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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Perkantysis subjektas – UAB „Busturas“, Šarūno g. 2, LT-76161 Šiauliai, įmonės kodas 144127993 (toliau – 

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

PVM mokėtojo kodas LT441279917. 

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), 

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

pagrindinės sąvokos apibrėžtos Pirkimų įstatyme, Viešųjų pirkimų įstatyme. 

1.3. Pirkimo tikslas –mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu parinkti tiekėją, kuris pagal sudarytą 

pirkimo sutartį (toliau – sutartis) teiktų tolimojo susisiekimo maršrutinių autobusų bei jais 

besinaudojančių keleivių kontrolės paslaugas (BVPŽ kodas 75242100-5 „Viešosios tvarkos paslaugos“). 

1.4. Pirkimą atlieka ir tiesioginį ryšį su tiekėjais palaiko Perkančiojo subjekto pirkimų organizatorius – UAB 

„Busturas“ Viešųjų pirkimų ir projektų valdymo skyriaus vadovas Giedrius Jankaitis: Šarūno g. 2, LT-76161 

Šiauliai, 206 kab., tel. (8 41) 592 007, faksas (8 41) 545 296, el. p. g.jankaitis@busturas.lt (toliau – Pirkimo 

organizatorius).  

1.5. Skelbimas apie tolimojo susisiekimo maršrutinių autobusų bei jais besinaudojančių keleivių kontrolės 

paslaugų 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. 

1.6. Pirkimo sąlygų projektas paskelbtas nebuvo.  

1.7. 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. 

1.8. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, 

proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo 

sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

1.9. 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. 

1.10. 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. 

1.11. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:  

1.11.1 Pirkimo procedūrų klausimais – UAB „Busturas“ Viešųjų pirkimų ir projektų valdymo skyriaus 

vadovas Giedrius Jankaitis: Šarūno g. 2, LT-76161 Šiauliai, 206 kab., tel. (8 41) 592 007, faksas (8 41) 545 

296, el. p. g.jankaitis@busturas.lt;  

1.11.2. Techniniais klausimais – UAB „Busturas“ autobusų stoties vadovas Reda Urbelienė: Tilžės g. 109, 

Šiauliai LT-77159 Šiauliai, tel. (8 41) 509 457, faksas (8 41) 522 367, el. p. r.urbeliene@busturas.lt. 

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR REIKALAVIMAI PASIŪLYMO TURINIUI 

2.1. Pirkimo objektas – Perkančiojo subjekto tolimojo susisiekimo maršrutinių autobusų bei jais 

besinaudojančių keleivių kontrolės paslaugos (toliau – Paslaugos). 

2.2. Perkamų Paslaugų savybės, preliminarūs kiekiai, skirti pasiūlymų palyginimui, ir reikalavimai 

apibūdinti pirkimo sąlygų 1 priede „Tolimojo susisiekimo maršrutinių autobusų bei jais besinaudojančių 

keleivių kontrolės paslaugų techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija). Perkantysis subjektas 

neįsipareigoja nupirkti viso Specifikacijoje nurodyto preliminaraus Paslaugų kiekio. Perkantysis subjektas 

turi teisę savo nuožiūra iki 20 procentų keisti Patikrinimų apimtis (skaičių) visam mėnesiui, savaitei, raštu 

apie tai pranešdamas Tiekėjui prieš 30 dienų. Jeigu Specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, 

konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas 

lygiavertis objektas nurodytajam. 

2.3. Pirkimas į dalis neskaidomas.  

2.4. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą Specifikacijoje nurodytą preliminarų Paslaugų kiekį. 

2.5. Paslaugų teikimo laikotarpis – 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo 

laikotarpis baigiasi praėjus 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos arba kai Perkančiojo 

subjekto pagal sutartį nupirktų Paslaugų bendra vertė pasieka maksimalią lėšų sumą, kurią Perkantysis 

subjektas skyrė Paslaugų teikimo laikotarpio pirkimams ir kurios Perkantysis subjektas, vykdydamas  sutartį 

mailto:g.jankaitis@busturas.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
http://www.busturas.lt/
mailto:g.jankaitis@busturas.lt
mailto:r.urbeliene@busturas.lt


   3/ 32 

negalės viršyti, priklausomai nuo to, kuri sąlyga atsiranda anksčiau. 

2.6. Paslaugų teikimo laikotarpis, praėjus 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, rašytiniu 

šalių susitarimu gali būti pratęstas 2 kartus, Paslaugų teikimo laikotarpį pratęsiant ne ilgesniam nei 12 

mėnesių terminui. Bendras sutarties Paslaugų teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 (trisdešimt šeši) 

mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.7. Jei Paslaugų teikimo laikotarpis bus pratęstas tam tikro laikotarpio Paslaugų teikimo laikotarpiui, tai 

bendra maksimali (12 mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpio ir jo pratęsimo) lėšų suma bus apskaičiuojama 

prie 12 mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpio lėšų sumos (maksimalios sutarties kainos) pridėjus maksimalią 

pratęsiamo Paslaugų teikimo laikotarpio lėšų sumą. 

2.8. Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo suteiktas Paslaugas Perkantysis subjektas 

atsiskaitys mokėjimo pavedimu (-ais) į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaitos faktūros už suteiktas Paslaugas privalo būti teikiamos 

naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. 

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI  

3.1. Tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimas netikrinamas. Tiekėjų atitikimas kokybės vadybos sistemos ir 

(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams vertinami nebus. 

3.2. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti tai 

patvirtinančius dokumentus: 

Eil. 

Nr. 
Kvalifikacijos reikalavimai 

Dokumentai ir informacija, kuriuos turi 

pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų 

kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus 
3.2.1. Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo 

Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė 

veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdyta (ir) ar 

vykdoma bent 1 panaši maršrutinių autobusų bei 

jais besinaudojančių keleivių kontrolės paslaugų 

sutartis, arba apsaugos paslaugų teikimo sutartis  

kurios vertė ne mažesnė kaip 0,3 pirkimo objekto 

(pasiūlymo) vertės (be PVM), paskaičiuota eurais. 

Tiekėjo pažyma apie paskutinių trejų 

finansinių metų maršrutinių autobusų bei jais 

besinaudojančių keleivių kontrolės paslaugų, 

arba apsaugos paslaugų teikimo pajamas (jei 

tiekėjas įregistruotas vėliau, jis pateikia 

duomenis nuo savo įregistravimo dienos). 

3.2.2. Tiekėjas turi  turėti ne mažiau, kaip 4 (keturias) 

transporto priemones: M1 klasės automobilis, 

turintis bent vieną mobiliojo (judriojo) ryšio 

priemonę ir kuriame įrengta veikianti automobilių 

vietos nustatymo sistema (GPS) arba galimybę 

jomis naudotis,  pritaikytomis kontrolės paslaugoms 

teikti arba įsipareigoja  ne vėliau, kaip per 30 dienų 

nuo pranešimo apie laimėjusį pasiūlymą gavimo 

dienos įsigyti ne mažiau, kaip 4 (keturias) 

transporto priemones, pritaikytas kontrolės 

paslaugoms teikti.  

Tiekėjo patvirtinta deklaracija, kad tiekėjas:  

a) pasiūlymo pateikimo metu turi nuosavybės 

teisę arba turi galimybę naudotis ne mažiau 

kaip 4 (keturiomis) transporto priemonėmis, 

pritaikytomis kontrolės paslaugoms teikti (M1 

klasės).  

b) įsipareigoja ne vėliau, kaip per 30 dienų 

nuo pranešimo apie laimėjusį pasiūlymą 

gavimo dienos įsigyti ne mažiau, kaip 4 

(keturias) transporto priemones, pritaikytas 

kontrolės paslaugoms teikti (M1 klasės).  

Šioje dalyje nurodytu (a) atveju tiekėjas 

pateikia transporto priemonių sąrašą ir 

dokumentų kopijas (transporto priemonės 

registracijos dokumentus, jei transporto 

priemonė priklauso ne tiekėjui, tai nuomos 

sutarties kopiją); (b) atveju – pasirašytą 

ketinimų protokolą arba preliminarią sutartį 

dėl planuojamo transporto priemonių 

įsigijimo.  

 c) turi ar įsipareigoja ne vėliau, kaip per 30 

dienų nuo pranešimo apie laimėjusį pasiūlymą 

gavimo dienos įsigyti ir įrengti kiekviename 

automobilyje bent vieną mobiliojo (judriojo) 

ryšio priemonę ir automobilių vietos 

nustatymo sistemą (GPS). 

3.2.3. Tiekėjo vadovaujantis asmuo, ar asmuo atsakingas 

už pirkimo sutarties vykdymą turi turėti ne mažesnę 

kaip 1 metų keleivinio transporto ir juo 

Turi pateikti tokių žmonių gyvenimo 

aprašymus (CV) ir darbo sutarčių kopijas, arba 

preliminarius sutikimus, tuo atveju, jei laimėtų 
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besinaudojančių keleivių kontrolės paslaugų, arba 

apsaugos paslaugų  teikimo patirtį. 
konkursą. 

 

3.3. Pastabos: 

3.3.1. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų; 

3.3.2. Perkantysis subjektas pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius kvalifikacijos reikalavimus 

įrodančius dokumentus; 

3.3.3. 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); 

3.3.4. užsienio valstybių tiekėjų 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). 

3.4. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, pirkimo sąlygų 3.2. 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. 

3.5. 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 3.8 punkte nustatytų 

reikalavimų. 

3.6. 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. 

3.7. 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 

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. 

3.8. Tiekėjas savo pasiūlyme, privalo nurodyti (nurodant ir kokiai pirkimo daliai (apimtis pinigine išraiška ir 

dalis procentais)): 

3.8.1. 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; 

3.8.2. 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 pirkimo sutarties 

nuostatose (4 priedas). 

3.9. 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). 

3.10. Perkantysis subjektas neriboja tiekėjų galimybės esminių užduočių atlikimui pasitelkti subtiekėjus ir 

(arba) tiekėjų grupės narius. 

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

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

3.12. 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. 

4. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 
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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. 

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

5.1. 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. 

5.2. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/) 

registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama. 

5.3. 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. 

5.4. 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.). 

5.5. 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 originalo, 

pageidautina – anglų kalba, kartu neteikiant jų vertimo į lietuvių kalbą. 

5.6. Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) gali pateikti Perkančiajam subjektui tik vieną pasiūlymą, 

nepriklausomai nuo to, ar teikiant pasiūlymą jis bus atskiras tiekėjas, ar tiekėjų grupės dalyvis (jungtinės 

veiklos sutarties šalis). Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikdamas pasiūlymą kaip atskiras tiekėjas ar 

tiekėjų grupės dalyvis (jungtinės veiklos sutarties šalis), kitame pasiūlyme nebegali būti subtiekėjas. Jei 

tiekėjas pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą arba tiekėjų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, 

visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 

5.7. Perkantysis subjektas neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, 

jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 

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

priemonėmis visuma: 

5.8.1. užpildytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą (2 priedas); 

5.8.2. tiekėjo kvalifikaciją įrodantys duomenys ir dokumentai; 

5.8.3. 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); 

5.8.4. 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; 

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

5.8.6. kiti pasiūlymo priedai ir reikalingi dokumentai ar medžiaga. 

