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1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė” (įmonės kodas 110707092),
Pramonės g. 8, LT-94102 Klaipėda (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama bendrai
finansuojamą iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektą „Klaipėdos LEZ infrastruktūros parengimas
užsienio MTEP įmonių pritraukimui“ (projekto sutarties numeris S-Nr. 01.2.1-LVPA-V-830-020002) numato pirkti Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos investicinio-reprezentacinio 3D
modelio ir operatyvinės stebėjimo sistemos sukūrimo paslaugas (toliau – Paslaugos).
2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316
(toliau – Taisyklės).
3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau –
Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis.
4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje
www.esinvesticijos.lt ir Pirkėjo interetinėje svetainėje, adresu www.fez.lt
5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
6. Jeigu paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus
atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę pirkimą vykdyti iš vieno tiekėjo, Taisyklių 461
punkte nustatyta tvarka.
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7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis
susijusius pranešimus: UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė”
konsultantė Eglė Šimkūnienė, tel. +370 6 113 4861, el. paštas: egle@sipaslaugos.lt

2. PIRKIMO OBJEKTAS
8. Pirkimo objektas – Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos investicinio-reprezentacinio 3D
modelio ir operatyvinės stebėjimo sistemos sukūrimo paslaugos.
9. Pirkimo objekto sudėtyje esančių paslaugų sudėtis, apimtys bei kiti reikalavimai yra nurodyti
techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 6) ir sutarties projekte (priedas Nr. 3). Tiekėjai turi įvertinti
visus pirkimo objektą sudarančias paslaugas, nepriklausomai nuo to, kurioje projektinės
dokumentacijos vietoje šios paslaugos yra aprašytos.
10. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkimo procedūroje, atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų
išnagrinėjimą, įskaitant pateiktus dokumentus, ir visus išleistus paaiškinimus bei papildymus, taip
pat už pateikiamos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos
pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba Paslaugų atlikimui, gavimą. Aiškinamasis susirinkimas su
tiekėjais nebus rengiamas. Tiekėjai gali savarankiškai paslaugų atlikimo vietoje susipažinti su
esama situacija. Tiekėjas privalo peržiūrėti visą Užsakovo pateiktą dokumentaciją ir įsivertinti
visas galimas paslaugas.
11. Visos pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias
technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu
dokumentuose yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas,
tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti
analogiškus/ lygiaverčius, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.
12. Pirkimas į dalis neskaidomas, Tiekėjai privalo pateikti pasiūlymus visai pirkimo apimčiai.
13. Visos paslaugos turi būti atliktos per 15 mėnesių nuo pirkimo sutarties pasirašymo su galimybe
pratęsti sutartį vieną kartą 3 (trims) mėnesiams.
14. Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo
pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas bus atmesti.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
15. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos
reikalavimus:
28.1. Bendrieji Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Eil. Kvalifikacijos reikalavimai
Nr.
1.
Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas,
su kreditoriais sudaręs taikos sutarties,
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo
padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam
nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto
byla arba nėra vykdomas bankroto procesas
ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio
likvidavimo procedūros ar susitarimo su
kreditoriais arba jam nėra vykdomos
analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje
jis registruotas, įstatymus.

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
Valstybės įmonės Registrų centro arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas
dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas nėra
bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas
bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra
siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar
susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo
sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento
kopija* arba pateikiamas laisvos formos
Tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka
šiame
punkte
nurodytą
kvalifikacijos
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Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

2.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies,
kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje
yra Pirkėjas , reikalavimus. Tiekėjas
laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu:
1. tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti
mokesčius, įskaitant socialinio draudimo
įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu
šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2. įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur
(penkiasdešimt eurų);
3. tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą
informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų
ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant
socialinio draudimo įmokas, sudaryti
mokestinės paskolos sutarties ar kito
panašaus
pobūdžio
įpareigojančio
susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų
priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas.
Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš
pirkimo procedūros, jeigu, Pirkėjui
reikalaujant pateikti aktualius dokumentus
pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50
straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra
laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu.

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai
reikalavimą.
LR Valstybinio socialinio draudimo įstaigos ir
valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR
finansų ministerijos teritorinės valstybinės
mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės
Registrų centro
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
dokumentas,
patvirtinantis
jungtinius
kompetentingų
institucijų
tvarkomus
duomenis, arba šalies, kurioje tiekėjas
registruotas,
kompetentingos
valstybės
institucijos ne anksčiau kaip 60 dienų iki
pasiūlymų pateikimo termino dienos išduotos
pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą su
valstybės biudžetu.
Pateikiama tinkamai
patvirtinta dokumento kopija*.

28.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
Eil. Kvalifikacijos reikalavimai
Kvalifikacijos
reikalavimus
įrodantys
Nr.
dokumentai
1.
Tiekėjas turi bent 1 specialistą, diegsiantį Pateikiamas specialistų sąrašas, tiekėjo
programinę įrangą, kuris turi turėti specialistų turimų diplomų, sertifikatų ar
matematikos arba informatikos, arba lygiaverčių dokumentų patvirtintos kopijos,
informatikos inžinerijos, arba fizikos vykdytų sutarčių aprašymas, nurodant
studijų krypties aukštąjį arba jam sutarčių vykdymo patirtį, apibūdinant sutarties
prilygintą išsilavinimą ir ne trumpesnę nei objektą, vykdymo pradžios ir pabaigos datas,
3 metų patirtį programinės įrangos užsakovo pavadinimą.
kūrimo ir/ar vystymo ir/ar modernizavimo
programavimo srityje.
2.
Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per Tiekėjo per pastaruosius 3 metus arba per laiką
laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas
(jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdytų (ir)
metus) yra tinkamai įvykdęs ar vykdo bent ar vykdomų sutarčių sąrašas, nurodant
1 pirkimo sutartį (programinės įrangos sutarties pavadinimą ir pateikiant darbų
kūrimo ir/ar vystymo ir/ar modernizavimo aprašymą, sutarties vertę (vykdomoms sutartis
programavimo srityje) ir tokios sutarties – atliktų darbų vertę), pradžios ir pabaigos
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vertė turi būti ne mažesnė kaip 20.000,00 datas ir užsakovus bei jų kontaktinius
Eur (dvidešimt tūkstančių eurų 00 ct) be duomenis.
PVM.
Kartu pateikiamos užsakovų pažymos,
Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą kuriose nurodoma, sutarties vertė (vykdomoms
pirkimo sutartį, laikoma, kad jo patirtis sutartis – atliktų darbų vertė), pradžios ir
atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos pabaigos datos ir patvirtinama, kad darbai
pirkimo sutarties įvykdyta dalis yra ne atlikti tinkamai.
mažesnė
kaip
pirkimo
reikalaujama suma.

dokumentuose

* Pastabos:
1. Dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų
pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).
2. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje
šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo
deklaracija.

16. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 28.1 punkte nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų
grupės narys atskirai. Šių konkurso sąlygų 28.2 konkurso sąlygų punkte numatytus kvalifikacinius
reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės
nariai kartu.
17. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba
tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios
sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių
įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi
numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą. Taip pat
jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo
Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo
įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį
pasirašyti, sudaryti sutartį).
18. Jei Tiekėjas sutarčiai vykdyti numato pasitelkti subtiekėjus (subrangovus), savo pasiūlyme jis
privalo nurodyti, kokius subtiekėjus (subrangovus) ir kokiems darbams bei kokiai jų daliai jis
ketina juos pasitelkti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos
sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
19. Pirkėjas pasilieka teisę paprašyti pateiktų dokumentų kopijų originalų.
4. PIRKIMŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS, PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR JŲ
PATEIKIMAS, KEITIMAS
20. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su visomis šio konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.
21. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas Tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
22. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.
23. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą.
Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Visi pasiūlymo lapai turi būti susiūti, sunumeruoti ir
paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu (jeigu jį
turi), nurodant lapų skaičių. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo
pavadinimas, Tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki
2018-11-21 d. 11.00 val.“. Jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame ar suplyšusiame voke, dėl ko
būtų galima matyti jame pateikto pasiūlymo turinį - toks vokas su pasiūlymu grąžinamas jį
atsiuntusiam Tiekėjui.
24. Tiekėjas, užtikrindamas Pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
pateikti Pasiūlymą užtikrinantį dokumentą (banko garantiją) pagal Priede Nr. 2 pateiktą formą šiame
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skirsnyje nustatyta tvarka arba pervesti nustatyto dydžio, nurodyto 27.5.1 p., užstatą į UAB
„Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“ sąskaitą LT16 7180 5000 0046 7512
AB Šiaulių bankas.
25. Pasiūlymą užtikrinantis dokumentas tiekėjo prašymu grąžinamas esant bent vienai iš šių sąlygų:
25.1. pasibaigia Pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;
25.2. įsigalioja Sutartis;
25.3. nutraukiamos Pirkimo procedūros.
26. Pirkėjui pareikalavus, užtikrinimo suma besąlygiškai sumokama/ negražinamas užstatas esant bent
vienai iš šių sąlygų:
26.1. Tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio
(apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors
pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;
26.2. Laimėjęs pirkimą dalyvis atsisako sudaryti pirkimo sutartį pagal šiuose pirkimo dokumentuose
pateiktas sutarties sąlygas (3 priedas). Jei iki Pirkėjo nurodyto laiko nepasirašo pirkimo
sutarties, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti pirkimo sutartį;
26.3. Tiekėjas, kurio pasiūlymas laimėjo pirkimą, per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties
pasirašymo dienos nepateikia sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento – banko garantijos,
laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti pirkimo sutartį;
27. Pasiūlymą sudaro Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
27.1. Užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 1 priedą;
27.2. Konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys
dokumentai;
27.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);
27.4. įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma);
27.5. Pateiktas pasiūlymo garantinis raštas (originalas) pagal konkurso sąlygų 2 priedą (pervedus
užstatą – mokėjimo nurodymas). Garantui keliami šie pagrindiniai reikalavimai:
27.5.1. pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma – 200,00 (du šimtai eurų) EUR.
27.5.2. pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas išduodamas Pirkėjo vardu.
27.5.3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas – tai besąlyginiai ir neatšaukiami Lietuvos
Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduota banko garantija (arba pervedamas
užstatas). Jei Pasiūlymą užtikrinanti institucija yra ne Lietuvos Respublikoje, tiekėjas turi
įsitikinti, kad ji priimtina Pirkėjui. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą,
tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo
galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju Pirkėjas privalo duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš Pirkėjo neatima
teisės atmesti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informacijos, kad pasiūlymo
galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Pirkėjui
arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.
27.5.4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo galiojimo terminas: pasiūlymo galiojimo laikotarpiu.
27.5.5. Kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
28. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei Tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą, visi jo
pasiūlymai bus atmesti.
29. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas bus atmesti.
Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2018 m. lapkričio mėn. 21 d. 10.50 val. (Lietuvos
Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar pačiam atvykus šiuo adresu: UAB
„Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė” , Pramonės g. 8, LT-94102, Klaipėda.
30. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad Tiekėjo pasiūlymas yra
gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
31. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo
gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami Tiekėjui registruotu
laišku.
32. Pasiūlymuose nurodoma Paslaugų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip,
kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Į Paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos
Tiekėjo išlaidos, susijusios su sutarties vykdymu. Tiekėjas yra atsakingas už rūpestingą viso pirkimo
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dokumentų rinkinio išnagrinėjimą, įskaitant visus siųstus paaiškinimus, papildymus, pataisas ir už
visos pasiūlymui rengti reikalingos informacijos surinkimą, kuri gali turėti įtakos Pasiūlymo kainai
arba Sutarties atlikimui. Jei Tiekėjas bus pripažintas konkurso laimėtoju, joks jo reikalavimas
pakeisti pasiūlymo kainą, grindžiamas esamos situacijos nežinojimu, klaidomis ar praleidimais
dalyvio pasiūlyme ir įsipareigojimuose, nebus priimtas.
33. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 3 (tris)mėnesius nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino
dienos imtinai. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja
tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
34. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad Tiekėjai pratęstų jų
galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
35. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų
pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems Tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei
paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir
www.fez.lt.
36. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą.
Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu
Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
37. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas
gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku
gautą Tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas
nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas Tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems Tiekėjams,
kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris Tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti
konkurso sąlygas.
38. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti
konkurso sąlygas.
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
39. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje, kuris vyks 2018 m. lapkričio 21 d. 11.00
val. (Lietuvos Respublikos laiku), adresu „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo
bendrovė“, Pramonės g. 8, LT-94102, Klaipėda. Tiekėjų atstovai vokų atplėšimo procedūroje
nedalyvauja.
40. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Pirkimų komisija, Tiekėjams ar
jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
41. Pirkimų komisija nagrinėja:
41.1. ar Tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar
Tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
41.2. ar Tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose
konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
41.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
42. Pirkimų komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Tiekėjo minimalių
kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu Tiekėjas
pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Pirkimų komisija prašo Tiekėją
šiuos duomenis papildyti arba pateikti paaiškinimus ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas. Teisę
dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie Tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka
Pirkėjo keliamus reikalavimus.
43. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Pirkimų komisijai raštu paprašius, Tiekėjai privalo per
Pirkimų komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo
esmės.
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44. Jeigu pateiktame pasiūlyme Pirkimų komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo
klaidų, ji privalo raštu paprašyti Tiekėjo per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas
aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlyme pateiktos galutinės kainos. Taisydamas pasiūlyme
nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba
papildyti kainą naujomis dalimis.
45. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Pirkimų komisija turi teisę, o ketindama
atmesti pasiūlymą – privalo Tiekėjo raštu paprašyti per Pirkimų komisijos nurodytą terminą pateikti
neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti
laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių
pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų,
nustatytų ir užfiksuotų Pirkėjo rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą,
pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.
46. Pasiūlymai vertinami pagal Mažiausios kainos kriterijų.
47. Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami su pridėtinės vertės (PVM) mokesčiu.
48. Pasiūlyme nurodyta kaina užsienio valiuta bus perskaičiuota eurais pagal Europos Centrinio Banko
paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną.
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
49. Pirkėjas atmeta pasiūlymą, jeigu:
49.1. Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
49.2. Tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ar jų
nepateikė ir, Pirkėjui prašant, nepateikė ar nepatikslino jų;
49.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (Tiekėjo pasiūlyme nurodytas
pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, pateiktas nepilna
apimtimi ir kt.);
49.4. Tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepateikė paaiškinimo
dėl jų;
49.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas, Pirkimų komisijos prašymu, nepateikė raštiško
kainos sudėtinių dalių pagrįstumo įrodymų;
49.6. Tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis;
49.7. visų Tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės,
Pirkėjui nepriimtinos kainos. Tokiu atveju konkursas gali būti nutrauktas ir perskelbtas, arba
pereita į derybas: konkretų sprendimą priima komisija, išnagrinėjusi pasiūlymų kainų lygį.
50. Apie pasiūlymo atmetimą Tiekėjas informuojamas per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo
dienos.
51. Pirkėjas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį nustato, kad pasiūlymas turi
būti atmetamas.
8. DERYBOS
52. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose
nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
53. Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams
pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri
kiekvienam tiekėjui.
54. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant
kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama
dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių
pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
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55. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo
atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
56. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos
informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos
protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi,
įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą,
kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
57. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie
nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta
tvarka.
58. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas
neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio
tiekėjo pasiūlymas.
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
59. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę.
Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos
kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas
anksčiausiai.
60. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas
laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
61. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti
sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
62. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba
iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto
pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose
nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo
sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po
tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
63. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu Tiekėju šiose pirkimo sąlygose
nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
64. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio Tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir
Pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos.
65. Pirkimo sutarties įvykdymas gali būti užtikrinamas pateikiant Lietuvos Respublikos ar užsienyje
registruoto banko garantiją. Tiekėjui ir garantui (laiduotojui) keliami šie sutarties sąlygų įvykdymo
užtikrinimo pateikimo, jos turinio ir formos, pateikiamos 4 priede reikalavimai:
65.1. Dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, po sprendimo apie konkurso laimėtoją
priėmimo, privalo atvykti sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį. Po sutarties pasirašymo per 10
darbo dienų pateikti tinkamai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimus, priimtino garanto besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties sąlygų įvykdymo
užtikrinimo garantiją Pirkėjui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus);
65.2. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantas: Lietuvos Respublikoje ar užsienyje
registruotas bankas;
65.3. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantijos suma – 10% (dešimt procentų) nuo
Sutarties sumos, Eur be PVM.
65.4. Jei Pirkėjas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti
sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 darbo dienų pateikti Pirkėjui naują sutarties sąlygų
įvykdymo užtikrinimo garantiją ne mažesnei kaip šių pirkimo dokumentų 65.3. punkte
nurodytai vertei. Vėlesni su sutartimi susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės
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įtakos garanto įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo garantiją vykdytinumui ar
apimčiai ir neatleis garanto nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo
garantiją vykdymo;
65.5. Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantijos galiojimo terminas: Sutarties įvykdymo
užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
66. Tiekėjas norėdamas gauti išankstinį (avansinį) mokėjimą privalo kartu su išankstinio (avansinio)
mokėjimo dokumentais pateikti tinkamai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimus, priimtino garanto besąlygišką ir neatšaukiamą avanso grąžinimo užtikrinimą, Pirkėjui
priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:
66.1. Avanso grąžinimo garantas: Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotas bankas;
66.2. Avanso grąžinimo užtikrinimas: visai avansinio mokėjimo sumai;
66.3. Avanso grąžinimo garantijos galiojimo terminas: sutarties galiojimo laikotarpiu;
66.4. Pirkėjas gavęs iš Tiekėjo avanso grąžinimo užtikrinimą, Tiekėjui įsipareigoja sumokėti
Sutartyje numatytais terminais numatytą avansinę sumą;
66.5. Tiekėjui pateikus prekių ar/ir paslaugų už sumą lygią ar viršijančią avanso garantijos dydį,
Pirkėjas Tiekėjo prašymu ją besąlygiškai grąžina;
66.6. Tiekėjui neprašant avansinio mokėjimo atitinkamai nebus reikalaujama ir avanso grąžinimo
užtikrinimo.
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
67. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
68. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras,
jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo
procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą
praneša visiems pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki
galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus
gavusiems Tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai
(pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų
nutraukimą.
69. Informacija, pateikta pasiūlymuose, Tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis,
administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, yra neskelbiama.
70. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus
pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo
sudaryta pirkimo sutartis.
12. PRIEDAI
1 priedas. Pasiūlymo forma.
2 priedas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo formos.
3 priedas. Sutarties projektas.
4 priedas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma.
5 priedas. Avansinio (išankstinio) mokėjimo grąžinimo užtikrinimo forma.
6 priedas. Techninė specifikacija.
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1 priedas

