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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1 UAB „Lectio divina“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "UAB 

„Lectio divina“ naujų skaitmeninių bei žiedinės ekonomikos paslaugų/produktų kūrimas, 

investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą" (Nr. 13.1.1-LVPA-K-309-01-0034), 

bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato 

įsigyti: audioknygų skaitmeninės platformos ir mobiliosios aplikacijos sukūrimo paslaugas. 

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo 

taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 

1K-316 (toliau – Taisyklės) 

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 

(toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos). 

1.4 Pirkimo dokumentai ir skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų 

investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt. 

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 

abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.  

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus 

atitinkančio Tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 

punkte nustatyta tvarka. 

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo 

procedūromis susijusius pranešimus: įgaliotas asmuo Andrius Pšemeneckas, +37061634494, el. 

paštas projektai@findep.lt, Maironio g. 6-1, LT-44302 Kaunas. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Perkamos audioknygų skaitmeninės platformos ir mobiliosios aplikacijos sukūrimo 

paslaugos (1 kompl.), kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje. 

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis 

ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, 

kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai. 

2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam 

paslaugų kiekiui. 

2.4. Paslaugos turi būti suteiktos iki 2023-08-31. Sutarties pratęsimo nenumatoma. 

2.5. Paslaugų suteikimo vieta – Pylimo g. 10-15, Vilnius, LT-01117, Vilniaus m. sav. 

 

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

 

3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus: 

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: 
Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 

reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

3.1.1.1 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 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

šio reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas 

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 

http://www.esinvesticijos.lt/
mailto:projektai@findep.lt
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Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 

reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus išrašas iš teismo sprendimo, išduotas 

ne anksčiau kaip 60 dienų iki 

pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentas išduotas 

anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas 

ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo 

terminas, toks dokumentas yra 

priimtinas. Pateikiama tinkamai 

patvirtinta dokumento kopija arba 

pateikiamas laisvos formos tiekėjo 

raštiškas patvirtinimas, kad jis 

atitinka šiame punkte nurodytą 

kvalifikacijos reikalavimą 

 

 

3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai: 

 
Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 

reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

3.1.2.1. Tiekėjo vidutinė metinė apyvarta per paskutinius 

3 metus ,o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau 

ar veiklą pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto 

įregistravimo ar veiklos pradžios, yra ne 

mažesnė nei 100 tūkst. Eur 

 

Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – 

reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai 

sumuojami). 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

šio reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas 

Viešai prieinama informacija, 

remiantis Registrų centro 

duomenimis. 

3.1.2.2. Tiekėjas per paskutinius 3 metus yra 

įgyvendinęs bent vieną audioknygų 

skaitmeninės platformos ir (ar) mobiliosios 

aplikacijos sukūrimo projektą, kurio vertė / 

įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 

0,7 pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės be PVM 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

šio reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas 

Jei tiekėjas pateikia kliento sutarčių 

sąrašą bei rekomendaciją, kurioje yra 

nurodyta jog darbai buvo įvykdyti 

tinkamai ir laiku bei nurodoma 

sutarties bendra vertė yra laikoma, 

kad tiekėjas atitinka keliamus 

kvalifikacinius reikalavimus 

3.1.2.3. 

 

Pirkimo sutartį turi vykdyti kvalifikuotas (-i) IT 

srities specialistas (-ai), kuris (-e) per 

paskutinius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos būtų atlikęs (-ę) numatytos 

srities darbus ir turėtų tokią patirtį numatytoje 

srityje: 

 

1. Tinkamai įgyvendinti ne mažiau kaip 3 

skirtingi projektai, kurių metu buvo 

kuriama skaitmeninė platforma ir (ar) 

mobilioji aplikacija. 

2. Ne mažesnė nei 3 metų patirtis dirbant su 

Dart arba lygiaverte programavimo kalba. 

3. Ne mažesnė nei 3 metų patirtis dirbant su 

Flutter arba lygiaverčiu karkasu. 

