
   

 
 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „BUSTURAS“ 

Uždaroji akcinė bendrovė, Šarūno g. 2, LT–76161 Šiauliai, tel. (8 41) 592 001, faks. (8 41) 54296, el.p. 

busturas@busturas.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 144127993 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
UAB „BUSTURAS“ APTARNAUJAMO ŠIAULIŲ VIEŠOJO TRANSPORTO 

TERMINUOTŲJŲ ELEKTRONINIŲ BILIETŲ PARDAVIMO (PLATINIMO) BEI PINIGINIŲ 

ĮMOKŲ SURINKIMO Į ELEKTRONINIŲ KORTELIŲ SĄSKAITAS PASLAUGŲ 

SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO BŪDU SĄLYGOS 

 

TURINYS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

III. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

VIII. 

 

IX. 

PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS 

 

SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS 

X. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS 

XI. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

XII. INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪRŲ REZULTATUS 

XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

XIV. PRETENZIJŲ IR GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 PRIEDAI: 

 

1. Techninė specifikacija 

2. Pasiūlymo formos pavyzdys. 

3. Preliminariosios sutarties projektas. 

4. Paslaugų sutarties projektas. 

5. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas. 

 

 

 

 

 

mailto:busturas@busturas.lt


  

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „BUSTURAS“ (toliau vadinama – Perkantysis subjektas) 

numato įsigyti „UAB „Busturas“ aptarnaujamo Šiaulių viešojo transporto terminuotųjų elektroninių 

bilietų pardavimo (platinimo) bei piniginių įmokų surinkimo į elektroninių kortelių sąskaitas paslaugas. 

1.2. Viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų 

subjektų, įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau 

– Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), 

kitais pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. Vartojamos pagrindinės 

sąvokos apibrėžtos Pirkimų įstatyme ir Viešųjų pirkimų įstatyme. 

1.3. Pirkimą atlieka Perkančiojo subjekto Viešųjų Pirkimų komisija (toliau – Komisija). 

1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

(toliau – CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pirkimo dokumentai (pirkimo sąlygos, jų 

paaiškinimai, patikslinimai, papildymai, pakeitimai) skelbiami CVP IS 

(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/) kartu su skelbimu apie pirkimą ir papildomai skelbiami 

Perkančiojo subjekto tinklalapyje (www.busturas.lt). Išankstinis skelbimas apie pirkimą paskelbtas 

nebuvo. 

1.5. Pirkimas vykdomas elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis. Perkantysis subjektas neteikia 

tiekėjams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Tiekėjai turėtų atidžiai stebėti CVP IS talpinamus 

pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus 

1.6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant 

sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

1.7. Pirkime gali dalyvauti kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis 

asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis 

pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus. 

1.8. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiojo 

subjekto ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, o pranešimus 

per CVP IS gaus tie tiekėjo atstovai, kurie priėmė CVP IS kvietimą arba yra priskirti prie CVP IS 

pirkimo. 

1.9. Visos konkurso sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro: 

1.9.1. konkurso sąlygos (kartu su priedais); 

1.9.2. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į dalyvių klausimus (jeigu 

bus); 

1.9.3. kita pateikta informacija. 

   1.10.  Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: 

Viešųjų pirkimų procedūrų klausimais: UAB „Busturas“ Viešųjų pirkimų ir projektų valdymo 

skyriaus vadovas Giedrius Jankaitis, Šarūno g. 2, LT-76161 Šiauliai, tel. (8 41) 59 20 07, faksas (8 41) 

545 296, el. paštas: g.jankaitis@busturas.lt. 

Techniniais klausimais Plėtros ir marketingo skyriaus specialistas investicijoms Gintautas 

Mikučiauskas, Šarūno g. 2, LT-76161 Šiauliai, tel.  (8 41) 59 50 10, el. paštas: 

g.mikuciauskas@busturas.lt 

1.11. Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. 

1.12. Perkantysis subjektas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti 

pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. 

http://www.busturas.lt/
mailto:g.jankaitis@busturas.lt
mailto:g.mikuciauskas@busturas.lt


  

 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS  

 

      2.1. Pirkimo objektas: „UAB „Busturas“ aptarnaujamo Šiaulių viešojo transporto 

terminuotųjų elektroninių bilietų pardavimo (platinimo) bei piniginių įmokų surinkimo į elektroninių 

kortelių sąskaitas paslaugas, Šiaulių miesto prekybos centruose, tinkluose ir kitose pardavimo vietose. 

 2.2. Punkte 2.1 išvardintos paslaugos yra perkamos iš Šiaulių miesto prekybos tinklų ir/ar 

centrų ir kitų pardavimų vietų. Atlikus pirkimą, teikėjai jas teiks pardavimo vietose Šiaulių miesto 

prekybos centruose, tinkluose ir kitose pardavimo vietose. 

               2.3. Pirkimas į dalis ne skirstomas. 

      2.4. Paslaugų teikimas suteiks Šiaulių miesto gyventojams ir svečiams teisę atitinkamą kainą 

sumokėjusiam vartotojui naudotis UAB „Busturas“ teikiamomis viešojo transporto (autobusų) vežimo 

paslaugomis Šiaulių mieste atitinkamą laiko tarpą. 

               2.5. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo numatyti, kad pardavimo vietose turės būti įrengti 

bekontakčių elektroninių kortelių nuskaitymo/įrašymo įrenginiai ir realizuoti duomenų mainai tarp 

platinimo vietų ir Šiaulių e-bilietų apskaitos informacinės sistemos.  

             2.5.1. Tiekėjui bus išnuomoja tiek vienetų bekontakčių kortelių skaitytuvų kiek bus numatyta  

sudarant sutartį (vieno įrenginio nuomos kaina 7,00 Eur per mėnesį).  

             2.6. Tiekėjas įsipareigoja pardavinėti terminuotuosius e. bilietus tik pagal jų nominalias vertes, 

kurios yra tvirtinamos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu.    

             2.6.1. Tiekėjas įsipareigoja, kad jo darbuotojai suteiks Vartotojams aiškią ir išsamią 

informaciją apie e. bilietus ir jų naudojimo tvarką. 

             2.6.2. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti visų darbuotojų, vykdančių e. bilietų platinimą, 

mokymus, reikalingus pilnaverčiam darbui su e. bilietų papildymo technine ir programine įranga ir 

susijusios informacijos teikimu e. bilietų Vartotojams. Perkantysis subjektas atsakingas už informacijos 

teikiamos e. bilietų Vartotojams aktualumą, teisingumą. 

             2.6.3. Tiekėjas visiškai atsako už savo darbuotojų veiksmus ir jų padarytas klaidas. 

             2.7. Perkamų paslaugų savybės, techniniai ir kiti privalomi reikalavimai nurodyti 1 priede 

„Techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija).  

             2.8. Paslaugų teikimo (pardavimo, platinimo) vietų skaičius ir platinimo vietos Šiaulių miesto 

prekybos tinkluose ir centruose ir kitose pardavimo vietose su Konkursą laimėjusiais dalyviais bus 

derinamos pasirašant sutartį: 

             2.8.1. Perkantysis subjektas pasilieka teisę savo nuožiūra rinktis paslaugų teikimo (pardavimo, 

platinimo) vietų skaičių  iš Tiekėjo pasiūlyto paslaugų teikimo (pardavimo, platinimo) vietų skaičiaus, 

bet ne mažiau kaip 3 vietas ir neįsipareigoja pasirašyti sutartis visam Tiekėjų siūlomam paslaugų 

teikimo (pardavimo, platinimo) skaičiui. Perkantysis subjektas savo nuožiūra rinksis paslaugų teikimo 

(pardavimo, platinimo) vietas atsižvelgiant į nustatytą laimėjusių Tiekėjų eiliškumą pasiūlymų eilėje. 

         2.9. Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo atsiskaitymo tvarka už Tiekėjo suteiktas paslaugas: 

2.9.1. Perkantysis subjektas PVM sąskaitas-faktūras už Tiekėjo parduotus terminuotus e. bilietus 

išrašys Tiekėjui einamojo mėnesio 20 dienos data pagal Tiekėjo pateiktas 2 ataskaitas. 

2.9.2.  už per praėjusį kalendorinį mėnesį nuo 16 d. iki paskutinės mėnesio dienos imtinai 

parduotus bilietus; 

2.9.3.  už einamojo kalendorinio mėnesio nuo 1 d. iki 15 d. imtinai parduotus bilietus. 

2.9.4.  Tiekėjas, gavęs PVM sąskaitas – faktūras, atliks mokėjimą per 5 darbo dienas. 

2.9.5.  Tiekėjas iš Perkančiajam subjektui mokėtinos pirmos mėnesio įmokos išskaičiuos 

komisinį atlygį, priklausantį už atliktas paslaugas ir suderintas pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą-



  

faktūrą ir suderinimo aktą už parduotų (išplatintų) terminuotųjų e. bilietų ir už piniginių įmokų, 

surinktų į kortelių sąskaitas, kiekius už praėjusį mėnesį. 

2.9.6.  Ataskaitas (suderinimo aktus) už parduotų (išplatintų) terminuotųjų e. bilietų kiekius 

Tiekėjas pateiks du kartus per kalendorinį mėnesį. 

2.9.7. Ataskaitą (suderinimo aktą) už piniginių įmokų, surinktų į kortelių sąskaitas, kiekius 

Tiekėjas pateiks du kartus per kalendorinį mėnesį. 

2.10. Tiekėjui viršijus vienos konkrečios Prekybos vietos 15000,00 Eur apyvartą per mėnesį, 

bus mokamas papildomas 0,5 % komisinio atlygio nuo tos Prekybos vietos apyvartos. Tiekėjui viršijus 

vienos konkrečios Prekybos vietos 20000,00 Eur apyvartą per mėnesį, bus mokamas papildomas 1 % 

komisinis atlygis nuo tos Prekybos vietos apyvartos. 

2.11. Perkantysis subjektas sudarys preliminarias sutartis (Konkurso sąlygų priedas Nr. 4 

priedas) dėl Paslaugų teikimo su tais dalyviais, kurie atitiks Konkurso  sąlygas ir bus atrinkti kaip 

laimėję dalyviai. Preliminariosios sutarties galiojimo terminas – 60 (šešiasdešimt) dienų nuo jos 

pasirašymo dienos. Preliminariosios sutarties terminas atsiradus nenumatytoms, nuo šalių valios 

nepriklausančioms aplinkybėms, atskiru šalių susitarimu gali būti pratęstas 30 kalendorinių dienų. Su 

Tiekėjais, įvykdžiusiais preliminariosios sutarties įsipareigojimus, bus sudaromos pagrindinės sutartys, 

neatnaujinant Tiekėjų varžymosi. 

2.12. Jeigu Tiekėjas per preliminariosios sutarties galiojimo terminą nepradeda teikti paslaugų 

ir neįvykdo sėkmingų bandomųjų pardavimų visuose Platinimo taškuose, pagrindinė sutartis 

nepasirašoma. 

2.13. Pagrindinė sutartis bus sudaroma pagal Pagrindinės sutarties projektą (Konkurso sąlygų 

priedas Nr. 5). Pagrindinės sutarties projekte numatytos Paslaugų teikimo sąlygos yra privalomos 

abiem šalims ir negali būti keičiamos. 

2.14.  Paslaugų teikimo terminai: 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo 

dienos. Sutartį galima pratęsti dar 24 (dvidešimt keturis) mėnesius du kartus, bet bendras sutarties 

terminas negali būti ilgesnis kaip 72 (septyniasdešimt du) mėnesiai. 

 

III. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI  

3.1. Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, 

kurių pajėgumais remsis tiekėjas, turi neturėti nei vieno tiekėjų pašalinimo pagrindo ir atitikti jiems 

pirkimo dokumentuose keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjų atitikimas kokybės vadybos 

sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams vertinamas nebus. 

3.2. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, pareikšdami, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų ir, kad jie 

tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti užpildytą pirkimo 

sąlygų 5 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“ (toliau – EBVPD) pagal Viešųjų 

pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos 

Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus 

pateikiamas kartu su pasiūlymu (XML formatu). EBVPD pildymo instrukciją galima rasti Viešųjų 

pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-

rekomendacijos. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė arba tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad bus 

pasitelkiami kiti ūkio subjektai, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atskiras kiekvieno grupės nario ir 

(ar) kito ūkio subjekto užpildytas EBVPD. 

3.3. Perkantysis subjektas pirmiausia atliks EBVPD patikrinimo procedūrą, įvertins pasiūlymus, o po to 

tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų ir ar šio 

dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus, prieš tai tik šio dalyvio paprašęs pateikti 3.4 ir 

3.6 punktuose nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius ir kvalifikacijos atitiktį 

pagrindžiančius dokumentus. 

3.4. Perkantysis subjektas pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu: 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt
http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos
http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos


  

 Tiekėjų pašalinimo pagrindai 
Pašalino pagrindų nebuvimą 

patvirtinantys dokumentai 

3.4.1. 

Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo turi teistumą už šias 

nusikalstamas veikas: 

3.4.1.1. dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo 

organizavimą ar vadovavimą jam; 

3.4.1.2. kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 

3.4.1.3. sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, 

apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, 

paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį 

ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų 

duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, 

deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, 

apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai 

šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos 

Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos 

dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 

straipsnyje; 

3.4.1.4. nusikalstamą bankrotą; 

3.4.1.5. teroristinį ir su teroristine veikla susijusį 

nusikaltimą; 

3.4.1.6. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 

3.4.1.7. prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 

3.4.1.8. kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą 

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus 

Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų 

valstybių teisės aktuose. 

Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie 

yra, ar Informatikos ir ryšių 

departamento prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos išduota pažyma, ar 

valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 

patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, ar jiems tolygus šalies, 

kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, 

iš kurios jis atvyko, kompetentingos 

teismo ar viešojo administravimo 

institucijos išduotas dokumentas, 

liudijantis, kad nėra nurodytų 

pažeidimų.  

Jeigu pateikiamas dokumentas yra 

išduotas elektronine forma, tiekėjas 

privalo jį pateikti *.adoc formatu. 

Nurodytas dokumentas turi būti  

išduotas ne anksčiau nei 90 dienų iki 

pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentas išduotas 

anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas 

ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo 

terminas, toks dokumentas yra 

priimtinas. 

Pastabos: 

- laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už 3.4.1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas, 

kai; 

a) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis 

teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 

b) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros 

organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti 

sprendimą, sudaryti sandorį, ar buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) 

teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir 

įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;  

c) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo 

priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio straipsnio 3 dalies atveju – galutinis 

administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. 

 

- Perkantysis subjektas nepašalina tiekėjo iš pirkimo procedūros esant Viešųjų pirkimų įstatymo 46 

straipsnio 8 dalies sąlygoms. 

3.4.2. 

Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, susijusių su 

mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, 

mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar 

šalies, kurioje yra Perkantysis subjektas 

reikalavimus arba tiekėjas už tai nuteistas. 

1) Išrašai iš teismų, jei tokie yra, ar 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos 

arba valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų institucijų 



  

tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje 

registruotas tiekėjas, kompetentingos 

valstybės institucijos išduota pažyma. 

Jeigu pateikiamas dokumentas yra išduotas 

elektronine forma, tiekėjas privalo jį pateikti 

*.adoc formatu. 

2) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, 

kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio 

socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių 

skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo 

fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio 

socialinio draudimo fondo administravimu 

arba valstybės įmonės Registrų centro 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį 

jungtinius kompetentingų institucijų 

tvarkomus duomenis. 

Jeigu pateikiamas dokumentas yra išduotas 

elektronine forma, tiekėjas privalo jį pateikti 

*.adoc formatu. 

Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas 

Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama 

pateikti šio reikalavimo 2 punkte nurodytų 

dokumentų. Perkantysis subjektas tikrina 

paskutinės pasiūlymų pateikimo termino 

dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, 

duomenis. 

Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje 

yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos 

valstybės institucijos išduotą pažymą. 

Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne 

anksčiau nei 30 dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai 

išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas 

ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, 

tokie dokumentai yra priimtini. 

 

Pastabos: 

- laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už 3.4.2 punkte nurodytas veikas, kai: 

a) dėl tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 

b) dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus 

buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba galutinis administracinis 

sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus; 

 

- Perkantysis subjektas nepašalina tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu; 

a) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to 

laikomas jau įvykdžiusiu nurodytus įsipareigojimus; 

b) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 

c) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti 

mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų 

sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų a) punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu 

nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, Perkančiajam subjektui reikalaujant pateikti aktualius 

dokumentus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas 



  

įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, 

mokėjimu. 

3.4.3. 

Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais 

siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir 

Perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų; 

Perkantysis subjektas nereikalauja 

papildomų dokumentų dėl atitikties 

šiam reikalavimui įrodymo. 

3.4.4. 

Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, 

kaip apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje, ir 

atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad 

atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima 

ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė 

Komisijos ar Perkančiojo subjekto sprendimus ir šių 

sprendimų pakeitimas prieštarautų Viešųjų pirkimų 

įstatymo nuostatoms; 

Perkantysis subjektas nereikalauja 

papildomų dokumentų dėl atitikties 

šiam reikalavimui įrodymo. 

3.4.5. 

Pažeista konkurencija, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų 

įstatymo 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties 

negalima ištaisyti; 

Perkantysis subjektas nereikalauja 

papildomų dokumentų dėl atitikties 

šiam reikalavimui įrodymo. 

3.4.6. 

Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar 

pateikė melagingą informaciją apie atitiktį Viešųjų pirkimų 

įstatymo 46 straipsnyje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 47 

straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir Perkantysis 

subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis 

priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos 

informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, 

reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį. 

Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo 

procedūros, kai ankstesnių procedūrų metu nuslėpė 

informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą 

informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos 

informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, 

reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį, 

dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš 

pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo 

priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu 

tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai 

vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais ankstesnių 

procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė 

melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos 

pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl 

ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo 

procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas 

ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios 

sankcijos; 

Perkantysis subjektas nereikalauja 

papildomų dokumentų dėl atitikties 

šiam reikalavimui įrodymo. 

3.4.7. 

Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas 

daryti įtaką Perkančiojo subjekto sprendimams, gauti 

konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą 

pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią 

informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką Perkančiojo 

subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų 

kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir 

Perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis 

teisėtomis priemonėmis; 

Perkantysis subjektas nereikalauja 

papildomų dokumentų dėl atitikties 

šiam reikalavimui įrodymo. 

3.4.8. 

Tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, pirkimo sutarties 

su perkančiuoju subjektu ar koncesijos sutarties ar 

netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties 

Perkantysis subjektas nereikalauja 

papildomų dokumentų dėl atitikties 

šiam reikalavimui įrodymo. 



  

pažeidimas, kaip nustatyta Civiliniame kodekse (toliau – 

esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per 

pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba 

per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo 

sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, 

perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos 

reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad 

tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties 

sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Šiuo 

pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo 

procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, 

per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas 

ankstesnę pirkimo sutartį, ankstesnę pirkimo sutartį su 

perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, 

pirkimo sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su 

dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė 

pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo 

sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo 

pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios 

sankcijos. Perkantysis subjektas iš pirkimo procedūros 

pašalina tiekėją ir tuo atveju, kai ji turi įtikinamų duomenų, 

kad tiekėjas yra įsteigtas, siekiant išvengti šio pašalinimo 

pagrindo taikymo; 

3.4.9. 

Tiekėjas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės 

atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo 

vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė 

sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar 

kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo 

paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai 

asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip 

vieni metai. 

Perkantysis subjektas nereikalauja 

papildomų dokumentų dėl atitikties 

šiam reikalavimui įrodymo. 

Pastaba: 

- Perkantysis subjektas nepašalina tiekėjo iš pirkimo procedūros esant Viešųjų pirkimų įstatymo 46 

straipsnio 8 dalies sąlygoms. 

3.5. Subtiekėjų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindai ir jų patikrinimo tvarka (jei 

Perkantysis subjektas tikrina, ar nėra tokio subtiekėjo pašalinimo pagrindų) nurodyta sutarties projekte. 