PASIŪLYMAS
KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS INVESTICINIO –
REPREZENTACINIO 3D MODELIO IR OPERATYVINĖS STEBĖJIMO SISTEMOS
SUKŪRIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
Data
1. PASIŪLYMĄ PATEIKĖ:
Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai
susivienijusių Tiekėjų pavadinimai
Jungtinės veiklos sutarties atsakingas partneris
(pildoma, jei pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai
susivienijusių Tiekėjų grupė)
Tiekėjo adresas(-ai)1 (jei skiriasi, taip pat
nurodyti ir adresą korespondencijai)
Juridinio asmens kodas(-ai)1 (tuo atveju, jei
Pasiūlymą pateikią fizinis asmuo - verslo
pažymėjimo Nr. ar pan.)
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai)1
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo
partnerio sąskaitos numeris ir banko
pavadinimas
Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties
atsakingojo partnerio telefono numeris
Tiekėjo/ Jungtinės veiklos
atsakingojo
partnerio, laimėjimo atveju, pasirašančio
sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos
2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ (INFORMACIJA APIE
PATEIKUSIO TIEKĖJO / JUNGTINĖS VEIKLOS ATSAKINGOJO
(KONTAKTINĮ) ASMENĮ):

PASIŪLYMĄ
PARTNERIO

Vardas, pavardė
Adresas
Telefonas
Faksas
El. paštas
3. PIRKIMO DALYVIO DEKLARACIJA (SUTIKIMAS SU PIRKIMO DOKUMENTAIS)
Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, mes, žemiau pasirašiusieji, pareiškiame, kad:
1

Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai
susivienijusius Tiekėjus

Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 201… m. ..….. mėn. .. d.konkurso skelbime, pateiktame
internetiniuose portaluose www.esinvesticijos.lt ir www.fez.lt, Pirkimo dokumentų ir jų priedų
turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
1 Vadovaudamiesi Pirkimo dokumentuose ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių
išlygų ar apribojimų siūlome atlikti Paslaugas.
2 Mūsų pasiūlymo kaina2:
Eil.
Veiklos
Kaina
PVM,
Kaina su
Nr.
be
Eur
PVM,
PVM,
Eur
Eur
1
GIS aplikacijų serveris
2
Erdvinių duomenų tvarkymo ir administravimo
1

3
4

programinė įranga
3D modeliavimo plėtinys
Investicinio – reprezentacinio 3D modelio sukūrimas
ir operatyvinės stebėjimo sistemos sukonfigūravimas
IŠ VISO be PVM, Eur
PVM, Eur
IŠ VISO su PVM, EUR

3
4

5

6
7
8

Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM yra: ............................................... EUR
[skaitmenimis],....ct[skaitmenimis].(......................................................................eurų
[žodžiais],...ct[skaitmenimis]).
PVM
yra:
.........................................
EUR
[skaitmenimis],
....
ct[skaitmenimis].
(................................................................. eurų [žodžiais],...ct[skaitmenimis])
Mūsų
pasiūlymo
kaina
EUR
su
PVM
yra:
..........................................
EUR
[skaitmenimis],....ct[skaitmenimis].(......................................................................eurų
[žodžiais],...ct[skaitmenimis]).
Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Tiekėjui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos
teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.
Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, Sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis
Sutarties sąlygų 9.10.2. punkto nuostatais.
Pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo
užtikrinimui pateikiame <nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją>.
Jeigu mūsų pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti Sutartį, mes
pateiksime Sutarties įvykdymo užtikrinimą pagal Pirkimo dokumentų 4 priede nustatytus
reikalavimus, sudarantį 10 proc. Sutarties kainos be PVM.
Mes teikiame šį Pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami
<pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas > ] šiam Pirkimui. Mes patvirtiname, kad
nesame pateikę jokio kito Pasiūlymo šiam Pirkimui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti šiame Pirkime ir pasirašyti Sutartį.
Mums žinoma, kad jeigu Perkantysis subjektas nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba
pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkantysis subjektas, bet kuriuo metu iki Sutarties
sudarymo turi teisę nutraukti Pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima
numatyti. Pasinaudodamas šia teise, Perkantysis subjektas nebus mums jokiu būdu atsakingas.
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Eil.
Nr.

Vykdant Pirkimo sutartį pasitelksime šiuo subtiekėjus (subrangovus):
Pirkimo sutarties dalis
Subtiekėjo pavadinimas,
(procentais) pasiūlymo kainoje,
Numatomi atlikti darbai
kodas ir adresas
kuriai ketinama pasitelkti
subtiekėjus

Viso:

PRIE ŠIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI ŠIE PRIEDAI:
[Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]
Eil.
Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas
Nr.
3.
Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis
teisę pasirašyti Pasiūlymą (jei Pasiūlymo dokumentus ir (ar)
Pasiūlymą (Pasiūlymo raštą) pasirašo vadovo įgaliotas asmuo)
4.
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (netaikoma, jeigu pervedamas
užstatas)
5.
Kiti dokumentai (išvardinti)
6.
7.

Dokumento
puslapių skaičius

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

____________________________ ______________________
(įgalioto asmens pareigos)3
(parašas)

3

____________________
(vardas, pavardė)

Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas
dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

2 priedas
PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMO FORMA (BANKO GARANTIJA)
[Bankas/dalyvis turi užpildyti Banko garantijos formą pagal nurodymus, duotus skliausteliuose.]
__________________________________________________________________________________
[ įrašykite banko pavadinimą ir išduodančio filialo ar skyriaus adresą])

Gavėjas: UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė” (įmonės kodas 110707092),
Pramonės g. 8, LT-94102 Klaipėda, Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Pirkėjas“),
PASIŪLYMO GALIOJIMO GARANTIJA
201_ m. ____________________ __ d. Nr. ___
______________________
(miesto pavadinimas)

___________________________________________ (toliau - Klientas), pateikė pasiūlymą dalyvauti
(kliento pavadinimas, adresas)

pirkime „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos investicinio-reprezentacinio 3D modelio ir

operatyvinės stebėjimo sistemos sukūrimo paslaugos“
(pirkimo pavadinimas)

__________________________________________________________ bankas, atstovaujamas
(pavadinimas)

_____________________________________ filialo ________________________(toliau – Garantas),
(banko filialo pavadinimas)

(adresas )

šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti UAB
„Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė” (įmonės kodas 110707092), Pramonės g. 8, LT94102 Klaipėda, (toliau – Garantijos gavėjas) ne daugiau kaip
EUR (nurodyti sumą raštu)
per
5 darbo dienas, gavęs pirmą raštišką
(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)

Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. ______________ .
Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama
suma priklauso jam pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas:
1. Klientas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio
(apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo
galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;
2. laimėjęs pirkimą Klientas atsisako pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis sudaryti
pirkimo sutartį. Jei iki Garantijos gavėjo nurodyto laiko nepasirašo sutarties, laikoma, kad Klientas atsisakė
pasirašyti sutartį;
3. Klientas, kurio pasiūlymas laimėjo pirkimą, per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo
dienos nepateikė sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento – banko garantijos.
Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu
201_ m. ________________ __ d.
(garantijos išdavimo data)

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su gautu savo banko
patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.
Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeista.
Ši garantija galioja iki 201_ m. __________________ __ d.
Visi Garanto garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri
nors iš šių sąlygų:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs
Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad
parašai yra autentiški;
2. Garantijos gavėjas raštu praneša, kad:
2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;
3. Garantijos gavėjas raštu praneša Garantui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti aukščiau nurodytu
Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą. Kilus ginčui dėl reikalavimų pagal šį garantą
pirmumas aiškinant garanto turinį bus teikiamas Sutarčiai ir šio garanto tekstui.
Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų
nebereikalinga.