4. Patirtis dirbant su PHP  arba lygiaverte 

programavimo kalba 

5. Patirtis dirbant su Laravel 9 arba 

lygiaverčiu karkasu. 

6. Ne mažesnė nei 3 metų patirtis dirbant su 

MySQL arba lygiavertėmis duomenų 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

bent vieno iš 

reikalavime 

nurodytų punktų 

(1-9), 

pasiūlymas 

atmetamas.  

Jei projekto 

įgyvendinimo 

faktas nėra 

patvirtinimas 

užsakovo 

atstovo, tuo 

projektu 

grindžiamas 

specialisto 

patirties 

laikotarpis nėra 

užskaitomas 

Siūlomų specialistų sąrašas 

(3 priedas), kuriame turi būti 

nurodyta IT specialisto (-ų) per 

paskutinius 3 metus iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos 

reikalaujama patirtis. 

 

 

Pirkėjas pasilieka teisę tiesiogiai 

susisiekti pagal nurodytus kontaktus, 

siekiant įsitikinti projekto 

įgyvendinimu, kuriuo yra grindžiama 

specialisto patirtis.  

 

Jei pasitelkiami specialistai 

pasiūlymo pateikimo metu nėra 

tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo 

subtiekėjo darbuotojai, turi būti 

pateikti dokumentai, įrodantys, kad 

laimėjimo atveju jie bus įdarbinti. 
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Eil.  

Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 

reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai 

bazėmis. 

7. Patirtis dirbant su Git versijų arba 

lygiaverte kontrolės sistema. 

8. Ne mažiau nei 3 metai patirties dirbant su 

Javascript arba lygiaverte programa. 

9. Ne mažiau kaip 3 metai patirties dirbant su 

REST API arba lygiaverte infrastruktūra. 

 

 

Darbo patirtis skaičiuojama sumuojant projekto 

vykdymo pradžios ir pabaigos intervalus 

sumuojant mėnesiais, metais ar dienomis.  

 

Projektų laikas, kuris neįėjo į projektų 

įgyvendinimo terminus, nėra įtraukiamas į 

specialistų kvalifikacinę darbo patirtį.   

 

Vienas specialistas gali atitikti keliamą 

kvalifikacinę patirtį daugiau negu viename 

punkte. 

 

* Pastabos: 

1) 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; 

2) 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). 

 

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 punkte 

nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio 

subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.1 punkte nustatytus kvalifikacijos 

reikalavimus turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (pajėgumai nesumuojami). 

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 

melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

3.4 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). 

3.5 Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekėjų) pajėgumais siekiant 

įrodyti savo atitikima kvalifikacijos reikalavimais, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo 

sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą Pirkėjui pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo 

sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus 

prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, 

kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai 

patvirtinančias priemones. 

3.6 Pirkėjas nereikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant 

įrodyti savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo 
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sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės 

prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju). 

 

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

 

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

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

įvykdymui. 

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. 

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.  

4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. 

Pasiūlymas teikiamas elektroniniame laiške adresu projektai@findep.lt, laiško temoje nurodant 

„Audioknygų skaitmeninės platformos ir mobiliosios aplikacijos sukūrimo paslaugos“.  

4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo el. paštu pateiktų dokumentų visuma: 

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą; 

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus bendruosius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus 

pagrindžiantys dokumentai; 

4.5.3. konkurso sąlygose nurodytus ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir 

profesinio pajėgumo reikalavimus pagrindžiantys dokumentai 

4.5.4. pasiūlymo galiojimo užtikrinimo įvykdymą patvirtinantys dokumentai (mokėjimo 

pavedimo kopija, įrodančią, kad užstatas buvo pervestas į Pirkėjo nurodytą sąskaitą ir atitinka visas 

10.4. konkurso sąlygų punkte nurodytas sąlygas); 

4.5.5. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą 

teikia ūkio subjektų grupė; 

4.5.6. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės 

narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja 

teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. 