3.6. Tiekėjas privalo atitikti visus nustatytus kvalifikacijos reikalavimus: 

 Kvalifikacijos reikalavimai 

Dokumentai ir informacija, kuriuos 

turi pateikti tiekėjai, siekiantys 

įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka 

keliamus reikalavimus 

3.6.1. 

Tiekėjas yra registruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi 

teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai 

įvykdyti. 

1) Profesinių ar veiklos tvarkytojų, 

valstybės įgaliotų institucijų pažymos, 

kaip yra nustatyta toje valstybėje 

narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar 

priesaikos deklaracija, liudijanti 

tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, 

reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. 

Lietuvos Respublikoje registruotas 

tiekėjas pateikia: valstybės įmonės 

Registrų centro išduotą juridinių 

asmenų registro išplėstinį išrašą 

(aktualią redakciją) arba valstybės 

įmonės Registrų centro išduotą 



  

juridinių asmenų registro trumpąjį 

išrašą (aktualią redakciją) ir įstatus 

(aktualią įstatų redakciją), asmuo, 

besiverčiantis veikla turint verslo 

liudijimą, – verslo liudijimą. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje.* 

3.6.2. 

Tiekėjas sutarties vykdymui turi turėti ne mažiau kaip 5 

(penkias) geografiškai skirtinguose taškuose (t.y. skirtingais 

adresais Šiauliuose) su pirkimo sutarties vykdymu 

susijusias prekybos vietas, kuriuose yra įrengta interneto 

prieiga. 

Tiekėjo įmonės vadovo parašu bei 

antspaudu patvirtintas siūlomų 

prekybos vietų, kuriose bus vykdoma 

su pirkimo sutartimi susijusi veikla ir 

kuriose yra interneto prieiga sąrašas 

(nurodant konkretų adresą, 

pavadinimą ar kitaip identifikuojant 

prekybos vietą). 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje.* 

 3.7. Pastabos: 

3.7.1. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti tiekėjo pateiktų dokumentų 

skaitmeninių kopijų originalų; 

3.7.2. Perkantysis subjektas gali nereikalauti iš galimo laimėtojo pateikti pašalinimo pagrindų 

nebuvimą patvirtinančių ir / ar kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančių dokumentų, jei jis turi galimybę 

susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs prie nacionalinės 

duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS arba šiuos dokumentus jau turi 

iš ankstesnių pirkimo procedūrų; 

3.7.3. Perkantysis subjektas pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius pašalinimo 

pagrindų nebuvimą ar kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus; 

3.7.4. jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti Perkančiojo subjekto 

reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus 

Perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus (jei tokie reikalavimai keliami); 

3.7.5. jeigu tiekėjas negali pateikti pirkimo sąlygų 3.4.1, 3.4.2 punktuose nurodytų dokumentų, 

nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami 

dokumentai neapima visų pirkimo sąlygų 3.4.1, 3.4.2 punktuose keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti 

priesaikos deklaracija arba oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos 

deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, 

kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba 

kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos; 

3.7.6. užsienio valstybių tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą ar kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 

30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų 

legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar 

Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos 

(Apostille). 

3.8. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, pirkimo sąlygų 3.4 punkte nustatytų tiekėjo pašalinimo 

pagrindų privalo neturėti kiekvienas tiekėjų grupės narys atskirai, o 3.6 punkte nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus turi atitikti bent vienas tiekėjų grupės narys arba visi tiekėjų grupės nariai kartu, 

atsižvelgiant į jų prisiimtus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. 

3.9. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, 

techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokius reikalavimus Perkantysis subjektas 

kelia), neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų ryšiai ir laikantis pirkimo sąlygų 3.12 punkte 



  

nustatytų reikalavimų. 

3.10. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl 

išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos, profesinės patirties, turėti specialų leidimą ir (arba) būti tam 

tikros organizacijos nariu (jeigu tokius reikalavimus Perkantysis subjektas kelia) tik tuo atveju, jeigu tie 

subjektai patys suteiks paslaugas/atliks darbus (priklausomai nuo pirkimo objekto), kuriems reikia jų 

turimų pajėgumų. 

3.11. Jeigu tiekėjas remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais, jis, teikdamas pasiūlymą privalo 

įrodyti Perkančiajam subjektui, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas 

turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio 

subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis 

pačiomis sąlygomis tiekėjų grupė gali remtis tiekėjų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. 

Jeigu ūkio subjektas pasiūlyme nėra nurodomas, šio ūkio subjekto pajėgumais remtis negalima. Jeigu 

pasiūlyme nurodytas ūkio subjektas netenkina jam keliamų reikalavimų, jis per Perkančiojo subjekto 

nustatytą terminą gali būti pakeičiamas reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu. 

3.12. Tiekėjas savo pasiūlyme privalo nurodyti (nurodant ir kokiai pirkimo daliai (apimtis 

pinigine išraiška ir dalis procentais)): 

3.12.1. ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, kad atitiktų finansinio, ekonominio, 

techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokius reikalavimus Perkantysis subjektas 

kelia). Šiais ūkio subjektais laikomi ir ekspertai, kurie pirkimo laimėjimo ir pirkimo sutarties sudarymo 

atveju bus įdarbinti tiekėjo; 

3.12.2. kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, jis ketina 

pasitelkti, t. y. tiekėjas pasiūlyme neprivalo nurodyti, kokius subtiekėjus pasitelks pirkimo sutarties 

vykdymui ir šią informaciją gali nurodyti vėliau, jei bus nustatytas laimėtoju ir su juo bus sudaroma 

pirkimo sutartis. Subtiekėjai nėra laikomi ūkio subjektais, jeigu šie tik vykdo sutartines tiekėjo 

prievoles, tačiau tiekėjas nesiremia jų pajėgumais, kad atitiktų finansinio, ekonominio, techninio ir 

(arba) profesinio pajėgumo reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami). Subtiekėjų pasitelkimo 

tvarka nustatyta esminėse pirkimo sutarties nuostatose (pirkimo sąlygų 13 skyrius). 

3.13. Ūkio subjektų pasitelkimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos 

sudaryti sutarties įvykdymo. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti subtiekėjų deklaracijas dėl 

sutikimo būti subtiekėjais (užpildant pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą formą). 

3.14. Perkantysis subjektas neriboja tiekėjų galimybės esminių užduočių atlikimui pasitelkti 

subtiekėjus ir (arba) tiekėjų grupės narius. 

3.15. Jei bendrą pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, reikiamus visų tiekėjų grupės narių 

dokumentus teikia tik ūkio subjektas, atstovaujantis tiekėjų grupei ir rengiantis bendrą pasiūlymą. 

3.16. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 

tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik 

tokią teisę turintys asmenys. 

 3.17. Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjų pateikti 

visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos 

reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 

3.18. Perkantysis subjektas tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo 

procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos 

metu jis atitinka bent vieną iš šio skyriaus 3.4. punkte nustatytų 

 

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

 

4.1 Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė, įskaitant laikinas tiekėjų grupes. Tiekėjų grupė, 

teikianti bendrą pasiūlymą, privalo pateikti jungtinės veiklos sutartį.  



  

4.2. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyta tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų 

grupės nario įsipareigojimai vykdant su Perkančiuoju subjektu numatomą sudaryti sutartį, šių 

įsipareigojimų vertės dalis išreikšta procentais bendroje sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi 

numatyti solidariąją visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajam subjektui ir 

įsipareigojimų nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris grupės narys 

atstovauja tiekėjų grupei, t. y. su kuo Perkantysis subjektas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu 

kylančiais klausimais ir kam teikti su pasiūlymo vertinimu susijusią informaciją, kuris grupės narys 

įgaliotas teikti sąskaitas atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš tiekėjų grupės narių) ir 

pasirašyti su sutarties įgyvendinimu susijusius dokumentus. 

4.3. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus 

geriausiu ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą. 

 

 

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui. 

5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, 

pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje, bus 

grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu laišku ir nebus priimami ir vertinami. 

5.3. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai CVP IS 

(https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/) registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama. 

5.4. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Pirkimų 

įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 punkte nuodytus reikalavimus. Jei pasiūlymą kvalifikuotu 

elektroniniu parašu patvirtina ne tiekėjo vadovas, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas 

kitam asmeniui, suteikiantis jam teisę pasiūlymą pasirašyti elektroniniu parašu. 

5.5. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. 

elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai suformuoti dokumentai arba skaitmeninės dokumentų kopijos 

pateikiami prijungiant („prisegant“) juos prie pasiūlymo. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės 

dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų 

failų formatus (pvz., *.pdf, *.jpg, *.doc ir kt.). 

5.6. Pateikiant dokumentus elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuojant elektroninėmis 

priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas, ir pasiūlymą pasirašant kvalifikuotu 

elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad dokumentų elektroninės formos arba dokumentų 

skaitmeninės kopijos yra tikros. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų. 

5.7. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba, laikantis pirkimo 

sąlygose išdėstytų reikalavimų pasiūlymo pateikimo struktūrai, turiniui ir formai. Jei atitinkami 

dokumentai yra išduoti kita kalba, tiekėjas privalo pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti 

patvirtintas vertėjo parašu. Sertifikatai, atestatai bei kiti kompetentingų institucijų išduoti dokumentai 

gali būti pateikti originalia anglų kalba, kartu neteikiant jų vertimo į lietuvių kalbą. 

5.8. Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti Perkančiajam subjektui tik vieną 

pasiūlymą vienai pirkimo objekto daliai, nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą tai pirkimo 

objekto daliai jis bus atskiras tiekėjas, ar tiekėjų grupės dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis). Bet 

kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą pirkimo objekto daliai kaip atskiras tiekėjas ar 

tiekėjų grupės dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme tai pačiai pirkimo objekto 

daliai nebegali būti subtiekėjas. Jei tiekėjas pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės 

dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus tai pačiai pirkimo objekto daliai, visi tokie pasiūlymai bus 

atmesti. 



  

5.9. Perkantysis subjektas neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus 

alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 

5.10. Tiekėjas savo pasiūlymą CVP IS privalo parengti CVP IS pasiūlymo lango eilutėje 

„Prisegti dokumentai“ pateikdamas užpildytą pasiūlymo formą ir kitus reikalaujamus dokumentus. 

5.11. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų ir dokumentų elektroninėje formoje CVP IS 

priemonėmis visuma: 

5.11.1. užpildytas (-i) pasiūlymas (-ai) pirkimo objekto daliai (-ims) pagal pasiūlymo formą (-

as) (2 priedas); 

5.11.2. užpildytas (-i) Europos bendrasis (-ieji) viešųjų pirkimų dokumentas (-ai) (6 priedas) 

(pateikiamas XML formato dokumentas); 

5.11.3. įgaliojimas ar kitas dokumentas, pvz., pareigybės aprašymas, suteikiantis teisę 

pasirašyti tiekėjo pasiūlymą ir / ar kitus dokumentus (taikoma, kai pasiūlymą CVP IS kvalifikuotu 

elektroniniu parašu patvirtina ne tiekėjo vadovas, o kitas asmuo); 

5.11.4. subtiekėjų deklaracijos dėl sutikimo būti subtiekėjais, jei dalyvis pasitelkia subtiekėjus 

(3 priedas). Jei deklaraciją pasirašo ne subtiekėjo vadovas, kartu turi būti pateiktas įgaliojimas ar kitas 

dokumentas, pvz., pareigybės aprašymas, suteikiantis jam teisę pasirašyti deklaraciją; 

5.11.5. jungtinės veiklos sutarties kopija, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė; 

5.11.6. kiti pasiūlymo priedai ir reikalingi dokumentai ar medžiaga. 

5.12. Pasiūlymuose nurodomas siūlomas paslaugų įkainis – procentas nuo surinktos sumos (be 

PVM) pateikiamas procentiniais punktais. Tiekėjo siūlomas Paslaugų įkainio procentas turi būti ne 

didesnis nei 4 % nuo surinktos sumos (be PVM). 

5.13. Apskaičiuojant siūlomą paslaugų įkainį, turi būti atsižvelgta į visą šių Konkurso sąlygų 

priede Nr.1 nurodytą numatomų teikti paslaugų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninius sutarties 

sąlygų reikalavimus ir pan. Į nurodomus paslaugų įkainius turi būti įskaityti visi mokesčiai (išskyrus 

PVM), ir visos Tiekėjo išlaidos, nuolaidos ir visa galima rizika, susijusi su rinkos kainų svyravimais. 

5.14. PVM mokesčiai turi būti nurodomi atskirai. Ne Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai 

privalo į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visus privalomus mokesčius, išskyrus Lietuvoje taikomą PVM. 

Jeigu PVM suma nenurodoma, turi būti nurodytos priežastys, kodėl PVM netaikomas (pvz.: 

neapmokestinama, 0 proc. PVM tarifas ir t. t.). Jei pasiūlymą teikia ne Lietuvos Respublikoje 

registruoti tiekėjai, kainas jie pateikia be PVM, užpildydami pasiūlymo formą (2 priedas) ir 

nenurodydami PVM. 

5.15. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi nurodyti, kuri tiekėjo pateikiama informacija 

(pasiūlymo dalis (-ys)) yra konfidenciali. Tiekėjo pasiūlyme nurodoma konfidenciali informacija turi 

atitikti Pirkimų įstatymo ir Civilinio kodekso bei kitiems reikalavimams ir turi būti argumentuotai 

pagrįsta, t. y. konfidencialia informacija nebus laikoma formaliai ir teoriškai pagrįsta konfidenciali 

informacija. Siekiant, kad Perkantysis subjektas galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, 

elektroniniame pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti pateikta atskiru dokumentu ar kitaip 

pažymėta. Tiekėjas dokumento pavadinime nurodo „konfidencialu“ arba ant kiekvieno pasiūlymo lapo, 

kuriame yra konfidenciali informacija, lapo pradžioje, viršutinės paraštės dešinėje pusėje paryškintomis 

raidėmis rašo žodį „konfidencialu“. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos Pirkimų 

įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje. Jeigu Perkančiajam subjektui kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme 

nurodytos informacijos konfidencialumo, jis prašo tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra 

konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis 

kaip 5 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia 

informacija yra nekonfidenciali. 

5.16. Elektroninis pasiūlymas CVP IS priemonėmis turi būti pateiktas iki 2017 m. gruodžio 19 

d. 10 val. 00 min. Lietuvos laiku. Vėliau gautas elektroninis pasiūlymas nenagrinėjamas. 

5.17. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2018-04-18. Jei pasiūlyme nenurodytas jo 

galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose. 



  

5.18. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi teisę pakeisti arba 

atšaukti savo pasiūlymą. Norėdamas atšaukti arba pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange 

spaudžia „Atsiimti pasiūlymą”. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį 

pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima. 

5.19. Tiekėjas prisiima visus kaštus, susijusius su pasiūlymo rengimu ir įteikimu. Perkantysis 

subjektas nėra atsakingas ar įpareigotas dėl šių kaštų. Perkantysis subjektas neatsakys ir neprisiims šių 

išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi pirkimas. Perkantysis 

 

                 VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS  

 

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

 

                             VII. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI, PATIKSLINIMAI, 

PAKEITIMAI  

7.1. Tiekėjas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gali prašyti, kad Perkantysis subjektas 

paaiškintų pirkimo dokumentus. Perkančiojo subjekto ir tiekėjų paklausimai ir atsakymai vieni kitiems, 

atliekant viešųjų pirkimų procedūras, turi būti lietuvių kalba. 

7.2. Perkantysis subjektas atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo 

rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jeigu prašymas gautas ne vėliau nei prieš 5 (penkias) dienas 

iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

7.3. Perkantysis subjektas į gautą prašymą (pateiktą tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) 

paaiškinti pirkimo dokumentus atsako ne ilgiau nei per 3 (tris) dienas nuo jo gavimo dienos, jei 

prašymas gautas laiku. Perkantysis subjektas, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis atsakydamas 

tiekėjui, kartu CVP IS susirašinėjimo priemonėmis siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems prie 

pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams. Atsakymas siunčiamas taip, kad prie pirkimo CVP IS 

prisijungę tiekėjai jį gautų ne vėliau nei likus 3 (trims) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. 

7.4. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Perkantysis subjektas savo iniciatyva 

turi teisę paaiškinti (patikslinti) pirkimo sąlygas. Perkantysis subjektas tokius paaiškinimus 

(patikslinimus) CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiunčia visiems prie pirkimo CVP IS 

prisijungusiems tiekėjams ir patalpina CVP IS  ne vėliau nei likus 3 (trims) dienoms iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. 

7.5. Jeigu Perkantysis subjektas negali pirkimo sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, 

kad visi prie pirkimo CVP IS prisijungę tiekėjai juos gautų ne vėliau nei likus 3 (trims) dienoms iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Perkantysis subjektas pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia 

protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į 

šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ir tinkamai parengti pasiūlymus. Apie pasiūlymų pateikimo termino 

pratęsimą Perkantysis subjektas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša prie pirkimo CVP IS 

prisijungusiems tiekėjams, pranešimą apie tai patalpina CVP IS, ten pat, kur skelbiami ir pirkimo 

dokumentai, bei paskelbia skelbimą apie pirkimo skelbimo patikslinimą – pasiūlymų pateikimo termino 

pratęsimą. Paskelbus skelbimą apie pirkimo skelbimo patikslinimą, Perkantysis subjektas pirkimo 

sąlygų paaiškinimus (patikslinimus) CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiunčia visiems prie 

pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams ir patalpina CVP IS, ten pat, kur skelbiami ir pirkimo 

dokumentai. 

7.6. Tuo atveju, kai patikslinant pirkimo sąlygas, reikia patikslinti ir pirkimo skelbimą, 

Perkantysis subjektas atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir paskelbia skelbimą apie pirkimo 

skelbimo patikslinimą ir, jei reikia, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų 

atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Apie 



  

pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą Perkantysis subjektas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 

praneša prie pirkimo CVP IS prisijungusiems tiekėjams, pranešimą apie tai patalpina CVP IS, ten pat, 

kur skelbiami ir pirkimo dokumentai, bei paskelbia skelbimą apie pirkimo skelbimo patikslinimą. 

Paskelbus skelbimą apie pirkimo sąlygų patikslinimą, Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų pirkimo 

sąlygų patikslinimus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis išsiunčia visiems prie pirkimo CVP IS 

prisijungusiems tiekėjams ir patalpina CVP IS, ten pat, kur skelbiami ir pirkimo dokumentai.   

7.7. Perkantysis subjektas, atsakydamas į tiekėjų prašymus paaiškinti pirkimo sąlygas, 

paaiškindamas ar patikslindamas pirkimo dokumentus, garantuoja užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. 

užtikrina, kad tiekėjas nesužinotų kitų pirkimo procedūrose dalyvaujančių tiekėjų pavadinimų ir kitų 

rekvizitų. 

7.8. Perkantysis subjektas susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų nerengs. 

 

VIII. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS 

8.1. Tiekėjas elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą gali užšifruoti. 

Instrukciją, kaip tiekėjas gali užšifruoti elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą, 

galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje 

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf. 

8.2. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi: 

8.2.1. ne vėliau nei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nurodytos pirkimo sąlygų 

5.17 punkte, naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą – užšifruoti visus 

prijungiamus („prisegamus“) pasiūlymo dokumentus – ir užpildytą (-as) pasiūlymo formą (-as), 

parengtą (-as) pagal šių pirkimo sąlygų 2- priedą (-us), ir kitus dokumentus arba užšifruoti tik 

prijungiamus („prisegamus“) pasiūlymo dokumentus, kuriuose nurodyta pasiūlymo kaina – užpildytą (-

as) pasiūlymo formą (-as), parengtą (-as) pagal šių pirkimo sąlygų 2- priedą (-us); 

8.2.2. suėjus pasiūlymų pateikimo terminui, nurodytam pirkimo sąlygų 5.17 punkte, bet ne 

vėliau nei iki pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais Komisijos 

posėdžio pradžios, nurodytos pirkimo sąlygų 9.1 punkte, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 

pateikti slaptažodį, su kuriuo Perkantysis subjektas galės iššifruoti tiekėjo pateiktą užšifruotą pasiūlymą 

– „išskleisti“ tiekėjo prijungtus („prisegtus“) pasiūlymo dokumentus (toliau – slaptažodis).  