A. V.

____________________
(įgalioto asmens pareigos)

______________
(parašas)

___________________________
(vardas ir pavardė)

4 priedas
SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJOS FORMA
(BANKO GARANTIJA)
Sutarties pavadinimas: Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos investicinio-reprezentacinio 3D modelio ir
operatyvinės stebėjimo sistemos sukūrimo paslaugos
Sutarties numeris:
Gavėjo pavadinimas ir adresas: UAB “Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė” (įmonės
kodas 110707092), Pramonės g. 8, LT-94102 Klaipėda, Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Užsakovas“)
Mums buvo pranešta, kad
(toliau vadinamas
„Rangovu“) yra jūsų rangovas, sudaręs šią Sutartį, kurioje jo reikalaujama gauti Sutarties įvykdymo
užtikrinimo garantiją (toliau -Atlikimo užtikrinimą).
Mes, (atlikimo užtikrinimą išduodančios institucijos pavadinimas)
,
Rangovo prašomi, čia neatšaukiamai garantuojame jums, Gavėjui (Perkančiajam subjektui/Užsakovui),
Rangovo vardu besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip
___________________ („garantuota suma“, įrašyti žodžiais: _________________________________ ), per
5 (penkias) darbo dienas raštu gavę pirmąjį jūsų reikalavimą, patvirtinantį, kad Rangovas
neįvykdė/netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį (bet koks Užsakovo prievolių pagal
Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas). Ši
garantuota suma bus išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir jūs neprivalote nurodyti jūsų pateikto
reikalavimo pagrindo ar priežasties.
Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.
Mes sutinkame, kad nuo atsakomybės, prisiimtos pagal šį atlikimo užtikrinimą, mūsų neatleidžia joks
Sutarties sąlygų ar teikiamų Paslaugų pakeitimas ar papildymas, dėl kurių gali susitarti Rangovas ir jūs.
Šis Atlikimo užtikrinimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos. Jis bus pagrįstas, pilnai galiojantis ir efektyvus
tol, kol bus išduoti Statybos užbaigimo dokumentai.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka, pagal Užsakovo buveinės vietą. Kilus ginčui dėl reikalavimų pagal šį garantą pirmumas
aiškinant garanto turinį bus teikiamas Sutarčiai ir šio garanto tekstui.
Data ______________________ Parašas(ai)

5 priedas
Avansinio (Išankstinio) mokėjimo grąžinimo užtikrinimo forma (Banko garantija)
Sutarties pavadinimas: Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos investicinio-reprezentacinio 3D modelio ir
operatyvinės stebėjimo sistemos sukūrimo paslaugos
Sutarties numeris:
Gavėjo pavadinimas ir adresas: UAB “Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė” (įmonės
kodas 110707092), Pramonės g. 8, LT-94102 Klaipėda, Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Užsakovas“)
Mums buvo pranešta, kad
(toliau vadinamas
„Rangovu“) yra jūsų rangovas, sudaręs šią Sutartį, ir norėtų gauti išankstinį mokėjimą, kuriam pagal Sutartį
reikalaujama gauti garantiją.
Mes, (banko pav.)
, Rangovo prašomi, čia neatšaukiamai garantuojame jums,
Perkančiajam subjektui/Užsakovui, Rangovo vardu besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių
bendra
suma
ne
didesnė
kaip
__________
(„garantuota
suma“,
įrašyti
žodžiais:
__________________________ ), raštu gavę pirmąjį jūsų reikalavimą. Ši garantuota suma bus išmokėta be
jokių mūsų prieštaravimų ir jūs neprivalote nurodyti jūsų pateikto reikalavimo pagrindo ar priežasties.
Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.
Šis užtikrinimas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos. Garantuota suma gali būti sumažinama jums grąžintų
išankstinio mokėjimo sumų dydžiais. Gavę iš Rangovo kiekvieną tokį nuorašą, mes nedelsdami jums
pranešime apie atitinkamai pataisytą garantuotą sumą.
Šis užtikrinimas nustoja galioti, kai Rangovas gražina visą išankstinio mokėjimo sumą ir garantuota suma
sumažinama iki nulio.
Užtikrinimo galiojimo terminas – sutarties vykdymo laikotarpiu. Jeigu Rangovas avansą grąžina ankščiaugarantija bus grąžinti Rangovui.
Šiai garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka, pagal Užsakovo buveinės vietą. Kilus ginčui dėl reikalavimų pagal šį garantą
pirmumas aiškinant garanto turinį bus teikiamas Sutarčiai ir šio garanto tekstui.

Data ______________________ Parašas(ai)

KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS INVESTICINIO –
REPREZENTACINIO 3D MODELIO IR OPERATYVINĖS STEBĖJIMO SISTEMOS
SUKŪRIMO PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. _________
[vieta], [data]
UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“ įmonės kodas 110707092,
Pramonės g. 8, LT-94102 Klaipėda, Lietuva, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio
(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], (toliau – Užsakovas)
ir
______________________, įmonės kodas _________, adresas ____ , atstovaujama [pareigos,
vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], (toliau – Paslaugų teikėjas), ir
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Paslaugų teikimo sutartį
(toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties dalykas
1.1. Sutarties dalykas – Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos investicinioreprezentacinio 3D modelio ir operatyvinės stebėjimo sistemos sukūrimo paslaugos (toliau –
Paslaugos). Detalus Pirkimo objekto aprašymas pateikiamas techninėje specifikacijoje (1 priedas)
(toliau – Techninė specifikacija).
1.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis tinkamai
suteikti Paslaugas pagal Techninę specifikaciją, Paslaugų teikėjo pasiūlymą (Sutarties 2 priedas) ir
pirkimo sąlygas, o Užsakovas Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis sumokėti Paslaugų
teikėjui už jo suteiktas Paslaugas.
1.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias
Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų principai ir
tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis
aplinkybėmis.
1.4. Jei Paslaugų teikėjas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos
sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas
sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tiktai kitu jungtinės
veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose
pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus. Nepagrindinį
partnerį galima keisti nauju partneriu, atitinkančiu pirkimo dokumentuose nepagrindiniam jungtinės
veiklos partneriui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus, jei jis bankrutuoja, yra restruktūrizuojamas
ar likviduojamas, arba dėl kitų objektyvių priežasčių, kurios negalėjo būti žinomos pasiūlymo
pateikimo metu, negali vykdyti sutarties.
1.5. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:
Pavadinimas

Duomenys ir sąlygos

Paslaugų atlikimo terminas

15 mėnesių

Paslaugų atlikimo termino

Vieną kartą 3 mėnesiams
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pratęsimas
Atlikimo užtikrinimo suma

............................ [suma skaičiais ir
žodžiais, nedaugiau kaip 10 proc. Sutarties
kainos] eurų

Sutarties kaina,

............................
žodžiais] eurų,

[suma

skaičiais

ir

............................
žodžiais] eurų

[suma

skaičiais

ir

iš kurių PVM sudaro
Išankstinio mokėjimo suma

............................ [suma skaičiais ir žodžiais,
nedaugiau kaip 10 proc. Sutarties kainos] eurų

Išankstinio mokėjimo
20 %
grąžinimo norma nuo kiekvieno
tarpinio mokėjimo
Išankstinio mokėjimo terminas

28 dienos

1.6. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Paslaugų
teikėjas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir
kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Paslaugų teikėjo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Paslaugų vykdymui ir
užbaigimui.
2. Sutarties galiojimas, Paslaugų atlikimo terminai
2.1. Sutartis laikoma sudaryta nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutartis įsigalioja, kai
Paslaugų teikėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą - banko garantiją (toliau – Garantija).
Nepateikus Garantijos, laikoma, kad Paslaugų teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį. Paslaugų teikėjas
Sutarties įvykdymo Garantiją pateikia per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.
2.2. Paslaugos pradedamos teikti, įsigaliojus Paslaugų teikimo Sutarčiai kaip tai numatyta
Sutarties 2.1. p. ir teikiamos pagal Paslaugų teikėjo parengtą ir suderintą su Užsakovu Paslaugų
teikimo grafiką. Paslaugų teikimo grafikas turi būti parengtas per 5 (penkias) darbo dienas, nuo
Sutarties įsigaliojimo.
2.3. Įsigaliojusi Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba kol Šalys
susitaria ją nutraukti, arba kol ji nutraukiama Lietuvos Respublikos įstatymų ar šioje Sutartyje
nustatyta tvarka.
2.4. Paslaugos turi būti suteiktos per 15 (penkiolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo
dienos imtinai. Dėl objektyvių priežasčių, esant Paslaugų teikėjo motyvuotam prašymui Paslaugų
teikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 3 (trims) mėnesiams, tik pritarus Užsakovui ir
esant šioms sąlygoms:
2.4.1. nuo Paslaugų teikėjo ir Užsakovo nepriklausančios aplinkybės (pvz., trečiųjų šalių
(išskyrus Paslaugų teikėjo subteikėjus, jeigu tokie bus pasitelkiami) įsipareigojimų nevykdymas,
teisės aktų pasikeitimas, panaikinimas, naujų teisės aktų įsigaliojimas, naujai atsiradusios
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aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Sutarties pasirašymo metu, nenugalimos jėgos aplinkybės ir
pan.);
2.4.2. Užsakovo veiksmai, dėl kurių Paslaugų teikėjas nespėja įvykdyti savo įsipareigojimų
laiku.
2.5. Paslaugų teikėjas, pageidaujantis pratęsti Paslaugų suteikimo terminą, turi raštu kreiptis
į Užsakovą ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Paslaugų suteikimo termino pabaigos,
nurodant pratęsimo poreikio objektyvias, motyvuotas, svarbias priežastis bei priemones, kurių
imsis, kad per pratęstą terminą Paslaugos būtų suteiktos. Užsakovas į Paslaugų teikėjo pateiktą
prašymą atsako per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų teikėjo prašymo gavimo, nurodydamas
savo sprendimą dėl termino pratęsimo.
2.6. Užsakovas pageidaujantis pratęsti Paslaugų teikimo Sutarties terminą, turi raštu
informuoti Paslaugų teikėją ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Paslaugų suteikimo
termino pabaigos nurodant pratęsimo poreikio objektyvias, motyvuotas priežastis, dėl kurių
Paslaugų teikėjui siūloma pratęsti Sutarties terminą.
2.7. Šalys susitaria, kad Paslaugų kokybė yra esminė Sutarties sąlyga.
2.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Šalių prievolės, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos prievolės, kurios
išlieka po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
3. Sutarties keitimas ir nutraukimas
3.1. Visi Sutarties pakeitimai galioja tik tada kai yra pasirašyti abiejų Šalių įgaliotų atstovų.
3.2. Sutartis gali būti nutraukta:
3.2.1. rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.
3.2.2. vienašališkai vienos iš Šalių Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais.
3.3. Užsakovas gali vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, įspėjęs
Paslaugų teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų ir Paslaugų teikėjui
neatlyginami jokie dėl tokio Sutarties nutraukimo atsiradę nuostoliai ar išlaidos, esant bet kuriam iš
žemiau nurodytų atvejų:
3.3.1. jeigu Paslaugų teikėjas nevykdo, netinkamai ar ne laiku vykdo įsipareigojimus,
nurodytus Sutarties 6.1 punkte, arba Paslaugų teikėjas neištaiso Paslaugų teikimo trūkumų per
Užsakovo nurodytą terminą, arba Paslaugų teikėjas atsisako suderinti trūkumų, susijusių su
Paslaugų teikimu, pašalinimo terminą, arba Paslaugų teikėjas perleidžia savo įsipareigojimus pagal
Sutartį, ar pakeičia Subteikėją (-us) ir (ar) ekspertą (-us) be Užsakovo sutikimo, tai yra laikoma
esminiais Sutarties pažeidimais;
3.3.2. jeigu Užsakovas du kartus iš eilės motyvuotai nepatvirtina to paties Paslaugų teikėjo
pateikto tarpinio ir (ar) galutinio Paslaugų rezultato (dokumento (dokumentų));
3.3.3. jeigu Sutartyje numatytoms Paslaugoms neskiriamas arba panaikinamas finansavimas;
3.3.4. įstatyme numatytos nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų.
3.4. Sutartis gali būti nutraukta Paslaugų teikėjo iniciatyva, įspėjus Užsakovą raštu ne vėliau
kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, jei Užsakovas ilgiau nei 20 (dvidešimt) darbo dienų
neteikia Paslaugų teikėjui visos reikalingos informacijos, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti,
kad galėtų tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį.
3.5. Sutartį nutraukus dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų teikėjas neturi teisės į kokių nors
patirtų nuostolių kompensaciją.
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3.6. Nutraukdamos Sutartį, Šalys privalo visiškai atsiskaityti viena su kita, įskaitant
delspinigius ir baudas. Visais atvejais Šalys pagal Sutartį atlygina tik tiesioginius nuostolius. Šis
reikalavimas galioja ir tais atvejais, kai patirtų nuostolių dydis viršija bendrą Paslaugų kainą. Sutartį
nutraukiant Sutarties 3.3. punkte numatytais atvejais Paslaugų teikėjui neatlyginami jokie dėl tokio
Sutarties nutraukimo atsiradę nuostoliai ar išlaidos.
3.7. Paslaugų teikėjas atlygina Užsakovui visus nuostolius, jeigu dėl Paslaugų teikėjo kaltės
panaikinamas finansavimas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą arba
atsiranda Projekto įgyvendinimo pažeidimų, kurie sąlygoja Projektui 2014-2020 metų ES fondų
skirtų lėšų sumažinimą;
3.8. Nuostoliai turi būti atlyginti per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo reikalavimo atlyginti
nuostolius pateikimo dienos.
3.9. Jei Paslaugų teikėjui iškeliama bankroto byla, pradedamos likvidavimo, reorganizavimo
ar restruktūrizavimo procedūros, sustabdoma jo ūkinė veikla, Paslaugų teikėjas įsipareigoja
nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas raštu apie šias aplinkybes informuoti
Užsakovą. Tokiu atveju, jei Užsakovo vertinimu tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui,
ši Sutartis Užsakovo nutraukiama vienašališkai, raštu informuojant Paslaugų teikėją apie Sutarties
nutraukimą.
4. Sutarties kaina ir Šalių atsiskaitymo tvarka
4.1. Sutarties kainodaros būdas – fiksuota kaina, nurodyta Sutarties 1.5 punkte.
4.2. Į Sutarties kainą įtrauktos visos Paslaugų teikėjo su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos
ir mokesčiai. Paslaugų teikėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Paslaugų teikimu
susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:
4.2.1. Visas išlaidas susijusias su dokumentacijos rengimu ir derinimu, gavimu ir kt.;
4.2.2. Visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias
išlaidas;
4.2.3. Aprūpinimo įrangos, reikalingos paslaugoms teikti, išlaidas;
4.2.4. Visas kitas išlaidas, būtinas tinkamam ir kokybiškam Paslaugų suteikimui.
4.3. Prasitęsus Projekto Paslaugų teikimo terminui, Paslaugų teikėjui mokėtina suma
nesikeičia.
4.4. Apmokėjimas Paslaugų teikėjui vyks už pilnai įrengtą (įdiegtą) ir pagal techninėje
specifikacijoje nurodytus reikalavimus tinkamai funkcionuojantį įrangos komplektą pagal
pasiūlyme nurodytą kainą.
4.5. Sutartyje nustatyta fiksuota Paslaugų kaina, kuri nebus keičiama visą Sutarties
galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejį, jeigu teisės aktais bus pakeistas pridėtinės vertės mokesčio
(PVM) tarifas. Tokiu atveju, Sutarties kaina bus atitinkamai didinama arba mažinama. Kainos
perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