4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų apimtį. 

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

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

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. gruodžio mėn. 28 d. 10.00 val. (Lietuvos 

Respublikos laiku) atsiuntus jį elektroniniu laišku adresu: projektai@findep.lt. Tiekėjo prašymu 

Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo 

gavimo dieną, valandą ir minutę.  

4.10  Pirkėjas neatsako už nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti 

pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neperžiūrimi ir grąžinami tiekėjui el. paštu, iš kurio buvo 

gautas pasiūlymas.  

4.11  Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir 

apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti 

atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų apimtį, kainos sudėtines dalis, į 

techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į paslaugos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir 

visos tiekėjo išlaidos, susijusios su paslaugos suteikimu, kaip nurodyta specifikacijoje. 

4.12  Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų nuo jo pateikimo datos. Jeigu 

pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta 

pirkimo dokumentuose. 

4.13  Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų 

jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. 

4.14  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 fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.  

mailto:projektai@findep.lt
mailto:projektai@findep.lt
http://www.esinvesticijos.lt/
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4.15  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 

 

5.1 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 2 darbo dienoms 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.  

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso 

sąlygas. 

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga 

informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, 

keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta 

tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime ir pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą, jei 

reikia. 

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.  

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo 

susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais 

įgalioti palaikyti: įgaliotas asmuo Andrius Pšemeneckas, tel. Nr. +37061634494, el. paštas 

projektai@findep.lt.  

 

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS  

 

6.1 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, 

tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Pasiūlymai bus vertinami 2022 m. gruodžio 

mėn. 28 d. 11.00 val. siųsto laiško atidarymas ir pasiūlymo parsisiuntimas prilyginamas 

susipažinimui su Tiekėjų siųstais pasiūlymais. 

6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos 

anksčiau nei pasiūlymų susipažinimo procedūra, nurodyta Konkurso sąlygų 6.1 punkte. 

6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar 

jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

6.4 Komisija nagrinėja: 

6.4.1.  ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją 

ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka bendruosius tiekėjų kvalifikacijos ir ekonominės ir finansinės 

būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus; 

6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą 

šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; 

6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos (neįprastai maža kaina laikoma, kai 

tiekėjo pasiūlyta kaina daugiau nei 30 % skiriasi nuo kitų tiekėjų pasiūlytų kainų vidurkio). 

6.5 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, Komisija prašo tiekėją šiuos 

duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo 

dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos 

duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus. 

mailto:projektai@findep.lt
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6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis 

paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti 

trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.  

6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo 

klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas 

aritmetines klaidas, nekeičiant paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines 

klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis 

dalimis.  

6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o 

ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą 

terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių 

dalių pagrindimą. 

6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.  

6.10  Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.  

 

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

 

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai); 

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi; 

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją 

ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų; 

7.1.4. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme 

nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba 

dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo 

pasiūlymo; 

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino 

pasiūlymo; 

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško 

kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis 

teisėtomis priemonėmis; 

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, 

Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina. 

7.1.9. tiekėjas neįvykdė arba įvykdė netinkamai pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sąlygas, 

nurodytas 10.4. konkurso sąlygų punkte. 

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio 

sprendimo priėmimo dienos. 

8. DERYBOS 

 

8.1 Derybos vykdomos nebus. 

 

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 

 

9.1 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 

pateiktas ankščiausiai el. paštu projektai@findep.lt.  

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo 

pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. 

mailto:projektai@findep.lt
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9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas  

sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį. 

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo 

sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, 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. 

9.5 Pirkėjas, priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo arba priėmęs sprendimą nutraukti 

pirkimą, nedelsdamas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo, praneša kiekvienam 

pasiūlymą pateikusiam dalyviui elektroniniu paštu. 

 

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

 

10.1 Esminės pirkimo sutarties sąlygos: 

10.1.1.  Paslaugų suteikimo terminas: iki 2023-08-31. Sutarties pratęsimo galimybė 

nenumatoma. 