8.3. Tiekėjui užšifravus elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą ir iki vokų 

atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios Perkančiajam subjektui dėl jo paties kaltės nepateikus 

slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasis Perkantysis subjektas negalėjo 

iššifruoti pasiūlymo –„išskleisti“ tiekėjo prijungtų („prisegtų“) pasiūlymo dokumentų, tai: 

             8.3.1. jei tiekėjas užšifravo visą elektroniniu būdu CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą – 

visus prijungiamus („prisegamus“) pasiūlymo dokumentus – pasiūlymas bus laikomas nepateiktu ir 

nevertinamas; 

8.3.2. jei tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentus, kuriuose nurodyta pasiūlymo kaina – tik 

prijungiamus („prisegamus“) užpildytą (-as) pasiūlymo formą (-as), parengtą (-as) pagal šių pirkimo 

sąlygų 2- priedą (-us), o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Perkantysis subjektas 

tiekėjo pasiūlymą atmes kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas 

nepateikė pasiūlymo kainos). 

8.4. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti 

Perkančiajam subjektui slaptažodžio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, tiekėjas turi teisę slaptažodį 

Perkančiajam subjektui pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Perkančiojo subjekto oficialiu 

elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad 

pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiuoju subjektu oficialiu 

jo telefonu ir (arba) kitais būdais). Tiekėjas pateikti slaptažodį ne CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 

gali tik tuo atveju, jeigu buvo užfiksuotos techninės problemos (techninė problema – tai nustatytas 

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf


  

CVP IS sutrikimas, dėl kurio daugiau nei 10 registruotų naudotojų (skirtingose organizacijose) negali 

vykdyti būtinų funkcijų, t. y. neįmanoma prisijungti prie CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/), 

neveikia CVP IS susirašinėjimo funkcija, neatsidaro pasiūlymų pateikimo langas, ar kitas būtinų 

funkcijų sutrikimas ir informacija apie CVP IS sutrikimą yra paskelbta Viešųjų pirkimų tarnybos 

internetinėje svetainėje (http://vpt.lrv.lt)). 

 

IX. SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS 

 

9.1. Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Perkančiojo 

subjekto Komisijos posėdyje 2017 m. gruodžio 19 d. 10 val. 45 min. Lietuvos laiku adresu UAB 

„Busturas“,  Šarūno g. 2, Šiauliai, 206 kabinete.  

9.2. Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais 

pasiūlymais procedūroje, Komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, 

vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 

31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami. 

 

X. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS 

10.1. Komisija pasiūlymus nagrinėja, vertina ir palygina šia tvarka: 

10.1.1. Komisija tikrina dalyvių EBVPD pateiktą informaciją bei priima sprendimą dėl 

kiekvieno pasiūlymą pateikusio dalyvio atitikties reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau nei per 3 

(tris) darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę 

dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurie atitinka Perkančiojo subjekto 

keliamus reikalavimus; 

10.1.2. nagrinėja, vertina dalyvių pateiktų pirkimo objekto dalių pasiūlymų, jų kainų atitikimą 

pirkimo dokumentuose ir Pirkimų įstatyme nustatytiems reikalavimams ir palygina dalyvių pateiktus 

pasiūlymus; 

10.1.3. įvertina ekonomiškai naudingiausią pirkimo objekto dalies pasiūlymą pateikusio dalyvio 

aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos 

reikalavimams. Jeigu dalyvis, kurio buvo paprašyta pateikti aktualius dokumentus, patvirtinančius jo 

pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, šių dokumentų nepateikia ar 

pateikia netikslius duomenis ir Perkančiojo subjekto prašymu jų nepatikslina, ar Perkantysis subjektas 

nustato, jog dalyvis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų, ar 

dalyvio kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, tokiu atveju Perkantysis 

subjektas įvertina sekančio ekonomiškai naudingiausią pirkimo objekto dalies pasiūlymą pateikusio 

dalyvio aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos 

reikalavimams; 

10.1.4. atsižvelgiant į pasiūlymų ekonominį naudingumą nustato pirkimo objekto dalių 

pasiūlymų eiles, laimėjusiais Pasiūlymais bus pripažinti 5 (penki) neatmesti ir mažiausią kainą (įkainį) 

pasiūlę Tiekėjai. Esant mažesniam Tiekėjų skaičiui, laimėtojais pripažįstami visi konkurso sąlygų 

reikalavimus atitinkantys pasiūlymai. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pirkimo objekto dalies pasiūlymų 

ekoniminis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, 

kurio pirkimo objekto dalies pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. 

10.2. Nagrinėjant dalyvio pateiktą pasiūlymą ir nustačius, kad tiekėjas pateikė netikslius, 

neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, 

atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, ar šių dokumentų ar duomenų trūksta, bei kilus kitiems pasiūlymų 

nagrinėjimo neaiškumams laikomasi šių sąlygų: 

10.2.1. Perkantysis subjektas raštu, nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, prašo 

dalyvio tokius dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jo nustatytą protingą 

http://vpt.lrv.lt)/


  

terminą; 

10.2.2. dalyvis iki Perkančiojo subjekto nustatyto termino pabaigos raštu privalo atsakyti į 

prašymą ir patikslinti, papildyti arba paaiškinti pasiūlymą, kaip reikalauja Perkantysis subjektas; 

10.2.3. tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar 

duomenys, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, pirkimo sutarties vykdymo 

sąlygomis ar pasiūlymo kaina, pvz.: dokumentai dėl dalyvio pašalinimo pagrindų nebuvimo, dėl 

atitikties kvalifikacijos reikalavimams, dalyvio įgaliojimas asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės 

veiklos sutartis ir pan.; 

10.2.4. kiti dalyvio pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi ir 

paaiškinami (negali būti pateikiami nauji dokumentai ar duomenys). Tikslinant, pildant ir paaiškinant 

šiuos dokumentus ir duomenis neleidžiama pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti 

kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis 

pirkimo dokumentų reikalavimus; 

10.2.5. pasiūlymų vertinimo metu radus pasiūlyme nurodytos kainos (įkainio) apskaičiavimo 

klaidų, per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą dalyvio raštu prašoma ištaisyti pasiūlyme pastebėtas 

aritmetines klaidas, nekeičiant pradinio susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. 

Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, 

tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis; 

10.2.6. Perkantysis subjektas gali reikalauti, kad dalyvis pagrįstų pirkimo objekto dalies 

pasiūlyme nurodytą pasiūlymo ar jo sudedamųjų dalių kainą, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pirkimo 

objekto dalies pasiūlyme nurodyta pasiūlymo kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 

30 ir daugiau procentų mažesnė už visų dalyvių, kurių pirkimo objekto dalies pasiūlymai neatmesti dėl 

kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų 

Perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pirkimo objekto 

daliai pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį. Perkantysis subjektas, siekdamas, kad neįprastai mažos kainos 

būtų pagrįstos, vadovaujasi Pirkimų įstatymo 66 straipsnio nuostatomis. 

10.3. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso dalyvio pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį 

nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygų arba Pirkimų įstatymo, arba Viešųjų pirkimų 

įstatymo reikalavimais, turi būti atmetamas, t. y. pasiūlymas yra netinkamas arba nepriimtinas. 

10.4. Ekonomiškai naudingiausiu pirkimo objekto dalies pasiūlymu laikomas mažiausios kainos 

(įkainio) pirkimo objekto dalies pasiūlymas. 

10.5. Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, t.y. pasiūlymai bus 

vertinami pagal bendrą įkainio naudingumo koeficientą, išreikštą procentais, skaičiuojamą pagal 

formulę: 

                                                         P =  (A x 40%) + (B x 60%) 

 

P – bendras įkainio naudingumo koeficientas; 

A – Šiaulių viešojo transporto terminuotųjų elektroninių bilietų pardavimo (platinimo) 

paslaugoms pateikiamas įkainis išreikštas %; 

B - Piniginių įmokų įmokėjimo (surinkimo) į Šiaulių viešojo transporto elektroninių kortelių 

sąskaitas paslaugoms pateikiamas įkainis išreikštas %; 

10.6. Pasiūlymai bus lyginami pagal šimtąsias įkainio dalis, apvalinant reikšmes pagal 

aritmetines taisykles (t.y. teisiškai reikšmingi bus ne daugiau kaip du skaičiai po kablelio). 

 

XI. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

11.1. Komisija ekonomiškai naudingiausią pirkimo objekto dalies pasiūlymą nustato laimėjusiu, 

jeigu jis tenkina visas šias sąlygas: 



  

11.1.1. pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir sąlygas; 

11.1.2. dalyvis nėra pašalintas vadovaujantis pirkimo sąlygų 3.4 punkte nustatytais tiekėjų 

pašalinimo pagrindais; 

11.1.3. dalyvis atitinka pirkimo sąlygų 3.6 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus; 

11.1.4. dalyvis per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino 

informaciją, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 10.2 punkte; 

11.1.5. pasiūlyme pasiūlyta kaina (įkainis) nėra per didelė (-is) ir Perkančiajam subjektui 

nepriimtina (-as). Laikoma, kad pasiūlyta kaina (įkainis) yra per didelė (-is) ir nepriimtina (-as), jeigu ji 

viršija Perkančiojo subjekto pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas Perkančiojo subjekto 

rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame 

pasiūlyme nurodyta kaina (įkainis) yra per didelė (-is) ir nepriimtina (-as) ir Perkantysis subjektas 

pirkimo dokumentuose nėra nurodęs pirkimui skirtų lėšų, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai 

laimėjusiais negali būti nustatyti; 

11.1.6. Komisija, išnagrinėjusi dalyvio (-vių) pagal pirkimo sąlygų 10.2.6 punktą pateiktus 

dokumentus nustato, kad dalyvis (-viai) pateikė tinkamus pasiūlytos neįprastai mažos kainos 

pagrįstumo įrodymus. 

11.2. Perkantysis subjektas gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai 

naudingiausią pirkimo objekto dalies pasiūlymą pateikusiu dalyviu, jeigu paaiškėja, kad pasiūlymas 

neatitinka Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir 

darbo teisės įpareigojimų. 

11.3. Dalyvio, kuris negalėtų būti nustatytas laimėtoju pagal pirkimo sąlygų 11.1 punkto 

nuostatas, pasiūlymas / pirkimo objekto dalies pasiūlymas atmetamas. 

XII. INFORMAVIMAS APIE PIRKIMO PROCEDŪRŲ REZULTATUS 

12.1. Perkantysis subjektas suinteresuotiems dalyviams, ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo 

dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį (-ius) pasiūlymą (-us), dėl kurio (-ių) 

bus sudaroma (-os) Preliminari (-ois) sutartis (-ys) ir pateikia: 

12.1.1. pirkimo sąlygų 12.3 punkte nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo 

pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką; 

12.1.2. nustatytą (-as) pasiūlymų eilę (-es) (išskyrus atvejus, kai pasiūlymų eilė (-ės) 

nesudaroma (-os)); 

12.1.3. laimėjusį (-ius) pasiūlymą (-us); 

12.1.4. tikslų atidėjimo terminą. 

12.2. Jei reikia, Perkantysis subjektas taip pat nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas 

sprendimas nesudaryti Preliminarios sutarties. 

12.3. Perkantysis subjektas, gavęs suinteresuoto dalyvio raštu pateiktą prašymą, ne vėliau nei 

per 15 dienų nuo jo gavimo dienos išsamiai pateikia šią informaciją: 

12.3.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir 

santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą 

pateikusio dalyvio pavadinimą; 

12.3.2. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas – pasiūlymo atmetimo priežastis. 

12.4. Pirkimo sąlygų 12.1 ir 12.3 punktuose nurodytais atvejais Perkantysis subjektas neteikia 

informacijos, jeigu jos atskleidimas prieštarauja informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems 

teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeidžia teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus 

arba turi neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai. 

 

XIII. PRELIMINARIŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS 

  

 13.1. Preliminarios sutartis (-ys) sudaroma (-os) nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė 5 



  

darbo dienų sutarties sudarymo atidėjimo terminas, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą 

nustatyti laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo iš Perkančiojo subjekto suinteresuotiems pirkimo dalyviams 

dienos. Atidėjimo terminas netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo 

sudaroma pirkimo sutartis. 

13.2. Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti Preliminarios sutarties kviečiamas 

raštu ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti Preliminarią sutartį. 

13.3. Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis atsisako sudaryti preliminarią sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti preliminarios 

sutarties arba atsisako preliminarią sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, 

laikoma, kad jis atsisakė sudaryti preliminarią sutartį. Tuo atveju Perkančioji organizacija siūlo sudaryti 

Preliminarią sutartį Laimėjusiam Dalyviui, kurio Pasiūlymas Pasiūlymų eilėje yra pirmas po 5 (penkių) 

Dalyvių, kurių bent vienas atsisakė sudaryti Preliminarią sutartį, jeigu tenkinamos Pirkimų įstatymo 58 

straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos. 

13.4. Preliminarios sutartys bus sudaromos pagal prie Pirkimo sąlygų pridedamą Preliminarios 

sutarties projektą (Konkurso sąlygų 4 priedas). 

13.5. Pagrindinės sutarties esminės sąlygos pateikiamos pirkimo sąlygų 5 priede. 

Preliminariosios sutarties pagrindu sudarant pagrindines sutartis Tiekėjų varžymasis nebus 

atnaujinamas. Pasirašyti pagrindines sutartis bus siūloma visiems preliminariąją sutartį pasirašiusiems 

Tiekėjams. 

                             

XIV. PRETENZIJŲ IR GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

14.1. Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Tiekėjo teisės 

ginčyti Perkančiojo subjekto veiksmus ar priimtus sprendimus reglamentuotos Pirkimų įstatymo VII 

skyriuje. 

 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15.1. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose pirkimo sąlygose, vykdomos vadovaujantis 

Pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų nuostatomis. 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                  Paslaugos pirkimo konkurso sąlygų 1 priedas 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

 

Sąvokos 

 

1. Paslaugos pirkėjas (toliau – Pirkėjas) – perkančioji organizacija UAB „Busturas“. 

2. E. bilietas – UAB „Busturas“ aptarnaujamo Šiaulių viešojo transporto elektroninis keleivio 

bilietas, skaitmeninėje duomenų bazėje ir fizinėje laikmenoje (kortelėje, telefone ir pan.) saugomas 

keleivio vežimo sutartį patvirtinantis elektroninis dokumentas. E. bilietas suprantamas kaip bet kokios 

rūšies ir nominalo e. bilietas. 

3. E. kortelė (toliau – kortelė) – UAB „Busturas“ išduodama Šiaulių viešojo transporto e. 

bilieto arba kita Pirkėjo patvirtinta elektroninė papildymo bekontaktė intelektinė RFID kortelė, kurioje 

saugoma informacija apie e. bilietus ir kita su e. bilietų paslaugos teikimu bei kitų paslaugų teikimu 

susijusi informacija. Visa kortelėje esanti infrastruktūra priklauso UAB „Busturas“. 

4. E. pinigai – į kortelę įmokėtų pinigų elektroninis ekvivalentas. 

5. E. piniginė – kortelės infrastruktūra, kurioje įrašyti e. pinigai. E. piniginė naudojama 

atsiskaitymui už važiavimą viešuoju transportu ir kitas paslaugas. Atsiskaitant už važiavimą viešuoju 

transportu atsiskaitoma keleivinio transporto priemonėje specialios nuskaitymo įrangos pagalba. 

Atsiskaitant už kelionę ar kitas paslaugas, nuo kortelės nuskaitoma elektroninių pinigų ar jų 

ekvivalento suma, atitinkanti mokestį už pravažiavimą (pvz. vienkartinio bilieto kaina) ar kitas 

paslaugas. 

6. Platinimo paslaugos teikėjas (toliau – Tiekėjas) – subjektas, planuojantis tapti e. bilietų 

platintoju ir planuojantis sukurti/įsigyti programinę įrangą, atliekančią e. bilietų pardavimo funkcijas. 

7. Vartotojas (keleivis) – e. bilieto kortelių naudotojas, perkantis e. bilietus ir pildantis e. 

piniginę. 

8. Prekybos vieta – fizinis objektas (prekybos centras, tinklas ir kita prekybos vieta, klientų 

aptarnavimo skyrius ir pan.), kuriame Tiekėjas kortelę papildo e. bilietais ir e. pinigais. 

9. Platinimo taškas – Vartotojo aptarnavimo vieta, kurioje įrengtas Tiekėjo fiskalinis kasos 

aparatas ir Pirkėjo Tiekėjui nuomai suteiktas bekontakčių intelektinių kortelių aptarnavimo įrenginys 

(toliau – kortelių skaitytuvas), kurio pagalba į kortelę įkeliami e. bilietai ir/arba papildoma kortelėje 

esanti e. piniginė. 

10. E. bilieto platinimo sistema (toliau – Platinimo sistema) – Pirkėjo ir Tiekėjo naudojamos 

techninės ir programinės įrangos visuma, leidžianti Vartotojui įsigyti e. bilietus. 

11. Operatorius – Šiaulių e. bilieto platinimo sistemos operatorius UAB „Busturas“. 

12. Transakcija – kortelės papildymas e. bilietais, e. pinigais, išduodant kasos fiskalinį kvitą. 

 

Reikalavimai terminuotųjų e. bilietų pardavimo (platinimo) paslaugoms 

 

1. Perkamos paslaugos – terminuotųjų e. bilietų pardavimo (platinimo) paslaugos Šiaulių 

miesto prekybos centruose, tinkluose ir kitose pardavimo vietose. 

2. Tiekėjas įsipareigoja pardavinėti terminuotuosius e. bilietus tik pagal jų nominalias vertes, 

kurios yra tvirtinamos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu. 

3. Tiekėjas įsipareigoja, kad jo darbuotojai suteiks Vartotojams aiškią ir išsamią informaciją 

apie terminuotuosius e. bilietus ir jų naudojimo tvarką. 

4. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti visų darbuotojų, vykdančių e. bilietų platinimą, mokymus, 

reikalingus pilnaverčiam darbui su e. bilietų papildymo technine ir programine įranga ir 



  

susijusios informacijos teikimu e. bilietų Vartotojams. Pirkėjas atsakingas už informacijos 

teikiamos e. bilietų Vartotojams aktualumą, teisingumą. 

5. Tiekėjas įsipareigoja suteikti matomą vietą (-as) reikalingai informacijai apie e.bilietą, jo 

pildymą ar kitai susijusiai informacijai viešinti e. bilietų pardavimo (platinimo) vietose 

Šiaulių miesto prekybos centruose, tinkluose ir kitose pardavimo vietose. 

6. Du kartus per mėnesį (kas 15 dienų) Tiekėjas su Pirkėju atsiskaito (apmoka) už parduotus 

(išplatintus) terminuotųjų e. bilietų kiekius. 

7. Ataskaitas (suderinimo aktus) už parduotų (išplatintų) terminuotųjų e. bilietų kiekius 

Tiekėjas pateikia du kartus per kalendorinį mėnesį. 

 

 

Reikalavimai piniginių įmokų įmokėjimo (surinkimo) į kortelių sąskaitas paslaugoms 

 

1. Perkamos paslaugos – piniginių įmokų įmokėjimo (surinkimo) į kortelių sąskaitas paslaugos 

Šiaulių miesto prekybos centruose, tinkluose ir kitose pardavimo vietose. 

2. Tiekėjas įsipareigoja savo vardu iš Vartotojų priimti (surinkti) pinigines įmokas į kortelių 

sąskaitas, suteikiančias teisę už atitinkamą kainą pasinaudoti Šiaulių viešuoju transportu. 