( S S  P)
T
 (1  N )
T
100
(1  S )
100
S N - perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

SN  P 

S S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
P – Paslaugų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
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TS - senas PVM tarifas (procentais)

TN - naujas PVM tarifas (procentais)
4.6. Paslaugų kainos pakeitimas įforminamas Šalių rašytiniu susitarimu, kuris turi būti
pasirašytas per protingą, tačiau kiek įmanoma trumpiausią laikotarpį, bet ne vėliau nei per 5
(penkias) darbo dienas nuo PVM dydžio pasikeitimo dienos.
4.7. Pagal bendrą kainų lygio kitimą ar Paslaugų kainų pokyčius, taip pat pasikeitus kitiems
mokesčiams (išskyrus PVM) Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.
4.8. Paslaugų teikėjas norėdamas gauti išankstinį (avansinį) mokėjimą privalo kartu su
išankstinio (avansinio) mokėjimo dokumentais pateikti tinkamai įformintą, atitinkančią Lietuvos
Respublikos teisės aktų reikalavimus, priimtino garanto besąlygišką ir neatšaukiamą avanso
grąžinimo užtikrinimą, Užsakovui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus)
tokiomis sąlygomis:
4.8.1. Avanso grąžinimo garantas: Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotas bankas;
4.8.2. Avanso grąžinimo užtikrinimas: visai avansinio mokėjimo sumai;
4.8.3. Avanso grąžinimo garantijos galiojimo terminas: sutarties galiojimo laikotarpiu;
4.9. Užsakovas gavęs iš Paslaugų teikėjo avanso grąžinimo užtikrinimą, Paslaugų teikėjui
įsipareigoja sumokėti Sutartyje numatytais terminais numatytą avansinę sumą.
4.10. Išankstinio (avansinio) mokėjimo suma yra 1.5 punkte nurodytas dydis. Paslaugų
teikėjui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno
tarpinio mokėjimo Paslaugų teikėjui sumos 1.5 punkte nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis
mokėjimas bus grąžintas.
4.11. Paslaugų rezultatų priėmimas ir perdavimas įforminamas Šalims pasirašant Paslaugų
priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas Paslaugų rezultatų priėmimo metu patikrina jų atitiktį
Techninės specifikacijos reikalavimams ir, nenustatęs neatitikimų, pasirašo Paslaugų priėmimoperdavimo aktą. Tuo atveju, jei Užsakovas nepasirašo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto, jis per
10 (dešimt) darbo dienų nuo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pateikimo dienos turi pateikti
atsisakymą priimti Paslaugų rezultatus raštu, Užsakovas taip pat privalo nurodyti Paslaugų teikėjo
Paslaugų rezultatų neatitikimus šios Sutarties ir jos priedų reikalavimams, kuriuos Paslaugų teikėjas
savo sąskaita turi pašalinti per 10 (dešimt) darbo dienų arba per kitą Sutarties Šalių suderintą
terminą, bet ne vėliau kaip iki Paslaugų suteikimo termino pabaigos.
4.12. Sąskaita-faktūra turi būti išrašoma per 30 kalendorinių dienų nuo Paslaugų priėmimoperdavimo akto pasirašymo dienos, jį pasirašius abejoms Šalims.
4.13. Apmokėjimas už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas vyks Sutartyje numatytomis
sąlygomis, terminais ir tvarka.
4.14. Apmokėjimas Paslaugų teikėjui vyks už faktiškai suteiktas paslaugas, pagal pateiktas
sąskaitas-faktūras, ir pateiktus paslaugų įvykdymą pagrindžiančius dokumentus ir Šalims pasirašius
Tarpinį paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, o suteikus visas paslaugas Šalims pasirašius Galutinį
paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas gavęs Paslaugų teikėjo sąskaitą faktūrą ir visus
reikalingus, pagrindžiančius dokumentus, teiks mokėjimo prašymą Projekto įgyvendinimą
prižiūrinčiai įgyvendinančiai institucijai, atsiskaitymas su Paslaugų teikėju vyks pagal Sutarties 4.18
p. nuostatas.
4.15. Kartu su galutine sąskaita faktūra turi būti pasirašytas Galutinis paslaugų priėmimoperdavimo aktas.
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4.16. Paslaugų teikėjas teikdamas sąskaitas faktūras, pateikia suteiktų paslaugų aktą/aktus,
kuriame/kuriuose detalizuojami, pateiktoje sąskaitoje faktūroje, prašomi apmokėti ir suteiktų
paslaugų kiekiai ir sumos.
4.17. Mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais. Apmokėjimas už Paslaugas atliekamas
Paslaugų teikėjui pateikus sąskaitą-faktūrą.
4.18. Atsižvelgiant į tai, kad Projektas finansuojamas 2014-2020 metų ES fondų lėšomis,
atsiskaitymas su Paslaugų teikėju vyks pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, todėl atsiskaitymui reikalingi
ilgesni nei 30 (trisdešimt) dienų apmokėjimo terminai. Užsakovas už tinkamai suteiktas Paslaugas
su Paslaugų teikėju atsiskaito mokėjimo pavedimu į Paslaugų teikėjo rekvizituose nurodytą banko
sąskaitą ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros pateikimo
dienos.
5. Paslaugų rezultatų nuosavybė
5.1. Paslaugų rezultatai tampa Užsakovo nuosavybe po galutinio Paslaugų perdavimopriėmimo akto pasirašymo ir visiško atsiskaitymo su Paslaugų teikėju dienos. Užsakovas turi teisę
Paslaugų rezultatus naudoti savo nuožiūra be jokių apribojimų. Užsakovui perleidžiamos visos
autorių turtinės teisės į Paslaugų rezultatus.
5.2. Visos Paslaugų teikėjo Sutarties pagrindu Užsakovui pateikiamos licencijos turi būti
neatšaukiamos, perleidžiamos, neribotos, visiškai apmokėtos, visame pasaulyje galiojančios ir
kitaip neribojančios naudojimosi autorių teisių objektu.
5.3. Tuo atveju, jei Paslaugų teikėjas pažeidė autorių teises, Paslaugų teikėjas privalo
atlyginti Užsakovui dėl šio pažeidimo padarytus nuostolius.