10.1.2. Atsiskaitymo sąlygos: 

10.1.2.1. išankstinis mokėjimas nenumatomas. 

10.1.2.2. tarpiniai mokėjimai atliekami periodiškai kas mėnesį (ar kitokiu dažnumu) po to, 

kai Tiekėjas pateikia sąskaitą faktūrą, tarpinį paslaugų perdavimo aktą bei ataskaitą už atliktas 

paslaugas. Tarpinis mokėjimas Tiekėjui turi būti pervedamas ne vėliau per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos. Tarpiniai mokėjimai gali būti atliekami kas 

mėnesį (ar kitokiu dažnumu) ir negali viršyti 65 proc. Sutarties vertės; 

10.1.2.3. galutinis mokėjimas Tiekėjui sumokamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

nuo pasirašyto galutinio priėmimo–perdavimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros 

gavimo dienos. 

10.1.3. Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius Pirkimo sutarties be pagrįstų ir nuo 

Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, Pirkėjas skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius nuo neįvykdytos 

Pirkimo sutarties vertės tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 10 proc. Pirkimo 

sutarties vertės. 

10.1.4. Be pateisinamų priežasčių per Pirkimo sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui 

nesumokėjus už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,02 

proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 

10.2 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso 

sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu; 

10.3 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo 

kaina ir pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos pirkimo sąlygos. 

10.4 Pasiūlymo galiojimas iš Tiekėjo pusės yra užtikrinimas užstatu: 

10.4.1. Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, iki pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos turi pervesti į UAB „Lectio divina“ (į.k. 304868011) sąskaitą LT077300010173102735, 

„Swedbank“, AB, užstatą, nurodytą konkurso sąlygų 10.4.2. punkte.  

10.4.2. Užtikrinimo vertė –  5 000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų 00 ct).  

10.4.3. Šis užstatas neatima teisės iš Pirkėjo atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus 

informaciją, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė 

įsipareigojimų Pirkėjui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė. 

10.4.4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimu įsipareigojama Pirkėjui sumokėti konkurso sąlygų 

10.4.2. punkte nurodyto dydžio sumą t.y. Pirkėjas turi teisę užstato Tiekėjui negrąžinti, jeigu: 

10.4.4.1. Tiekėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu; 

10.4.4.2. Tiekėjas, kuris yra paskelbtas konkurso nugalėtoju, raštu atsisako sudaryti pirkimo 

sutartį arba iki nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį 

pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis. 
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10.4.5. Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po pasiūlymų 

teikimo termino pabaigos grąžinti Tiekėjams pervestus užstatus (išskyrus 10.4.4. nurodytas 

aplinkybes) į tas sąskaitas, iš kurios užstatai buvo gauti, kai:  

10.4.5.1. Pasibaigia konkurso pasiūlymų pateikimo terminas ir yra paskelbtas laimėjęs 

Tiekėjas; 

10.4.5.2. Tiekėjas užstatą pervedė per vėlai t.y. po pasiūlymų teikimo termino pabaigos; 

10.4.5.3. Buvo nutrauktos pirkimo procedūros. 

10.5  Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu: 

10.5.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo 

dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, 

tiekėjams; 

10.5.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo 

dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas; 

10.5.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos 

naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai; 

10.5.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai 

taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose. 

10.6 Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti 

keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų 

pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar 

paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju. 

 
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11.1  Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos. 

11.2  Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo 

procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti ir nutrauks procedūras jeigu 

paaiškėtų, kad būtų pažeisti VPĮ 17 str. 1 dalyje nustatyti principai. 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 įsigijusiems tiekėjams.  

11.3  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, bei jo pasiūlytą kainą. 

11.4  Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams 

ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų 

naudojimą, neskelbiami. 
 