3. Tiekėjas įsipareigoja, kad jo darbuotojai suteiks Vartotojams aiškią ir išsamią informaciją 

apie piniginių įmokų įmokėjimą į kortelių sąskaitas ir jų naudojimo tvarką. 

4. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti visų darbuotojų, vykdančių piniginių įmokų įmokėjimą 

(surinkimą), mokymus, reikalingus pilnaverčiam darbui su e. bilietų papildymo technine ir 

programine įranga ir susijusios informacijos teikimu e. bilietų Vartotojams. Pirkėjas 

atsakingas už informacijos teikiamos e. bilietų Vartotojams aktualumą, teisingumą. 

5. Du kartus per mėnesį (kas 15 dienų) Tiekėjas su Pirkėju atsiskaito (apmoka) už piniginių 

įmokų, surinktų į kortelių sąskaitas, kiekius. 

6. Ataskaitas (suderinimo aktus) už piniginių įmokų, surinktų į kortelių sąskaitas, kiekius 

Tiekėjas pateikia du kartus per kalendorinį mėnesį. 

 

 

Techniniai reikalavimai e. bilieto Tiekėjams 
 

1.1. Techninių reikalavimų paskirtis. 

Šie techniniai reikalavimai yra skirti Tiekėjams, planuojantiems sukurti/įsigyti programinę įrangą, 

atliekančią e. bilietų pardavimo funkcijas. Jie yra informacinio pobūdžio, skirti įvertinti galimybes ir 

galimas sąnaudas, ruošiantis dalyvauti Platinimo sistemoje. Duomenys, teiginiai ir pavadinimai, 

pateikti šiuose techniniuose reikalavimuose, jokiu būdu negali būti naudojami kaip pagrindiniai 

resursai Platinimo sistemos diegimo darbuose. Pilna detali techninė informacija pateikiama tik Tiekėjui 

pasirašius konfidencialumo sutartį su Operatoriumi. 

 

1.2. Aparatūriniai reikalavimai Platinimo taškams. 

Tiekėjas privalo užtikrinti nuolatinį pakankamos spartos Platinimo taško interneto (TCP/IP) ryšį su 

Operatoriaus naudojama platinimo programine įranga transakcijos metu. Pardavimo transakcijos 

atliekamos keliais etapais, kompiuterinio tinklo tarnybų užklausomis, asinchroniniu būdu. Platinimo 

taškai turi būti aprūpinami su Platinimo sistema suderintais ir joje užregistruotais bekontakčių kortelių 

skaitytuvais. Bekontakčių kortelių skaitytuvas jungiamas prie Platinimo taško vietoje esančios 

aparatūrinės įrangos RS232 arba USB tipo jungtimi. Bekontakčių kortelių skaitytuvai komunikuoja su 

Tiekėjo įranga naudojant Windows terpei skirtą tvarkyklę (*.dll biblioteka) arba DOS komandų rinkinį. 

 

1.3. Reikalavimai Platinimo taškų programinei įrangai. 



  

Tiekėjas privalo turėti pagal Platinimo sistemos specifikaciją paruoštą programinės įrangos paketą. 

Principinė Platinimo sistemos veikimo schema pateikta Pav. 2. 

 

 

Pardavimo transakcijas atliekanti programinė įranga atlieka transakcijų dispečerio tarp Operatoriaus 

apskaitos sistemos ir e. bilieto kortelės vaidmenį. Ji privalo sugebėti nuskaityti bei įrašyti duomenis 

kortelių skaitytuvu iš/į kliento e. bilieto kortelę, siųsti/gauti duomenis Operatoriaus kompiuterinio 

tinklo tarnyboms, apdoroti veikimo metu kylančias klaidas. Operatoriaus darbuotojas turi gauti aiškius 

pranešimus apie klaidų pobūdį: nenuskaitoma/sugadinta e. bilieto kortelė, nėra laisvų bankų 

terminuotųjų bilietų įrašymui, informacijos neįrašymo į e. bilieto kortelę priežastis ir pan. 

Duomenys į Operatoriaus e. bilieto apskaitos sistemą siunčiami saugiu šifruotu ryšiu, naudojant tinklo 

tarnybas (web services). Naudojamos dvi tinklo tarnybos, EDSPriceListService (naujų kainoraščių 

gavimui) ir EDSTransactionService (e. bilietų pardavimo transakcijoms). 

EDSPriceListService tinklo tarnyba naudojama platinimo tinklo iniciatyva, pageidautina prekybos 

dienos pradžioje. Apie būsimą kainoraščio pasikeitimą Tiekėjai paprastai informuojami ir kitomis, 

alternatyviomis ryšio (paštas; faksas; elektroninis paštas ar pan.) priemonėmis. 

EDSTransactionService yra tinklo tarnyba, atliekanti e. bilietų pardavimo transakcijas (pardavimo 

transakcijos eiga smulkiau aprašoma techninėje dokumentacijoje). 

Programinė įranga Platinimo sistemoje transakcijos metu turi atlikti tokius veiksmus: 

- atsiųsti užklausą kortelės pildymui (į Operatoriaus kompiuterinio tinklo tarnybą); 

- nuskaityti pradinius kortelės duomenis (naudojantis bekontakčių kortelių skaitytuvu); 

- sukurti pirkinių krepšelį; 

- įdėti prekę (paslaugą) į pirkinių krepšelį (galima kartoti); 

- patvirtinti pirkinių krepšelį; 

- sulaukus tinklo tarnybos atsakymo, įrašyti duomenis į kortelę; 

- atsiųsti patvirtinimą apie transakcijos užbaigimą. 

Esant platinimo taškų kiekiui daugiau kaip 30, duomenis apie pardavimus (transakcijas) galima siųsti ir 

gauti centralizuotai per vieną Tiekėjo serverį. Serverio IP turi būti užregistruotas (apie jį pranešta) 

Operatoriui. 

Prieš atliekant Tiekėjo sistemos paleidimą, atliekami bandomieji pardavimai, dalyvaujant Operatoriaus 

atstovams. 

 

Pav.  1  Princ ipinė  e .  b i l ie to  plat inimo s istemos veikimo schema  



  

1.4. Reikalavimai e. bilietų pardavimo (platinimo) ir įmokų įmokėjimo (surinkimo) į kortelių 

sąskaitas paslaugos spartai. 

Maksimalus vienos papildymo paslaugos laikas turi būti ne ilgesnis negu 40 sekundžių. 

 

1.5. Periodinės e. bilieto pardavimų suderinimo ataskaitos. 

Kartą per mėnesį vykdomas pardavimo operacijų (transakcijų) suderinimas tarp Operatoriaus ir 

Tiekėjo. Esant nesutapimams, gali būti prašoma papildoma ataskaita, kurioje transakcijos 

apibūdinamos unikaliu parametrų rinkiniu, pažįstamu Tiekėjui (pirkinių krepšelio ID, kortelių 

skaitytuvo ID, e. bilieto kortelės matomas unikalus numeris ar kita). 

 

1.6. E. bilieto pardavimo kasos kvitai. 

Kasos kvituose privalomai spausdinamos informacijos pavyzdžiai, pateikiami Lentelė 2 ir Lentelėje 2. 
 

Terminuotas vieno mėnesio e. bilietas 

 
Lauko 

apibūdinimas 

Pavyzdys Informacijos šaltinis 

Pardavėjas  UAB „Tiekėjas“,  Tiekėjo sistema 

Pardavimo vieta PV-001 Tiekėjo sistema 
Pardavimo laikas 2017-09-15 10:54 Tiekėjo sistema 
Prekė Šiaulių e. bilietas Pastovus įrašas 
E. bilieto kortelės 
numeris 

903716xxxxxx E. bilieto operatorius 

Prekės ID ID: xxxxxxxxxxxx Tiekėjo sistema 
Informacija Papildymas 

sėkmingas 
E. bilieto operatorius 

Papildymo suma Suma: 10,00 Eur Tiekėjo sistema 
Informacija Terminuotasis e. 

bilietas galioja: 
Tiekėjo sistema 

e. bilieto galiojimo 

pradžios data 
nuo 2017-09-01 Tiekėjo sistema* 

e. bilieto galiojimo 

pabaigos data 

iki 2017-09-30 Tiekėjo sistema* 

Galiojimo sąlygos Visos dienos. Pilna 

kaina. 

Tiekėjo sistema 

Informacija Informacija tel.:     

8-700-55066 

Pastovus įrašas 

 

 

 

 

Piniginė įmoka 

 
Lauko 

apibūdinimas 

Pavyzdys Informacijos šaltinis 

Pardavėjas  UAB „Tiekėjas“,  Tiekėjo sistema 

Pardavimo vieta PV-001 Tiekėjo sistema 
Pardavimo laikas 2017-09-15 10:54 Tiekėjo sistema 
Prekė Šiaulių e. bilietas Pastovus įrašas 
E. bilieto kortelės 

numeris 

903716xxxxxx E. bilieto operatorius 

Prekės ID ID: xxxxxxxxxxxx Tiekėjo sistema 
Informacija Papildymas 

sėkmingas 
E. bilieto operatorius 

Papildymo suma Suma: 10,00 Eur Tiekėjo sistema 
Informacija Piniginė įmoka: Tiekėjo sistema 
Informacija Informacija tel.:     

8-700-55066 

Pastovus įrašas 

 

 

* - šios informacijos šaltinis ateityje gali keistis. 

Lente lė  1 .  Pr iva lomi  kasos kvi to  laukai  terminuotojo e .  b i l ie to  pardavimo metu  

Lente lė  2 .  Pr iva lomi  kasos kvi to  laukai  piniginės įmokos įmokėj imo metu  



  

 

Įrašai kasos kvituose gali būti trumpinami, tačiau išlikti aiškūs ir suprantami. Pilnas galimų kasos kvitų 

rinkinys visoms platinamoms prekėms ir paslaugoms pateikiamas kartu su e. bilieto Platinimo sistemos 

technine dokumentacija. 

 

1.7. Saugumo reikalavimai. 

Platinimo sistemos saugumas užtikrinamas naudojant tinklo tarnybas, kurių duomenų srautai yra 

užšifruojami ir pasirašomi X509v3 saugumo sertifikatais. Kiekvienas Tiekėjas gauna savo kliento 

sertifikatą, kurio privatų raktą privalo saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Taip užtikrinama, 

kad žinutės pakeliui nėra perskaitomos (iššifruojamos) ar modifikuojamos trečiųjų asmenų, bei 

garantuojamas duomenų nepraradimas. 

Kaip papildoma saugumo priemonė, kortelių skaitytuvuose užšifruojami ir iššifruojami visi duomenys, 

kurie yra nuskaitomi iš e. bilieto kortelių, ar įrašomi į jas. E. bilieto kortelių duomenys sistemoje 

perduodami ir gaunami tik užšifruotu pavidalu. Kiekvienas kortelių skaitytuvas turi savo unikalų 

užregistruotą šifravimo raktą. 
 

Visos pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar 

bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių 

priemonių įrodymus. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Paslaugos  pirkimo  konkurso sąlygų 2 priedas 

 

Herbas arba prekių ženklas 

(Tiekėjo pavadinimas) 

 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi 

duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, 

jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

__________________________ 

(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 

PASIŪLYMAS  

UAB „Busturas“ aptarnaujamo Šiaulių viešojo transporto terminuotųjų elektroninių bilietų 

pardavimo (platinimo) bei piniginių įmokų surinkimo į elektroninių kortelių sąskaitas paslaugų                            

pirkimui 

____________ Nr.______ 

(Data) 

_________ 

(Sudarymo vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai/ 

 

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 

 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu 

elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

 1) Pirkimo sąlygose; 

 2) Pateikti pasiūlymą viešojo pirkimo konkursui; 

 3) Kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

2. Pasirašydamas pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir pateikti 

duomenys yra tikri. 

          3. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus /Pildyti tuomet, jei yra žinoma, kokie konkretūs 

subtiekėjai bus pasitelkti  sutarties vykdymui/: 

Eil.Nr.     Subtiekėjo pavadinimas  Numatomos teikti paslaugos 

   

 

    4. Mes siūlome šias paslaugas:     

Eil. 

Nr. 

Teikiamų paslaugų 

pavadinimas 

Mato 

vienetas 

Kiekis 

(vnt.) 
Paslaugos įkainis* 

 2 3 4 5 

1. 

Šiaulių viešojo transporto 

terminuotųjų elektroninių bilietų 

pardavimo (platinimo) paslaugos 

vnt. 1 

_________ % nuo surinktos 

sumos Eur. be PVM (A) 

 

 



  

 

2. 

Piniginių įmokų įmokėjimo 

(surinkimo) į Šiaulių viešojo 

transporto elektroninių kortelių 

sąskaitas paslaugos 

 

vnt. 1 
_________ % nuo surinktos 

sumos Eur. be PVM (B) 

Bendras Šiaulių viešojo transporto terminuotųjų 

elektroninių bilietų pardavimo (platinimo) ir piniginių 

įmokų įmokėjimo (surinkimo) į Šiaulių viešojo transporto 

elektroninių kortelių sąskaitas paslaugų įkainio 

naudingumo koeficientas %     (P) 

 

P =  (A x 40%) + (B x 60%)  

__________ % 

 
*Tiekėjo siūlomas Paslaugų įkainio procentas turi būti Šiaulių viešojo transporto terminuotųjų 

elektroninių bilietų pardavimo (platinimo) paslaugoms – ne didesnis nei 4 % nuo surinktos sumos Eur. 

(be PVM); Piniginių įmokų įmokėjimo (surinkimo) į Šiaulių viešojo transporto elektroninių kortelių 

sąskaitas paslaugoms – ne didesnis nei 4 % nuo surinktos sumos Eur. (be PVM). Pridėtinės vertės 

mokestis taikomas pagal įstatymą. 

 

5. Mūsų siūlomas bendras Šiaulių viešojo transporto terminuotųjų elektroninių bilietų 

pardavimo (platinimo) ir piniginių įmokų įmokėjimo (surinkimo) į Šiaulių viešojo transporto 

elektroninių kortelių sąskaitas paslaugų įkainio naudingumo koeficientas – 

..............................(įrašoma žodžiais).............................................. procentai. 

            

6. Detalus prekybos vietų (kasų) sutarties vykdymui sąrašas geografiškai skirtinguose taškuose 

(t.y. skirtingais adresais Šiauliuose) kuriuose yra įrengta interneto prieiga sąrašas: 

 

Eil. 

Nr. 

Prekybos vietų (kasų) įrengtų sutarties vykdymui adresas, numeris, pavadinimas ar kitaip 

identifikuojama prekybos vieta 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7. Su esminėmis pirkimo sutarties sąlygomis sutinkame. 

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros): 

Eil. 

Nr. 

Pateikto dokumento 

pavadinimas 

Dokumente esanti konfidenciali 

informacija (nurodoma 

dokumento dalis / puslapis, 

Konfidencialios informacijos 

pagrindimas (paaiškinama, kuo 

remiantis nurodytas 



  

kuriame yra konfidenciali 

informacija)* 

dokumentas ar jo dalis yra 

konfidencialūs)* 

 ...   

 ...   

 ...   
*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje. 

Tiekėjas negali nurodyti, visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

 

9. Pašalinimo pagrindų nebuvimą ir / ar kvalifikacijos atitiktį patvirtinantys dokumentai, kuriuos Perkantysis  

subjektas turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų*: 

Eil. 

Nr. 

Dokumento 

pavadinimas, 

dokumentą 

išdavusios 

institucijos 

pavadinimas, 

registracijos 

numeris, išdavimo 

data 

Perkančiojo subjekto 

pirkimo pavadinimas, 

pirkimo numeris, 

kuriame buvo pateiktas 

dokumentas 

Dokumente esanti 

konfidenciali 

informacija (nurodoma 

dokumento dalis / 

puslapis, kuriame yra 

konfidenciali 

informacija)** 

Konfidencialios 

informacijos pagrindimas 

(paaiškinama, kuo 

remiantis nurodytas 

dokumentas ar jo dalis 

yra konfidencialūs)** 

 ...    

 ...    

 ...    
*Pildyti tuomet, jei Perkantysis subjektas tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir / ar kvalifikacijos atitiktį patvirtinančius 

tinkamus dokumentus turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 3.6.2 punkte. 

**Pildyti tuomet, jei dokumente pateikta konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 

dalyje. 

 

Pasiūlymo pateikimo data 2017......-       

 

   

                                                                                        
         (vadovo ar įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)                                                        (parašas)                   

                                               A.V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

Paslaugos  pirkimo  konkurso sąlygų 3 priedas 
 

 

DEKLARACIJA  

DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJU 

 

201_-__-__ 

 

 

 

_____________________ (subtiekėjo pavadinimas) dalyvaujantis kaip tiekėjo _____________________ 

(tiekėjo pavadinimas) subtiekėjas UAB „Busturas“ vykdomame _____________________ (pirkimo 

pavadinimas) pirkime, paskelbtame CVP IS, sutinka būti subtiekėju ir pasižada kartu su tiekėju vykdyti sutartį 

bei būti prieinamu sutarties vykdymo metu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Paslaugos  pirkimo  konkurso sąlygų 4 priedas 

 

PRELIMINARIOJI SUTARTIS (PROJEKTAS) 

 

2017 m. …................. mėn. ... d. 

 Šiauliai 

 

 UAB „Busturas“, įmonės kodas 144127993, buveinės adresas Šarūno g. 2, Šiauliai, toliau 

vadinama „Pirkėju“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vaido Seiracko, veikiančio pagal 

bendrovės įstatus  

 ir _________________________, įmonės kodas _____________, buveinės adresas 

___________________________________________, toliau vadinama „Tiekėju“, atstovaujama 

______________________________, veikiančio pagal ___________________, 

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, arba kartu „Šalimis“, sudarė šią Preliminariąją 

paslaugų teikimo sutartį toliau vadinama „Preliminarioji sutartis“ ir susitarė dėl toliau išvardintų 

sąlygų. 

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1.1. Šios Preliminariosios sutarties pagrindu Pirkėjas ir Tiekėjas įsipareigoja konkurso sąlygų  __ 

priede („Pagrindinė sutartis“) numatytomis sąlygomis sudaryti sutartį. 

 

2. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR REIKALAVIMAI 

 

2.1. Paslaugų teikimo tvarka ir reikalavimai Paslaugoms nustatyti Sutarties 1 priede („Techninė 

specifikacija“). 

 

3. PASLAUGŲ TEIKIMO KAINA 

 

3.1. Tiekėjo Paslaugų teikimo įkainis (procentai) yra konkurso metu pasiūlyme pateiktas Tiekėjo 

Paslaugų teikimo įkainis (Sutarties 2 priedas), pridėtinės vertės mokestis taikomas pagal įstatymą. 

3.2. Įkainio dydis dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojamas nebus. Įkainis apima visas Tiekėjo 

tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su teikiamomis Paslaugomis. 

3.3.Sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugų įkainiai gali būti perskaičiuojami pasikeitus (sumažėjus ar 

padidėjus) pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM), kuris turėjo tiesioginės įtakos paslaugų 

įkainiams (perskaičiuojama tik ta paslaugų įkainių dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM ir tik 

pasikeitusio mokesčio dydžiu). Perskaičiuotus paslaugų įkainius šalys įformina pasirašydamos 

susitarimą, kuriame turi būti nustatyta ir perskaičiuotų įkainių įsigaliojimo data. 

 

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

4.1. Tiekėjas įsipareigoja: 

4.1.1. šioje Preliminarioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sudaryti Paslaugų sutartį konkurso 

sąlygų __ priede („Paslaugų sutartis“) numatytomis sąlygomis; 



  

4.1.2. teikti Pirkėjui Paslaugas pagal Sutarties 1 priede („Techninė specifikacija“) nurodytus 

reikalavimus; 

4.1.3. pradėti teikti Paslaugas Pirkėjui ne vėliau kaip per 60 dienų po šios sutarties pasirašymo; 

4.1.4. vykdyti įsipareigojimus, numatytus konkurso sąlygų __ priede („Paslaugų sutartis“). 

4.2.Tiekėjas turi kitas teises ir pareigas, numatytas konkurso sąlygose, Preliminariojoje sutartyje, 

Paslaugų sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose. 