6. Šalių teisės ir pareigos
6.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
6.1.1. Parengti ir su Užsakovu suderinti Paslaugų teikimo grafiką;
6.1.2. Paslaugas teikti pagal Paslaugų teikimo grafiką;
6.1.3. Paslaugas pradėti teikti iš karto po Sutarties įsigaliojimo, kaip tai nustatyta 2.1 punkto
sąlygose.
6.1.4. Jeigu bus reikalinga, Užsakovo vardu gauti privalomuosius dokumentus, (prisijungimo
sąlygas, specialiuosius reikalavimus, visus reikiamus sutikimus, suderinimus ir kt.);
6.1.5. suteikti Paslaugas tinkamai, kokybiškai ir laiku šioje Sutartyje ir jos prieduose
nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka;
6.1.6. užtikrinti Paslaugų atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams;
6.1.7. prisiimti visišką atsakomybę už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus,
nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys;
6.1.8. prisiimti visišką atsakomybę už Paslaugų teikėjo pasitelktų subtiekėjų tinkamą
kompetenciją, kvalifikaciją ir tinkamą bei kokybišką darbą. Už Paslaugų teikėjo pasitelktų subtiekėjų
veiksmus ar neveikimą atsako Paslaugų teikėjas;
6.1.9. Užsakovui pareikalavus, neatlygintinai per Užsakovo nurodytą terminą ištaisyti bet
kokius trūkumus, susijusius su Paslaugų teikimu;
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6.1.10. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą
apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti teikti Paslaugas Sutartyje ir jos prieduose
nustatytais terminais;
6.1.11. visus dokumentus ir informaciją, gautą teikiant Paslaugas, laikyti konfidencialia ir be
išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo neskelbti ir neatskleisti jokių Sutarties sąlygų ar kitos
informacijos, susijusios su Sutarties vykdymu, išskyrus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės
aktuose nustatytus atvejus. Šis įsipareigojimas lieka galioti ir Sutarčiai pasibaigus;
6.1.12. užtikrinti nuolatinį komunikavimą ir bendravimą su Užsakovu raštu ir žodžiu;
6.1.13. nuolat konstruktyviai ir geranoriškai bendradarbiauti su Užsakovu ir jo paskirtais
asmenimis;
6.1.14. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose
Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
6.1.15. Užsakovui raštu paprašius, grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti
reikalingus, dokumentus;
6.1.16. nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be
išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo;
6.1.17. Užsakovo darbo grupės posėdžiuose privalo dalyvauti Paslaugų teikėjo specialistas (ai), kuris (-ie) dalyvauja atitinkamame Paslaugų teikimo etape. Kiti specialistai darbo grupės
posėdžiuose dalyvauja Paslaugų teikėjo nuožiūra, išskyrus jei Užsakovas nurodo, kad šių
specialistų dalyvavimas būtinas;
6.1.18. Kiekvieno mėnesio pabaigoje raštu pateikti Užsakovui ataskaitą, kurioje
detalizuojama informacija apie per ataskaitinį laikotarpį suteiktas paslaugas ir nurodomi būsimo
ataskaitinio laikotarpio planuojami atlikti darbai. Ataskaitos turi būti pateiktos kompiuterinėje
laikmenoje (CD/USB), arba siunčiamos Užsakovo nurodytu elektroniniu paštu, arba pateikiamos
interneto tinklu prieinamuose servisuose ir pasirašytos Paslaugų teikėjo elektroniniu parašu.
6.1.19. savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų,
nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Paslaugų teikėjo veiksmo ar neveikimo teikiant paslaugas,
įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus,
prekinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas;
6.1.20. užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų dalis;
6.1.21. tinkamai vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
6.2. Paslaugų teikėjas turi teisę:
6.2.1. gauti iš Užsakovo visą informaciją, kuri yra reikalinga tinkamam Sutarties vykdymui;
6.2.2. gauti Sutartyje numatytą atlygį už kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas;
6.2.3. naudotis kitomis šioje Sutartyje numatytomis Paslaugų teikėjo teisėmis.
6.3. Užsakovas įsipareigoja:
6.3.1. bendradarbiauti su Paslaugų teikėju ir suteikti jam visą turimą informaciją ir/ar
dokumentus, kurie būtini tinkamam Sutarties įvykdymui;
6.3.2. atsiskaityti už tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta
tvarka.
6.4. Užsakovas turi teisę:
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6.4.1. reikalauti, kad Paslaugų teikėjas ištaisytų Paslaugų teikimo trūkumus per Užsakovo
nurodytą terminą;
6.4.2. duoti Paslaugų teikėjui nurodymus, kad būtų tinkamai, kokybiškai ir laiku įvykdyta
Sutartis;
6.4.3. nemokėti Paslaugų teikėjui už nekokybiškai ir ne laiku suteiktas Paslaugas;
6.4.4. naudotis kitomis šioje Sutartyje numatytomis Užsakovo teisėmis.
7. Šalių atsakomybė
7.1. Už įsipareigojimų, prisiimtų Sutartimi, nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys
atsako teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgdamos į Sutartyje nustatytus ypatumus.
7.2. Paslaugų teikėjas, nesilaikęs arba uždelsęs Paslaugų teikimo terminus ir neįgijęs teisės į
paslaugų teikimo terminų pratęsimą, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius,
skaičiuojamus nuo Sutarties sumos be PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, kurie Šalių
susitarimu laikytini minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių dydžio nereikia įrodinėti, ir atlygina
Užsakovui dėl to patirtus nuostolius.
7.3. Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja sumokėti Paslaugų teikėjui pagal sąskaitą faktūrą
joje nurodytą sumą per Sutartyje nustatytą terminą, Paslaugų teikėjas gali raštu pareikalauti
sumokėti 0,02 % delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos
sumos, išskyrus atvejus, kai apmokėti vėluojama, dėl pagrįstų priežasčių ir apie tai raštu
informuojamas Paslaugų teikėjas. Delspinigiai skaičiuojami nuo pirmos vėlavimo dienos iki dienos,
kai Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui.
7.4. Delspinigiai turi būti sumokėti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sąskaitos delspinigiams
pateikimo dienos. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir
pažeidimų pašalinimo bei tiesioginių nuostolių atlyginimo.
7.5. Jei Paslaugų teikėjas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, apie
kuriuos Paslaugų teikėjas buvo raštiškai įspėtas, tačiau per Užsakovo nustatytą terminą nepašalino
Paslaugų teikimo trūkumų, Užsakovas gali reikalauti sumokėti jam 10 % nuo Sutarties kainos be
PVM dydžio baudą už kiekvieną Sutarties nuostatų pažeidimą, kuri Šalių susitarimu laikoma
minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių dydžio nereikia įrodyti. Baudos sumokėjimas neatima iš
Užsakovo teisės reikalauti iš Paslaugų teikėjo sumokėti Sutarties 7.2 punkte nurodytus delspinigius.
7.6. Užsakovas jokiais galimais atvejais nėra atsakingas už Paslaugų teikėjo patirtus
tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties neįsigaliojimu Sutarties
2.1.punkte nustatytais atvejais.
8. Sutarties įvykdymo ir garantinis užtikrinimai
8.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas banko išduota Sutarties įvykdymo
užtikrinimo garantija.
8.2. Garantinis užtikrinimas turi būti užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienio
valstybėje registruoto banko išduota garantinio užtikrinimo garantija.
8.3. Paslaugų teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris turi galioti iki numatytų Paslaugų teikėjo sutartinių
įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamo bei visiško įvykdymo pabaigos.
8.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 10 % visos Sutarties
vertės be PVM, t. y. (įrašyti sumą skaičiais) Eur (įrašyti sumą žodžiais).
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8.5. Jei paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali
įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Paslaugų teikėjo per 10 (dešimt)
darbo dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir
ankstesnioji. Jei Paslaugų teikėjas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi
teisę nutraukti Sutartį.
9. Nenugalima jėga (force majeure)
9.1. Šalys neatsako dėl bet kokios Sutarties nuostatos nevykdymo, jei tai buvo susiję su
nenugalimos jėgos aplinkybėmis, kurias Šalys supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos
civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840
„Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių
patvirtinimo“.
9.2. Šalis, negalinti laiku įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos
aplinkybių, turi kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybių
atsiradimo ar paaiškėjimo dienos raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Šalis, pažeidusi nurodytą
terminą, atleidžiama nuo atsakomybės tik nuo to momento, kada kita Šalis gavo jos pranešimą apie
nenugalimos jėgos aplinkybes.
9.3. Šalis, kuri remiasi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, turi jas patvirtinti teisės aktų
nustatyta tvarka.
9.4. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes įsipareigojimų nevykdanti Šalis
lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.
9.5. Jei Šalis dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų
ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, kita Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.
10. Subteikėjai (jeigu bus pasitelkiami) ir Specialistai
10.1. Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymui pasitelkia subteikėjus, nurodytus Paslaugų
teikėjo pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) (toliau – Subteikėjai).
10.2. Subteikėjų pasitelkimas nekeičia Paslaugų teikėjo atsakomybės dėl tinkamo Sutarties
įvykdymo. Paslaugų teikėjas prisiima visą atsakomybę už Subteikėjų veiklą vykdant Sutartį ir
atsako už sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.
10.3. Paslaugų teikėjas turi teisę siūlyti pakeisti Subteikėją, kai Subteikėjas nebeatitinka
kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subteikėjas yra likviduojamas,
bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla, Subteikėjas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir
finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų.
10.4. Paslaugų teikėjas, norėdamas pakeisti subteikėją, raštu kreipiasi į Užsakovą,
nurodydamas subteikėjo pasikeitimo pagrindimą ir pateikdamas kvalifikaciją pagrindžiančius
dokumentus. Keičiami Subteikėjai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos negu subteikėjas,
nurodytas Sutarties 10.1 punkte. Apie savo sprendimą dėl sutikimo keisti subtiekėją Užsakovas
informuoja Paslaugų teikėją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.
11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios
informacijos, gautos vykdant Sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, o taip pat
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nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Užsakovo
Paslaugų teikėjui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Užsakovas raštu
patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia taip pat nėra
laikoma informacija, kuri buvo viešai prieinama, arba Paslaugų teikėjas gali dokumentais įrodyti,
kad informacija jam buvo teisėtai žinoma arba buvo pateikta trečiųjų asmenų, turėjusių raštu
patvirtintą teisę atskleisti konfidencialią informaciją. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, 10
(dešimt) metų nuo Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios
su konfidencialumo reikalavimais bei atsakomybe už šių reikalavimų pažeidimą. Minėto
įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Paslaugų teikėją atskleidimas, jei
Paslaugų teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties sąlygas.
11.2. Apie vienos iš Šalių rekvizitų pasikeitimą kita Šalis privalo būti informuota ne vėliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamų duomenų pasikeitimo dienos. Jei Šalis nesilaiko šių
reikalavimų, jai tenka visa neigiamų padarinių rizika.
11.3. Susirašinėjimas tarp Šalių vyksta lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas
susižinojimas, kuriuos Šalys gali pateikti pagal šią Sutartį, laikomi galiojančiais ir įteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniškai įteikti kitai Šaliai ir gautas kitos Šalies patvirtinimas apie
informacijos gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą)
toliau Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, taip pat kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodė viena iš Šalių, pateikdama pranešimą.
11.4. Bet koks Šalių ginčas, nesutarimas ar reikalavimas dėl šios Sutarties sprendžiamas
Šalių derybomis, o Šalims nesusitarus teisės aktų nustatyta tvarka. Ginčai sprendžiami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
11.5. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį
tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
11.6. Tuo atveju, jei Techninėje specifikacijoje nurodytos Paslaugos ar jų įvykdymo
terminai skiriasi nuo Paslaugų teikėjo pateiktų Paslaugų aprašymo ar Paslaugų įvykdymo terminų,
Šalys vadovaujasi Techninėje specifikacijoje pateikiamu Paslaugų aprašymu ar Paslaugų įvykdymo
terminu.
11.7. Šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis ir įsigalioja nuo Sutarties
įsigaliojimo dienos.
11.8. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos
teisės aktams neatleidžia Šalių nuo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia
Sutarties nuostata kaip įmanoma skubiau turi būti pakeista nauja nuostata, atitinkančia teisės aktų
reikalavimus ir kiek įmanoma labiau atitinkančia kitas Sutarties nuostatas, Sutarties tikslą bei esmę.
12. Sutarties priedai
12.1. Sutarties 1 priedas – Techninė specifikacija, lapų;
12.2. Sutarties 2 priedas – Paslaugų teikėjo pasiūlymas, lapai;

UŽSAKOVAS

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

[Įrašyti Užsakovo rekvizitus]

[Įrašyti Paslaugų teikėjo rekvizitus]

[pavadinimas]

[pavadinimas]
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Kodas [kodas]
PVM mokėtojo kodas [kodas]
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
[adresas korespondencijai]
A.s. Nr. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]
tel.:
, faksas:
el. paštas:

Kodas [kodas]
PVM mokėtojo kodas [kodas]
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
[adresas korespondencijai]
A.s. Nr. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]
tel.:
, faksas:
el. paštas:

Pasirašančiojo vardas, pavardė
.................................................................

Pasirašančiojo vardas, pavardė
..................................................................

Pareigos ..................................................

Pareigos ...................................................

Parašas ...................................................

Parašas .....................................................

Data.....................................................

Data......................................................

A.V.

A.V.

KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS INVESTICINIO –
REPREZENTACINIO 3D MODELIO IR OPERATYVINĖS STEBĖJIMO
SISTEMOS SUKŪRIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SĄVOKOS:
Geografinė informacinė sistema (GIS) – informacinė sistema, skirta darbui su erdvine ir
aprašomąja informacija. Sistema skirta skaitmeninių, koordinuotų erdvėje duomenų kaupimui,
saugojimui, vaizdavimui, redagavimui, integravimui bei analizei.
Atviri geografinių duomenų formatai (OGC WMS 1.1.1, OGC WFS 1.0.0,OGC WMS 1.3.0,
OGC WCS 1.0.0, OGC WCS 1.1.1, OGC WCS 2.0.1, OGC KML 2.2.0., OGC WMTS, WPS,
WFS-T) (http://www.opengeospatial.org/).
1. PIRKIMO OBJEKTAS
Eil.
Pirkimo objektas
nr.
1.
Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos investicinio – reprezentacinio 3D modelis ir
operatyvinės stebėjimo sistemos programinė įranga. Investicinis 3D modelis ir operatyvinė
stebėjimo sistema skirta išplėsti Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos rinkodaros
galimybes, sudarant sąlygas investitoriams susipažinti su investicine aplinka pasitelkiant
naujausias GIS ir 3D modeliavimo technologijas.
1.1. GIS aplikacijų serveris, diegiamas vidinėje Klaipėdos LEZ IT infrastruktūroje su 5
vardiniais vartotojais jungimuisi prie internetinio portalo – 1 licencija.
1.2. Erdvinių duomenų tvarkymo ir administravimo programinė įranga – 1 vardinė darbastalio
tipo licencija.
1.3. 3D modeliavimo plėtinys, skirtas darbui su 3D duomenimis – 1 darbastalio tipo licencija.
1.4. Investicinio – reprezentacinio 3D modelio sukūrimo ir operatyvinės stebėjimo sistemos
sukonfigūravimo paslaugos.
2. REIKALAVIMAI GIS APLIKACIJŲ SERVERIO PROGRAMINEI ĮRANGAI
Eil.
nr.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

Pirkimo objektas
Turi būti nurodytas gamintojas, pavadinimas ir versija. Turi būti pateikimo metu esanti
naujausia gamintojo išleista programinės įrangos versija.
Programinė įranga turi būti įdiegta ir tinkamai veikti tarnybinėje stotyje su bent dviejų
branduolių procesoriumi bei įdiegta Windows Server 2012/2012R2 operacine sistema.
Siekdamas užtikrinti programinės įrangos greitaveiką numatytam naudotojų skaičiui,
Tiekėjas turi pateikti programinės įrangos diegimui būtinos techninės įrangos
reikalavimus. Turi būti numatyta siūlomos programinės įrangos išplėtimo galimybė.
Turi būti galimybė publikuoti erdvinius (rastrinius ir vektorinius) duomenis saugomus
failinėje sistemoje ir reliacinėje duomenų bazėje sistemoje kaip dinaminį žemėlapį.
Kintant publikuojamiems erdviniams duomenims, žemėlapis turi atspindėti šių duomenų
pakeitimus automatiškai, nereikalaujant paslaugos stabdymo ir paleidimo iš naujo.
Turi būti galimybė publikuoti erdvinius vektorinius duomenis pagal SQL kalba sudarytą

