomų paslaugų perdavimo-priėmimo akto, laikoma, kad Papildomos paslaugos suteiktos 

tinkamai.   

1.2. Šalys susitaria, kad Administratoriaus Atlygis už suteiktas Papildomas paslaugas bus skaičiuojamas 

pagal žemiau pateiktoje lentelėje nurodytus įkainius. 

 

Nr. Specialisto pareigybė Matavimo vienetas Kaina, EUR be PVM 

1.  Sistemos architektas 1 asmuo,   1 val. 100 

(vienas šimtas) 

2.  Programuotojas 1 asmuo,   1 val. 80 

(aštuoniasdešimt) 

3.  Analitikas 1 asmuo,   1 val. 90 

(devyniasdešimt) 

1.3. Visos šiame Priede numatytos kainos pateikiamos, neįskaitant Pridėtinės vertės mokesčio (PVM). 

1.4. Kitos Administratoriaus paslaugos, nesusijusios su telefono ryšio numerio perkėlimu, kurių įkainiai 

nenurodyti sutartyje ir kurios gali būti teikiamos, yra teikiamos Šalims sudarius papildomus 

rašytinius susitarimus, jei tokie bus reikalingi. 
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2. Kitos sąlygos 

2.1. Tiek, kiek konkrečiai neaptarta šiame Priede, šiam Priedui bus taikomos ir jis bus aiškinamas pagal 

Sutarties nuostatas.  

2.2. Šalys šį Priedą perskaitė, suprato jo turinį bei pasekmes ir tai paliudydamos bei niekieno 

neverčiamos pasirašė šį Priedą dviem egzemplioriais lietuvių kalba. Nuo šio Priedo pasirašymo 

momento abu šio Priedo egzemplioriai yra neatsiejama numerių perkėlimo sistemos centrinės 

duomenų bazės palaikymo paslaugų teikimo Sutarties dalis ir turi vienodą juridinę galią. Vieną šio 

Priedo egzempliorių turi Administratorius, kitą – Klientui. 

 

 

 

 

 

 

Šalių rekvizitai: 

 

Administratorius                                                                          Klientas 

Viešoji įstaiga „Numerio perkėlimas“: 

Jogailos g. 9, LT- 01116 Vilnius 

Įmonės kodas: 303386211 

Duomenys kaupiami ir saugomi  

Juridinių asmenų registre 

AB SEB bankas 

A/s Nr.: LT47 7044 0600 0798 0315 

Banko kodas: 70440 

Tel.: (8 699) 23 530, faks.: (8 699) 00 111 

El. paštas: info@numerioperkelimas.lt 

  

Jolita Kurtinaitienė 

VšĮ “Numerio perkėlimas” direktorė 

 

 

________________________                                                   __________________________ 

A.V.                                                                                            A.V. 