12. PRIEDAI 

9.1. Techninė specifikacija; 

9.2. Pasiūlymo forma; 

9.3. Specialistų sąrašas 

9.4. Sutarties projektas 
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1 konkurso sąlygų priedas „Techninė specifikacija“ 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

 

Ši techninė specifikacija yra neatsiejama konkurso sąlygų dalis. Paslaugos techninės savybės yra 

suprantamos kaip minimalios reikalingos pirkėjui. Siūlomos paslaugos turi būti lygiavertės arba 

ne prastesnės nei aprašoma šioje techninėje specifikacijoje. Paslaugoms apibūdinti naudojami 

terminai ir įvardintos technologijos suprastinos kaip analogiškos arba lygiavertės. 

Pirkimo objektas - Audioknygų skaitmeninės platformos ir mobiliosios aplikacijos sukūrimo 

paslaugos.  

 

Naudojamos sąvokos: 

Pirkėjas – UAB „Lectio divina“ 

Platforma – Audioknygų skaitmeninė platforma 

 

Techniniai reikalavimai: 

1. Platforma: 

1.1 Turi turėti šias funkcijas: 

1.1.1. Leisti Pirkėjui nuomoti ir/arba parduoti audioknygas, o Pirkėjo klientams 

klausyti, pirkti audioknygas internetu. 

1.1.2. Būti pilnai integruojama į Pirkėjo naudojamą išteklių valdymo sistemą ir 

automatiškai keistis su ja duomenimis realiu laiku, t.y, kliento atlikti 

veiksmai Platformoje perkeliami į Pirkėjo naudojamą išteklių valdymo 

sistemą, ir atvirkščiai (Pirkėjo išteklių valdymo sistemoje atlikti 

veiksmai matomi Platformoje). 

1.1.3. Veikti debesų kompiuterijos (angl. cloud computing) principu ir būti 

įdiegiama į Pirkėjo nurodytą serverį. 

1.1.4. Veikti tiek stacionariuose, tiek nešiojamuose kompiuteriniuose 

įrenginiuose, išmaniuosius telefonus bei planšetes. 

1.2 Veikti taikant šiuos techninius reikalavimus: 

1.2.1 Interneto serveris, kuriame veikia PHP versija 8.0 ar naujesnė, ir šie su 

serveryje naudojama PHP versija suderinami moduliai: PostgreSQL 

arba Firebase, Open SSL. Papildomam duomenų saugumui užtikrinti 

rekomenduojamas SSL sertifikatas. 

1.2.2 Platforma veikia su visomis galutinėmis PHP versijomis (pradedant 

versija 8.0), išleistomis iki sutarties pasirašymo dienos. 

1.2.3 Kliento įrenginyje turi būti įdiegta su naujausiais standartais suderinama 

interneto naršyklė. 

1.3 Turėti šiuos modulius ir jų galimybes: 

1.3.1 Prisijungimas: saugus prisijungimas prie Platformos, pamiršto 

slaptažodžio atkūrimas. Klientų slaptažodžiai saugomi naudojant Bcript 

duomenų šifravimo (angl. one-way hashing) algoritmą, todėl net ir 

įsilaužus į Pirkėjo serverį ir pavogus klientų duomenis, slaptažodžių 

iššifravimas neįmanomas. 
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1.3.2 Valdymo skydas: prisijungęs vartotojas mato savo narystės informaciją, 

įsigytas audioknygas, mokėjimų istoriją. Valdymo skyde vartotojas gali 

pakeisti paskyros slaptažodį, pakeisti mokėjimo būdą, atšaukti turimą 

prenumeratą. 

1.3.3 Registracija: vartotojai gali užsiregistruoti naudojant elektroninį paštą 

arba socialinius tinklus (Google, Facebook). Vartotojo paskyra 

patvirtinama ir tampa aktyvi paspaudžiant nuorodą gautą el. paštu, po 

registracijos, kurią atsiunčia Platforma. 