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

užklausą iš reliacinėje duomenų bazių valdymo sistemoje saugomų lentelių.
Duomenų bazėje turi būti priemonės saugoti bei sinchronizuoti skirtingas tų pačių
erdvinių duomenų reprezentacijas (versijas), skirtas duomenų redaguotojų, veikiančių tuo
pačiu metu (lygiagrečiai) darbui atskirti. Turi būti priemonės apjungti šias reprezentacijas
atliekant konfliktinių duomenų elementų aptikimą.
Turi būti galimybė naudoti publikuotas žemėlapio paslaugas, pagal nurodytą koordinačių
aprėptį, koordinačių sistemą bei formatą (bent jpeg, png, bmp, gif, svg, pdf) gaunant
žemėlapį grafiniu formatu.
Turi būti galimybė publikuoti žemėlapio paslaugas, kurios pateiktų žemėlapio vaizdą
pagal nurodytą laiko intervalą, kai erdviniuose duomenyse saugomi atskirų geografinių
objektų rodymo laiko intervalai.
Turi būti galimybė publikuoti žemėlapio paslaugas, kurios pateiktų žemėlapį pagal
nurodytą žemėlapio objektų kiekybinės informacijos klasifikaciją intervalais, sudarytais
lygių intervalų, kvantilių, standartinio nuokrypio, geometrinės progresijos metodais.
Turi būti galimybė publikuoti žemėlapio paslaugas, kurios pateiktų nurodytos erdvinių
duomenų reprezentacijos (versijos) duomenų bazėje žemėlapį.
Turi būti galimybė publikuoti sukurtą žemėlapį kaip žemėlapio podėlį (angl. cache).
Žemėlapio podėlis – tai direktorija su failais, kurie saugo serveryje publikuojamo
žemėlapio statišką grafinę reprezentaciją. Turi būti galimybė saugoti podėlį JPG, PNG 8,
PNG32 arba kaip šių formatų kombinaciją.
Turi būti priemonės žemėlapio podėliui sukurti, priemonės žemėlapio podėlio fragmentui
atnaujinti pagal nurodytą teritoriją, fragmentams sujungti į vientisą podėlį.
Turi būti galimybė atlikti erdvinių duomenų (taškų, linijų ir poligonų) geometrinės ir
atributinės informacijos keitimą naršyklėje, ar nutolusioje darbo vietoje naudojantis GIS
aplikacijų serverio teikiama redagavimo paslauga (angl. web service). Redagavimo
paslaugos turi būti pasiekiamos bent OGC WFS-T, REST, SOAP priemonėmis.
Turi būti priemonės, leidžiančios nustatyti, kuris sistemos naudotojas ir kuriuo metu
sukūrė ir paskutinis atliko erdvinių duomenų elemento keitimą. Taip pat turi būti
galimybė apriboti keitimo veiksmus:
 Sistemos naudotojams neleisti keisti kito naudotojo sukurto elemento
 Sistemos naudotojams neleisti keisti elementų geometrijos arba atributinės
informacijos
Turi būti galimybė publikuoti erdvinių duomenų apdorojimo įrankius - erdvinių duomenų
apdorojimo paslaugas (angl. geoprocessing service). Erdvinių duomenų apdorojimo
paslaugos turi būti publikuojamos iš naudotojo sukurtų erdvinių duomenų apdorojimo
įrankių ar scenarijų (angl. script).
Geoapdorojimo paslaugos turi būti pasiekiamos ir OGC WPS priemonėmis.
Sistemoje turi būti numatyta spausdinimo iš internetinės aplikacijos paslauga. Ši paslauga
turi atlikti internetinėje aplikacijoje matomo žemėlapio eksportavimą ir pateikimą
spausdinimui pasirinktu formatu (bent png, jpeg, pdf). Žemėlapis turi būti pateiktas pagal
pasirinktą iš anksto numatytą popierinio žemėlapio maketą, kuriame be pagrindinio
žemėlapio vaizdo būtų antraštė, sutartinių ženklų legenda ir numatyti žemėlapio
elementai.
Turi būti galimybė publikuoti geokodavimo paslaugas, – priemones paversti tekstinę
informaciją (adresą) į geografines koordinates. Programinė įranga turi teikti geokodavimo
paslaugas. Paslaugos turi būti pasiekiamos bent REST, SOAP sąsajų būdu. Paslaugos turi
būti sukuriamos publikuojant Lietuvos adresų lokatorius, suderinamus su Lietuvoje
galiojančia adresų tvarka, sudarytus iš Lietuvos adresų rinkinio teikiamo Registrų Centro.

2.17.

2.18.

2.19.
2.20.

2.21.
2.22.

Įvedamas tekstas turi būti suderinamas su lietuvių kalbos rašyba, turi būti automatinis
dažnai pasitaikančių rašybos klaidų nepaisymas aptinkant adresus.
Turi būti aplikacijų programavimo sąsajos tinklo (angl. web) aplikacijų kūrėjams,
leidžiančios pasiekti ir naudoti serveryje publikuotus žemėlapius ir kitus resursus
aplikacijose naudojant REST arba SOAP sąsajas.
Turi būti aplikacijų programavimo sąsajos mobilių aplikacijų kūrėjams, leidžiančios
pasiekti ir naudoti sistemoje publikuotus žemėlapius ir kitus resursus aplikacijose,
veikiančiose IOS, Windows Phone, Android sistemose.
Siūloma programinė įranga turi būti suderinama su Lietuvos valstybine koordinačių
sistema – LKS-94 bei EPSG koordinačių aprašais.
Siūloma programinė įranga turi turėti funkcionalumo išplėtimo galimybę, kuri leistų
atlikti rastrinių duomenų analizės, apdorojimo funkcijas per serverio paslaugas. Šios
paslaugos turi leisti atlikti tokius uždavinius:
 nustatyti teritoriją, be kliūčių pasiekiamą tiesia linija iš pasirinktų taškų pagal
nurodytą skaitmeninį paviršiaus modelį
 sudaryti objektų pasiskirstymo tankumo žemėlapį
 nustatyti trumpiausią maršrutą įvertinant skaitmeninį paviršiaus modelį
 atlikti teritorijos tinkamumo analizę pagal keletą kriterijų, išreikštų rastriniu
duomenų modeliu.
 atlikti rastrinės algebros uždavinius
Siūloma programinė įranga turi būti suderinama su Lietuvoje naudojamais rašto
simboliais, datos ir laiko formatais, rūšiavimo tvarka.
Aukščiau išvardintus reikalavimus turi tenkinti to paties gamintojo produktas, arba trečių
šalių produktas. Jei bus siūlomas trečių šalių produktas, siūlytojas turi pateikti raštišką
produkto gamintojo liudijimą, patvirtinantį jog siūlomi trečių šalių produktai yra
sertifikuoti darbui su kitais siūlomais produktais ir toks darinys turės pilną techninį
palaikymą. Trečių šalių produktai turi dirbti su siūlomos programinės įrangos palaikomais
duomenų formatais, duomenų apsikeitimas turi vykti nereikalaujant papildomo duomenų
konvertavimo ar kitokio apdorojimo.
3. REIKALAVIMAI ERDVINIŲ DUOMENŲ TVARKYMO IR ADMINISTRAVIMO
PROGRAMINEI ĮRANGAI

Eil.
nr.
3.
3.1.

Parametro
Pirkimo objektas
pavadinimas
Nurodyti gamintoją, Nurodyti. Turi būti pateikimo metu esanti naujausia gamintojo
pavadinimą ir versiją
išleista programinės įrangos versija.
Reikalavimai
1. Siūloma programinė įranga turi turėti tokias žemėlapio
žemėlapių valdymui
navigacijos funkcijas:
 žemėlapio perstūmimas;
 žemėlapio mastelio didinimas ir mažinimas tiek
interaktyviai tiek nurodant konkretų mastelį;
 erdvinių žymų kūrimas, valdymas ir naudojimas
reikalingos teritorijos suradimui;
 žemėlapio aprėpties nustatymas, kad tilptų visi
pasirinkto sluoksnio elementai, arba visi pasirinkti

2.

3.

3.2.

Reikalavimai
žemėlapių
vaizdavimui

4.

5.

6.
7.

elementai.
Siūloma programinė įranga turi turėti galimybę sukurti,
valdyti ir naudoti elementų URL hipernuorodas į išorines
aplikacijas, interneto puslapius.
Siūloma programinė įranga turi turėti tokias informacijos
gavimo priemones:
 pasirinktų žemėlapio elementų identifikavimas;
 atstumo matavimas;
 elementų paieška žemėlapyje;
 elementų išranka naudojant atributų reikšmių
sąlygas;
 elementų išranka naudojant erdvinės topologijos
sąlygas;
 elementų išranka papildant naujais elementais
arba juos pašalinant iš išrankos;
 išsaugoti išrankos užklausą pakartotiniam
naudojimui;
 interaktyvi duomenų išranka pele žemėlapyje;
 išranka naudojant SQL užklausą.
Siūloma programinė įranga privalo turėti galimybę be
papildomo duomenų pakeitimo:
 perprojektuoti rastrinius ir vektorinius duomenis į
bendrą koordinačių sistemą;
 keisti
žemėlapio
sluoksnių
vaizdavimą
priklausomai nuo mastelio;
 interaktyviai ar naudojant SQL užklausas nurodyti
elementus, kurie nebus rodomi žemėlapyje;
 atlikti žemėlapio pasukimą naudotojo nurodytu
kampu;
 valdyti žemėlapio sluoksnių permatomumą.
Siūloma programinė įranga privalo turėti galimybę
klasifikuoti vektorinius duomenis atvaizdavimui į grupes
pagal vieną ar daugiau atributų reikšmių naudojant šiuos
metodus:
o unikalių reikšmių;
o vienodų intervalų;
o kvantilių, natūralių lūžių;
o standartinių nuokrypių;
o rankinį.
Turi būti priemonės kurti naujus taškinius, linijinius ir
plotinius sutartinius ženklus.
Siūlomoje programinėje įrangoje privalo būti šie
vektorinių duomenų atvaizdavimo būdai






3.3.

Reikalavimai
žemėlapio maketui ir
spausdinimui

vienodu simboliu visiems sluoksnio elementams;
pagal atskiras sluoksnio atributų reikšmes;
pagal iš anksto nustatytą stilių;
kintančiomis spalvomis pagal pasirinktą spalvų
seką;
 kintančio dydžio simboliais pagal nurodytą
dydžio intervalą;
 proporciniais simboliais;
8. Siūloma programinė įranga privalo turėti galimybę
valdyti rastrinių duomenų vaizdavimo kontrastą,
permatomumą.
9. Siūloma programinė įranga privalo turėti galimybę
atvaizduoti laike kintančius vektorinius ir rastrinius
duomenis, pateikti priemones laike kintančių duomenų
animacijai, jos eksportavimui į vaizdo įrašą.
10. Siūloma programinė įranga privalo turėti galimybę kurti
spaudinio maketo šablonus ir leisti:
 makete naudoti kelis žemėlapius vienu metu,
pavyzdžiui, pagrindinį kartografinį vaizdą ir
papildomas įkarpas;
 kartografiniam vaizdui uždėti geografinių
koordinačių tinklelį ir žemėlapio rėmelius;
 braižyti kelis geografinių koordinačių tinklelius
vienu metu;
 formuoti papildomus teksto ir grafinius maketo
elementus;
 naudoti žemėlapio legendą, tiesiogiai susietą su
žemėlapiu; pakeitus žemėlapio vaizdavimo
savybes, tai turi automatiškai atsispindėti
žemėlapio legendoje;
 į brėžinį įterpti šiaurės krypties rodyklę,
automatiškai pasukamą pakeitus žemėlapio
orientaciją;
 į brėžinį įterpti linijinį ir skaitmeninį mastelį arba
mastelio tekstą; pakeitus žemėlapio mastelį,
mastelio indikacija turi būti automatiškai pakeista;
 įterpti į brėžinį paveikslus, kitą grafinę
informaciją.
11. Siūloma programinė įranga privalo turėti galimybę
sukurtą žemėlapio maketą eksportuoti į grafinius
formatus, pavyzdžiui: EMF, BMP, JPEG, EPS, TIFF,
TGA, PDF, Geospatial PDF, AI, PNG, SVG, GIF.
12. Siūloma programinė įranga privalo leisti pasirinkti

3.4.

Reikalavimai
žemėlapyje
naudojamam tekstui

3.5.

Reikalavimai lentelėse

norimą maketo lapo formatą (ANSI, ISO dydį) ar įvesti
lapo plotį ir aukštį.
13. Siūloma programinė įranga privalo turėti galimybę
naudotis standartiniais Windows spausdintuvais bei leisti
padalinti brėžinį į mažesnius lapus, jei spaudinio formatas
didesnis nei spausdintuvo.
14. Spausdinimo automatizavimui, žemėlapių serijų, rinkinių
ir atlasų sudarymui programinė įranga turi pateikti
priemones žemėlapio sudalinimui į lapus ir leisti:
 automatinį brėžinio sudalinimą į spausdinamus
lapus pagal indeksini sluoksnį arba sluoksnio
elementus;
 į maketą įtraukti automatinę lapų numeraciją;
mastelį; datą ir laiką; koordinačių sistemą;
puslapio numerį ir jų skaičių; gretimų lapų
numeraciją;
 formuoti žemėlapių seriją kaip PDF failą,
sudarytą iš puslapių;
 automatizuoti šį procesą naudojant integruotą
scenarijų kalbą.
15. Siūloma programinė įranga turi turėti galimybę
dinamiškai išvesti teksto žymes tiesiai iš duomenų bazės į
žemėlapį bei
 automatiškai atpažinti ir spręsti grafinius
konfliktus tarp žymių;
 automatiškai pagal nustatytas žymių ir elementų
svarbumo taisykles ir sluoksnių prioritetus išvesti
teksto žymes į žemėlapį;
 pagal nurodytą atributinės lentelės laukelį pasukti
žymes žemėlapyje;
 naudojant SQL sąlygas skirtingai atvaizduoti
vieno sluoksnio žymes;
 leisti atlikti tekstinių žymių formatavimą:
pabraukimą, kursyvą, viršutinį indeksą ir pan.;
 leisti atlikti dalies teksto formatavimą, naudoti
HTML kalbos gaires žymių teksto formatavimui;
 vaizduoti tekstines žymes iš vieno ar daugiau
sluoksnio atributų reikšmių;
 leisti sluoksnio ir jo tekstinių žymių rodymo
mastelius kontroliuoti atskirai;
 automatiškai atnaujinti sluoksnio tekstines žymes
pakeitus sluoksnio atributinę informaciją.
16. Siūloma programinė įranga turi turėti galimybę pateikti

esančių
valdymui

duomenų

3.6.