5.9. Nustatant pirkimo laimėtoją ir sutarties kainodarą taikomas fiksuoto įkainio kainos apskaičiavimo būdas. 

5.10. Pasiūlymo kaina turi būti pateikiama pasiūlymo dokumentuose – pasiūlymo formoje (2 priede). 

5.11. Pasiūlyme nurodoma pasiūlymo kaina ir įkainiai turi būti apskaičiuoti ir išreikšti taip, kaip nurodyta 2 

priede. Apskaičiuojant galutinę pasiūlymo kainą ir siūlomų Paslaugų įkainius turi būti atsižvelgta į visas 

perkamas Paslaugas ir jų kiekius, į pasiūlymo kainos ir įkainių sudėtines dalis, į Specifikacijos reikalavimus, 
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į pirkimo sąlygose pateiktą sutarties projektą (4 priedas) ir jame numatytus Paslaugų teikimo ir atsiskaitymo 

už suteiktas Paslaugas terminus, į sutarties pratęsimo galimybes bei į visus kitus šio viešojo pirkimo 

dokumentų reikalavimus. Į galutinę pasiūlymo kainą ir įkainius turi būti įskaičiuotos visos numatomos 

išlaidos ir mokesčiai, kiti sutarties projekte nurodyti kaštai ir visa galima rizika, susijusi su rinkos kainų 

svyravimais ir visos kitos išlaidos, apimančios ir išlaidas E. sąskaitoms teikti, bei viską, ko reikia visiškam 

ir tinkamam sutarties įvykdymui bei visi mokesčiai. Pasiūlymo formoje (2 priedas) kaina ir įkainiai turi būti 

skaičiuojami tikslumo lygiu iki šimtųjų dalių (t. y. du skaičiai po kablelio). Galutinė pasiūlymo kaina – tai 

pasiūlymo kaina 36 mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiui. Galutinė pasiūlymo kaina turi būti 

nurodyta ir žodžiais.  

5.12. 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. 

5.13. Elektroninis pasiūlymas CVP IS priemonėmis turi būti pateiktas iki 2017 m. gruodžio 22 d. 10 val. 00 

min. Lietuvos laiku. Vėliau gautas elektroninis pasiūlymas nenagrinėjamas. 

5.14. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 120 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo 

dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymų galiojimo laikotarpį. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo 

laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose. Jei pasiūlyme nurodytas 

trumpesnis jo galiojimo terminas, pasiūlymas bus atmestas. 

5.15. 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. 
5.16. 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 subjektas neatsako už elektros tiekimo, 

CVP IS sutrikimus ar už pavėluotai gautą pasiūlymą. 

6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO IR PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO 

UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI 

6.1. Perkantysis subjektas nereikalauja kartu su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 

6.2. Perkantysis subjektas reikalauja, kad sutarties sąlygų įvykdymas būtų užtikrinamas netesybomis pagal 

pirkimo sąlygų 4 priede pateikto sutarties projekto reikalavimus. 

7. 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. Paaiškinimai ar patikslinimai, kol nėra pasibaigęs pasiūlymų pateikimo terminas, gali būti teikiami ir 

Perkančiojo subjekto iniciatyva.  

7.3. Tiekėjai pasiūlymus dėl pirkimo dokumentų patikslinimų gali pateikti ne vėliau kaip likus 2 darbo 

dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

7.4. Paaiškinimai ar patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausą pateikusiam bei 

visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami Perkančiojo 

subjekto iniciatyva, jų paskelbimas CVP IS priemonėmis laikomas pakankamu. Paaiškinimai ar patikslinimai 

turi būti pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei 

Perkantysis subjektas paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia per nurodytą terminą, pasiūlymų pateikimo 

terminas nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tas, kiek vėluojama pateikti paaiškinimus ar patikslinimus. 

7.5. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus pirkimo 
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objektui keliamus reikalavimus, kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, 

pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS 

priemonėmis dienos. Įvykus pirmiau nurodytiems pokyčiams, informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama 

visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų. 

7.6. 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. 

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

8. 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 5.13 punkte, 

naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą – užšifruoti visus prijungiamus 

(„prisegamus“) pasiūlymo dokumentus – ir užpildytą pasiūlymo formą, parengtą pagal šių pirkimo sąlygų 2 

priedą ir kitus dokumentus arba užšifruoti tik prijungiamus („prisegamus“) pasiūlymo dokumentus, kuriuose 

nurodyta pasiūlymo kaina – užpildytą pasiūlymo formą, parengtą pagal šių pirkimo sąlygų 2 priedą; 

8.2.2. suėjus pasiūlymų pateikimo terminui, nurodytam pirkimo sąlygų 5.13 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 pasiūlymo formą, parengtą pagal šių pirkimo sąlygų 2 priedą, 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 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)). 

9. SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS 

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

Komisijos posėdyje 2017 m. gruodžio 22 d. 10 val. 45 min. Lietuvos laiku adresu Šarūno g. 2, LT-76161 

Šiauliai, 206 kab. II aukšte. 

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. 

10. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS 

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

http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/uzsifravimo_instrukcija.pdf
http://vpt.lrv.lt)/
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10.1.1. pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnį, patikrinama, ar pagal pateiktuose dokumentuose 

nurodytą informaciją tiekėjas atitinka keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir tiekėjai informuojami apie 

patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi keliamus reikalavimus atitinkantys 

tiekėjai. Jei tiekėjas šalinamas iš pirkimo, tiekėjui nurodomas jo pašalinimo pagrindas; 

10.1.2. nagrinėjama ir vertinamas dalyvių pateiktų pasiūlymų, jų kainų atitikimas pirkimo dokumentuose ir 

Pirkimų įstatyme nustatytiems reikalavimams bei palyginami dalyvių pateikti pasiūlymai; 

10.1.3. atsižvelgiant į pasiūlymų ekonominį naudingumą nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai 

pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo. 

Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę 

pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. 

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

klaidingus dokumentus ar duomenis patvirtinančius jo 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 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 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 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 pasiūlyme nurodytą pasiūlymo ar jo 

sudedamųjų dalių kainą, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta pasiūlymo kaina visais 

atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų dalyvių, kurių 

pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir 

užfiksuotų Perkančiojo subjekto rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų 

kainų aritmetinį vidurkį. Perkantysis subjektas, siekdamas, kad dalyviai pagrįstų neįprastai mažą pasiūlymo 

kainą, 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 pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas. 

10.5. Derybos dėl pateiktų pasiūlymų šiame pirkime nenumatomos. 

10.6. Pasiūlymuose nurodytos kainos ir įkainiai bus vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos ir įkainiai 

nurodyti užsienio valiuta, jie bus perskaičiuojami eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą 

orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio 

Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir 

užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. 

10.7. Vertinamos bus žodžiais nurodytos galutinės pasiūlymų kainos. Jeigu galutinė pasiūlymo kaina nebus 

nurodyta žodžiais, vertinama bus skaičiais nurodytas galutinė pasiūlymo kaina.  

11. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

11.1. Komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą nustato laimėjusiu, jeigu jis tenkina visas šias sąlygas: 

11.1.1. pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir sąlygas; 

11.1.2. dalyvis atitinka pirkimo sąlygų 3.2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus; 

11.1.3. dalyvis per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino informaciją, kaip 

nurodyta pirkimo sąlygų 10.2 punkte; 

11.1.4. pasiūlymo kaina nėra per didelė ir Perkančiajam subjektui nepriimtina.  

11.1.5. Komisija, išnagrinėjusi dalyvio pagal pirkimo sąlygų 10.2.6 punktą pateiktus dokumentus nustato, 
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kad dalyvis pateikė tinkamus pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymus; 

11.2. Perkantysis subjektas gali nuspręsti nesudaryti pirkimo sutarties su ekonomiškai naudingiausią 

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 atmetamas. 

12. 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 pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis 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 pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymų eilė nesudaroma); 

12.1.3. laimėjusį pasiūlymą. 

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

nesudaryti pirkimo 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. 

13. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS 

13.1. Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam 

nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį. 

13.2. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Perkančiojo 

subjekto nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Pirkimų įstatyme 

ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo 

atveju Perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą 

pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu tenkinamos Pirkimų 

įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos. 

13.3. Sudaroma sutartis turi atitikti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir šias pirkimo sąlygas. 

13.4. Sutarties projektas pateiktas 4 priede. Sutarties projekto sąlygos yra privalomos tiekėjams ir sudarant 

sutartį su laimėtoju nebus keičiamos. 

13.5. Sutarties valiuta – eurai. 

14. 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. 

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

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

įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo bei poįstatyminių teisės aktų nuostatomis. 
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Tolimojo susisiekimo maršrutinių autobusų 

bei jais besinaudojančių keleivių kontrolės paslaugų 

mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygų 

1 priedas 

 

TOLIMOJO SUSISIEKIMO  MARŠRUTINIŲ AUTOBUSŲ, BEI JAIS 

BESINAUDOJANČIŲ KELEIVIŲ KONTROLĖS PASLAUGŲ 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

 

1. Tiekėjo vykdomos Pirkėjo tolimojo susisiekimo maršrutinių autobusų, bei keleivių 

kontrolės paslaugos apima: 

1.1. popierinių keleivių bilietų bei jų važiavimo dokumentų patikrinimą; 

1.2. protokolų surašymą asmenims, padariusiems administracinius teisės pažeidimus; 

1.3. esant būtinybei pažeidėjų pristatymą į įgaliotas institucijas (policiją); 

1.4. bilietų pardavimo apskaitos dokumentų patikrinimą; 

1.5. autobusų vairuotojų kelionės dokumentų patikrinimą; 

1.6. viešosios tvarkos autobusuose užtikrinimą Patikrinimo metu; 

1.7. keleivių  bilietavimo taisyklių pažeidimus; 

1.8. kontroliuoti kaip autobusų vairuotojai laikosi eismo tvarkaraščio; 

1.9. kontroliuoti autobusų stotelių įrenginių ir tvarkaraščių būklę  jose; 

1.10. kontroliuoti kaip autobusų vairuotojai ir keleiviai laikosi patvirtintų keleivių ir bagažo 

vežimo kelių transportu taisyklių;  

1.11. kitas būtinas kontrolės paslaugas. 

2. Kontrolės paslaugos teikiamos vykdant Patikrinimus Lietuvos teritorijoje nuo 4 val. 30 

min.  iki 23 val. 00 min. visose Pirkėjo aptarnaujamų maršrutų trasose nuo jų pradinės iki galinės 

stoties ar stotelės. Patikrinimus atlieka Tiekėjo sudarytos ne mažiau kaip keturios Mobilios 

kontrolierių grupės, kurios vienu metu vykdo Patikrinimus keturiose skirtingose respublikos 

apskrityse (regionuose). Grupę sudaro du Tiekėjo darbuotojai:  vienas automobilio vairuotojas – 

apsaugos darbuotojas ir vienas kontrolierius. Visi grupės nariai privalo būti apmokyti teikti 

Kontrolės paslaugas ir turėti Pirkėjo išduotus kontrolierių pažymėjimus, o automobilio vairuotojas – 

apsaugos darbuotojas ir  apsaugos darbuotojo pažymėjimą. Patikrinimo metu abu Tiekėjo 

darbuotojai privalo dėvėti Tiekėjo firmos uniformą. Kiekviena Mobili kontrolierių grupė 

Patikrinimų metu naudojasi Tiekėjo transporto priemone – M1 klasės automobiliu ir turi bent vieną 

mobiliojo (judriojo) ryšio priemonę. Automobiliuose turi būti įrengta veikianti automobilių vietos 

nustatymo sistema (GPS). Tiekėjas savo sąskaita suteikia galimybę Pirkėjui nuotoliniu būdu stebėti 

Mobilios kontrolierių grupės buvimo vietą maršrutuose.  