1.3.4 Audioknygų prenumerata: prenumeratą vartotojai gali įsigyti mėnesiui 

laiko, atsiskaitant kiekvieną mėnesį ir mokant į priekį. Užsisakant 

ilgesniam laikui taikoma Pirkėjo nustatyta nuolaida (kurios gali ir 

nebūti). Apmokėjimas už audioknygų prenumeratą atliekamas 

naudojantis trečiošios šalies integracija Visa/Mastercard kortele ir/arba 

el. bankininkyste. Užsisakius prenumeratą gaunamas el. laiškas su 

patvirtinimu bei kvietimu pradėti klausytis audioknygų.  

1.3.5 Administravimo skydas: Pirkėjas gali prisijungti prie vidinės, tik jam 

skirtos Platformos dalies, kurioje gali: matyti ir valdyti vartotojų sąrašą; 

matyti ir valdyti prenumeratas; matyti ir valdyti audioknygas; matyti ir 

valdyti visus sistemos išrašus, susijusius su vartotojų veikla bei 

audioknygomis. Administravimo skyde Pirkėjas taip pat gali matyti 

statistiką, skirtą duomenų analizei ir palyginimui. 

2. Mobilioji aplikacija: 

2.1 Turi turėti šias funkcijas, modulius ir galimybes: 

2.1.1 Galimybę vartotojams įsidiegti programėlę į mobilų įrenginį, planšetę, 

tiek Android, tiek iOS operacinėms sistemoms atitinkamai iš Apple 

Appstore arba Google Play mobiliųjų programėlių parduotuvių. 

2.1.2 Galimybę įsidiegus programėlę vartotojams prisijungti su ta pačia 

paskyra, kurią turi ir Platformos WEB versijoje.  

2.1.3 Galimybę prisijungus prie programėlės audioknygas saugiai atsisiųsti į 

savo mobilųjį per programėlę ir klausyti jų tiek turint, tiek neturinti 

interneto ar Wifi ryšio. 

2.1.4 Turi atkartoti klientinės WEB dalies funkcionalumą. 

3. Techninė pagalba ir Platformos atnaujinimai:  

3.1. Turi būti teikiama nemokama techninė pagalba 12 (dvylika) mėnesių nuo 

Platformos perdavimo Pirkėjui šiomis sąlygomis: 

3.1.1. Techninė pagalba teikiama visiems su Platforma dirbantiems Pirkėjo 

darbuotojams. 

3.1.2. Visu techninės pagalbos laikotarpiu Pirkėjo pastebėtos klaidos šalinamos 

neatlygintinai. 

3.1.3. Gavęs Pirkėjo pranešimą apie Platformos klaidą, Paslaugų tiekėjas 

įsipareigoja ne daugiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas atlikti 

reikalingą testavimą, skirtą patvirtinti arba paneigti klaidą. Paaiškėjus, 

jog klaida egzistuoja, pašalinti ją per 7 (septynias) darbo dienas nuo 

pranešimo gavimo ir atnaujinti Platformos kopiją, įdiegtą Pirkėjo 

serveryje. 

3.2. Paslaugų tiekėjas įsipareigoja mažiausiai kartą per 4 mėnesius nemokamai įdiegti 

visus reikalingus saugumo atnaujinimus 12 (dvylika) mėnesių nuo Platformos 

perdavimo Pirkėjui.  
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Reikalingų atlikti darbų detalizacija: 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

1. 

Funkcionalumo ir vizualiosios dalies (aplikacijos) programavimas: 

- Prisijungimai ir registracija su el. paštu ir slaptažodžiu (prisijungimas, prenumerata audioknygų 

peržiūra audioknygų klausymas, vartotojo nustatymai); 

- Titulinis puslapis; 

- Audioknygų sąrašo puslapis; 

- Konkrečios audioknygos puslapis; 

- Vartotojo zonos puslapis; 

- Puslapis bendrajai informacijai (apie mus, pristatymo sąlygos ir kt.); 

- Krepšelis; 

- Užsakymo puslapis; 

- Pranešimų rodymas (angl. notification); 

- Susitraukianti fiksuota meniu juosta; 

- Iškrentantis meniu;  

- Svetainės dizaino padarymas adaptyvu (angl. responsive); 

- Dizaino sukodavimas. 