4.3. Pirkėjas įsipareigoja: 

4.3.1. sudaryti Paslaugų sutartį su Tiekėju šioje Preliminarioje sutartyje nustatyta tvarka, bet ne vėliau 

kaip iki preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos; 

4.3.2. vykdyti įsipareigojimus, numatytus konkurso sąlygų __ priede („Paslaugų sutartis“); 

4.3.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus konkurso sąlygose, Preliminariojoje 

sutartyje, Paslaugų sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose. 

4.4. Pirkėjas turi kitas teises ir pareigas, numatytas konkurso sąlygose, Preliminariojoje sutartyje,  

Paslaugų sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose. 

4.5. Pirkėjas Sutarties galiojimo metu turi teisę keisti Techninėje specifikacijoje numatytus techninius 

reikalavimus platinimo įrangai, ryšiui bei kitas Techninėje specifikacijoje numatytas sąlygas, 

susijusias su platinimo įranga, apie tai iš anksto ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų informuodamas Tiekėją. 

 

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią sutartį. 

Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Preliminariąja sutartimi ir 

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos 

Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

5.2. Tiekėjui pagal sutarties 4.1. punkto numatytus reikalavimus ir terminą tinkamai neįvykdžius 

įsipareigojimų Pirkėjui kompensuojami pagrįsti nuostoliai (5000 Eur už vieną Platinimo vietą). 

 

                        6. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) 

 

6.1. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis nevykdymas yra 

nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) 

aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 

straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms šalys 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. 

 

                  7. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES GALIOJIMAS 

 

7.1. Preliminariosios sutarties galiojimo terminas 60 (šešiasdešimt) dienų, skaičiuojant nuo pasirašymo 

dienos. Preliminariosios sutarties terminas atsiradus nenumatytoms, nuo šalių valios 

nepriklausančioms aplinkybėms, atskiru šalių susitarimu gali būti pratęstas 30 kalendorinių dienų. 

7.2. Jeigu Tiekėjas per preliminariosios sutarties galiojimo terminą nepradeda teikti paslaugų ir 

neįvykdo sėkmingų bandomųjų pardavimų visuose Platinimo taškuose, pagrindinė sutartis 

nepasirašoma. 



  

7.3. Preliminariosios sutarties pagrindu pasirašomos Paslaugų sutarties galiojimas 24 (dvidešimt keturi) 

mėnesiai nuo Paslaugų sutarties sudarymo. Paslaugų sutarties galiojimas gali būti pratęstas dar 2 

(du) kartus kiekvieną kartą ne ilgesniam kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui. Bendras 

Paslaugų sutarties galiojimo terminas negali būti ilgesnis nei 72 (septyniasdešimt du) mėnesiai. 

7.4. Jei bet kuri šios Preliminariosios sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies 

negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Preliminariosios sutarties nuostatų galiojimui, išskyrus atvejį 

kai dėl negaliojančios nuostatos nėra įmanomas kitų sutarties nuostatų tinkamas įgyvendinimas. 

 

8. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES PAKEITIMAI 

 

  8.1. Preliminariosios sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu keitimai galimi tik Lietuvos 

Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir nustatyta tvarka. 

 

9. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

9.1  Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Preliminariąją  sutartį 

Tiekėjo atžvilgiu šiais atvejais: 

9.1.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir 

kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

9.1.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir 

tai gali turėti įtakos tinkamam Paslaugų sutarties įvykdymui; 

9.1.3. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu 

dėl profesinio pažeidimo; 

9.1.4. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų 

plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 

9.1.5. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Preliminariąją sutartį. 

9.2. Preliminarioji sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu. 

 

10. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

10.1. Šiai Preliminariajai sutarčiai ir visoms iš šios Preliminariosios sutarties atsirandančioms teisėms 

ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Preliminarioji 

sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.  

10.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Preliminariosios sutarties, 

sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar 

reikalavimai, kylantys iš šios Preliminariosios sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu 

ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos 

teisme pagal Pirkėjo buveinės registracijos vietą. 

 

11. TIEKĖJO SUBTIEKĖJŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA 

 



  

11.1. Preliminariajai sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: [surašyti pasiūlyme nurodytus 

subtiekėjus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“]. 

11.2. Ne vėliau negu Preliminarioji sutartis pradedama vykdyti ir vėliau Sutarties galiojimo metu, 

Tiekėjas privalo Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų ar ketinamų ateityje pasitelkti subtiekėjų 

pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.  

11.3. Tais atvejais, kai Tiekėjas nesiremia subtiekėjo pajėgumais, Pirkėjas turi teisę patikrinti, ar nėra 

Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo 

pagrindų. Jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja per 

nustatytą terminą pakeisti minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju. 

11.4. Subtiekėjų keitimas vietomis tarp Preliminarioje sutartyje numatytų subtiekėjų ar didesnės 

(mažesnės) įsipareigojimų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Preliminarioje sutartyje 

numatytam subtiekėjui galimas tik tiems įsipareigojimams, kuriems Tiekėjas pasiūlyme buvo 

numatęs perduoti subtiekėjams ir tik gavus Pirkėjo sutikimą. Preliminarios sutarties galiojimo 

metu ketinant pasitelkti papildomus subtiekėjus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei 

buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose ir neturėti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų 

įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų (jei buvo reikalaujama). 

11.5. Preliminarios sutarties galiojimo metu papildomų subtiekėjų pasitelkimas arba Preliminarioje 

sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas tik gavus Pirkėjo sutikimą ir esant vienai iš 

šių priežasčių: 

 11.5.1. Preliminarioje sutartyje numatytas subtiekėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra 

iškelta bankroto byla; 

 11.5.2. subtiekėjas Tiekėjui atsisako atlikti jam Preliminarioje sutartyje numatytą įsipareigojimų dalį. 

 11.6. Preliminarios sutarties 11.4 ir 11.5 punktuose nurodytais atvejais Pirkėjui pateikiamas pagrįstas 

prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekėjas gali pradėti vykdyti savo 

įsipareigojimus, tik Tiekėjui gavus Pirkėjo sutikimą. 

11.7. Preliminarios sutarties 11.4 ir 11.5 punktuose nurodytais atvejais naujas subtiekėjas privalo 

Pirkėjui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose 

nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtiekėjams ir neturėti Lietuvos Respublikos 

Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų (jei buvo 

reikalaujama). 

 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar 

kitiems norminiams teisės aktams šioje Preliminariojoje sutartyje neatleidžia Šalių nuo 

prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia 

teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Preliminariosios sutarties tikslui bei kitoms 

jos nuostatoms. 

12.2. Viešojo pirkimo dokumentai ir Tiekėjo konkursinis pasiūlymas yra neatsiejamos šios 

Preliminariosios sutarties sąlygos. 

12.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Preliminariojoje sutartyje, reguliuoja Lietuvos 

Respublikos teisės aktai. 



  

12.4. Preliminarioji sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant 

kiekvieno Preliminariosios sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių 

asmenų. Ši sutartis sudaroma lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę 

galią, po vieną sutarties originalą kiekvienai Šaliai. 

 

13. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Pirkėjas 

UAB „Busturas“ 

Kodas 144127993 

PVM mokėtojo kodas LT441279917 

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 

Šarūno g. 2, LT-76161 Šiauliai 

Tel. 8-41 592 000 

Faksas 8-41 545 296 

Elektroninis paštas: busturas@busturas.lt 

A.s. Nr. LT72 7180 0000 0246 7930 

AB Šiaulių bankas 

Banko kodas 71800 

Tiekėjas 

 

Pirkėjas      Tiekėjas 

 

Generalinis direktorius 

Vaidas Seirackas 

                                                              ————————————————— 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)                        (pareigos, vardas, pavardė, parašas)       

    A.V.                                                    

 

2017 m. ____________ mėn. ___d.    2017 m. ____________mėn. ___d. 

 



  

Sutarties 1 priedas 

 

 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

 

 

Sąvokos 

 

1. Paslaugos pirkėjas (toliau – Pirkėjas) – perkančioji organizacija UAB „Busturas“. 

2. E. bilietas – UAB „Busturas“ aptarnaujamo Šiaulių viešojo transporto elektroninis keleivio 

bilietas, skaitmeninėje duomenų bazėje ir fizinėje laikmenoje (kortelėje, telefone ir pan.) 

saugomas keleivio vežimo sutartį patvirtinantis elektroninis dokumentas. E. bilietas 

suprantamas kaip bet kokios rūšies ir nominalo e. bilietas. 

3. E. kortelė (toliau – kortelė) – UAB „Busturas“ išduodama Šiaulių viešojo transporto e. 

bilieto arba kita Pirkėjo patvirtinta elektroninė papildymo bekontaktė intelektinė RFID 

kortelė, kurioje saugoma informacija apie e. bilietus ir kita su e. bilietų paslaugos teikimu 

bei kitų paslaugų teikimu susijusi informacija. Visa kortelėje esanti infrastruktūra priklauso 

UAB „Busturas“. 

4. E. pinigai – į kortelę įmokėtų pinigų elektroninis ekvivalentas. 

5. E. piniginė – kortelės infrastruktūra, kurioje įrašyti e. pinigai. E. piniginė naudojama 

atsiskaitymui už važiavimą viešuoju transportu ir kitas paslaugas. Atsiskaitant už važiavimą 

viešuoju transportu atsiskaitoma keleivinio transporto priemonėje specialios nuskaitymo 

įrangos pagalba. Atsiskaitant už kelionę ar kitas paslaugas, nuo kortelės nuskaitoma 

elektroninių pinigų ar jų ekvivalento suma, atitinkanti mokestį už pravažiavimą (pvz. 

vienkartinio bilieto kaina) ar kitas paslaugas. 

6. Platinimo paslaugos teikėjas (toliau – Tiekėjas) – subjektas, planuojantis tapti e. bilietų 

platintoju ir planuojantis sukurti/įsigyti programinę įrangą, atliekančią e. bilietų pardavimo 

funkcijas. 

7. Vartotojas (keleivis) – e. bilieto kortelių naudotojas, perkantis e. bilietus ir pildantis e. 

piniginę. 

8. Prekybos vieta – fizinis objektas (prekybos centras, tinklas ir kita prekybos vieta, klientų 

aptarnavimo skyrius ir pan.), kuriame Tiekėjas kortelę papildo e. bilietais ir e. pinigais. 

9. Platinimo taškas – Vartotojo aptarnavimo vieta, kurioje įrengtas Tiekėjo fiskalinis kasos 

aparatas ir Pirkėjo Tiekėjui nuomai suteiktas bekontakčių intelektinių kortelių aptarnavimo 

įrenginys (toliau – kortelių skaitytuvas), kurio pagalba į kortelę įkeliami e. bilietai ir/arba 

papildoma kortelėje esanti e. piniginė. 

10. E. bilieto platinimo sistema (toliau – Platinimo sistema) – Pirkėjo ir Tiekėjo naudojamos 

techninės ir programinės įrangos visuma, leidžianti Vartotojui įsigyti e. bilietus. 

11. Operatorius – Šiaulių e. bilieto platinimo sistemos operatorius UAB „Busturas“. 

12. Transakcija – kortelės papildymas e. bilietais, e. pinigais, išduodant kasos fiskalinį kvitą. 

 



  

 

 

Reikalavimai terminuotųjų e. bilietų pardavimo (platinimo) paslaugoms 

 

1. Perkamos paslaugos – terminuotųjų e. bilietų pardavimo (platinimo) paslaugos Šiaulių 

miesto prekybos centruose, tinkluose ir kitose pardavimo vietose. 

2. Tiekėjas įsipareigoja pardavinėti terminuotuosius e. bilietus tik pagal jų nominalias vertes, 

kurios yra tvirtinamos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu. 

3. Tiekėjas įsipareigoja, kad jo darbuotojai suteiks Vartotojams aiškią ir išsamią informaciją 

apie terminuotuosius e. bilietus ir jų naudojimo tvarką. 

4. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti visų darbuotojų, vykdančių e. bilietų platinimą, mokymus, 

reikalingus pilnaverčiam darbui su e. bilietų papildymo technine ir programine įranga ir 

susijusios informacijos teikimu e. bilietų Vartotojams. Pirkėjas atsakingas už informacijos 

teikiamos e. bilietų Vartotojams aktualumą, teisingumą. 

5. Tiekėjas įsipareigoja suteikti matomą vietą (-as) reikalingai informacijai apie e.bilietą, jo 

pildymą ar kitai susijusiai informacijai viešinti e. bilietų pardavimo (platinimo) vietose 

Šiaulių miesto prekybos centruose, tinkluose ir kitose pardavimo vietose. 

6. Du kartus per mėnesį (kas 15 dienų) Tiekėjas su Pirkėju atsiskaito (apmoka) už parduotus 

(išplatintus) terminuotųjų e. bilietų kiekius. 

7. Ataskaitas (suderinimo aktus) už parduotų (išplatintų) terminuotųjų e. bilietų kiekius 

Tiekėjas pateikia du kartus per kalendorinį mėnesį. 

 

 

Reikalavimai piniginių įmokų įmokėjimo (surinkimo) į kortelių sąskaitas paslaugoms 

 

1. Perkamos paslaugos – piniginių įmokų įmokėjimo (surinkimo) į kortelių sąskaitas paslaugos 

Šiaulių miesto prekybos centruose, tinkluose ir kitose pardavimo vietose. 

2. Tiekėjas įsipareigoja savo vardu iš Vartotojų priimti (surinkti) pinigines įmokas į kortelių 

sąskaitas, suteikiančias teisę už atitinkamą kainą pasinaudoti Šiaulių viešuoju transportu. 

3. Tiekėjas įsipareigoja, kad jo darbuotojai suteiks Vartotojams aiškią ir išsamią informaciją 

apie piniginių įmokų įmokėjimą į kortelių sąskaitas ir jų naudojimo tvarką. 

4. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti visų darbuotojų, vykdančių piniginių įmokų įmokėjimą 

(surinkimą), mokymus, reikalingus pilnaverčiam darbui su e. bilietų papildymo technine ir 

programine įranga ir susijusios informacijos teikimu e. bilietų Vartotojams. Pirkėjas 

atsakingas už informacijos teikiamos e. bilietų Vartotojams aktualumą, teisingumą. 

5. Du kartus per mėnesį (kas 15 dienų) Tiekėjas su Pirkėju atsiskaito (apmoka) už piniginių 

įmokų, surinktų į kortelių sąskaitas, kiekius. 

6. Ataskaitas (suderinimo aktus) už piniginių įmokų, surinktų į kortelių sąskaitas, kiekius 

Tiekėjas pateikia du kartus per kalendorinį mėnesį. 

 

 

Techniniai reikalavimai e. bilieto Tiekėjams 
 

1.1. Techninių reikalavimų paskirtis. 

Šie techniniai reikalavimai yra skirti Tiekėjams, planuojantiems sukurti/įsigyti programinę įrangą, 

atliekančią e. bilietų pardavimo funkcijas. Jie yra informacinio pobūdžio, skirti įvertinti galimybes ir 

galimas sąnaudas, ruošiantis dalyvauti Platinimo sistemoje. Duomenys, teiginiai ir pavadinimai, 

pateikti šiuose techniniuose reikalavimuose, jokiu būdu negali būti naudojami kaip pagrindiniai 



  

resursai Platinimo sistemos diegimo darbuose. Pilna detali techninė informacija pateikiama tik Tiekėjui 

pasirašius konfidencialumo sutartį su Operatoriumi. 

 

1.2. Aparatūriniai reikalavimai Platinimo taškams. 

Tiekėjas privalo užtikrinti nuolatinį pakankamos spartos Platinimo taško interneto (TCP/IP) ryšį su 

Operatoriaus naudojama platinimo programine įranga transakcijos metu. Pardavimo transakcijos 

atliekamos keliais etapais, kompiuterinio tinklo tarnybų užklausomis, asinchroniniu būdu. Platinimo 

taškai turi būti aprūpinami su Platinimo sistema suderintais ir joje užregistruotais bekontakčių kortelių 

skaitytuvais. Bekontakčių kortelių skaitytuvas jungiamas prie Platinimo taško vietoje esančios 

aparatūrinės įrangos RS232 arba USB tipo jungtimi. Bekontakčių kortelių skaitytuvai komunikuoja su 

Tiekėjo įranga naudojant Windows terpei skirtą tvarkyklę (*.dll biblioteka) arba DOS komandų rinkinį. 

 

1.3. Reikalavimai Platinimo taškų programinei įrangai. 

Tiekėjas privalo turėti pagal Platinimo sistemos specifikaciją paruoštą programinės įrangos paketą. 

Principinė Platinimo sistemos veikimo schema pateikta Pav. 2. 

 

 

Pardavimo transakcijas atliekanti programinė įranga atlieka transakcijų dispečerio tarp Operatoriaus 

apskaitos sistemos ir e. bilieto kortelės vaidmenį. Ji privalo sugebėti nuskaityti bei įrašyti duomenis 

kortelių skaitytuvu iš/į kliento e. bilieto kortelę, siųsti/gauti duomenis Operatoriaus kompiuterinio 

tinklo tarnyboms, apdoroti veikimo metu kylančias klaidas. Operatoriaus darbuotojas turi gauti aiškius 

pranešimus apie klaidų pobūdį: nenuskaitoma/sugadinta e. bilieto kortelė, nėra laisvų bankų 

terminuotųjų bilietų įrašymui, informacijos neįrašymo į e. bilieto kortelę priežastis ir pan. 

Duomenys į Operatoriaus e. bilieto apskaitos sistemą siunčiami saugiu šifruotu ryšiu, naudojant tinklo 

tarnybas (web services). Naudojamos dvi tinklo tarnybos, EDSPriceListService (naujų kainoraščių 

gavimui) ir EDSTransactionService (e. bilietų pardavimo transakcijoms). 

EDSPriceListService tinklo tarnyba naudojama platinimo tinklo iniciatyva, pageidautina prekybos 

dienos pradžioje. Apie būsimą kainoraščio pasikeitimą Tiekėjai paprastai informuojami ir kitomis, 

alternatyviomis ryšio (paštas; faksas; elektroninis paštas ar pan.) priemonėmis. 

EDSTransactionService yra tinklo tarnyba, atliekanti e. bilietų pardavimo transakcijas (pardavimo 

transakcijos eiga smulkiau aprašoma techninėje dokumentacijoje). 

Programinė įranga Platinimo sistemoje transakcijos metu turi atlikti tokius veiksmus: 

Pav.  2  Princ ipinė  e .  b i l ie to  plat inimo s istemos veikimo schema  



  

- atsiųsti užklausą kortelės pildymui (į Operatoriaus kompiuterinio tinklo tarnybą); 

- nuskaityti pradinius kortelės duomenis (naudojantis bekontakčių kortelių skaitytuvu); 

- sukurti pirkinių krepšelį; 

- įdėti prekę (paslaugą) į pirkinių krepšelį (galima kartoti); 

- patvirtinti pirkinių krepšelį; 

- sulaukus tinklo tarnybos atsakymo, įrašyti duomenis į kortelę; 

- atsiųsti patvirtinimą apie transakcijos užbaigimą. 

Esant platinimo taškų kiekiui daugiau kaip 30, duomenis apie pardavimus (transakcijas) galima siųsti ir 

gauti centralizuotai per vieną Tiekėjo serverį. Serverio IP turi būti užregistruotas (apie jį pranešta) 

Operatoriui. 

Prieš atliekant Tiekėjo sistemos paleidimą, atliekami bandomieji pardavimai, dalyvaujant Operatoriaus 

atstovams. 

 

1.4. Reikalavimai e. bilietų pardavimo (platinimo) ir įmokų įmokėjimo (surinkimo) į kortelių 

sąskaitas paslaugos spartai. 

Maksimalus vienos papildymo paslaugos laikas turi būti ne ilgesnis negu 40 sekundžių. 