3. Patikrinimai turi būti atliekami pagal Užduotį, sudaromą kiekvienai savaitei, kurioje yra 

nurodomas kiekvienos dienos numatomų atlikti Patikrinimų skaičius atskirose apskrityse 

(regionuose). Konkrečios savaitės dienos Patikrinimų atlikimo laikas, autobusų maršrutai ir 

konkrečios stotelės, kuriose turi būti atliekami Patikrinimai pateikiami Tiekėjui elektroniniu būdu  

iki prieš  Patikrinimą  einančios  dienos  12-tos valandos. 

4. Tiekėjo atliekami Patikrinimai turės vykti pamainomis ir apimti visą autobusų darbo laiką 

maršrutuose. Numatoma, kad per vieną savaitę reikės atlikti apie 25 (dvidešimt penkis) 

Patikrinimus, arba per mėnesį apie 100 (vieną šimtą) Patikrinimų Pirkėjo aptarnaujamų tolimojo 

susisiekimo  maršrutų autobusuose. Konkretus reikalingų atlikti kiekvieną dieną Patikrinimų 

skaičius bus nurodomas Savaitinėje užduotyje. 

5. Patikrinimo rezultatai turės būti fiksuojami Mobilios kontrolierių grupės užduotyje-

ataskaitoje.  Užduotyje – ataskaitoje turi būti nurodoma: patikrinimo data, laikas ir vieta, maršruto 

Nr. ir pavadinimas, transporto priemonės valst. Nr. ir vairuotojo-konduktoriaus pavardė, surašyti 

administracinio teisės pažeidimo protokolai keleiviams ir aktai vairuotojams.  

6. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad visi Mobilios kontrolierių grupės nariai būtų 

reikalingos kvalifikacijos, žinotų darbo su Pirkėjo autobusuose naudojamais kasos aparatais 

ypatumus ir apmokyti tikrinti (revizuoti) bilietų apskaitos dokumentus. 
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7. Atlikęs Patikrinimą, Kontrolierius privalo Pirkėjo Keleivinės transporto priemonės 

vairuotojo kelionės lape užrašyti apie atliktą Patikrinimą ir (ar) nustatyto Pažeidimo pobūdį, stotelės 

pavadinimą, tikrinimo pabaigos laiką ir atžymėti tai savo spaudu, kuriame turi būti nurodytas 

Kontrolės grupės numeris. 

8. Pirkėjas turi teisę nurodyti Tiekėjui atlikti papildomus Patikrinimus, nenurodytus  

Savaitinėje užduotyje, neviršijant iš anksto suderintų Patikrinimų skaičiaus per savaitę. Tokiu 

atveju, Pirkėjas turi pateikti nurodymą Tiekėjui elektroniniu būdu iki prieš Patikrinimą einančios 

dienos 12-tos valandos, nurodydamas, kuriame maršrute, stotelėje, kokiu laiku turi būti atliekami 

Patikrinimai. 

9. Pirkėjas pasilieka sau teisę esant ypatingiems atvejams operatyviai (pamainos bėgyje) 

koreguoti Savaitinę užduotį, apie tai Pirkėjo atsakingam darbuotojui skubiai telefonu informuojant 

Tiekėjo atsakingą darbuotoją. Tokiais atvejais Tiekėjo atsakingas darbuotojas apie Užduoties 

vykdymo pakeitimą atžymi Savaitinėje ataskaitoje.  

           11. Pirkėjas turi teisę savo nuožiūra iki 20 procentų keisti (didinti arba mažinti) Patikrinimų 

apimtis (skaičių) visam mėnesiui, savaitei, raštu apie tai pranešdamas Tiekėjui prieš 30 dienų. 
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Tolimojo susisiekimo maršrutinių autobusų 

bei jais besinaudojančių keleivių kontrolės paslaugų 

mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygų 

2 priedas 
 

 

PASIŪLYMO FORMA 
Pasiūlymas turi būti pateiktas užpildant šią pasiūlymo formą! 

Pildant šią pasiūlymo formą ir pateikiant ją,  negalima ištrinti jokios lentelės ir jokio teksto! 

Užpildyta šį pasiūlymo forma turi būti pateikta tokia, kokia ji yra! 
 

 

TOLIMOJO SUSISIEKIMO  MARŠRUTINIŲ AUTOBUSŲ, BEI JAIS BESINAUDOJANČIŲ 

KELEIVIŲ KONTROLĖS PASLAUGŲ 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU 

PASIŪLYMAS 
 

201_-__-__ 
 

Tiekėjo pavadinimas ir kodas 

(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų grupės 

partnerių pavadinimus) 

 

Tiekėjo adresas 

(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodyti visų grupės 

partnerių adresus) 

 

Kontaktinio asmens vardas ir pavardė  

Telefono numeris  

El. pašto adresas  
 

Subtiekėjo pavadinimas ir adresas  

Subtiekėjo tiekiamos paslaugos (pildoma, jei subtiekėjas 

vykdys sutartį) 

 

Sutarties dalis (apimtis pinigine išraiška, dalis procentais), 

kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus (pildoma, jei 

subtiekėjas vykdys sutartį) 

 

Pastaba. Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Pasitelkiant subtiekėjus pateikiamas (-i) užpildytas (-i) pirkimo sąlygų 3 priedas. 

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

1) mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo. 

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 
 

           Mūsų pasiūlymo kaina: 

Eil.Nr. Paslauga Preliminarus 

kiekis per 

mėnesį 

Preliminarus 

kiekis per 

12 mėn. 

Vienos 

paslaugos 

įkainis,  

Eur be 

PVM 

12 mėn. 

paslaugos 

kaina,  

Eur be 

PVM) 

12 mėn. 

paslaugos 

kaina, Eur 

(su PVM) 

1 2 3 4 5 6= (4)x(5) 7 

 Tolimojo susisiekimo 

maršrutinių autobusų 

bei jais 

besinaudojančių 

keleivių kontrolės 

paslaugos 

 

100 

 

1200 

   

(A) Orientacinė 12 mėn. pasiūlymo kaina be PVM  

(B)=(A)×1,20 

Pasiūlymo kaina, orientacinę pasiūlymo kainą padidinus 20 proc. dėl galimo 

paslaugų kiekio padidėjimo,  

be PVM 

 

(C)=(B)×3 
Galutinė pasiūlymo kaina (orientacinė sutarties vertė 36 mėn. laikotarpiui), įvertinus 

galimybę sutartį pratęsti 2 kartus, be PVM 
 

(D)=(C)×0,21 21 proc. PVM  

(E)=(C)+(D) 
Galutinė pasiūlymo kaina (orientacinė sutarties vertė 36 mėn. laikotarpiui)  

su PVM 
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Pasiūlyme kainos nurodytos eurais. 
 

Galutinė pasiūlymo kaina 24 mėnesių Paslaugų teikimo laikotarpiui (kaina (E)) .................. eurai 

(žodžiais.......................................) 

Apskaičiuojant galutinę pasiūlymo kainą ir siūlomų Paslaugų įkainius atsižvelgta į visas perkamas Paslaugas 

ir jų orientacinius kiekius, į pasiūlymo kainos ir įkainių sudėtines dalis, į pirkimo sąlygų techninės 

specifikacijos reikalavimus, į pirkimo sąlygose pateiktą sutarties projektą (4 priedas) ir jame numatytus 

Paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas terminus, į sutarties pratęsimo galimybes bei visus 

kitus šio viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus. Į galutinę pasiūlymo kainą ir įkainius įskaičiuotos visos 

numatomos išlaidos ir mokesčiai, kiti sutarties projekte nurodyti kaštai ir visa galima rizika, susijusi su 

rinkos kainų svyravimais ir visos kitos išlaidos, apimančios ir išlaidas E. sąskaitoms teikti, bei viską, ko 

reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui, bei visi mokesčiai. 

 

Patvirtiname, jog siūlomos Paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. 

 

Su pirkimo sąlygų 4 priede pateikiamu pirkimo sutarties projektu sutinkame. 

 
 

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, kuriame yra 

konfidenciali informacija)* 

Konfidencialios informacijos 

pagrindimas (paaiškinama, kuo 

remiantis nurodytas 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. 

 

 

 

Pasiūlymas galioja iki pirkimo sąlygose nurodyto termino. 

 

 

 

_____________________________                   __________                    _________________________         
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo                                                         parašas                                                   vardas ir pavardė  
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Tolimojo susisiekimo maršrutinių autobusų 

bei jais besinaudojančių keleivių kontrolės paslaugų 

mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________                   __________                    _________________________         
Subtiekėjas arba jo įgaliotas asmuo                                                   parašas                                                   vardas ir pavardė
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Tolimojo susisiekimo maršrutinių autobusų 

bei jais besinaudojančių keleivių kontrolės paslaugų 

mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygų 

4 priedas 

 

TOLIMOJO SUSISIEKIMO MARŠRUTINIŲ AUTOBUSŲ BEI JAIS 

BESINAUDOJANČIŲ KELEIVIŲ KONTROLĖS PASLAUGŲ SUTARTIES PROJEKTAS 

201..... m.................d. 

Šiauliai 

 

          UAB „Busturas“ , juridinio asmens kodas144127993, kurios registruota buveinė yra Šarūno 

g. 2, Šiauliai,  duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

registre, atstovaujama generalinio direktoriaus ________________________, veikiančio pagal 

įmonės įstatus (toliau – Pirkėjas), ir _________________________, įmonės kodas _____________, 

kurios registruota buveinė yra ___________________________________  , duomenys apie įmonę 

kaupiami ir saugomi Lietuvos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____________________, 

veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–

pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią paslaugų 

viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų 

sąlygų. 

 

TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 

 

1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomų terminų reikšmės yra šios: 

       Kontrolės paslaugos: Pirkėjo aptarnaujamų tolimojo susisiekimo maršrutinių autobusų bei jais 

besinaudojančių keleivių kontrolės paslaugos. 

Savaitinė užduotis: Reiškia Pirkėjo sudarytą ir suderintą su Tiekėju Kontrolės paslaugų 

atlikimo per vieną savaitę užduotį. 

       Kontrolės paslaugų atlikimo taisyklės: Reiškia Kontrolės paslaugų atlikimo taisykles, 

nurodytas šios Sutarties 1 priede. 

Patikrinimas: Reiškia šioje Sutartyje Pirkėjo nurodytų Kontrolės paslaugų vykdymą Pirkėjo 

maršrutiniuose autobusuose. 