2. 

Back-End ir API programavimas: 

- Prisijungimai ir registracija su el. paštu ir slaptažodžiu; 

- Pranešimų rodymas (angl. notification); 

- Statistikos grąžinimas; 

- Konkrečios audioknygos puslapio logikos programavimas; 

- Vartotojo zonos puslapio logikos programavimas;  

- Krepšelio logikos programavimas;  

- Užsakymo puslapio logikos programavimas;  

- Audioknygų failų užkodavimas persiunčiant; 

- SSL sertifikatas ir duomenų šifravimas;  

- Google analytics sistemos pajungimas;  

- Mokėjimų tiekėjų integravimas.  

3. 

Dizaino sukūrimas (aplikacijos): 

- Dizaino sukūrimas mobiliai aplikacijai 

- Dizaino sukūrimas planšetiniam įrenginiui 

- Dizaino sukūrimas WEB versijai 

- Wireframe puslapių tipų dizaino sukarpymas css/html kodais. 

4. 

Administratoriaus panelės programavimas: 

- Vartotojų valdymas; 

- Audioknygų valdymas; 

- Užsakymų valdymas; 

- Operacijų valdymas. 

5. 

Aplikacijos talpinimas ir konfigūracija: 

- Aplikacijų talpinimas parduotuvėse (Google Play ir App Store); 

- Admin panelės ir WEB serviso talpinimas. 

6. 

Puslapio sukūrimas: 

- Turinio valdymo sistemos įdiegimas;  

- Dizaino suprogramavimas; 

- SSL sertifikatas ir duomenų šifravimas; 

- Slapukų pranešimas su galimybe atsisakyti; 

- Užklausos forma; 

- Naujienų modulis. 



2 konkurso sąlygų priedas „Pasiūlymo forma“ 

 
 

PASIŪLYMAS 

DĖL AUDIOKNYGŲ SKAITMENINĖS PLATFORMOS IR MOBILIOSIOS 

APLIKACIJOS SUKŪRIMO PASLAUGOS  

 

20    -    -    . 
data 

 
Vieta 

 

 

Tiekėjo pavadinimas 

 

 

Tiekėjo adresas 

 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 

pavardė 

 

Telefono numeris 

 

 

Fakso numeris 

 

 

El. pašto adresas 

 

 

 

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

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2022-12-20. 

2) konkurso sąlygose; 

3) pirkimo dokumentų prieduose. 

Mes siūlome šias paslaugas: 

 
Eil. 

Nr. 

Prekių/paslaugų/darb

ų pavadinimas 

Kiekis Mato 

vnt.  

Vieneto 

kaina, 

Eur (be 

PVM) 

Vieneto 

kaina, 

Eur (su 

PVM) 

Kaina, Eur 

(be PVM) 

Kaina, Eur 

(su PVM) 

1 2 3 4 5 6  7 8 

1 Audioknygų 

skaitmeninės 

platformos ir 

mobiliosios aplikacijos 

kūrimas 

1 Kompl.     

        

  IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)   
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Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 
Eil. 

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

 

 

Pasiūlymas galioja 60 dienų. 

 

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir 

kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.     

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame 

konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.    

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso 

procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas. 

 

 

 

 
     

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens 

pareigos 

 parašas  Vardas Pavardė 



 3 konkurso sąlygų priedas „Specialisto patirties forma“ 
 

Projekto vykdytojui UAB „Lectio divina “ 

 

 

SPECIALISTO PATIRTIES FORMA 

 

Eil. 

Nr. 