Reikalavimai
geokodavimo
įrankiams

3.7.

Reikalavimai
tiesioginiam duomenų
skaitymui

3.8.

Reikalavimai
vektorinių duomenų
redagavimui
ir

sluoksnio aprašomąją (atributinę) informaciją lentelėje.
Duomenys lentelėje turi būti tiesiogiai susieti su
sluoksnio geometrija: įrašai sluoksnyje turi būti matomi
lentelėje ir atvirkščiai, jei sluoksnio vaizdavimą riboja
SQL užklausa, apriboti duomenys neturi būti matomi
lentelėje.
17. Siūloma programinė įranga turi leisti dinamiškai sujungti
dvi atributines lenteles iš to paties arba skirtingų šaltinių
ir duomenų bazių; kurti skirtingo kardinalumo (1:1, 1:M,
N:1, N:M) reliacinius ryšius tarp atributinių lentelių;
gauti statistinius duomenis apie atributinėse lentelėse
esančius elementus, apibendrinti duomenis pagal
pasirinktą atributinės lentelės stulpelį; rūšiuoti duomenis
pagal kelis atributinės lentelės stulpelius, naudoti lentelių
duomenis saugomus išorinėse duomenų bazėse
18. programinė įranga turi užtikrinti kad duomenys iš išorinių
duomenų šaltinių galės būti naudojami simbolizavimui,
analizei atlikti, vizualizuoti ar importuoti duomenis iš
tekstinio failo arba lentelės (X, Y koordinačių poros);
atlikti reikšmių suskaičiavimą sluoksnio atributinei
lentelei ar atskirai lentelei pagal naudotojo nurodytą
išraišką; galimybę sukurti arba keisti sluoksnio atributų
lentelės struktūrą.
19. Siūloma programinė įranga turi turėti galimybę kurti
diagramas, diagramos ir duomenų santykis turi būti
abipusis, t. y. atnaujinus duomenis, turi keistis ir
diagrama. Turi būti galimybė diagramos grafinį vaizdą
įtraukti į spaudinio maketą.
20. Siūloma programinė įranga turi turėti adreso įrašo ar
grupės adresų geokodavimo ir atvirkštinio geokodavimo
galimybes; įrankius skirtus adresų, kurie nebuvo rasti
rankiniam apdorojimui.
21. Siūloma programinė įranga turi užtikrinti galimybę kurti
savus lokatorius geokodavimui; galimybę sujungti kelis
lokatorius į vieną jungtinį lokatorių.
22. Siūloma programinė įranga turi turėti priemones
tiesiogiai skaityti duomenis iš tokių šaltinių: Esri Failinė
Geoduomenų bazė; ArcSDE; Microsoft SQL Server
Spatial; Shapefile; ArcGIS Server paslaugos; OGC
WMS, WMTS, WCS, KML; DXF; DWG; DGN; Excel;
Esri TIN; DBF; TXT
23. Siūloma programinė įranga turi leisti įvesti ar atnaujinti
vektorinius duomenis:
 pagal
geografiškai
orientuotus
rastrinius

valdymui,
Metaduomenys

žemėlapius;
 pagal X, Y koordinačių poras;
 kuriant vektorinių duomenų sluoksnį nurodyti
geometrinį primityvą (taškas/linija/poligonas);
 sluoksniui priskirti koordinačių sistemą;
 įvesti ar atnaujinti duomenis, jungiamus
topologinio ryšio taisyklių;
 užtikrinti duomenų neprieštaringumą ir topologinį
vientisumą redaguojant topologiškai susijusius
duomenis;
 redaguoti kelis sluoksnius vienu metu;
 redagavimo metu kurti naujus elementus,
redaguoti, performuoti, perkelti, pasukti, perskelti,
kopijuoti esamus elementus, kurti buferines zonas
apie elementus, sulieti kelis elementus į vieną,
iškirpti kelių persidengiančių elementų bendrąją
dalį, pratęsti ir apkirpti linijinius elementus iki
egzistuojančio elemento;
 redagavimo metu pasirinkti prie kurių sluoksnių
ar esamos geometrijos taškų, viršūnių ar briaunų
pritraukti redaguojamą eskizą;
 redagavimo metu pritraukti redaguojamą eskizą
prie savo paties viršūnių, briaunų taip pat leisti
įvesti atkarpas statmenai paskutinei įvestai
atkarpai;
 įvesti atkarpas, statmenas, lygiagrečias ir/arba
nurodytu kampu nuo nurodytos atkarpos, leisti
įvesti elementus nurodytu atstumu arba ilgio,
leisti įvesti viršūnes tiksliai nurodytose X,Y
koordinatėse;
 atidėti taškus ir viršūnes naudojant atstumą nuo
vienos žinomos padėties ir kampą nuo kitos,
naudojant dviejų nurodytų tiesių susikirtimo
tašką, naudojant du atstumus nuo žinomų padėčių,
naudojant vidurio tašką tarp dviejų žinomų
padėčių.
24. Siūlomoje programinėje įrangoje redaguojant duomenis
turi būti galimybė atšaukti ar pakartoti įvykdytą veiksmą.
Atšauktų veiksmų skaičius redagavimo metu turi būti
neribotas.
25. Siūloma programinė įranga privalo turėti priemones
netikslių erdvinių duomenų korekcijai.
26. Siūloma programinė įranga duomenų redagavimo metu

3.9.

Reikalavimai erdvinių
duomenų analizei ir
apdorojimui

privalo turėti galimybę naudotis duomenų bazėje
saugomais iš anksto nustatytais atributo reikšmių
sąrašais; priemones patikrinti, ar įvestos reikšmės atitinka
duomenų bazėje nustatytus galimų reikšmių intervalus;
integruotai redaguoti logiškai reliaciniais ryšiais
susijusius elementus, kurių susiejimo logika valdoma
duomenų bazėje; nustatyti iš anksto parengtas taisykles
topologiniams ryšiams tarp objektų aprašyti; topologijos
taisyklės turi apimti taškų-linijų, linijų-plotų, taškų-plotų,
plotų-plotų, linijų-linijų topologinius ryšius.
27. Siūloma programinė įranga turi turėti galimybę kaupti ir
redaguoti metaduomenis.
28. Siūloma programinė įranga turi turėti galimybę atlikti
tokias geografinių duomenų apdorojimo (angl.
geoprocessing) ir valdymo funkcijas:
 erdvinių duomenų apjungimas;
 Papildomų erdvinių duomenų pridėjimas prie
egzistuojančių duomenų;
 erdvinių duomenų atrinkimas pagal atributų
sąlygas ir erdvinės topologijos ryšius;
 atributinių lentelių kūrimas;
 eilučių pridėjimas ir šalinimas;
 kiekio suskaičiavimas;
 struktūros papildymas naujai atributų stulpeliais;
 viso stulpelio arba pasirinktų eilučių reikšmų
apskaičiavimas;
 naujo erdvinių duomenų sluoksnio sukūrimas;
 erdvinių elementų linijas, taškus, viršūnių
sutapdinimas nurodytu atstumu;
 taškinio sluoksnio elementų X,Y koordinačių
surašymas į atributinės lentelės laukelius ;
 atskirų sluoksnio elementų kopijavimas ir
šalinimas;
 elementų geometrijos suliejimas remiantis
atributine informacija;
 koordinačių
sistemos
nustatymas
ar
perprojektavimas iš vienos koordinačių sistemos į
kitą;
 linijinio ar poligoninio sluoksnio geometrijos
generalizavimas ir glotninimas;
 elementų sluoksnio sukūrimas iš užklausa atrinktų
duomenų;
 sluoksnio sukūrimas iš pateikto X, Y koordinačių

3.10. Reikalavimai
duomenų platinimui

sąrašo;
 erdvinių duomenų apkirpimas;
 buferinių zonų aplink objektus sudarymas;
 apibendrinančios statistikos apskaičiavimas;
 erdvinių objektų sankirta.
29. Siūloma programinė įranga turi turėti galimybę atlikti
erdvinės statistikos analizės funkcijas:
 artimiausio
kaimyninio
objekto
indekso
skaičiavimas (angl. average nearest neighbor);
 objektų sankaupų susidarymo įverčio nustatymas
(Getis-Ord General G) (angl. high/low clustering);
 erdvinės autokoreliacijos nustatymas (angl. spatial
autocorrelation);
 santalkų ir išimčių analizė pagal Anselin Local
Moran‘s statistinį įvertį (angl. cluster and outlier
analysis);
 centrinio objekto radimas, erdvinio vidurkio,
medianos radimas ir kt.
30. Siūloma programinė įranga turi turėti galimybę atlikti
duomenų apdorojimą aukščiau išvardintais būdais
naudojant integruotą scenarijų kalbą. Naudojant scenarijų
kalbą turi būti galimybė sujungti duomenų apdorojimo
funkcijas į logines vykdymo sekas.
31. Siūlomoje programinėje įrangoje turi būti numatyta
aplinka, skirta kurti duomenų apdorojimo loginių
vykdymo sekų modelius. Modeliuose turi būti galimybė
interaktyviai sujungti programinėje įrangoje naudojamų
funkcijų seką, galimybė naudoti iteratorius. Turi būti
galimybė ruošti pilnai funkcionuojančius modelius
nenaudojant programavimo priemonių. Programinėje
įrangoje turi būti galimybė naudotojams keistis paruoštais
modeliais.
32. Siūlomoje programinėje įrangoje turi būti galima vykdyti
modelius
bei
geografinio
apdorojimo
(angl.
geoprocessing) funkcijas naudojant scenarijų kalbą,
automatizuoti modelių vykdymą.
33. Siūloma programinė įranga turi turėti priemones dalintis
žemėlapio sluoksniais, žemėlapiais ar projektais;
programinė įranga turi leisti supakuoti sluoksnio,
žemėlapio ar projekto duomenis ir nustatymus į failą;
supakuotą paketą išsaugoti lokaliai, ar kompiuterių tinkle.
Talpinant paketą kompiuterių tinkle numatyti, kokie
naudotojai ar jų grupės galės atsisiųsti patalpintą
informaciją.

3.11. Suderinamumas
koordinačių
sistemomis

su

3.12. Reikalavimai
lokalizavimui
3.13. Reikalavimai
funkcionalumo
plėtimui

3.14. Reikalavimai
dokumentacijai

3.15. Suderinamumas
interoperabilumas:

3.16. Operacinė sistema:

ir

34. Siūloma programinė įranga turi būti suderinama su
Lietuvos valstybine koordinačių sistema - LKS-94. Ši
sistema turi būti programinės įrangos palaikomų
koordinačių sąraše.
35. Siūloma programinė įranga privalo turėti galimybę atlikti
vektorinių ir rastrinių duomenų transformavimą iš
vietinių į LKS-94 koordinačių sistemą.
36. Siūloma programinė įranga privalo būti suderinama su
EPSG koordinačių aprašais.
37. Siūloma programinė įranga turi turėti priemones rastrinių
ir vektorinių duomenų geografiniam orientavimui
naudojant tikslias X, Y koordinačių poras.
38. Siūloma programinė įranga turi būti suderinta su
Lietuvoje naudojamais rašto simboliais, datos ir laiko
formatais, rūšiavimo tvarka.
39. Siūloma programinė įranga turi turėti priemones plėsti
programos funkcionalumą pridedant naujus grafinės
naudotojo sąsajos elementus.
40. Siūlomos programinės įrangos funkcionalumo, grafinės
naudotojo sąsajos plėtimui turi būti gamintojo
pateikiamas plėtimo komplektas (SDK), skirtas
modernioms programavimo aplinkoms, pavyzdžiui
Micorosoft .NET.
41. Siūloma programinė įranga privalo turėti plėtimo
dokumentaciją, kurioje aprašoma, kaip plėsti programos
funkcionalumą naudojant scenarijų kalbas bei modernias
programavimo kalbas.
42. Siūloma programinė įranga privalo turėti naudotojui
skirtą programinės įrangos dokumentaciją su naudojimo
pavyzdžiais.
43. Siūloma programinė įranga privalo turėti programos
funkcionalumo plėtimo funkcionalumo pavyzdžius.
44. Siūloma programinė įranga turi būti suderinama su ISO
19115 metaduomenų standartu.
45. Siūloma programinė įranga turi būti suderinama Inspire
metaduomenų profiliu ir turėti priemones šiems
metaduomenims kurti ir kaupti.
46. Siūlomoje programinėje įrangoje turi būti galima
importuoti ir eksportuoti erdvinius duomenis 1XML
formatu duomenų apsikeitimui.
47. Siūloma programinė įranga turi būti suderinama su OGC
WMS, WMTS, WCS, KML standartais, ir skaityti jais
pateikiamus duomenis ar kompiuterių tinklo paslaugas
48. Siūloma programinė įranga turi būti įdiegta ir tinkamai
veikti darbinėje stotyje su įdiegta Windows 7, 8.1 ar 10