Kontrolierius: Reiškia Tiekėjo darbuotoją, turintį pagal teisės aktus Pirkėjo išduotą nustatytos 

formos Kontrolieriaus pažymėjimą, suteikiantį  teisę vykdyti keleivinio transporto kontrolę ir pagal 

Tiekėjo pavedimą vykdantį Kontrolės paslaugas. 

Mobili kontrolierių grupė: Reiškia daugiau kaip vieną kontrolierių ir (ar) apsaugos darbuotoją 

Patikrinimų metu naudojantis transporto priemone. 

Savaitinė ataskaita: Reiškia Tiekėjo Pirkėjui pateikiamas savaitines ataskaitas apie per vieną 

savaitę Tiekėjo suteiktas Kontrolės paslaugas. 

Mėnesinė ataskaita: Reiškia Tiekėjo Pirkėjui pateikiamas mėnesines ataskaitas apie per vieną 

mėnesį Tiekėjo suteiktas Kontrolės paslaugas. 

Metinė ataskaita: Reiškia Tiekėjo Pirkėjui pateikiamas metinės ataskaitos apie per 

kalendorinius metus Tiekėjo suteiktas Kontrolės paslaugas. 

Mobilios kontrolierių grupės užduotis-ataskaita: Reiškia Tiekėjo pavedimą Kontrolieriams 

atlikti Patikrinimus vieną darbo pamainą ir pateikti Tiekėjui atliktų Patikrinimų ataskaitą. 

 

2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka Tiekėjas įsipareigoja pagal 

Pirkėjo užsakymą suteikti Pirkėjui Kontrolės paslaugas, o Tiekėjas įsipareigoja už tinkamai atliktas 

kontrolės paslaugas sumokėti Tiekėjui šioje Sutartyje nustatytą atlyginimą. 
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 2.2. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi įstatymais, kitais norminiais aktais, konkurso dėl 

tolimojo susisiekimo maršrutinių autobusų bei jais besinaudojančių keleivių kontrolės paslaugų 

pirkimo dokumentais, Tiekėjo pateikto pasiūlymo minėtam konkursui sąlygomis bei šios Sutarties 

nuostatomis. 

2.3. Tiekėjas įsipareigoja teikti Kontrolės paslaugas pagal šios Sutarties reikalavimus, Šalių 

suderintas užduotis, papildomus Pirkėjo nurodymus, Pirkėjo nurodytus reikalavimus dėl Kontrolės 

paslaugų kokybės ir kitų atlikimo sąlygų, Kontrolės paslaugų atlikimo taisyklių nuostatas. Tiekėjo 

teikiamos Paslaugos privalo atitikti visus reikalavimus, kuriuos nustato Lietuvos Respublikos 

įstatymai ar kiti teisės aktai. 

 

3. PASLAUGŲ ATLIKIMO TVARKA 

 

      3.1. Tiekėjas teikia Kontrolės paslaugas atlikdamas Patikrinimus. Patikrinimams atlikti Tiekėjas 

įsipareigoja užtikrinti, kad visu Sutarties galiojimo metu Patikrinimus dienos eigoje atliktų 4 

Mobilios kontrolierių grupės tolimojo susisiekimo maršrutų autobusuose.  

      3.2. Tiekėjas teikia Kontrolės paslaugas pagal Šalių suderintą Savaitinę Užduotį (Sutarties 2 

priedas). Savaitinėje užduotyje nurodomas Patikrinimų skaičius konkrečią dieną, Patikrinimų 

atlikimo paros laikas (valanda), Pirkėjo keleivinio transporto priemonių maršrutai, kuriuose bus 

atliekami Patikrinimai, konkrečios maršruto stotelės, kuriose bus atliekami Patikrinimai. Kontrolės 

paslaugų Savaitinę užduotį sekančiai savaitei Pirkėjas pateikia Tiekėjui suderinimui einamosios 

savaitės ketvirtadienį. Savaitinė užduotis turi būti suderinta ne vėliau kaip penktadienį.  

     3.3. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Pirkėjas turėtų galimybę naudotis automobilių vietos 

nustatymo sistema (GPS) ir galėtų stebėti kontrolę atliekančių ekipažų automobilių buvimo vietas.      

3.4. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Patikrinimai bus vykdomi tolimojo susisiekimo 

maršrutiniuose autobusuose vykdant Patikrinimus Lietuvos teritorijoje nuo 4 val. 30 min.  iki 23 

val. 00 min. visose Pirkėjo aptarnaujamų maršrutų trasose nuo jų pradinės iki galinės stoties ar 

stotelės. Patikrinimus atliks Tiekėjo sudarytos ne mažiau kaip keturios Mobilios kontrolierių 

grupės, kurios vienu metu vykdys Patikrinimus keturiose skirtingose respublikos apskrityse 

(regionuose). Darbo dienomis per savaitę turi būti atlikta apie 25 (dvidešimt penkis) patikrinimus 

arba per mėnesį apie 100 (vienas šimtas) patikrinimų. Tikslus reikalingų atlikti kiekvieną dieną 

Patikrinimų skaičius yra nurodomas Savaitinėje užduotyje. Grupę sudaro du Tiekėjo darbuotojai:  

vienas automobilio vairuotojas - apsaugos darbuotojas ir vienas kontrolierius. Visi grupės nariai 

privalo būti apmokyti teikti Kontrolės paslaugas ir turėti Pirkėjo išduotus kontrolierių pažymėjimus, 

o automobilio vairuotojas - apsaugos darbuotojas ir apsaugos darbuotojo pažymėjimą. Patikrinimo  

metu abu Tiekėjo darbuotojai privalo dėvėti Tiekėjo firmos uniformą. Kiekviena Mobili 

kontrolierių grupė Patikrinimų metu naudojasi Tiekėjo transporto priemone – M1 klasės 

automobiliu ir turi bent vieną mobiliojo (judriojo) ryšio priemonę. Automobiliuose turi būti įrengta 

veikianti automobilių vietos nustatymo sistema (GPS). Tiekėjas savo sąskaita suteikia galimybę 

Pirkėjui nuotoliniu būdu stebėti Mobilios kontrolierių grupės buvimo vietą maršrutuose. 

3.5. Atlikęs patikrinimą, Kontrolierius privalo užrašyti Pirkėjo keleivinės transporto priemonės 

vairuotojo kelionės dokumentuose stotelės pavadinimą, tikrinimo pabaigos laiką ir atžymėti tai savo 

spaudu. Atlikto Patikrinimo rezultatus Kontrolierius atžymi Kontrolieriaus kasdieninėje užduotyje-

ataskaitoje (Sutarties 5 Priedas), kaip tai nurodyta Kontrolės paslaugų atlikimo taisyklėse. 

3.6. Pirkėjas turi teisę nurodyti Tiekėjui atlikti papildomus Patikrinimus, nenurodytus 

Užduotyje, neviršijant iš anksto suderinto papildomų patikrinimų skaičiaus per savaitę. Tokiu atveju 

Pirkėjas turi pateikti nurodymą Tiekėjui elektroniniu būdu iki prieš Patikrinimą einančios dienos 

12-tos valandos, Patikrinimų, nurodydamas, kuriame maršrute, stotelėje, kokiu laiku turi būti 

atliekami Patikrinimai. 

3.7. Pirkėjas pasilieka sau teisę esant ypatingiems atvejams (pavyzdžiui, e. ryšio sutrikimams) 

Užduoties vykdymą sustabdyti, apie tai skubiai telefonu informuojant Tiekėjo atsakingą darbuotoją. 

Tokiais atvejais Tiekėjo atsakingas darbuotojas surašo pažymą apie Užduoties vykdymo 

sustabdymą ir pateikia ją Pirkėjui pasirašyti kartu su Savaitės ataskaita, numatyta 4.1. šios sutarties 

straipsnyje. Pažymoje fiksuojamas laikas, kada buvo gautas nurodymas sustabdyti Patikrinimų 

vykdymą, nurodymą davusio  Pirkėjo atsakingo darbuotojo vardas, pavardė ir pareigos, sustabdymo 

priežastis bei tikslus laikas ir data, kada sustabdymo nurodymas buvo atšauktas. 
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3.8. Tiekėjas privalo informuoti Pirkėją apie atvejus, kai jis negali atlikti Patikrinimo pagal 

Užduotį, prieš 1 (vieną) darbo dieną, o papildomų Patikrinimų atveju ne vėliau kaip prieš 4 

(keturias) darbo valandas. Tokiu atveju, Tiekėjas ir Pirkėjas tarpusavio susitarimu nustato kitą 

Patikrinimo atlikimo laiką ir, esant reikalui, suderina kitas jo atlikimo sąlygas. 

3.9. Šalių tarpusavio susitarimu, Patikrinimams atlikti yra paskiriami Tiekėjo darbuotojai, kurie 

turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, numatytus teisės aktuose ir Kontrolės paslaugų atlikimo 

taisyklėse. Tiekėjas pateikia jiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos formos 

Kontrolieriaus pažymėjimus, kuriuos privaloma turėti atliekant Kontrolės paslaugas. Tuo atveju, jei 

Tiekėjas nusprendžia įdarbinti naują Kontrolierių, jis apie tai privalo prieš 3 darbo dienas 

informuoti Pirkėją. 

3.10. Jeigu Kontrolierius nebegali atlikti paslaugų dėl to, kad nutraukia darbo ar kitus teisinius 

santykius su Tiekėju, ar dėl kitų objektyvių priežasčių, Tiekėjas privalo grąžinti Pirkėjui 

Kontrolieriaus pažymėjimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio juridinio fakto atsiradimo 

dienos. 

3.11. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Kontrolieriai būtų tinkamos kvalifikacijos bei kad 

atliktų Kontrolės paslaugas ir vykdytų Patikrinimus vadovaudamiesi šios Sutarties nuostatomis, 

Kontrolės paslaugų atlikimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, 

visuomenėje pripažintomis moralės normomis ir gero elgesio taisyklėmis. Kontrolieriai privalo būti 

supažindinti su Kontrolės paslaugų atlikimo taisyklėmis pasirašytinai.  

3.12. Kontrolieriai yra tiekėjo darbuotojai ir yra tiesiogiai pavaldūs bei atsakingi Tiekėjui. 

Tiekėjas tiesiogiai atsako Pirkėjui už Kontrolierių atliekamų paslaugų kokybę ir privalo užtikrinti, 

kad Kontrolieriai vykdytų šios Sutarties ir Kontrolės paslaugų atlikimo taisyklių nuostatas. 

Kontrolieriai nėra susiję darbo ar pavaldumo santykiais su Pirkėju, išskyrus šios Sutarties 4.5. 

punkte numatytus atvejus. 

3.13. Šalių susitarimu Tiekėjas paskiria darbuotoją, atsakingą už Kontrolierių darbo 

koordinavimą ir santykius su Pirkėju. Atsakingas Tiekėjo darbuotojas turi gerai žinoti Kontrolierių 

darbo ypatumus ir gebėti sudaryti Kontrolieriams kasdienines užduotis, vadovaujantis Pirkėjo 

pateikta Savaitine užduotimi. 