 

1.5. Periodinės e. bilieto pardavimų suderinimo ataskaitos. 

Kartą per mėnesį vykdomas pardavimo operacijų (transakcijų) suderinimas tarp Operatoriaus ir 

Tiekėjo. Esant nesutapimams, gali būti prašoma papildoma ataskaita, kurioje transakcijos 

apibūdinamos unikaliu parametrų rinkiniu, pažįstamu Tiekėjui (pirkinių krepšelio ID, kortelių 

skaitytuvo ID, e. bilieto kortelės matomas unikalus numeris ar kita). 

 

1.6. E. bilieto pardavimo kasos kvitai. 

Kasos kvituose privalomai spausdinamos informacijos pavyzdžiai, pateikiami Lentelė 2 ir Lentelėje 2. 
 

Terminuotas vieno mėnesio e. bilietas 

 
Lauko 

apibūdinimas 

Pavyzdys Informacijos šaltinis 

Pardavėjas  UAB „Tiekėjas“,  Tiekėjo sistema 

Pardavimo vieta PV-001 Tiekėjo sistema 
Pardavimo laikas 2017-09-15 10:54 Tiekėjo sistema 
Prekė Šiaulių e. bilietas Pastovus įrašas 
E. bilieto kortelės 
numeris 

903716xxxxxx E. bilieto operatorius 

Prekės ID ID: xxxxxxxxxxxx Tiekėjo sistema 
Informacija Papildymas 

sėkmingas 
E. bilieto operatorius 

Papildymo suma Suma: 10,00 Eur Tiekėjo sistema 
Informacija Terminuotasis e. 

bilietas galioja: 
Tiekėjo sistema 

e. bilieto galiojimo 
pradžios data 

nuo 2017-09-01 Tiekėjo sistema* 

e. bilieto galiojimo 

pabaigos data 

iki 2017-09-30 Tiekėjo sistema* 

Galiojimo sąlygos Visos dienos. Pilna 
kaina. 

Tiekėjo sistema 

Informacija Informacija tel.:     

8-700-55066 

Pastovus įrašas 

 

 

 

 

Piniginė įmoka 
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Lauko 

apibūdinimas 

Pavyzdys Informacijos šaltinis 

Pardavėjas  UAB „Tiekėjas“,  Tiekėjo sistema 

Pardavimo vieta PV-001 Tiekėjo sistema 
Pardavimo laikas 2017-09-15 10:54 Tiekėjo sistema 
Prekė Šiaulių e. bilietas Pastovus įrašas 
E. bilieto kortelės 
numeris 

903716xxxxxx E. bilieto operatorius 

Prekės ID ID: xxxxxxxxxxxx Tiekėjo sistema 
Informacija Papildymas 

sėkmingas 
E. bilieto operatorius 

Papildymo suma Suma: 10,00 Eur Tiekėjo sistema 
Informacija Piniginė įmoka: Tiekėjo sistema 
Informacija Informacija tel.:     

8-700-55066 

Pastovus įrašas 

 

 

* - šios informacijos šaltinis ateityje gali keistis. 

 

Įrašai kasos kvituose gali būti trumpinami, tačiau išlikti aiškūs ir suprantami. Pilnas galimų kasos kvitų 

rinkinys visoms platinamoms prekėms ir paslaugoms pateikiamas kartu su e. bilieto Platinimo sistemos 

technine dokumentacija. 

 

1.7. Saugumo reikalavimai. 

Platinimo sistemos saugumas užtikrinamas naudojant tinklo tarnybas, kurių duomenų srautai yra 

užšifruojami ir pasirašomi X509v3 saugumo sertifikatais. Kiekvienas Tiekėjas gauna savo kliento 

sertifikatą, kurio privatų raktą privalo saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Taip užtikrinama, 

kad žinutės pakeliui nėra perskaitomos (iššifruojamos) ar modifikuojamos trečiųjų asmenų, bei 

garantuojamas duomenų nepraradimas. 

Kaip papildoma saugumo priemonė, kortelių skaitytuvuose užšifruojami ir iššifruojami visi duomenys, 

kurie yra nuskaitomi iš e. bilieto kortelių, ar įrašomi į jas. E. bilieto kortelių duomenys sistemoje 

perduodami ir gaunami tik užšifruotu pavidalu. Kiekvienas kortelių skaitytuvas turi savo unikalų 

užregistruotą šifravimo raktą. 
 

Visos pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar 

bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių 

priemonių įrodymus. 
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Sutarties 2 priedas 

 

UAB „BUSTURAS“ APTARNAUJAMO ŠIAULIŲ VIEŠOJO TRANSPORTO 

TERMINUOTŲJŲ ELEKTRONINIŲ BILIETŲ PARDAVIMO (PLATINIMO) BEI PINIGINIŲ 

ĮMOKŲ SURINKIMO Į ELEKTRONINIŲ KORTELIŲ SĄSKAITAS PASLAUGŲ ĮKAINIAI 

 

 

 

Eil. 

Nr. 
Teikiamų paslaugų pavadinimas 

Mato 

viene-tas 

Kiekis 

(vnt.) 
Paslaugos įkainis* 

 

 2 3 4 5  

1. 

Šiaulių viešojo transporto terminuotųjų 

elektroninių bilietų pardavimo 

(platinimo) paslaugos 

 

vnt. 1 

_________ % nuo surinktos sumos 

Eur. be PVM (A) 

 

 

2. 

Piniginių įmokų įmokėjimo (surinkimo) į 

Šiaulių viešojo transporto elektroninių 

kortelių sąskaitas paslaugos 

 

vnt. 1 
_________ % nuo surinktos sumos 

Eur. be PVM (B) 

 

Bendras Šiaulių viešojo transporto terminuotųjų elektroninių 

bilietų pardavimo (platinimo) ir piniginių įmokų įmokėjimo 

(surinkimo) į Šiaulių viešojo transporto elektroninių kortelių 

sąskaitas paslaugų įkainio naudingumo koeficientas %     (P) 

 

P =  (A x 40%) + (B x 60%)  

 

__________ % 

 

 

Eil. 

Nr. 

Papildomos sąlygos paslaugų 

teikimui 
Tiekėjo siūlymas 

1 Platinimo vietų (kasų) skaičius, 

kuriose bus teikiamos paslaugos 

(atitinkančių Konkurso sąlygų 3.6.2 

punkto reikalavimus skaičius). 

Detalus prekybos vietų (kasų) 

įrengtų sutarties vykdymui sąrašas 

geografiškai skirtinguose taškuose 

(t.y. skirtingais adresais Šiauliuose) 

kuriuose yra įrengta interneto 

prieiga yra pateikiamas šio 

pasiūlymo 6 punkte. 

 

2 Kitos sąlygos  

 

Detalus prekybos vietų (kasų) sutarties vykdymui sąrašas geografiškai skirtinguose taškuose (t.y. 

skirtingais adresais Šiauliuose) kuriuose yra įrengta interneto prieiga sąrašas: 

 

Eil. 

Nr. 

Prekybos vietų (kasų) įrengtų sutarties vykdymui adresas, numeris, pavadinimas ar kitaip 

identifikuojama prekybos vieta 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Informacija apie subtiekėjus*: 

Eil. 

nr. 

Subtiekėjų pavadinimas ir 

adresas 

Sutarties dalis (dalis procentais), kuriai ketinama 

pasitelkti subtiekėjus 

   

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. 

 

Terminu „subtiekėjai“ vadinami tiek subrangovai, tiek subteikėjai, t.y. šis terminas vartojamas 

bendrine prasme, siekiant apibrėžti tiekėjo pasitelkiamus pirkimo sutarčiai įvykdyti trečiuosius asmenis, 

nepriklausomai nuo pirkimo objekto (prekės, paslaugos ar darbai). 

 

  

 

Pirkėjas 

UAB „Busturas“ 

Kodas 144127993 

PVM mokėtojo kodas LT441279917 

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 

Šarūno g. 2, LT-76161 Šiauliai 

Tel. 8-41 592 000 

Faksas 8-41 545 296 

Elektroninis paštas: busturas@busturas.lt 

A.s. Nr. LT72 7180 0000 0246 7930 

AB Šiaulių bankas 

Banko kodas 71800 

Tiekėjas 

Pirkėjas      Tiekėjas 

 

Generalinis direktorius 

Vaidas Seirackas 

  ———————————————         ————————————————                                      

   (pareigos, vardas, pavardė, parašas)             ( pareigos, vardas, pavardė, parašas)                       

      A.V.                                                                       A.V. 

 

2017 m. ____________ mėn. ___d.  2017m._________mėn.___d.



   

 

                                                                                                                            Konkurso sąlygų 5 priedas 

PASLAUGŲ SUTARTIES (PROJEKTAS) 

 

2018 m.                            mėn.      d. 

Šiauliai  

 

UAB „Busturas“, įmonės kodas 144127993, buveinės adresas Šarūno g. 2, Šiauliai, toliau 

vadinama „Pirkėju“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vaido Seiracko, veikiančio pagal bendrovės 

įstatus ir tiekėjas / jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė 

_________________________, įmonės kodas ___________, buveinės adresas ________________, 

toliau vadinama „Tiekėju“, atstovaujama _____________________________________________, 

veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Šalimi“ / „Šalimis“, vadovaujantis UAB 

„Busturas“ Viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. ___________________ d. sprendimu (protokolas Nr. 

__), sudarė „UAB „Busturas“ aptarnaujamo Šiaulių viešojo transporto terminuotųjų elektroninių bilietų 

pardavimo (platinimo) bei piniginių įmokų surinkimo į elektroninių kortelių sąskaitas paslaugų“ pirkimo 

sutartį, toliau vadinamą – Sutartimi ir susitarė: 

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1.1. Šia sutartimi Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjo pavedimu už atlyginimą, numatytą sutarties 3 straipsnyje, 

platinti terminuotus elektroninius bilietus (toliau sutartyje – e. bilietai), suteikiančius teisę atitinkamą 

kainą sumokėjusiam vartotojui naudotis Pirkėjo teikiamomis viešojo transporto vežimo paslaugomis 

Šiaulių mieste atitinkamą laiko tarpą. 

1.2. Šia sutartimi Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjo pavedimu už atlyginimą, numatytą Sutarties 3 straipsnyje, 

priimti iš pirkėjų pinigines įmokas (toliau Sutartyje – piniginės įmokos), suteikiančias teisę už 

atitinkamą kainą pasinaudoti Šiaulių miesto viešuoju transportu. 

 

2. PASLAUGŲ APIMTIS IR PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA 

 

2.1. Teikiamų Paslaugų apimtis ir Paslaugų teikimo tvarka nustatyta Paslaugų specifikacijoje Sutarties 1 

priede. 

2.2. Pirkėjas Sutarties galiojimo metu turi teisę keisti Paslaugų specifikacijoje numatytus techninius 

reikalavimus platinimo įrangai, ryšiui bei kitas Paslaugų specifikacijoje numatytas sąlygas, susijusias su 

platinimo įranga, apie tai iš anksto ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

informuodamas Tiekėją. 

 

3. KAINA IR ŠALIŲ ATSISKAITYMO TVARKA 

 

3.1. Šalys susitaria, kad paslaugų teikimo įkainis (procentais) yra pasiūlyme pateiktas Tiekėjo Paslaugų 

teikimo įkainis: 

3.1.1. Šiaulių viešojo transporto terminuotųjų e. bilietų pardavimo (platinimo) paslaugos teikimo įkainis 

__ % nuo surinktos sumos Eur (be PVM) (Sutarties 2 priedas); 

3.1.2. piniginių įmokų įmokėjimo (surinkimo) į Šiaulių viešojo transporto e. bilieto kortelių sąskaitas 

paslaugos teikimo įkainis __ % nuo surinktos sumos Eur (be PVM) (Sutarties 2 priedas); 

3.1.3. pridėtinės vertės mokestis taikomas pagal įstatymą. 

3.2. Į nurodytą atlyginimą už terminuotųjų e. bilietų pardavimą (platinimą) yra įskaitomos visos su 

komisinio pavedimo vykdymu susijusios Tiekėjo patirtos išlaidos. 

3.3. Į nurodytą atlyginimą už piniginių įmokų surinkimą yra įskaitomos visos su surinkimo vykdymu 

susijusios Tiekėjo patirtos išlaidos. 



  

3.4. Tiekėjui viršijus vienos konkrečios Prekybos vietos 15000,00 Eur apyvartą per mėnesį, bus 

mokamas papildomas 0,5 % komisinio atlygio nuo tos Prekybos vietos apyvartos. Tiekėjui viršijus 

vienos konkrečios Prekybos vietos 20000,00 Eur apyvartą per mėnesį, bus mokamas papildomas 1 % 

komisinio atlygio nuo tos Prekybos vietos apyvartos. 

3.5. Pirkėjas PVM sąskaitas-faktūras už Tiekėjo parduotus terminuotus e. bilietus išrašys Tiekėjui 

einamojo mėnesio 20 dienos data pagal Tiekėjo pateiktas 2 ataskaitas pagal pridedamą formą: 

3.5.1. už per praėjusį kalendorinį mėnesį nuo 16 d. iki paskutinės mėnesio dienos imtinai parduotus 

bilietus; 

3.5.2. už einamojo kalendorinio mėnesio nuo 1 d. iki 15 d. imtinai parduotus bilietus. 

3.6. Tiekėjas, gavęs PVM sąskaitas – faktūras, atlieka mokėjimą per 5 darbo dienas. 

3.7. Tiekėjas iš Pirkėjui mokėtinos pirmos mėnesio įmokos išskaičiuoja komisinį atlygį, priklausantį už 

atliktas paslaugas ir suderintą pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą ir suderinimo aktą už 

parduotų (išplatintų) terminuotųjų e. bilietų ir už piniginių įmokų, surinktų į kortelių sąskaitas, kiekius 

už praėjusį mėnesį. 

3.8. Atsiradus naujam e. bilieto tipui, jo pardavimo (platinimo) paslaugos atliekamos pagal Sutarties 3.1 

punkte patvirtintus įkainius. 

3.9. Pateikus pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu kiekvienas iš veikiančios tiekėjų grupės 

narių gali teikti atskiras pardavimų ataskaitas, atskirai mokėti Pirkėjui ir į atskiras jų nurodytas sąskaitas 

gauti priklausantį atlygį už Paslaugų teikimą. 

3.10. Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, 

kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės 

sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami 

naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. 

sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos 

finansų ministro nustatyta tvarka. Tiekėjas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, 

kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį. 

 

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

4.1. Tiekėjas įsipareigoja: 

4.1.1. platinti e. bilietus pagal terminuotųjų e. bilietų galiojimo laikotarpius ir užtikrinti, kad e. bilietai 

būtų platinami šios Sutarties sąlygomis ir terminais visuose turimuose platinimo punktuose (toliau 

Sutartyje – Platinimo taškai); 

4.1.2. priimti iš pirkėjų pinigines įmokas nepertraukiamai visą šios Sutarties galiojimo laiką visuose 

Platinimo taškuose; 

4.1.3. užtikrinti, kad jo darbuotojai visuose Platinimo taškuose suteiks pirkėjams aiškią ir išsamią 

informaciją apie turimus e. bilietus, jų naudojimo tvarką, apie piniginių įmokų įmokėjimą (surinkimą) į 

Šiaulių viešojo transporto e. bilieto kortelių sąskaitas ir naudojimo tvarką; 

4.1.4. pardavinėti e. bilietus tik pagal jų nominalią vertę, kuri yra tvirtinama Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos, taip pat vesti tikslią e. bilietų apskaitą bei pildyti ir sudaryti reikiamus dokumentus dėl jų 

apskaitos pagal LR teisės aktų nustatytus reikalavimus; 

4.1.5. pateikti Pirkėjui ataskaitas apie parduotus Šiaulių viešojo transporto terminuotuosius e. bilietus ir 

priimtas įmokas: 

4.1.5.1. per einamojo mėnesio pirmas 3 darbo dienas – pardavimo laikotarpis: nuo praėjusio mėnesio 16 

d. iki paskutinės mėnesio dienos imtinai; 

4.1.5.2. per einamojo mėnesio kitas 3 darbo dienas po pardavimo laikotarpio pabaigos– pardavimo 

laikotarpis: nuo einamojo mėnesio 1 d. iki 15 d. imtinai. 

4.1.6. visapusiškai (tame tarpe ir finansiškai) atsakyti už savo darbuotojų veiksmus ir jų padarytas 

klaidas; 



  

4.1.7. pateikti Pirkėjui PVM sąskaitą-faktūrą už atliktas paslaugas priklausančiai komisinių sumai už 

laikotarpį nuo praėjusio mėnesio 16 d. iki einamojo mėnesio 15 d. imtinai iki einamojo mėnesio 

paskutinės dienos, el. paštu arba faksu, originalą atsiunčiant paštu; 

4.1.8. pateikti Pirkėjui sumines mėnesio ataskaitas, detalizuojant pagal pardavimo vietas. Nepateikus šių 

ataskaitų papildomas komisinis atlygis, numatytas pagal 3.4 punktą, yra nemokamas; 

4.1.9. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas bet kuriuo šios sutarties galiojimo metu turi suteikti Pirkėjui 

išsamią ir detalią informaciją apie pardavimo vykdymą, bilietų Platinimo taškus, parduotų e. bilietų 

skaičių, apie piniginių įmokų surinkimo vykdymą ir kt. Informacija pateikiama raštu per 3 (tris) darbo 

dienas nuo informacijos pareikalavimo. 

4.1.10. užtikrinti, kad visuose Platinimo taškuose būtų pateikta aktuali, tinkamos išvaizdos (nenublukusi, 

nesuplėšyta, nenuplėšta ar kitaip sugadinta) visa Pirkėjo pateikta informacinė reklaminė medžiaga apie 

e. bilietus ir jų naudojimą. Apie pastebėtas problemas Tiekėjas turi savalaikiai pranešti atsakingiems 

Pirkėjo atstovams. 

4.2. Pirkėjas įsipareigoja: 

4.2.1. ne rečiau kaip kiekvieno ketvirčio paskutinės dienos datai suderinti tarpusavio skolas pasirašant 

suderinimo aktus; 

4.2.2. Pirkėjas parduotam terminuotų e. bilietų kiekiui išrašo PVM sąskaitas-faktūras ir pateikia Tiekėjui 

(el. paštu, faksu ar kitaip). 

4.2.3. pateikti reklaminę medžiagą apie e. bilietus ir jų naudojimą, įvykus pasikeitimams - savalaikiai ją 

atnaujinti. 

4.3. Pirkėjas turi teisę bet kada Platinimo taško darbo metu, iš anksto neinformavęs Tiekėjo, tikrinti 

Platinimo taškus dėl tinkamo šios Sutarties ir platinimo pavedimo vykdymo. 

4.4. Pirkėjas ir Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti nepertraukiamą informacinės sistemos veiklą Tiekėjo 

Platinimo taškų darbo metu, apie esamus ar galimus sistemos veiklos nutrūkimus nedelsiant informuoti 

kitą šalį ir dėti visas pastangas trūkumams pašalinti. 

 

5. ĮRANGOS PERDAVIMAS IR DARBAS SU JA 

 

5.1. Pirkėjas išnuomoja Tiekėjui __ (kiekis žodžiais) vienetų bekontakčių kortelių skaitytuvų, 

pavadinimas MOKE-3 (toliau – Įranga), kurių serijiniai numeriai surašyti sutarties 3 priede. Nuomos 

kaina – 7,00 Eur už vieną skaitytuvą per mėnesį.  

5.2. Pirkėjas įsipareigoja: 

5.2.1. pagal perdavimo-priėmimo aktą perduoti sutarties 3 priede išvardintą Įrangą, kuri yra techniškai 

tvarkinga; 

5.2.2. perduodamos Įrangos būklė atitinka Įrangos naudojimo paskirtį - bekontakčių kortelių skaitytuvai; 

5.2.3. Įranga priklauso Pirkėjui nuosavybės teise, ji niekam neparduota, neįkeista, neareštuota, teisme 

ginčų dėl jos nėra; 

5.2.4. 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo Įrangos perdavimo momento suteikia naujai Įrangai garantinį 

aptarnavimą. 