3.17. Reikalavimai
aptarnavimui
3.18. Integracija su turinio
valdymo sistema

3.19. Pagrindo žemėlapiai

3.20. Smart mapping

3.21. Vektorinės išklotinės

3.22. Erdvės
ir
laiko
duomenų
analizė,
kubai
3.23. Kontekstinis
pateikimas

3.24. Užduočių
(tasks)

įrankių

sekos

3.25. Licencijų valdymas

versijos operacine sistema
49. Programinės įrangos techninio aptarnavimo laikotarpis –
12 mėn. nuo įdiegimo datos. Sutartyje turi būti numatyta
galimybė pratęsti techninį aptarnavimą 12 mėnesių
50. Programinės įrangos licencija turi apimti prieigą prie
organizacijai skirtos turinio valdymo sistemos,
pasiekiamos žiniatinklyje kaip debesų kompiuterijos
(angl. cloud computing) paslauga. Programinė įranga turi
leisti į turinio valdymo sistemą publikuoti, modifikuoti
interneto žemėlapius, atskirus žemėlapio sluoksnius,
trimates scenas. Turi būti galimybė naudoti turinio
valdymo sistemą programinės įrangos licencijų
administravimui, bendrai naudojamų paslaugų, tokių kaip
kartografinio pagrindo žemėlapiai, valdymui.
51. Programinė įranga turi leisti administratoriui nustatyti ir
naudotojui pasirinkti kartografinio vaizdo pagrindo
žemėlapius, pateikiamus kaip žemėlapio išklotinių (angl.
Tiled map service) paslaugos. Turi būti prieinami
pasaulio ir Lietuvos pagrindo žemėlapiai.
52. Programinė įranga erdvinių duomenų atvaizdavimui turi
pateikti
naudotojui
simbolizavimo
nustatymų
komplektus,
atitinkančius
žemėlapyje
grafiškai
pateikiamos informacijos tipą ir rūšį pagal kartografijos
principus.
53. Programinė įranga turi leisti kurti vektorinių išklotinių
daugiamastelinius žemėlapius (angl. vector tiles).
Vektorinių išklotinių žemėlapiai – optimizuoti grafiniam
atvaizdavimui ir perdavimui kompiuterių tinklais
vektorine išraiška žemėlapiai.
54. Turi būti priemonės, laike kintančių erdvinių reiškinių
duomenų analizei. Turi būti galimybė sudaryti trimačius
erdvinius modelius – erdvės – laiko kubus (angl. space –
time cube)
55. Programinės įrangos grafinė naudotojo sąsaja turi veikti
kontekstiniu principu – sistemos funkcionalumas ir
įrankiai pasiekiami priklausomai nuo pasirinktų kitų
elementų, pavyzdžiui, įrankiai, skirti tam tikro sluoksnio
valdymui rodomi pasirinkus tokio tipo sluoksnį
žemėlapio turinyje.
56. Programinė įranga turi leisti interaktyviai, be
programavimo žinių kurti naudotojui skirtų užduočių
sekas, apimančias įrankių, grafinės naudotojo sąsajos
elementų panaudojimą, kitas interakcijas. Tokių sekų
žingsnius turi būti galima aprašyti, pateikti naudotojui
užduočių vykdytojui instrukcijas. Turi būti galima
užduočių sekos žingsnius nustatyti privalomais ar
pasirenkamais,
vykdomus
automatiškai,
pusiau
automatiškai ar rankiniu būdu. Turi būti galimybė
užduočių seką eksportuoti į failą apsikeitimui.
57. Programinė įranga turi turėti galimybę valdyti licencijas

3.26. Grafikos reikalavimai

3.27. 64 bitai

nuotoliniu būdu per administravimo posistemę,
pasiekiamą interneto naršykle. Turi būti galimybė
administratoriui valdyti licencijas, nurodant, kuriems
identifikuojamiems naudotojams jos yra suteikiamos,
stebėti programinės įrangos naudojimo istoriją
(pavyzdžiui,
paskutinio
programinės
įrangos
panaudojimo datą ir laiką)
58. Programinės įranga dvimačių žemėlapių ir trimačių scenų
atvaizdavimui turi naudoti techninės kompiuterio įrangos
grafinio procesoriaus galimybes. Naudotojui turi būti
leidžiama pasirinkti iš modernių OpenGL ir DirectX
technologijų vaizdo formavimui.
59. Programinė įranga turi būti skirta 64 bitų kompiuterio
architektūrai.

4. REIKALAVIMAI 3D MODELIAVIMO PLĖTINIUI
Eil.
Parametro
nr.
pavadinimas
4.
Reikalavimai paviršių
kūrimui ir analizei

Pirkimo objektas
1. Siūlomoje programinėje įrangoje turi būti galimybė
naudotis šiais paviršių kūrimo būdais:
 atvirkštinio atstumui svorio (angl. Inverse
Distance Weighting)
 krigingo
 natūralių kaimynų (angl. Natural neighbor)
 splaino (angl. spline)
 topografinių duomenų pavertimo tipologiškai
taisyklingu paviršium
 tendencijų
interpoliacijos
(angl.
trend
interpolation)
2. Siūlomoje programinėje įrangoje turi būti galimybė kurti
paviršius kaip trikampių tinklą (angl. TIN) panaudojant
vektorinius duomenis.
3. Siūlomoje programinėje įrangoje turi būti galimybė atlikti
šias paviršiaus analizės funkcijas:
 šešėlių metamų paviršiaus apskaičiavimas ir
vaizdavimas
 paviršiaus šlaitų nuolydžio apskaičiavimas ir
vaizdavimas
 paviršiaus šlaitų ekspozicijos apskaičiavimas ir
vaizdavimas
 skirtumo tarp dviejų paviršiaus apskaičiavimas
 matomumo nuo paviršiaus apskaičiavimas ir
vaizdavimas
 matomumo nustatyta linija apskaičiavimas ir
vaizdavimas
 trajektorijos ant trimačio paviršiaus ilgio
apskaičiavimas
 tūrio apskaičiavimas



4.1. Reikalavimai
objektų kūrimui

4.2. Reikalavimai
objektų analizei

4.3. Reikalavimai
dokumentacijai
4.4. Reikalavimai
aptarnavimui

2D taškams Z koordinatės suteikimas remiantis
3D paviršium
 2D objektams Z koordinatės suteikimas remiantis
3D paviršium
Izolinijų iš 3D paviršiaus sukūrimas
3D
4. Siūlomoje programinėje įrangoje turi būti galimybė
redaguoti vektorinius duomenis (taškus, linijas,
poligonus) 3D aplinkoje. Redagavimas turi apimti
pritraukimą 3D aplinkoje, įvedinėti objektą naudojant
XYZ koordinates, interpoliuoti 3D objektus iš esamo
paviršiaus.
5. Siūlomoje programinėje įrangoje turi būti galimybė 3D
objektų kūrimui pasinaudoti skurtais 3D modeliais (3D
Studio Max(*.3ds), OpenFlight (*.flt), and COLLADA
(*.dae))
6. Siūlomoje programinėje įrangoje turi būti galimybė kurti
3D objektus iš 2D objektų pasinaudojant aprašytomis
taisyklėmis
3D
7. Siūlomoje programinėje įrangoje turi būti galimybė atlikti
trimačių objektų modelių analizę naudojant šias
funkcijas:
 Trimačių buferių zonų sudarymas
 Skirtumo tūrio tarp trimačių objektų sudarymas
 Trimačių objektų, patenkančių į kitą trimatį
objektą išrinkimas
 Trimatė sankirta
 Pastatų modelių automatinis generavimas iš
pastatų stogų lazerinio skenavimo būdu surinktų
duomenų
 Atstumo nustatymas trimatėje erdvėje tarp
erdvinio objekto ir kito, artimiausio pirmajam
8. Siūloma programinė įranga privalo turėti vartotojui skirtą
programinės įrangos dokumentaciją su naudojimo
pavyzdžiais.
9. Programinė įranga turi būti patiekta su vienerių metų
techniniu aptarnavimu prasidedančiu nuo įrangos
pateikimo datos.

5. REIKALAVIMAI INVESTICINIO – REPREZENTACINIO
OPERATYVINĖS STEBĖJIMO SISTEMOS KONFIGŪRACIJAI
Eil.
nr.
5.

5.1.

MODELIUI

IR

Pirkimo objektas
Turi būti sukurtas investicinis – reprezentacinis 3D modelis, pasiekiamas interneto
naršyklėje. Modelyje turi būti pavaizduotas reljefas, esamų Klaipėdos LEZ pastatų
trimačiai vektoriniai modeliai ir medžiai bei teminiai trimačiai ir dvimačiai duomenų
sluoksniai.
Modelis turi būti sukurtas geriausių modelio kūrimo metu rinkoje egzistuojančių duomenų
pagrindu. Jei tokių duomenų nėra arba jų kokybės trūksta, trimačiai duomenys turi būti

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

5.13.

5.14.
5.15.

papildyti arba pataisyti duomenimis iš bepiločių orlaivių.
Modelis turi būti papildytas naujausiomis ortofotografijomis, sukurtomis naudojantis
profesionalius bepiločius orlaivius.
Teritorijoje aplink Klaipėdos LEZ teritoriją turi būti atvaizduojami kontekstiniai
duomenys: pastatai, reljefas, gatvės, eismo intensyvumas, informacija apie įmones ir
viešąją infrastruktūrą. Šie duomenys turi būti palaikomi ir atnaujinami kaip internetiniai
duomenų servisai.
Modelis turi būti pasiekiamas internetiniame portale, kuriame pagal poreikį būtų galima
platinti papildomus žemėlapius ir 3D modelius. Portalo administravimas turi priklausyti
perkančiajai organizacijai.
Turi būti sukurtas žemėlapis, kuriame būtų pavaizduota informacija apie Klaipėdos LEZ
teritorijoje veikiančias įmones ir laisvus sklypus, demografinę situaciją ir kitą
investuotojams aktualią infrastruktūrą (artimiausias viešojo maitinimo, sveikatos apsaugos
įstaigas, rekreacinius objektus ir pan.) aplinkinėse teritorijose.
Turi būti sukurtas žemėlapis, kuriame pavaizduotos Klaipėdos LEZ ir gretimoje aplinkoje
esančių teritorijų pobūdis ir paskirtis (pagal GDR10LT nomenklatūrą), želdiniai (pagal
Klaipėdos miesto savivaldybės viešai teikiamus duomenis), hidrologinius objektus (pagal
GDR10LT nomenklatūrą).
Turi būti sukurtas žemėlapis, kuriame pavaizduotas teritorijų planavimas pagal Klaipėdos
miesto ir rajono teritorijų planavimo viešai teikiamus duomenis: bendrieji planai, detalieji
planai, specialieji planai, išpildomosios topografinės / geodezinės nuotraukos.
Turi būti sukurtas žemėlapis, kuriame pavaizduotas inžinerinių komunikacijų tinklas pagal
Klaipėdos miesto savivaldybės viešai teikiamus duomenis.
Turi būti atvaizduojamas triukšmo ir jo prevencijos priemonių žemėlapis, sudarytas pagal
Klaipėdos miesto savivaldybės nuolat atnaujinamus viešus duomenų sluoksnius.
Turi būti sudarytas rekreacinės paskirties objektų žemėlapis, panaudojant Klaipėdos
miesto ir rajono savivaldybių nuolat atnaujinamus viešus duomenų sluoksnius.
Visi aukščiau išvardinti žemėlapiai ir 3D modeliai turi būti apjungti į vientisą internetinį
pristatymą, papildytą iliustracijomis, aprašais ir infografikais.
Visi žemėlapiai, 3D modeliai ir jų rinkiniai turi būti pasiekiami internetiniame portale.
Žemėlapius, 3D modelius ir jų rinkinius turi būti galima nesudėtingai (be programavimo)
papildyti naujais duomenimis.
Operatyvinio stebėjimo programinė įranga turi būti sukonfigūruota ir pritaikyta palaikyti
bei atnaujinti investicinį – reprezentacinį Klaipėdos LEZ modelį. Sistemoje turi būti
galimybė kaupti ir redaguoti Klaipėdos LEZ priklausančius erdvinius duomenis.
Operatyvinio stebėjimo sistemoje turi būti internetinės aplikacijos, skirtos Klaipėdos LEZ
aplinkos, įmonių, sklypų ir vaizdo stebėjimo kamerų redagavimui, stebėjimui ir valdymui.
Turi būti sukurtos suvestinės, skirtos realiu laiku stebėti Klaipėdos LEZ teritorijoje
vykstančius procesus, darbus, projektus.