 

4. KONTROLĖS PASLAUGŲ EFEKTYVUMO TIKRINIMAS 

 

4.1. Šalys susitaria, kad Tiekėjas kiekvienos savaitės antradienį pateikia Pirkėjui Savaitines 

ataskaitas apie praėjusią savaitę atliktus Patikrinimus bei jų metu nustatytų pažeidėjų skaičių, 

pažeidėjų pristatymų į policiją, surašytus protokolus už atitinkamus administracinius teisės 

pažeidimus, bei tai patvirtinančius dokumentus (Kontrolierių užduotis-ataskaitas). Per praėjusią 

savaitę surašyti protokolai Pirkėjui pateikiami du kartus per savaitę: antradienį ir likusieji – 

ketvirtadienį. Šiame punkte nurodytos Savaitinės ataskaitos pavyzdys yra pateikiamas Sutarties 3 

priede.  

4.2. Vadovaujantis Savaitinėmis ataskaitomis Tiekėjas paruošia Kontrolės paslaugų Mėnesio 

ataskaitas (Sutarties 4 priedas), kuriose Tiekėjas nurodo per praėjusį mėnesį atliktus Patikrinimus 

bei jų metu nustatytų pažeidimų skaičių ir kitą Pirkėjo nurodytą informaciją. Mėnesio ataskaitas 

Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui iki kito mėnesio 5 dienos. 

 4.3. Tiekėjas gavęs iš Pirkėjo Mėnesio ataskaitą per 5 dienas turi teisę pareikšti pagrįstas 

pretenzijas dėl ataskaitoje nurodytų Kontrolės paslaugų teikimo. Jeigu pretenzijos nepareiškiamos, 

ataskaita laikoma priimta ir patvirtinama Pirkėjo parašu. 

4.4. Vadovaudamasis Mėnesinėmis ataskaitomis, kalendorinių metų pabaigoje, Tiekėjas 

paruošia Kontrolės paslaugų Baigiamąją ataskaitą, kurioje nurodo atliktus Patikrinimus, pažeidėjų 

pristatymų į policiją kartus, ir kitą Pirkėjo nurodytą informaciją už visą laikotarpį iki kalendorinių 

metų pabaigos (Sutarties 6 priedas). Baigiamąją ataskaitą Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui 

patvirtinimui kalendoriniams metams pasibaigus ne vėliau, kaip per 15 dienų. 

4.5. Šalys susitaria, kad Pirkėjas turi teisę savarankiškai patikrinti, kaip yra faktiškai atliekamos 

Kontrolės paslaugos. Šiuo tikslu įgaliotas Pirkėjo atstovas turi teisę prižiūrėti Kontrolieriaus 

vykdomą patikrinimą, peržiūrėti ir patikrinti Kontrolieriaus turimus dokumentus, prašyti suteikti 

kitą reikalingą informaciją. Kontrolierius privalo vykdyti įgalioto Pirkėjo atstovo, vykdančio 

patikrinimą, pavedimus bei pateikti reikalaujamus dokumentus ir informaciją, kiek tai yra susiję su 
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Kontrolės paslaugų atlikimu. Pirkėjas gali atlikti aukščiau nurodytus Tiekėjo patikrinimus tiek jį iš 

anksto įspėjęs, tiek be išankstinio įspėjimo. 

4.6. Šalys susitaria, kad Tiekėjas vieną kartą per 12 mėnesių turi teisę paskirti nepriklausomą 

auditorių, kuris atliktų Kontrolės paslaugų atlikimo patikrinimą. Išlaidas už auditoriaus paslaugas 

šalys padengia lygiomis dalimis. 

4.7. Šalys susitaria, kad Pirkėjas suteikia Tiekėjui galimybę darbo tikslais (surašant 

administracinių teisės pažeidimų protokolus) naudotis pažeidėjų duomenimis. 

 

                 5. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

 

5.1. Šalys šiuo pareiškia ir garantuoja viena kitai, kad:  

5.1.1. Šalys yra tinkamai įsteigti ir veikiantys pagal Lietuvos Respublikos įstatymus juridiniai 

asmenys, turintys teisę sudaryti šią Sutartį ir tinkamai įvykdyti visus iš jos kylančius 

įsipareigojimus; Sutartis Šalims yra galiojantis ir jas saistantis įsipareigojimas, galintis būti 

priverstinai įgyvendintas teismine tvarka; 

5.1.2. Šalys yra gavusios visus reikiamus savo valdymo ir/ar kitų organų, valdžios institucijų ir 

kitus leidimus, licencijas, sprendimus, sutikimus ir patvirtinimus, reikalingus sudaryti šią Sutartį bei 

vykdyti iš jos kylančius įsipareigojimus, ir tokie leidimai, licencijos, sprendimai, sutikimai ir 

patvirtinimai yra galiojantys; 

5.1.3. Nei šios Sutarties sudarymas, nei jos nuostatų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia 

jokių Šalių įstatų ar kitų steigimo ar vidaus dokumentų nuostatų; teismų, valstybės ar savivaldybės 

institucijų sprendimų, nutarčių, įsakymų, nutarimų, kurie skirti Šalims ar su jomis susiję; sutarčių, 

susitarimų, leidimų ar kitų įsipareigojimų, kurių šalimis yra Pirkėjas ir/ar Tiekėjas; Šalims taikomų 

įstatymų ar kitų teisės aktų; Šalių kreditorių teisių ar interesų. 

5.2. Šalys šiuo patvirtina, kad nei vienas iš šio straipsnio 5.1. dalyje nurodytų pareiškimų ar 

garantijų nepalieka neaptartų aplinkybių, kurių nutylėjimas darytų kurį nors iš pareiškimų ar 

garantijų iš esmės klaidinančiu ar neteisingu. 

5.3.Teikėjas sutarčiai vykdyti skiria atsakingą(-us) asmenį(-ius): ................................................., 

telefonas: ...................................., el. paštas: ............................................... . 

5.4. Pirkėjas sutarčiai vykdyti skiria atsakingą(-us) asmenį(-ius): UAB „Busturas“ Užmiestinių 

pervežimų ir autobusų stoties vadovas .............................., tel. ......................., el. paštas: 

.............................. . 

 

                6. ATLYGINIMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA 

 

6.1. Šalys susitaria, kad atlyginimas Tiekėjui už Kontrolės paslaugas bus mokamas atsižvelgiant 

į faktiškai užsakytų ir atliktų Patikrinimų skaičių per ataskaitinį laikotarpį. Šios Sutarties tikslais 

ataskaitinis laikotarpis yra vienas mėnuo. 

6.2. Šalys susitaria, kad atlyginimas už atliktą vieną Pirkėjo aptarnaujamo tolimojo susisiekimo 

maršrutinio autobuso bei jais besinaudojančių keleivių Patikrinimą yra _______ eurų, neįskaitant 

pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Šiame punkte nurodytas atlyginimas už vieną 

Patikrinimą yra nustatomas neatsižvelgiant į tai, kokioje transporto priemonėje (tipas, maršrutas) ir 

kokiu paros laiku buvo atlikta paslauga. PVM mokamas LR teisės aktų nustatyta tvarka. 

6.3. Šioje Sutartyje nurodytas atlyginimas už vieną Patikrinimą yra fiksuotas visu šios Sutarties 

galiojimo laikotarpiu ir nebus perskaičiuojamas dėl kainų lygio pasikeitimo. Nurodytas atlyginimas 

gali būti keičiamas tik tais atvejais, jei įstatymais bus nustatyti nauji tiesiogiai su kaina susiję 

mokesčiai. Paslaugos kaina bus keičiama atitinkama dalimi, pridedant naują mokestį (atsižvelgiant į 

kainos sudėtyje esančią mokesčio dalį) ir tai nebus laikoma sutarties sąlygų pakeitimu. 

6.4. Į šio straipsnio 6.2. punkte nurodytą atlyginimą už Patikrinimus įeina atlyginimas Tiekėjui 

už Kontrolės paslaugų vykdymą, įskaitant keleivių skaičiaus transporto priemonėje (balais) 

nustatymą, pažeidėjų pristatymą į įgaliotas institucijas (policiją), bei kitas Konkurso dokumentuose 

nurodytas Kontrolierių funkcijas. 

6.5. Pirkėjas atlygina Tiekėjui už suteiktas paslaugas sumokėdamas pagal Tiekėjo pateiktas 

PVM sąskaitas-faktūras. Tiekėjas įsipareigoja pateikti PVM sąskaitas-faktūras Pirkėjui už praėjusį 

mėnesį iki sekančio mėnesio 10 dienos. Tuo atveju, jei Pirkėjas pateikia Tiekėjui pretenziją dėl 
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Kontrolės, kaip nurodyta Sutarties 4.3. punkte, sąskaita faktūra Užsakovui gali būti pateikiama, tik 

išnagrinėjus Pirkėjo pateiktą pretenziją. 

6.6. PVM sąskaitų - faktūrų išrašymo ir apmokėjimo pagrindas yra Pirkėjo parašu patvirtinta 

Kontrolės paslaugų Mėnesio ataskaita, nurodyta šios Sutarties 4.2. punkte. 

6.7. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti PVM sąskaitas - faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo jų 

pateikimo dienos. Sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. 

sąskaita“ priemonėmis. 

                 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

7.1. Šalys šiuo įsipareigoja atlyginti tiesioginius kitos Šalies patirtus nuostolius dėl po šios 

Sutarties pasirašymo paaiškėjusio šioje Sutartyje numatytų pareiškimų ir garantijų melagingumo, 

klaidingumo, neteisingumo ar netikslumo, šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų pažeidimo bei 

kitais atvejais, kai padaromi nuostoliai, jei pagal įstatymus ar šią Sutartį jie turi būti atlyginami. 

7.2. Šalys šiuo patvirtina ir susitaria, kad nuostolių atlyginimas neatleidžia Sutartį pažeidusios 

Šalies nuo tolesnio savo įsipareigojimų, prisiimtų šia Sutartimi, vykdymo, išskyrus Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatytus atvejus. 

7.3. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės neįvykdo daugiau nei 20% (dvidešimt procentų) Patikrinimų 

per ataskaitinį laikotarpį (per vieną mėnesį), kurie buvo numatyti Užduotyse ar kituose 

dokumentuose, Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo sumokėti 1500 - eurų dydžio baudą. Už 

neįvykdytus, bei virš užduoties atliktus Patikrinimus Tiekėjui nebus mokama. 

7.4. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės sistemingai pažeidžia Kontrolės paslaugų atlikimo taisykles 

tuomet, Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo sumokėti 1500,- eurų dydžio baudą. Šios Sutarties 

prasme sistemingu Kontrolės paslaugų atlikimo taisyklių pažeidimu yra laikomas Kontrolės 

paslaugų atlikimo taisyklių pažeidimas daugiau nei 3 kartus per ataskaitinį laikotarpį. 

7.5. Tiekėjas atsako už administracinio teisės pažeidimo protokolus gautus iš Pirkėjo. 

7.6. Tiekėjas taip pat privalo atlyginti visus ir bet kokius nuostolius, patirtus Pirkėjo dėl Tiekėjo 

atliekamų Kontrolės paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, žalą keleivių ar Pirkėjo darbuotojų 

sveikatai, žalą Pirkėjo dalykinei reputacijai, žalą tretiesiems asmenims. Šalys susitaria, kad visais 

atvejais atlyginama žala negali viršyti 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų sumos. 