5.2.5. Pirkėjo Įrangai suteikiamas garantinis aptarnavimas netaikomas jei: 

5.2.5.1. pažeistas serijinio numerio lipdukas; 

5.2.5.2. yra mechaninių Įrangos pažeidimų; 

5.2.5.3. gedimas įvyko dėl Tiekėjo darbuotojo kaltės arba netinkamų eksploatavimo ir/ar sandėliavimo 

sąlygų (drėgmės, šilumos ir t.t.); 

5.2.5.4. gedimas įvyko dėl Tiekėjo programinės įrangos gedimo. 

5.2.6. Pagal Tiekėjo pranešimą apie Įrangos gedimą (telefonu, elektroniniu paštu arba faksu) kaip galima 

greičiau, bet ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo, Pirkėjas pakeičia 

neveikiančią Įrangą Tiekėjo nurodytoje Tiekėjo Platinimo taške. 

5.3. Tiekėjas įsipareigoja: 

5.3.1. pagal perdavimo priėmimo aktą priimti sutarties 3 priede surašytą Įrangą; 



  

5.3.2. Prekybos vietoje viršijus 3000 sėkmingų transakcijų per mėnesį, gavus raštišką Pirkėjo nurodymą, 

įrengti papildomą papildymo darbo vietą; 

5.3.3. naudoti Įrangą pagal sutarties sąlygas ir Įrangos paskirtį; 

5.3.4. eksploatuoti ir/ar sandėliuoti Įrangą pagal Įrangos gamintojo rekomendacijas; 

5.3.5. saugiai ir teisingai atlikti Įrangos instaliavimo, pajungimo ir programavimo darbus; 

5.3.6. pasibaigus ir/ar nutraukus Sutartį, grąžinti Įrangą Pirkėjui per 30 dienų nuo Sutarties 

pasibaigimo/nutraukimo dienos, Šalims pasirašant Įrangos grąžinimo aktą; 

5.3.7. Įrangos eksploatavimo laikotarpiu užtikrinti Įrangos saugumą; 

5.3.8. Įrangos nepataisomo sugadinimo kai netaikomas garantinis Įrangos aptarnavimas (pagal 5.3.9. 

punktą) ar praradimo atveju sumokėti (kompensuoti) Pirkėjui įrangos atkuriamąją kainą; 

5.3.10. užtikrinti, kad papildymo trukmė neviršytų techninėje specifikacijoje numatyto reikalavimo; 

5.3.11. išimtinais atvejais, jei papildymo trukmė viršija techninėje specifikacijoje numatytą reikalavimą, 

pateikti raštišką pagrindimą bei paaiškinimą ir per įmanomai trumpą laiką pašalinti trūkumus; 

5.3.12. kaip galima greičiau pranešti Pirkėjui apie Platinimo taško Įrangos ir/arba e. bilieto kortelės 

papildymo programos gedimą, jei gedimo trukmė yra ilgesnė negu 30 minučių (telefonu: +37070055066 

ir el. paštu ebilietas@busturas.lt), bei pateikti informaciją apie numatomą veikimo atstatymą, kuris turi 

trukti ne ilgiau kaip 1 (vieną) darbo dieną nuo Įrangos/programos sugedimo momento. 

5.4. Pirkėjas turi teisę bet kada Platinimo taško darbo metu, iš anksto neinformavęs Tiekėjo, tikrinti 

Tiekėjo Platinimo taškus dėl tinkamo Įrangos naudojimo ir papildymo sąlygų. 

5.5. Įvykus draudiminiam įvykiui ar taikant garantinį Įrangos aptarnavimą, nuostolius susidariusius dėl 

įrangos gedimo prisiima Pirkėjas. 

 

6. KONFIDENCIALUMAS 

 

6.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 1 (vienerius) metus po jos galiojimo pasibaigimo Šalis įsipareigoja 

neatskleisti, neperduoti ir kitais būdais neperleisti Konfidencialios informacijos jokiems Tretiesiems 

asmenims, įskaitant naudodamas bet kokias susisiekimo priemones ar laikmenas, išskyrus įstatymų 

numatytus atvejus. 

6.2. Jei Šaliai kiltų neaiškumų, ar jo turima informacija laikytina konfidencialia, ji įsipareigoja 

nedelsdama kreiptis į kitą Šalį prašydama paaiškinti, ar tokia informacija yra konfidenciali. Iki 

patvirtinimo, ar informacija yra konfidenciali ar ne, gavimo iš Šalies, kita Šalis tokią informaciją 

įsipareigoja laikyti konfidencialia ir taikyti jai šiame skyriuje nustatytą Konfidencialiai informacijai 

taikomą režimą. 

6.3. Šalis įsipareigoja imtis visų reikalingų Konfidencialios informacijos apsaugos priemonių ir 

garantuoti jos saugumą, įskaitant, bet neapsiribojant, elgtis su Konfidencialia informacija tokiu būdu, 

kad nebūtų sudaryta galimybių Tretiesiems asmenims ją gauti be kitos Šalies žinios. 

6.4. Šalis įsipareigoja nenaudoti Konfidencialios informacijos kitiems tikslams, nei nurodyti Platinimo 

sutartyje, ir nevykdyti jokios komercinės, verslo, politinės ar bet kokios kitos veiklos naudodamas 

Konfidencialią informaciją be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo. 

6.5. Bet koks nepagrįstas Konfidencialios informacijos atskleidimas bus laikomas esminiu Platinimo 

sutarties pažeidimu. 

6.6. Šiame skyriuje nustatyti reikalavimai nebus laikomi Konfidencialiai informacijai: 

6.6.1. kuri yra viešai prieinama Tretiesiems asmenims ar visuomenei Pirkėjo valia; 

6.6.2. kuri tapo vieša ne dėl Tiekėjo veiksmų; 

6.6.3. tais atvejais, kai pareigą atskleisti Konfidencialią informaciją nustato taikytini teisės aktai. 

 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir sutartį. 

Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus sutartimi, ir susilaikyti nuo bet 



  

kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų 

įsipareigojimų įvykdymą. 

7.2. Jeigu, pasibaigus Sutarties terminui ar Pirkėjui pareikalavus grąžinti E. bilieto kortelių terminalus 

prieš terminą, Tiekėjo grąžintini E. bilieto kortelių terminalai prarasti, apgadinti arba yra komponentų 

trūkumas, Tiekėjas atlygina nuostolius pagal Pirkėjo pateiktą reikalavimą. Didžiausia nuostolių suma, 

kurios Pirkėjas gali reikalauti atlyginti yra lygi prarastų ar sugadintų E. bilieto kortelių terminalų 

atkuriamajai vertei, nurodytai E. bilieto kortelių terminalų priėmimo-perdavimo akte. 

7.3. Tiekėjui sutartyje nurodytais terminais nepervedus gautų sumų už parduotus e. bilietus ir surinktas 

pinigines įmokas Tiekėjas įsipareigoja, Pirkėjams pareikalavus, mokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo 

Pirkėjams nepervestų sumų už kiekvieną uždelstą dieną. 

7.4. Jei atlikus patikrinimą Platinimo taške pagal Sutarties 4.3 punkto reikalavimus, kad Paslaugos 

neteikiamos arba teikiamos netinkamai patikrinimo metu dirbančiame Platinimo taške ir Tiekėjas 

nepašalina trūkumų per Pirkėjo nustatytą protingą terminą, kuris visais atvejais negali būti trumpesnis 

kaip 1 (viena) darbo diena, Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas įsipareigoja mokėti 100 (vieno šimto) 

eurų baudą už kiekvieną patvirtintą pažeidimo atvejį. 

7.5. Jei Tiekėjas (jo darbuotojas) nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus (nepapildo ar 

netinkamai papildo e. bilieto korteles), Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas įsipareigoja mokėti 50 

(penkiasdešimt) eurų baudą už kiekvieną patvirtintą pažeidimo atvejį. 

7.6. Jei Tiekėjas neužtikrina tinkamo pateiktos aktualios reklamos viešinimo, Tiekėjas įsipareigoja 

mokėti 30 (trisdešimt) eurų baudą už kiekvieną patvirtintą pažeidimo atvejį. 

7.7. Jei Tiekėjas neinformuoja Pirkėjo apie Platinimo taškų pasikeitimus, Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas 

įsipareigoja ne ginčo tvarka atlyginti dėl to Pirkėjo patirtus pagrįstus, protingus nuostolius. 

7.8. Jei viena iš Šalių nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, kita Šalis turi 

teisę reikalauti nedelsiant, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo 

atitinkamo prašymo gavimo, sumokėti ne ginčo tvarka šioje Sutartyje numatytas netesybas (baudas, 

delspinigius). Netesybų (delspinigių, baudų) sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo atitinkamų 

įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus. 

7.9. Šalys sutinka, jog pagal Platinimo sutartį mokėtinas netesybas (baudas, delspinigius) Šalis turi teisę 

išskaičiuoti iš kitai Šaliai mokėtinų sumų, apie tai raštu informavęs kitą Šalį. 

7.10. Tiekėjui neįvykdžius arba netinkamai vykdant Šiaulių viešojo transporto terminuotųjų elektroninių 

bilietų pardavimo (platinimo) bei piniginių įmokų surinkimo į elektroninių kortelių sąskaitas paslaugas, 

už kiekvieną uždelstą pateikti paslaugas Pirkėjui dieną Tiekėjui skaičiuojami 0,02 % (dvi šimtosios 

procentų) dydžio delspinigiai nuo nesuteiktų paslaugų sumos. 

 

8. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) 

 

8.1. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis nevykdymas yra 

nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) 

aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 

straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms šalys vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. 

 

9. SUTARTIES GALIOJIMAS 

 

9.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 24 (dvidešimt keturis) mėnesius. 

9.2. Sutartį galima pratęsti dar 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams du kartus. Bendras sutarties 

galiojimo terminas negali būti ilgesnis kaip 72 (septyniasdešimt du) mėnesiai. 

 

 

10.  SUTARTIES PAKEITIMAI 



  

 

10.1. Sutarties keitimai galimi tik Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 

transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytais atvejais ir 

nustatyta tvarka. 

10.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugų įkainiai gali būti perskaičiuojami pasikeitus (sumažėjus ar 

padidėjus) pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM), kuris turėjo tiesioginės įtakos paslaugų įkainiams 

(perskaičiuojama tik ta paslaugų įkainių dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM ir tik pasikeitusio 

mokesčio dydžiu). Perskaičiuotus paslaugų įkainius šalys įformina pasirašydamos susitarimą, kuriame 

turi būti nustatyta ir perskaičiuotų įkainių įsigaliojimo data. 

10.3. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Platinimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis 

aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos derybų 

sąlygose. Tais atvejais, kai Platinimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti 

rengiant derybų sąlygas ir (ar) Platinimo sutarties sudarymo metu, šalys gali keisti tik neesmines 

Platinimo sutarties sąlygas. 

 

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

11.1. Sutartis gali būti nutraukta: 

11.1.1. Raštišku Šalių susitarimu. Sutartis, nutraukiama Šalių susitarimu, laikoma nutraukta šalims 

pasirašius susitarimą; 

11.1.2. vienos iš Šalių valia, įspėjus kitą šalį prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Šalys šiuo 

aiškiai susitaria, kad neatsižvelgiant į kitas šios sutarties nuostatas, šalis neturėdama jokių neigiamų 

pasekmių savo atžvilgiu, nemokėdama jokių kompensacijų ir/arba baudų ir/ar išlaidų/nuostolių 

atlyginimo, nesikreipdama į teismą dėl šios sutarties nutraukimo, turi teisę nutraukti sutartį prieš 

terminą, įspėjusi apie tai raštu kitą šalį ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki 

nutraukimo. Esant šiame punkte numatytam atvejui, sutarties nutraukimo terminas pradedamas 

skaičiuoti nuo šiame punkte numatyto pranešimo išsiuntimo dienos; 

11.1.3. jeigu Šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas 

(nesilaikoma technininės specifikacijos reikalavimų, vyksta klaidingi papildymai ir netaisomos klaidos). 

Šiuo atveju nukentėjusi Šalis gali sutartį nutraukti vienašališkai, nesikreipdama į teismą, apie sutarties 

nutraukimą pranešdama kitai Šaliai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.  

11.2. Jei Sutartis vienos Šalių iniciatyva nutraukiama dėl to, kad kita Šalis Sutarties nevykdo, vykdo ją 

netinkamai ar kitaip pažeidžia šios Sutarties sąlygas, nukentėjusioji Šalis tokiu atveju turi teisę reikalauti 

tiesioginių ir netiesioginių (išskyrus, kai sutartyje numatyta kitaip), pagrįstų, protingų nuostolių, 

atsiradusių dėl netinkamo sutarties vykdymo, atlyginimo. Toks sutarties nutraukimas dėl Tiekėjo kaltės 

neatleidžia Tiekėjo nuo delspinigių mokėjimo, išskyrus Sutarties 7.10 punkte numatytą atvejį. 

11.3. Nutraukiant sutartį Pirkėjas, dalyvaujant Tiekėjo atstovams, inventorizuoja pas Tiekėją esančius E. 

bilieto kortelių terminalus ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo 

dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. 

 

12. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

12.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal 

Lietuvos Respublikos teisę. 

12.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu 

susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios 

Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, 

sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Pirkėjo buveinės registracijos vietą. 

 



  

13. TIEKĖJO SUBTIEKĖJŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA 

 

13.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: [surašyti pasiūlyme nurodytus subtiekėjus, jeigu 

tokių nėra parašyti žodį „nėra“]. 

13.2.  Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti ir vėliau Sutarties galiojimo metu, Tiekėjas privalo 

Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų ar ketinamų ateityje pasitelkti subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius 

duomenis ir jų atstovus.  

13.3.  Tais atvejais, kai Tiekėjas nesiremia subtiekėjo pajėgumais, Pirkėjas turi teisę patikrinti, ar nėra 

Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų. 

Jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų 

įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja per nustatytą terminą pakeisti 

minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju. 

13.4.  Subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų ar didesnės (mažesnės) 

įsipareigojimų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui galimas 

tik tiems įsipareigojimams, kuriems Tiekėjas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekėjams ir tik gavus 

Pirkėjo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subtiekėjus, pastarieji turi būti 

ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose ir neturėti Lietuvos 

Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų (jei buvo 

reikalaujama). 

13.5.  Sutarties galiojimo metu papildomų subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų 

atsisakymas galimas tik gavus Pirkėjo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių: 

 13.5.1. Sutartyje numatytas subtiekėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto 

byla; 

 13.5.2. subtiekėjas Tiekėjui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą įsipareigojimų dalį. 

 13.6. Sutarties 13.4 ir 13.5 punktuose nurodytais atvejais Pirkėjui pateikiamas pagrįstas prašymas, 

pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekėjas gali pradėti vykdyti savo įsipareigojimus, tik 

Tiekėjui gavus Pirkėjo sutikimą. 

13.7. Sutarties 13.4 ir 13.5 punktuose nurodytais atvejais naujas subtiekėjas privalo Pirkėjui pateikti 

dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius 

kvalifikacijos reikalavimus subtiekėjams ir neturėti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 46 

straipsnyje nurodytų subtiekėjo pašalinimo pagrindų (jei buvo reikalaujama). 

13.8. Atsižvelgiant į sutarties pobūdį, galimas Pirkėjo tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais, šiomis 

sąlygomis: 

13.8.1.  Pirkėjas ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo informacijos apie tuo metu Tiekėjui žinomų 

subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus gavimo, raštu informuoja subtiekėjus apie 

tiesioginio atsiskaitymo galimybę; 

13.8.2. subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi pateikti raštišką 

prašymą Pirkėjui; 

13.8.3. tuo atveju, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma 

trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su 

subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus; 

13.8.4. PVM sąskaitų faktūrų teikimas, atsiskaitymas su subtiekėju bei kiti veiksmai atliekami 

vadovaujantis šios Sutarties  3 straipsnyje nurodyta tvarka; 

13.8.5. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. 

 

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14.1. Nei viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai 

trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 



  

14.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems 

norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui ir neatleidžia 

Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia 

teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Platinimo sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 

14.3. Šalys skiria atstovus ryšiams palaikyti: 

14.3.1 Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas 

Tiekėjo atstovas –  _______________________, Tiekėjas skiria atstovą techninių klausimų 

sprendimams __________________. Šio asmens kontaktiniai duomenys bus skelbiami informacinėje ir 

reklaminėje medžiagoje. 

14.3.2. Už šios Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas 

pirkėjo atstovas – Plėtros ir marketingo skyriaus specialistą investicijoms Gintautą Mikučiauską, tel. 

841595010, el. paštas: g.mikuciauskas@busturas.lt., jo nesant –_____________________. 

14.3.3. Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakingas pirkėjo atstovas - ________ jo nesant –

_____________. 

14.4. Pirkimo dokumentai ir Tiekėjo konkursinis pasiūlymas yra neatsiejamos šios Sutarties sąlygos. 

14.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

14.6. Ši sutartis sudaroma lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 

vieną sutarties originalą kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekvieną sutarties ir jo priedų lapą. 

 

15. PRIEDAI 

Priedai: 

Sutarties 1 priedas; 

Sutarties 2 priedas; 

Sutarties 3 priedas. 

 

16. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 
Pirkėjas                                                                Tiekėjas 

UAB „Busturas“                                                     

Kodas 144127993                                                  Kodas 

PVM mokėtojo kodas LT441279917                    PVM mokėtojo kodas 

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras            Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  

Šarūno g. 2, LT-76161 Šiauliai                               

Tel. 8-41 592 000                                                  Tel.  

Faksas 8-41 545 296                                              Faksas  

Elektroninis paštas: busturas@busturas.lt             Elektroninis paštas: 

A.s. Nr. LT72 7180 0000 0246 7930                     A.s. Nr.  

AB Šiaulių bankas                                                  

Banko kodas 71800                                               Banko kodas 
 

 

 

Šalys šią Sutartį perskaitė, ją suprato ir kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė: 

 

Pirkėjas                               Tiekėjas 

 

Generalinis direktorius    

Vaidas Seirackas    

                                                                                                                                             
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)                                            (pareigos, vardas, pavardė, parašas)       

                      A.V.                                                                         A.V. 

 

2018 m. _________ mėn. __ d.             2018 m. _________ mėn. __ d. 

mailto:busturas@busturas.lt


  

                                                                                                                                          Sutarties 1 priedas 

 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

 

 

Sąvokos 

 

1. Paslaugos pirkėjas (toliau – Pirkėjas) – perkančioji organizacija UAB „Busturas“. 

2. E. bilietas – UAB „Busturas“ aptarnaujamo Šiaulių viešojo transporto elektroninis 

keleivio bilietas, skaitmeninėje duomenų bazėje ir fizinėje laikmenoje (kortelėje, telefone 

ir pan.) saugomas keleivio vežimo sutartį patvirtinantis elektroninis dokumentas. E. 

bilietas suprantamas kaip bet kokios rūšies ir nominalo e. bilietas. 

3. E. kortelė (toliau – kortelė) – UAB „Busturas“ išduodama Šiaulių viešojo transporto e. 

bilieto arba kita Pirkėjo patvirtinta elektroninė papildymo bekontaktė intelektinė RFID 

kortelė, kurioje saugoma informacija apie e. bilietus ir kita su e. bilietų paslaugos teikimu bei 

kitų paslaugų teikimu susijusi informacija. Visa kortelėje esanti infrastruktūra priklauso 

UAB „Busturas“. 

4. E. pinigai – į kortelę įmokėtų pinigų elektroninis ekvivalentas. 

5. E. piniginė – kortelės infrastruktūra, kurioje įrašyti e. pinigai. E. piniginė naudojama 

atsiskaitymui už važiavimą viešuoju transportu ir kitas paslaugas. Atsiskaitant už važiavimą 

viešuoju transportu atsiskaitoma keleivinio transporto priemonėje specialios nuskaitymo 

įrangos pagalba. Atsiskaitant už kelionę ar kitas paslaugas, nuo kortelės nuskaitoma 

elektroninių pinigų ar jų ekvivalento suma, atitinkanti mokestį už pravažiavimą (pvz. 

vienkartinio bilieto kaina) ar kitas paslaugas. 