7.7. Pirkėjui praleidus šioje Sutartyje numatytus atsiskaitymo terminus, Pirkėjas įsipareigoja, 

Tiekėjui pareikalavus, mokėti Tiekėjui 0,01% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už 

kiekvieną pradelstą dieną. 

7.8. Šalys turi teisę pasinaudoti ir kitomis šioje Sutartyje nenumatytomis teisių gynimo 

priemonėmis, kurias nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. 

 

8. FORCE MAJEURE (NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS) 

 

8.1. Šalis yra atleidžiama nuo atsakomybės už šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų 

neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad šioje Sutartyje numatyti įsipareigojimai 

neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti šios Sutarties 

sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui 

(„Nenugalimos jėgos aplinkybės”), pavyzdžiui, karai, maištai, revoliucijos, stichinės  nelaimės, 

sprogimai, gaisrai. Nenugalimos jėgos aplinkybe nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių 

išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

8.2. Kiekviena Šalis raštu praneša kitai Šaliai apie Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą ir 

aptaria Sutarties uždelsimo terminus arba jos nutraukimą kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip 

per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo dienos. Šalis, 

nepranešusi kitai Šaliai apie Nenugalimos jėgos aplinkybes šioje Sutartyje numatytais terminais, 

negali remtis jomis kaip atleidimo nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar 

netinkamo įvykdymo pagrindu. 

 

9. KONFIDENCIALUMAS 
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9.1. Šalys susitaria, kad visa informacija, gauta sudarant ir (ar) vykdant šią Sutartį ar susijusi su 

šia Sutartimi, yra konfidenciali. Šalys įsipareigoja neatskleisti konfidencialios informacijos be 

išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus kai informacija turi būti atskleista šios Sutarties 

tikslams pasiekti ar kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 

 

                10. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

10.1. Šalių sudaryta ir pasirašyta Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną. Paslaugų teikimo 

laikotarpis – 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikimo laikotarpis, praėjus 

12 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas 2 

kartus, Paslaugų teikimo laikotarpį pratęsiant ne ilgesniam nei 12 mėnesių terminui. Bendras sutarties 

Paslaugų teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo pirkimo sutarties 

įsigaliojimo dienos. 

10.2. Sutartyje nurodytos Patikrinimo kainos, kainodaros taisyklės, Šalių atsiskaitymo tvarka 

bei Sutarties galiojimo trukmė laikomos esminėmis Sutarties sąlygomis ir negali būti keičiamos 

visą Sutarties galiojimo laiką. 

10.3. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 

išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Pirkimų įstatymo nustatyti 

principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų 

koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir 

nedviprasmiškai. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma 

numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys 

gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas (įskaitant bet neapsiribojant 1 priede nurodytomis 

Kontrolės paslaugų atlikimo taisyklėmis). 

10.4. Sutartis gali būti nutraukta Šalių abipusiu rašytiniu susitarimu. 

10.5. Pirkėjas turi teisę vienašališkai be teismo sprendimo nutraukti šią Sutartį bet kokiu atveju, 

įspėjęs Tiekėją raštu prieš 60 kalendorinių dienų. 

10.6. Tiekėjas turi teisę vienašališkai be teismo sprendimo nutraukti šią Sutartį, jeigu Pirkėjas 

daugiau nei 60 kalendorinių dienų iš eilės nesumoka Tiekėjui atlyginimo už tinkamai atliktas 

Paslaugas. Visais kitais atvejais Tiekėjas šią Sutartį gali nutraukti tik įspėjęs Pirkėją raštu prieš 90 

kalendorinių dienų. 

10.7. Ši Sutartis taip pat gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais 

pagrindais ir tvarka. 

 

11. TIEKĖJO SUBTIEKĖJŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA 

 

11.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: [surašyti pasiūlyme nurodytus subtiekėjus, jeigu 

tokių nėra parašyti žodį „nėra“]. 

11.2. 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.  

11.3. 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 (jei buvo reikalaujama). 

11.4. 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). 

11.5. Sutarties galiojimo metu papildomų subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų 

subtiekėjų atsisakymas galimas tik gavus Pirkėjo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių: 
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11.5.1. Sutartyje numatytas subtiekėjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta 

bankroto byla; 

11.5.2. subtiekėjas Tiekėjui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą įsipareigojimų dalį. 

11.6. 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. 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). 

11.8. Atsižvelgiant į sutarties pobūdį, galimas Pirkėjo tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais, 

šiomis sąlygomis: 

11.8.1. 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; 

11.8.2. subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi pateikti raštišką 

prašymą Pirkėjui; 

11.8.3. 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; 

11.8.4. PVM sąskaitų faktūrų teikimas, atsiskaitymas su subtiekėju bei kiti veiksmai atliekami 

vadovaujantis šioje Sutartyje nurodyta tvarka; 

11.8.5. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. 

 

                12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12.1. Ši Sutartis sudaroma, vykdoma ir aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

įstatymais. 

12.2. Šalys susitaria, kad bet koks ginčas, nesutarimas ir/ar reikalavimas, kylantis iš šios 

Sutarties ar susijęs su ja, šios Sutarties pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus sprendžiamas 

derybomis, o nepasiekus susitarimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo pradžios, 

kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas turi būti sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus. 

12.3. Šalys susitaria, kad sutarties galiojimo metu jie teiks vienas kitam operatyvius pranešimus 

apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, aplinkybė ar sąlyga, kuri gali paveikti šią Sutartį 

ar sąlygoti jos pažeidimą, o taip pat, kad veiks geranoriškai vienas kito atžvilgiu ir visokeriopai 

stengsis užtikrinti, kad būtų laikomasi šios Sutarties. 

12.4. Šia Sutartimi prisiimti Šalies įsipareigojimai, teisės ir reikalavimai negali būti perleidžiami 

kitai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

12.5. Šalys susitaria, kad bet kokie pranešimai, prašymai bei kitoks susirašinėjimas raštu vyks 

lietuvių kalba ir bus pristatomas kurjeriu, arba siunčiamas paštu registruotu laišku, arba elektroniniu 

paštu ar faksu (vėliau pranešimą pakartojant registruotu laišku) arba įteikiamas asmeniškai kitos 

Šalies atstovui šioje Sutartyje nurodytu adresu. 

12.6.Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba. Kiekviena Šalis gauna po vieną sutarties originalą 

lietuvių kalba. 

12.7. Prie šios sutarties pridedami priedai: 

1) Kontrolės paslaugų atlikimo taisyklės – 1 priedas; 

2) Kontrolės paslaugų savaitinė užduotis – 2 priedas; 

3) Savaitinė ataskaita – 3 priedas; 

4) Mėnesinė ataskaita – 4 priedas; 

5) Kontrolieriaus užduotis-ataskaita – 5 priedas;   

6)  Baigiamoji metinė ataskaita – 6 priedas. 

 

13. ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI 
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Tiekėjas: PIRKĖJAS: 

  

[pavadinimas] UAB ,,Busturas” 

[adresas] Šarūno g. 2, LT-76161 Šiauliai 

Įmonės kodas [___] Įstaigos kodas 144127993 

PVM mokėtojo kodas [___] PVM mokėtojo kodas LT441279917    

Tel. [___], faksas [___]                        Tel. 841-59-20-00, faksas 841-54-52-96                        

El. paštas [___]          El. paštas busturas@busturas.lt         

  

A. s. [___] A. s. LT72 7180 0000 0246 7930 

[banko pavadinimas] Bankas: AB Šiaulių bankas 

Banko kodas [___] Banko kodas 7180 

 

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

   A.V.                                                                  A. V. 
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1 priedas 

 

KONTROLĖS PASLAUGŲ ATLIKIMO TAISYKLĖS 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1 Kontrolės paslaugų vykdymo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas yra nustatyti Užsakovo 

aptarnaujamų tolimojo susisiekimo maršrutinių autobusų bei jais besinaudojančių keleivių kontrolės 

paslaugų, pagal 2017 m. ............... d. Sutartį tarp ___________________ (Užsakovo) ir 

........................................... (Vykdytojo) (toliau – Sutartis) atlikimo taisykles, įskaitant, bet 

neapsiribojant, asmenų, vykdančių kontrolės funkcijas (toliau – Kontrolieriai), kvalifikaciją, teises 

ir pareigas, įgaliojimus, Kontrolės paslaugų atlikimo tvarką ir sąlygas. 

1.2 Kontrolės paslaugos yra Užsakovo aptarnaujamų, tolimojo susisiekimo maršrutinių autobusų 

bei jais besinaudojančių keleivių kontrolės paslaugos, įskaitant bilietų ir keleivių važiavimo 

dokumentų patikrinimą, administracinių teisės pažeidimų protokolų pažeidėjams surašymas, 

pažeidėjų pristatymas į įgaliotas institucijas (policiją) ir kitos teises ir pareigos, šių Taisyklių, 

Sutarties, įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktos Vykdytojui ir Kontrolieriams, vykdantiems kontrolės 

funkcijas. 

1.3 Taisyklės yra privalomos visiems Vykdytojo darbuotojams, atliekantiems Kontrolės paslaugas 

pagal Sutartį. 

 

2. REIKALAVIMAI KONTROLIERIUI 

 

2.1 Kontrolieriumi gali būti asmuo, turintis ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą. 

2.2 Kontrolierius privalo atlikti Kontrolės paslaugas vadovaudamasis Sutarties ir šių Taisyklių 

nuostatomis, įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis, visuomenėje pripažintomis moralės normomis 

ir gero elgesio taisyklėmis. 

2.3 Kontrolierius turi išklausyti mokymus, kaip reikia tikrinti tolimojo susisiekimo maršrutinių 

autobusų bilietus.  Mokymus atlieka UAB „Busturas“, darbuotojas. Mokymų pabaigoje atliekamas 

žinių patikrinimas ir įvertinamas kontrolieriaus gebėjimas tikrinti tolimojo susisiekimo maršrutinių 

autobusų bilietus.  

Kontrolierius privalo būti susipažinęs su visais teisės aktais ir dokumentais bei žinoti jų nuostatas, 

susijusias su Kontrolės paslaugų teikimu, tame tarpe: 

2.3.1 Šios Taisyklės; 

2.3.2 Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas; 

2.3.3 Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas; 

2.3.4 Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatai; 

2.3.5 Keleivių ir bagažo vežimo kelių transporto taisyklės; 

2.3.6 Kelių eismo taisykles, kiek tai liečia transporto priemonių stabdymo vietą ir tvarką; 

2.3.7 Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (nuostatos dėl keleivių 

administracinės atsakomybės, administracinių baudų skyrimo ir išieškojimo tvarkos, 

administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo tvarkos); 

2.3.8 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 

2.3.9 Asmenų ir turto saugos įstatymas; 

2.3.10 Kontrolieriaus Darbų saugos instrukcija; 

2.3.11 Vykdytojo Darbo tvarkos taisyklės; 

2.3.12 Vykdytojo griežtos apskaitos dokumentų užpildymo ir saugojimo tvarka; 

2.3.13 Kitų aktų nuostatas susijusias su Kontrolieriaus funkcijų atlikimu ir Kontrolės paslaugomis. 

Kontrolierius taip pat privalo žinoti dokumentus, kurie suteikia teisę į lengvatinį mokėjimą už 

važiavimą, bei Keleivinių transporto priemonių maršrutų schemą, galinių punktų, stotelių 

pavadinimus;  kasos aparato, atpažinimo ypatumus.  

2.4 Kontrolierius yra atsakingas už jam patikėtus dokumentus, ATP protokolus ir spaudus 

2.5 Kontrolierius yra Vykdytojo darbuotojas arba veikiantis pagal Vykdytojo pavedimą kitu teisiniu 

pagrindu asmuo ir yra tiesiogiai pavaldus Vykdytojui. Kontrolieriaus su Užsakovu nesieja jokie 
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pavaldumo ar darbo santykiai, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, t.y. Užsakovo teisę 

savarankiškai atlikti Kontrolierių darbo patikrinimą. 

2.6 Vykdydamas Patikrinimus ir atlikdamas kitas Kontrolės paslaugas Kontrolierius privalo dėvėti 

Vykdytojo firmos uniformą ir turėti: 

2.6.1 Kontrolieriaus pažymėjimą; 

2.6.2 Identifikacinę kortelę; 

2.6.3 Kontrolieriaus užduotį-ataskaitą; 

2.6.4 Administracinio teisės pažeidimo protokolo blankus; 

2.6.5 Spaudą „Transporto kontrolė Nr. ....“; 

2.7 Identifikacinę kortelę Kontrolierius privalo nešioti Patikrinimų metu ant išorinės aprangos 

matomoje vietoje (krūtinės aukštyje). Identifikacinėje kortelėje turi būti nurodytas kontrolieriaus 

vardas, pavardė ir pareigos, arba identifikacinis Nr. 

2.8 Kontrolieriaus pažymėjimas yra išduodamas Užsakovo ir turi būti nustatytos formos bei atitikti 

kitus teisės aktų keliamus reikalavimus. Kontrolieriaus pažymėjime turi būti nurodyta: 

2.8.1 Užsakovų pavadinimai; 

2.8.2 Kontrolieriaus pažymėjimo numeris; 

2.8.3 Kontrolieriaus vardas, pavardė; 

2.8.4 Nuotrauka; 

2.8.5 Kontrolieriaus pažymėjimo galiojimo terminas; 

2.8.6 Užsakovo, išdavusio pažymėjimą, vadovo pareigos ir parašas; 

2.8.7 Užsakovo antspaudas. 

2.9 Pasibaigus Kontrolieriaus pažymėjimo galiojimo laikui arba kitais pagrindais netekus teisės 

vykdyti Kontrolės paslaugas, Kontrolierius privalo nedelsiant grąžinti Kontrolieriaus pažymėjimą  

Vykdytojui.  

2.10 Kontrolierius vykdydamas Kontrolės paslaugas privalo būti pareigingas, drausmingas, dėvėti 

tvarkingą uniformą, bendraudamas su keleiviais ir bendradarbiais, turi elgtis ramiai, mandagiai, 

vengti konfliktų, išsamiai paaiškinti keleiviams mokėjimo už važiavimą, baudų skyrimo ir 

išieškojimo tvarką bei atsakyti į keleivių pagrįstus klausimus. 

2.11 Kontrolierius privalo atidžiai išklausyti visas keleivių pastabas dėl atliekamo kontrolės 

patikrinimo, kitų Kontrolierių darbo ir pranešti apie tai Vykdytojui. Keleiviui pageidaujant, privalo 

pasakyti savo vardą, pavardę arba identifikacijos Nr. ir parodyti Kontrolieriaus pažymėjimą. 

 

3. KONTROLIERIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

3.1 Kontrolierius vykdo Užsakovo aptarnaujamų tolimojo susisiekimo maršrutinių autobusų bei jais 

besinaudojančių keleivių kontrolės paslaugas bei atlieka kitas Kontrolės paslaugas. 

3.2 Kontrolieriai atlikdami Kontrolės paslaugas, turi teisę: 

3.2.1 įlipti į tikrinamą transporto priemonę be eilės nepriklausomai nuo keleivių skaičiaus; 

3.2.2 tikrinti keleivių bilietus bei važiavimo dokumentus; 

3.2.3 išlaipinti keleivius be bilieto, jeigu jie atsisako įsigyti bilietą; 

3.2.4 kontroliuoti, kad keleiviai neturintys bilietų įsigytų bilietą pas transporto priemonės 

vairuotoją; 

3.2.5 asmenims, padariusiems administracinį teisės pažeidimą keleiviniame kelių transporte, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu surašyti 

administracinio teisės pažeidimo protokolą ir perduoti jį Užsakovui. Jei asmuo pažeidimą padarė 

pirmą kartą - užpildyti administracinį nurodymą 

3.2.6 paimti negaliojančius ir suklastotus bilietus bei dokumentus, nesuteikiančius teisės važiuoti 

lengvatinėmis sąlygomis ir pridėti prie administracinio teisės pažeidimo protokolo arba darbo 

užduoties ir baigus darbą pristatyti vykdytojui; 

3.2.7 pažeidėją pristatyti į policiją asmenybės nustatymui, jeigu šis neturi asmenį paliudijančių 

dokumentų ir nėra liudytojų, galinčių pateikti reikalingus duomenis apie jį; 

3.2.8 esant konfliktinei situacijai, kai gresia pavojus žmonių sveikatai, nukreipti autobusą į 

artimiausią policijos nuovadą ar imtis kitų, keleivių saugumą užtikrinančių priemonių; 

3.2.9 jeigu reikia, stabdyti Užsakovo transporto priemones signaliniu disku, nepažeidžiant Kelių, 

eismo taisyklių; 
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3.2.10 įrašyti vairuotojų kelionės lapuose duomenis apie atliktą patikrinimą, pastebėtus vairuotojo 

darbo tvarkos pažeidimus, surašyti tarnybinį pranešimą; 

3.2.11 teikti pasiūlymus Vykdytojui dėl Kontrolės paslaugų atlikimo gerinimo; 

3.2.12 atlikti kitus šios Sutarties nuostatoms, įstatymams ir kitiems teisės aktams 

neprieštaraujančius veiksmus, reikalingus tinkamai vykdyti Kontrolės paslaugas.  

3.2.13 užpildant administracinių teisės pažeidimų protokolus, naudotis Užsakovo sukaupta 

duomenų baze apie pažeidėjus. 

 

 

4. TIKRINIMO TVARKA 

 

4.1 Patikrinimams atlikti Vykdytojas sudaro ne mažiau kaip keturias mobilias kontrolierių grupes, 

kurios vienu metu vykdo Patikrinimus keturiose skirtingose respublikos apskrityse (regionuose). 

Kontrolierių grupę sudaro du Vykdytojo darbuotojai:  vienas automobilio vairuotojas – apsaugos 

darbuotojas ir vienas kontrolierius. 

Visi grupės nariai privalo turėti Užsakovų išduotus Kontrolieriaus pažymėjimus ir būti apmokyti 

teikti Kontrolės paslaugas. Kiekvienai grupei skiriamas automobilis M1 klasės(turintis daugiau kaip 

5 sėdimas vietas keleiviams), pritaikytas Kontrolės paslaugoms atlikti ir turi bent vieną mobiliojo 

(judriojo) ryšio priemonę. Automobiliuose turi būti įrengta veikianti automobilių vietos nustatymo 

sistema (GPS). 

4.2 Kontrolierius turi teisę tikrinti keleivių važiavimo dokumentus, t. y. bilietus ir važiavimo 

lengvatas suteikiančius dokumentus, transporto priemonei važiuojant arba stovint. Tikrinimo būdą 

grupė turi teisę pasirinkti pagal aplinkybes. Jei Kontrolierius tikrina važiavimo dokumentus 

transporto priemonei stovint stotelėje, tuomet toks tikrinimas negali trukti ilgiau kaip 3 minutes. 

Ilgiau užtrukęs patikrinimas bus laikomas Kontrolės atlikimo taisyklių pažeidimu. Vienu metu 

stotelėje galima tikrinti tik vieną transporto priemonę, neužlaikant kitų. 

4.3 Pradėdamas patikrinimą, Kontrolierius privalo parodyti transporto priemonės vairuotojui 

Kontrolieriaus pažymėjimą ir paskelbti bilietų tikrinimo pradžią.  

4.4 Kontrolierius keleivių bilietus privalo tikrinti labai atidžiai. Bilietų kasos aparatas - turi atitikti 

transporto priemonės garažinį numerį, važiavimo datą ir laiką (pagal to maršruto eismo tvarkaraštį).  

4.5 Patikrintus vienkartinius popierinius bilietus Kontrolierius privalo žymėti spaudu „Transporto 

kontrolė Nr. ...“. 

4.6. Kontrolieriai privalo patikrinti visus autobusu važiuojančius keleivius (100 proc. keleivių 

patikrinimas).  

 

 

5. PAŽEIDIMŲ NUSTATYMO TVARKA 

 

5.1 Kontrolierius turi teisę nustatyti pažeidimus ir taikyti administracinę atsakomybę pažeidėjams 

dėl administracinių teisės pažeidimų numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės 

pažeidimų kodekso 136 str. 3 d., 137 str. 142 str. 1-4 d.  

5.2 Kontrolierius privalo nustatyti administracinį teisės pažeidimą ir taikyti administracinę 

atsakomybę pažeidėjams šiais atvejais:  

5.2.1 jeigu keleivis veža vaikus nuo septynerių iki keturiolikos metų, be bilieto, arba vaikai nuo 14 

iki 16 metų važiuoja be bilieto; 

5.2.2. jeigu keleivis važiuoja įsigijęs bilietą su nuolaida, tačiau nepateikia reikiamų dokumentų, 

patvirtinančių teisę į transporto lengvatą; 

5.2.3. jeigu keleivis važiuoja be bilieto arba važiuoja įsigijęs bilietą su nuolaida, neturėdamas teisės 

į transporto lengvatą.  

5.2.4 jeigu keleivis veža neapmokėtą bagažą; 

5.2.5 jeigu keleivis veža pavojingus daiktus ar medžiagas transporto priemonėje;  

5.2.6 jeigu keleivis važiuoja ne transporto priemonės salone arba stovi ant autobuso laiptelių ir 

neleidžia vairuotojui uždaryti durų;  

5.2.7 jeigu keleivis važiuoja transporto priemone nešvariais drabužiais, kurie gali sutepti transporto 

priemonės apmušalus ar kitų keleivių drabužius;  



   26/ 32 

5.2.8 jeigu keleivis meta šiukšles, nuorūkas ar kitokius daiktus pro transporto priemonės langus ar 

duris;  

5.2.9. jeigu keleivis rūko transporto priemonėje. 

5.3 Kontrolierius, nustatęs, kad keleivis padarė administracinį teisės pažeidimą, keleiviui išsamiai 

paaiškina administracinio teisės pažeidimo esmę ir pasekmes, keleivio teises ir pareigas. 

5.5 Kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 

260 ir 2601 straipsnių reikalavimais, surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą. Surašęs 

protokolą, Kontrolierius privalo supažindinti pažeidėją su administracinio teisės pažeidimo 

protokolo turiniu ir įteikti jam pasirašytinai pranešimą apie administracinio teisės pažeidimo bylos 

nagrinėjimo vietą ir laiką. 