6. Platinimo paslaugos teikėjas (toliau – Tiekėjas) – subjektas, planuojantis tapti e. bilietų 

platintoju ir planuojantis sukurti/įsigyti programinę įrangą, atliekančią e. bilietų pardavimo 

funkcijas. 

7. Vartotojas (keleivis) – e. bilieto kortelių naudotojas, perkantis e. bilietus ir pildantis e. 

piniginę. 

8. Prekybos vieta – fizinis objektas (prekybos centras, tinklas ir kita prekybos vieta, klientų 

aptarnavimo skyrius ir pan.), kuriame Tiekėjas kortelę papildo e. bilietais ir e. pinigais. 

9. Platinimo taškas – Vartotojo aptarnavimo vieta, kurioje įrengtas Tiekėjo fiskalinis kasos 

aparatas ir Pirkėjo Tiekėjui nuomai suteiktas bekontakčių intelektinių kortelių aptarnavimo 

įrenginys (toliau – kortelių skaitytuvas), kurio pagalba į kortelę įkeliami e. bilietai ir/arba 

papildoma kortelėje esanti e. piniginė. 

10. E. bilieto platinimo sistema (toliau – Platinimo sistema) – Pirkėjo ir Tiekėjo 

naudojamos techninės ir programinės įrangos visuma, leidžianti Vartotojui įsigyti e. bilietus. 

11. Operatorius – Šiaulių e. bilieto platinimo sistemos operatorius UAB „Busturas“. 

12. Transakcija – kortelės papildymas e. bilietais, e. pinigais, išduodant kasos fiskalinį 

kvitą. 

 



  

 

 

Reikalavimai terminuotųjų e. bilietų pardavimo (platinimo) paslaugoms 

 

1. Perkamos paslaugos – terminuotųjų e. bilietų pardavimo (platinimo) paslaugos Šiaulių 

miesto prekybos centruose, tinkluose ir kitose pardavimo vietose. 

2. Tiekėjas įsipareigoja pardavinėti terminuotuosius e. bilietus tik pagal jų nominalias vertes, 

kurios yra tvirtinamos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu. 

3. Tiekėjas įsipareigoja, kad jo darbuotojai suteiks Vartotojams aiškią ir išsamią informaciją 

apie terminuotuosius e. bilietus ir jų naudojimo tvarką. 

4. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti visų darbuotojų, vykdančių e. bilietų platinimą, mokymus, 

reikalingus pilnaverčiam darbui su e. bilietų papildymo technine ir programine įranga ir 

susijusios informacijos teikimu e. bilietų Vartotojams. Pirkėjas atsakingas už informacijos 

teikiamos e. bilietų Vartotojams aktualumą, teisingumą. 

5. Tiekėjas įsipareigoja suteikti matomą vietą (-as) reikalingai informacijai apie e.bilietą, jo 

pildymą ar kitai susijusiai informacijai viešinti e. bilietų pardavimo (platinimo) vietose Šiaulių 

miesto prekybos centruose, tinkluose ir kitose pardavimo vietose. 

6. Du kartus per mėnesį (kas 15 dienų) Tiekėjas su Pirkėju atsiskaito (apmoka) už parduotus 

(išplatintus) terminuotųjų e. bilietų kiekius. 

7. Ataskaitas (suderinimo aktus) už parduotų (išplatintų) terminuotųjų e. bilietų kiekius Tiekėjas 

pateikia du kartus per kalendorinį mėnesį. 

 

 

Reikalavimai piniginių įmokų įmokėjimo (surinkimo) į kortelių sąskaitas paslaugoms 

 

1. Perkamos paslaugos – piniginių įmokų įmokėjimo (surinkimo) į kortelių sąskaitas paslaugos 

Šiaulių miesto prekybos centruose, tinkluose ir kitose pardavimo vietose. 

2. Tiekėjas įsipareigoja savo vardu iš Vartotojų priimti (surinkti) pinigines įmokas į kortelių 

sąskaitas, suteikiančias teisę už atitinkamą kainą pasinaudoti Šiaulių viešuoju transportu. 

3. Tiekėjas įsipareigoja, kad jo darbuotojai suteiks Vartotojams aiškią ir išsamią informaciją 

apie piniginių įmokų įmokėjimą į kortelių sąskaitas ir jų naudojimo tvarką. 

4. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti visų darbuotojų, vykdančių piniginių įmokų įmokėjimą 

(surinkimą), mokymus, reikalingus pilnaverčiam darbui su e. bilietų papildymo technine ir 

programine įranga ir susijusios informacijos teikimu e. bilietų Vartotojams. Pirkėjas 

atsakingas už informacijos teikiamos e. bilietų Vartotojams aktualumą, teisingumą. 

5. Du kartus per mėnesį (kas 15 dienų) Tiekėjas su Pirkėju atsiskaito (apmoka) už piniginių 

įmokų, surinktų į kortelių sąskaitas, kiekius. 

6. Ataskaitas (suderinimo aktus) už piniginių įmokų, surinktų į kortelių sąskaitas, kiekius 

Tiekėjas pateikia du kartus per kalendorinį mėnesį. 

 

 

Techniniai reikalavimai e. bilieto Tiekėjams 
 

1.1. Techninių reikalavimų paskirtis. 

Šie techniniai reikalavimai yra skirti Tiekėjams, planuojantiems sukurti/įsigyti programinę įrangą, 

atliekančią e. bilietų pardavimo funkcijas. Jie yra informacinio pobūdžio, skirti įvertinti galimybes ir 

galimas sąnaudas, ruošiantis dalyvauti Platinimo sistemoje. Duomenys, teiginiai ir pavadinimai, pateikti 

šiuose techniniuose reikalavimuose, jokiu būdu negali būti naudojami kaip pagrindiniai resursai 

Platinimo sistemos diegimo darbuose. Pilna detali techninė informacija pateikiama tik Tiekėjui 

pasirašius konfidencialumo sutartį su Operatoriumi. 



  

 

1.2. Aparatūriniai reikalavimai Platinimo taškams. 

Tiekėjas privalo užtikrinti nuolatinį pakankamos spartos Platinimo taško interneto (TCP/IP) ryšį su 

Operatoriaus naudojama platinimo programine įranga transakcijos metu. Pardavimo transakcijos 

atliekamos keliais etapais, kompiuterinio tinklo tarnybų užklausomis, asinchroniniu būdu. Platinimo 

taškai turi būti aprūpinami su Platinimo sistema suderintais ir joje užregistruotais bekontakčių kortelių 

skaitytuvais. Bekontakčių kortelių skaitytuvas jungiamas prie Platinimo taško vietoje esančios 

aparatūrinės įrangos RS232 arba USB tipo jungtimi. Bekontakčių kortelių skaitytuvai komunikuoja su 

Tiekėjo įranga naudojant Windows terpei skirtą tvarkyklę (*.dll biblioteka) arba DOS komandų rinkinį. 

 

1.3. Reikalavimai Platinimo taškų programinei įrangai. 

Tiekėjas privalo turėti pagal Platinimo sistemos specifikaciją paruoštą programinės įrangos paketą. 

Principinė Platinimo sistemos veikimo schema pateikta Pav. 2. 

 

 

Pardavimo transakcijas atliekanti programinė įranga atlieka transakcijų dispečerio tarp Operatoriaus 

apskaitos sistemos ir e. bilieto kortelės vaidmenį. Ji privalo sugebėti nuskaityti bei įrašyti duomenis 

kortelių skaitytuvu iš/į kliento e. bilieto kortelę, siųsti/gauti duomenis Operatoriaus kompiuterinio tinklo 

tarnyboms, apdoroti veikimo metu kylančias klaidas. Operatoriaus darbuotojas turi gauti aiškius 

pranešimus apie klaidų pobūdį: nenuskaitoma/sugadinta e. bilieto kortelė, nėra laisvų bankų 

terminuotųjų bilietų įrašymui, informacijos neįrašymo į e. bilieto kortelę priežastis ir pan. 

Duomenys į Operatoriaus e. bilieto apskaitos sistemą siunčiami saugiu šifruotu ryšiu, naudojant tinklo 

tarnybas (web services). Naudojamos dvi tinklo tarnybos, EDSPriceListService (naujų kainoraščių 

gavimui) ir EDSTransactionService (e. bilietų pardavimo transakcijoms). 

EDSPriceListService tinklo tarnyba naudojama platinimo tinklo iniciatyva, pageidautina prekybos 

dienos pradžioje. Apie būsimą kainoraščio pasikeitimą Tiekėjai paprastai informuojami ir kitomis, 

alternatyviomis ryšio (paštas; faksas; elektroninis paštas ar pan.) priemonėmis. 

EDSTransactionService yra tinklo tarnyba, atliekanti e. bilietų pardavimo transakcijas (pardavimo 

transakcijos eiga smulkiau aprašoma techninėje dokumentacijoje). 

Programinė įranga Platinimo sistemoje transakcijos metu turi atlikti tokius veiksmus: 

- atsiųsti užklausą kortelės pildymui (į Operatoriaus kompiuterinio tinklo tarnybą); 

- nuskaityti pradinius kortelės duomenis (naudojantis bekontakčių kortelių skaitytuvu); 

- sukurti pirkinių krepšelį; 

Pav.  3  Princ ipinė  e .  b i l ie to  plat inimo s istemos veik imo schema  



  

- įdėti prekę (paslaugą) į pirkinių krepšelį (galima kartoti); 

- patvirtinti pirkinių krepšelį; 

- sulaukus tinklo tarnybos atsakymo, įrašyti duomenis į kortelę; 

- atsiųsti patvirtinimą apie transakcijos užbaigimą. 

Esant platinimo taškų kiekiui daugiau kaip 30, duomenis apie pardavimus (transakcijas) galima siųsti ir 

gauti centralizuotai per vieną Tiekėjo serverį. Serverio IP turi būti užregistruotas (apie jį pranešta) 

Operatoriui. 

Prieš atliekant Tiekėjo sistemos paleidimą, atliekami bandomieji pardavimai, dalyvaujant Operatoriaus 

atstovams. 

 

1.4. Reikalavimai e. bilietų pardavimo (platinimo) ir įmokų įmokėjimo (surinkimo) į kortelių 

sąskaitas paslaugos spartai. 

Maksimalus vienos papildymo paslaugos laikas turi būti ne ilgesnis negu 40 sekundžių. 

 

1.5. Periodinės e. bilieto pardavimų suderinimo ataskaitos. 

Kartą per mėnesį vykdomas pardavimo operacijų (transakcijų) suderinimas tarp Operatoriaus ir Tiekėjo. 

Esant nesutapimams, gali būti prašoma papildoma ataskaita, kurioje transakcijos apibūdinamos unikaliu 

parametrų rinkiniu, pažįstamu Tiekėjui (pirkinių krepšelio ID, kortelių skaitytuvo ID, e. bilieto kortelės 

matomas unikalus numeris ar kita). 

 

1.6. E. bilieto pardavimo kasos kvitai. 

Kasos kvituose privalomai spausdinamos informacijos pavyzdžiai, pateikiami Lentelė 2 ir Lentelėje 2. 
 

Terminuotas vieno mėnesio e. bilietas 

 
Lauko 

apibūdinimas 

Pavyzdys Informacijos šaltinis 

Pardavėjas  UAB „Tiekėjas“,  Tiekėjo sistema 

Pardavimo vieta PV-001 Tiekėjo sistema 
Pardavimo laikas 2017-09-15 10:54 Tiekėjo sistema 
Prekė Šiaulių e. bilietas Pastovus įrašas 
E. bilieto kortelės 
numeris 

903716xxxxxx E. bilieto operatorius 

Prekės ID ID: xxxxxxxxxxxx Tiekėjo sistema 
Informacija Papildymas 

sėkmingas 
E. bilieto operatorius 

Papildymo suma Suma: 10,00 Eur Tiekėjo sistema 
Informacija Terminuotasis e. 

bilietas galioja: 
Tiekėjo sistema 

e. bilieto galiojimo 

pradžios data 
nuo 2017-09-01 Tiekėjo sistema* 

e. bilieto galiojimo 

pabaigos data 

iki 2017-09-30 Tiekėjo sistema* 

Galiojimo sąlygos Visos dienos. Pilna 

kaina. 

Tiekėjo sistema 

Informacija Informacija tel.:     

8-700-55066 

Pastovus įrašas 

 

 

 

 

Piniginė įmoka 

 
Lauko 

apibūdinimas 

Pavyzdys Informacijos šaltinis 

Pardavėjas  UAB „Tiekėjas“,  Tiekėjo sistema 

Pardavimo vieta PV-001 Tiekėjo sistema 
Pardavimo laikas 2017-09-15 10:54 Tiekėjo sistema 
Prekė Šiaulių e. bilietas Pastovus įrašas 

Lente lė  3 .  Pr iva lomi  kasos kvi to  laukai  terminuotojo e .  b i l ie t o  pardavimo metu  



  

E. bilieto kortelės 

numeris 

903716xxxxxx E. bilieto operatorius 

Prekės ID ID: xxxxxxxxxxxx Tiekėjo sistema 
Informacija Papildymas 

sėkmingas 
E. bilieto operatorius 

Papildymo suma Suma: 10,00 Eur Tiekėjo sistema 
Informacija Piniginė įmoka: Tiekėjo sistema 
Informacija Informacija tel.:     

8-700-55066 

Pastovus įrašas 

 

 

* - šios informacijos šaltinis ateityje gali keistis. 

 

Įrašai kasos kvituose gali būti trumpinami, tačiau išlikti aiškūs ir suprantami. Pilnas galimų kasos kvitų 

rinkinys visoms platinamoms prekėms ir paslaugoms pateikiamas kartu su e. bilieto Platinimo sistemos 

technine dokumentacija. 

 

1.7. Saugumo reikalavimai. 

Platinimo sistemos saugumas užtikrinamas naudojant tinklo tarnybas, kurių duomenų srautai yra 

užšifruojami ir pasirašomi X509v3 saugumo sertifikatais. Kiekvienas Tiekėjas gauna savo kliento 

sertifikatą, kurio privatų raktą privalo saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Taip užtikrinama, kad 

žinutės pakeliui nėra perskaitomos (iššifruojamos) ar modifikuojamos trečiųjų asmenų, bei 

garantuojamas duomenų nepraradimas. 

Kaip papildoma saugumo priemonė, kortelių skaitytuvuose užšifruojami ir iššifruojami visi duomenys, 

kurie yra nuskaitomi iš e. bilieto kortelių, ar įrašomi į jas. E. bilieto kortelių duomenys sistemoje 

perduodami ir gaunami tik užšifruotu pavidalu. Kiekvienas kortelių skaitytuvas turi savo unikalų 

užregistruotą šifravimo raktą. 
 

Visos pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar 

bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių 

priemonių įrodymus. 
 

 

 

Lente lė  2 .  Pr iva lomi  kasos kvi to  laukai  piniginės įmokos įmokėj imo metu  



  

                                                                                                                                          Sutarties 2 priedas 
 

UAB „BUSTURAS“ APTARNAUJAMO ŠIAULIŲ VIEŠOJO TRANSPORTO 

TERMINUOTŲJŲ ELEKTRONINIŲ BILIETŲ PARDAVIMO (PLATINIMO) BEI PINIGINIŲ 

ĮMOKŲ SURINKIMO Į ELEKTRONINIŲ KORTELIŲ SĄSKAITAS PASLAUGŲ ĮKAINIAI 

 

 

 

Eil. 

Nr. 
Teikiamų paslaugų pavadinimas 

Mato 

viene-tas 

Kiekis 

(vnt.) 
Paslaugos įkainis* 

 

 2 3 4 5  

1. 

Šiaulių viešojo transporto 

terminuotųjų elektroninių bilietų 

pardavimo (platinimo) paslaugos 

 

vnt. 1 

 __ % nuo surinktos sumos Eur. be 

PVM (A) 

 

 

2. 

Piniginių įmokų įmokėjimo 

(surinkimo) į Šiaulių viešojo 

transporto elektroninių kortelių 

sąskaitas paslaugos 

 

vnt. 1 
 __ % nuo surinktos sumos Eur. be 

PVM (B) 

 

Bendras Šiaulių viešojo transporto terminuotųjų 

elektroninių bilietų pardavimo (platinimo) ir piniginių 

įmokų įmokėjimo (surinkimo) į Šiaulių viešojo transporto 

elektroninių kortelių sąskaitas paslaugų įkainio 

naudingumo koeficientas % (P) 

 

P = (A x 40%) + (B x 60%)  

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Papildomos sąlygos paslaugų 

teikimui 
Tiekėjo siūlymas 

1 Platinimo taškų (kasų) skaičius, 

kuriose bus teikiamos paslaugos 

(atitinkančių sąlygų 3.6.2 punkto 

reikalavimus skaičius). Detalus 

prekybos vietų, įrengtų sutarties 

vykdymui geografiškai 

skirtingose vietose (t.y. 

skirtingais adresais Šiauliuose), 

kuriuose yra įrengta interneto 

prieiga, sąrašas yra pateikiamas 

šiame pasiūlyme. 

 

 

 

 

 

 

2 Kitos sąlygos  

Detalus prekybos vietų, įrengtų sutarties vykdymui geografiškai skirtingose vietose (t.y. 

skirtingais adresais Šiauliuose), kuriuose yra įrengta interneto prieiga, sąrašas: 
Eil. 

Nr. 
Prekybos vietų, įrengtų sutarties vykdymui, adresas, numeris, pavadinimas ar kitaip identifikuojama prekybos 

vieta 

1.  

2.  

3.  



  

4.  

5.  

 

 
Informacija apie subtiekėjus*: 

Eil. 

nr. 
Subtiekėjų pavadinimas ir adresas Sutarties dalis (dalis procentais), kuriai ketinama 

pasitelkti subtiekėjus 
 

 

    
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. 
Terminu „subtiekėjai“ vadinami tiek subrangovai, tiek subteikėjai, t.y. šis terminas vartojamas bendrine 

prasme, siekiant apibrėžti tiekėjo pasitelkiamus pirkimo sutarčiai įvykdyti trečiuosius asmenis, nepriklausomai nuo 

pirkimo objekto (prekės, paslaugos ar darbai). 

  

Pirkėjas                                                                Tiekėjas 

UAB „Busturas“                                                     

Kodas 144127993                                                  Kodas 

PVM mokėtojo kodas LT441279917                    PVM mokėtojo kodas 

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras            Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  

Šarūno g. 2, LT-76161 Šiauliai                               

Tel. 8-41 592 000                                                  Tel.  

Faksas 8-41 545 296                                              Faksas  

Elektroninis paštas: busturas@busturas.lt             Elektroninis paštas: 

A.s. Nr. LT72 7180 0000 0246 7930                     A.s. Nr.  

AB Šiaulių bankas                                                  

Banko kodas 71800                                               Banko kodas 
 

 

 

 

 

 

Generalinis direktorius             

Vaidas Seirackas             

                                                        —————————————— 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)                  (pareigos, vardas, pavardė, parašas)       

          A.V.                                                                          A.V. 

 

2018 m. _________ mėn. __ d.   2018 m. _________ mėn. __ d. 
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                                                                                                                                          Sutarties 3 priedas 

 

PERDUODAMOS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pirkėjas                                                                Tiekėjas 

UAB „Busturas“                                                     

Kodas 144127993                                                  Kodas 

PVM mokėtojo kodas LT441279917                    PVM mokėtojo kodas 

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras            Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  

Šarūno g. 2, LT-76161 Šiauliai                               

Tel. 8-41 592 000                                                  Tel.  

Faksas 8-41 545 296                                              Faksas  

Elektroninis paštas: busturas@busturas.lt             Elektroninis paštas: 

A.s. Nr. LT72 7180 0000 0246 7930                    A.s. Nr.  

AB Šiaulių bankas                                                  

Banko kodas 71800                                               Banko kodas 
 

 

 

 

Generalinis direktorius            

Vaidas Seirackas            

                                                       ——————————————       

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)                 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)                  

                         A.V.                                                       A.V. 

 

2018 m. _________ mėn. __ d.   2018 m. _________ mėn. __ d. 
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