5.6.Kontrolierius privalo pareikalauti, kad pažeidėjas, jeigu neturi bilieto, įsigytų pas transporto 

priemonės vairuotoją. 

5.7 Administracinėn atsakomybėn traukiami tik tie asmenys, kuriems iki pažeidimo padarymo 

sukako šešiolika metų. 

5.8 Jeigu be bilieto važiuojantis keleivis neturi šešiolikos metų, galima administracinės teisės 

pažeidimo protokolą surašyti tik kartu važiuojantiems tėvams arba globėjams. 

5.9 Transporto kontrolierius esant būtinybei privalo pristatyti į policiją be bilietų važiavusius 

keleivius, kurie neįsigijo bilieto vietoje ir neturi jų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų bei 

nėra liudytojų, galinčių pateikti duomenis apie šiuos keleivius, reikalingus administracinio teisės 

pažeidimo protokolui surašyti. 

5.10 Tikrinamoje, arba artimiausioje stotelėje Kontrolierius turi išlaipinti važiuojančius nešvariais 

drabužiais arba besivežančius draudžiamą vežti bagažą keleivius. 

5.11 Negaliojančius ar suklastotus bilietus, suklastotus dokumentus, nesuteikiančius teisės važiuoti 

lengvatinėmis sąlygomis Kontrolierius turi paimti ir pridėti prie administracinio teisės pažeidimo 

protokolo arba darbo užduoties - ataskaitos, baigęs darbą, pristatyti Vykdytojui. 

5.12 Kontrolieriui draudžiama paimti iš keleivių galiojantį dokumentą. 

 

 

6. KONTROLĖS PASLAUGŲ APSKAITA 

 

6.1 Atlikęs transporto priemonės ir jos keleivių patikrinimą Kontrolierius privalo transporto 

priemonės vairuotojo kelionės dokumentuose nurodyti: stotelės pavadinimą, tikrinimo pabaigos 

laiką ir tai patvirtinti spaudu „Transporto kontrolė Nr. ...”. 

6.2 Atlikęs transporto priemonės keleivių patikrinimą Kontrolierius privalo Kontrolieriaus 

užduotyje-ataskaitoje įrašyti: maršruto numerį, važiuojančių transporto priemonėje keleivių skaičių 

(išreikštą balais) transporto priemonės garažinį numerį, kurioje stotelėje vyko tikrinimas, tikrinimo 

pabaigos laikas, surašytų administracinių teisės pažeidimų protokolų numerius. 

6.3 Kontrolieriaus užduotyje-ataskaitoje Kontrolierius taip pat privalo pažymėti patikrinimo 

rezultatus, t. y. nustatytus pažeidimus, surašytus administracinio teisės pažeidimo protokolus ir kitą 

reikšmingą informaciją. 

6.4 Kontrolieriaus užduotyje-ataskaitoje turi būti nurodyta visi Kontrolės paslaugas atliekantys 

Kontrolieriai ir pirmuoju užrašytas Kontrolierius, kuris vadovauja grupei. Kontrolierių grupei 

vadovaujantis Kontrolierius yra atsakingas už ataskaitos-užduoties teisingą užpildymą.  

6.5 Kontrolieriaus užduotyje-ataskaitoje Kontrolierius privalo pažymėti pažeidėjų pristatymo į 

policiją dėl asmens tapatybės nustatymo, vežimo kartus. Nurodant policijos nuovadą ir pristatymo 

laiką. 

 

 

7. KONTROLIERIAUS ATSAKOMYBĖ 

 

7.1 Atlikdamas Kontrolės paslaugas, Kontrolierius atsako: 

7.1.1 teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka už Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės 

aktų, Užsakovo ir Vykdytojo dokumentų pažeidimus; 

7.1.2 už visiškos materialinės atsakomybės sutarties pažeidimus; 

7.1.3 už šių Taisyklių pažeidimus. 



   27/ 32 

7.2 Kontrolierius atsako už visus ir bet kokius nuostolius, patirtus Užsakovo ir/ar Vykdytojo dėl 

Kontrolieriaus atliekamų Kontrolės paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, žalą keleivių sveikatai, 

žalą Užsakovo ir Vykdytojo dalykinei reputacijai. 

 

Susipažinau ir sutinku: 

_________________________ 

Kontrolierius (vardas, pavardė) 

 

Užsakovas                                                                                              Vykdytojas                                                        

____________                                                                               ____________ 

(parašas)                                                                                                  (parašas)      

 

____________                                   

(data) 

 

A.V.                                                                                        A.V.                                                     

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data) 
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2 priedas  

 

                                                                                                              TVIRTINU: 

                                                                                                                               _____________________ 

                                                                                                                       (pareigos) 

                                                                                                                         ____________________ 

                                                                                                                                 (parašas) 

                                                                                                                                ____________________ 

                                                                            (data)    

SAVAITĖS UŽDUOTIS 

DARBO DIENŲ 

 

Nuo 20___ m. ________mėn.  ____d. iki 20_____ m. ________ mėn. -______ d. 

 

Per vieną dieną atlikti patikrinimų _____ 

Patikrinimus atlieka ____ grupės dviem pamainomis. 

I grupė, I pamaina. 

Darbo laikas: ___________ val., pietų pertrauka ___________ val. 

Eil. Nr. Stotelės Maršrutai Tikrinimo laikas val. 

1.    

I grupė II pamaina. 

Darbo laikas: ___________ val., pietų pertrauka ___________ val. 

Eil. Nr. Stotelės Maršrutai Tikrinimo laikas val. 

    

 

Šeštadienis (poilsio ir šventinių dienų užduotis) 

 

atlikti patikrinimų _______; 

Patikrinimus atlieka _____ grupės dviem pamainomis. 

I grupė I pamaina. 

Darbo laikas: _____________ val., pietų pertrauka _____________ val. 

Eil. Nr. Stotelės Maršrutai Tikrinimo laikas val. 

1.    

I grupė II pamaina.  

Darbo laikas: ___________ val., pietų pertrauka ____________ val. 

Eil. Nr. Stotelės Maršrutai Tikrinimo laikas val. 

1.    

 

Užduotį paruošė ____________ ____________            ______________________                  

     (pareigos)            (parašas)       (vardas, pavardė)    

Užduotį priėmė____________         ___________________________________ 

    (pareigos)             (parašas)      (vardas, pavardė)    
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 3 priedas 

 

 Autobusų kontrolės Patikrinimų 

SAVAITINĖ ATASKAITA 

 

Nuo 20___ m. ____________mėn. ___d. iki 20___ m. __________mėn. ____d. 

Savaitės diena Pamaina Patikrinimų skaičius Surašyta ATPK 

protokolų (vnt.) 

Pažeidėjų, pristatytų į 

policijos komisariatą 

skaičius 

Pirmadienis I    

II    

Antradienis I    

II    

Trečiadienis I    

II    

Ketvirtadienis I    

II    

Penktadienis I    

II    

Šeštadienis I    

II    

Sekmadienis I    

II    

Iš viso     

 

 

 

 

TIEKĖJAS 

Ataskaitą parengė     __________________        _________               ____________________   

                                    (pareigos)                              (parašas)                 (vardas, pavardė)                                                                                                                

 

 

PIRKĖJAS 

Ataskaitą priėmė  __________________        _________               ___________________       

                               (pareigos)                          (parašas)                  (vardas, pavardė)  
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4 priedas 

 

Autobusų kontrolės Patikrinimų 

MĖNESINĖ ATASKAITA 

 

už    20___ m. ____________mėnesį. 

Savaitės data  

(nuo-iki) 

Atliktų Patikrinimų 

skaičius (vnt.) 

Surašyta ATP  

protokolų (vnt.) 

Pažeidėjų, pristatytų į policijos 

komisariatą skaičius 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

TIEKĖJAS 

Ataskaitą pateikė __________________        _________               ________________________       

A.V.                                  (pareigos)                        (parašas)                 (vardas, pavardė)  

 

 

PIRKĖJAS 

Ataskaitą tvirtina  __________________        _________               ________________________       

A.V.                                  (pareigos)                        (parašas)                 (vardas, pavardė)  
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5 priedas 

 

 MOBILIOS KONTROLIERIŲ GRUPĖS 

UŽDUOTIS - ATASKAITA NR.______ 

 

20____m. __________________ mėn. ___d. Užduotį išrašė:______________________________ 

                                                                             vardas, pavardė, parašas 

Kontrolieriai:_____________________________________________________________________ 

Darbo pradžia_______val., pabaiga__________val. Pietų pertrauka nuo ______ val. iki ______ val. 

               Pavedama patikrinti maršrutus:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Eilės. 

 Nr. 

Autobuso 

valstybinis. 

Nr. 

Maršruto. 

Nr. 

Keleivių sk. 

autobuse 

(balais)* 

Patikrinimo 

vieta 

(stotelių 

pavadinimas) 

Patikrinimo 

laikas 

Patikrinimo 

rezultatas 

(ATP 

protokolo Nr., 

pristatymo į 

policijos 

komis. laikas) 

       

       

       

       

       

       

       

Keleivių skaičiaus autobuse balais: 1. Ne visos užimtos sėdimos vietos, 2. Visos sėdimos vietos užimtos, 3. Užimtos 

visos sėdimos vietos ir dalinai praėjimai, 4. Užimtos sėdimos vietos ir praėjimai, bei įsodinimas keleivių galimas. 5. 

Autobusas užpildytas, keleivių įsodinimas negalimas. 

 

Darbo pradžia________ val., darbo pabaiga ______val., pietų pertrauka nuo______ val.  iki ______ val. 

 

Transporto kontrolieriams___________________________________________________________________________ 

    (vardas, pavardė) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

pavedama tikrinti šiuose maršrutuose, stotelėse: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Pavedė     _______________ ____________   ___________________________ 

                       (pareigos)            (parašas)   (vardas, pavardė) 

 

ATASKAITA 

Darbo dienos suvestinė: 

Surasta _________ keleivių be bilieto. Surašyta ATP protokolų __________ vnt. Pažeidėjų vežimas asmens tapatybės 

nustatymui į policiją ............kartai. Paimta negaliojančių dokumentų _________ vnt. Patikrinta _________ autobusų. Iš 

jų pažeidė tvarkaraštį ir kita _____________ vnt. 

 

Kontrolierių parašai 

________________ ___________________ ________________ ________________ 

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

__________________ ___________________ ________________ ________________ 

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

Užduoties įvykdymą patikrino  __________ __________             _________________ 
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6 priedas 

 

 

 

 

Autobusų kontrolės Patikrinimų 

METINĖ ATASKAITA 

už  201___________ m. 

 

 

Mėnesiai Patikrinimų skaičius 

(vnt.) 

Surašyta ATP  

protokolų (vnt.) 

Pažeidėjų, pristatytų į 

policijos komisariatą 

skaičius 

Sausis    

Vasaris    

Kovas    

Balandis    

Gegužė    

Birželis    

Liepa    

Rugpjūtis    

Rugsėjis    

Spalis    

Lapkritis    

Gruodis    

Iš viso:    

 

TIEKĖJAS 

Ataskaitą parengė   __________________        _________               ________________________       

                                   (pareigos)                        (parašas)                      (vardas, pavardė)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