Specialisto vardas, pavardė: 

Įmonė (tiekėjo arba subtiekėjo), kurioje dirba specialistas, arba dokumentai, įrodantys, kad laimėjimo atveju specialistas bus įdarbintas: 

Projektų įgyvendinimo patirtis 

Projekto pavadinimas 
Įgyvendinimo data: :nuo 

(metai/mėnuo) – iki (metai/mėnuo) 
Projekte naudotos technologijos 

Užsakovas (pilnas pavadinimas ir 

adresas) 

Užsakovo atstovas (vardas, 

pavardė, el. paštas, tel. nr.) 

      

      

      

*Kiekvienam specialistui privaloma parengti atskirą lentelę 

 

PASTABA. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali 

įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

 

 

 

     

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos  parašas  Vardas Pavardė 



4 konkurso sąlygų priedas „Sutarties projektas“ 

 

PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS  

 

 

20___-___-___ Nr. ____________ 

________ 

 

 

UAB „Lectio divina“ (įmonės kodas 304868011), toliau – Pirkėjas, atstovaujama direktorės Eglės 

Petkevičiūtės, veikiančios pagal įmonės įstatus ir ____________ (įmonės kodas 

_______________), toliau – Tiekėjas, atstovaujamas ______________________, veikiančio pagal 

įmonės įstatus, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir 

pasirašė šią paslaugų tiekimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi. 

 

SUTARTIES SĄVOKOS 

 

Pirkėjas –  UAB „Lectio divina“ 

Tiekėjas – ______________________ 

Priėmimo perdavimo aktas – dokumentas, kuriame nurodoma perduodamų suteiktų 

Paslaugų kiekis, apimtis, kaina, suma, data. Šiuo dokumentu įforminamas tinkamas Paslaugų 

priėmimo -perdavimo faktas. 

Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame pateikiamas perkamų Paslaugų kiekybinis 

kokybinis aprašymas.  

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Audioknygų skaitmeninės platformos ir mobiliosios aplikacijos sukūrimo paslaugos kurių 

savybės nustatytos 1 Sutarties priede pateiktoje techninėje specifikacijoje. 

 

II. PASLAUGŲ PRISTATYMO TERMINAS  

 

2. Paslaugų atlikimo terminas – iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. nuo Sutarties pasirašymo dienos.   

3. Galimybė pratęsti paslaugų pirkimo sutartį – nenumatyta. 

4. Paslaugų perdavimas įforminamas paslaugų priėmimo–perdavimo aktu, kurį pasirašo įgalioti 

Pirkėjo ir Tiekėjo atstovai paslaugų perdavimo metu. 

 

III. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA  

 

5. Pirkimui taikoma fiksuotos kainos kainodara.  

6. Bendra Sutarties kaina be PVM __________ Eur, su PVM yra ___________ Eur (iš kurių PVM 

sudaro __________ Eur): 

 

Eil. Nr. Paslaugų pavadinimas 
Bendra kaina, Eur be 

PVM 

Bendra kaina, Eur su 

PVM 
1 2 3 4 

1. 
Audioknygų skaitmeninės platformos 

ir mobiliosios aplikacijos kūrimas 
___________ _____________ 
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7. Šalys susitaria, kad už paslaugas Pirkėjas sumoka sekančiai: 

7.1. Išankstinis mokėjimas nenumatomas. 

7.2. Tarpiniai mokėjimai atliekami periodiškai kas mėnesį (ar kitokiu dažnumu) po to, kai Tiekėjas 

pateikia sąskaitą faktūrą, tarpinį paslaugų perdavimo aktą bei ataskaitą už atliktas paslaugas. 

Tarpinis mokėjimas Tiekėjui turi būti pervedamas ne vėliau per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

nuo sąskaitos pateikimo dienos. Tarpiniai mokėjimai gali būti atliekami kas mėnesį (ar kitokiu 

dažnumu) ir negali viršyti 65 proc. Sutarties vertės. 

7.3. Galutinis mokėjimas Tiekėjui sumokamas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 

pasirašyto galutinio priėmimo–perdavimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros gavimo 

dienos. 

8. Pirkėjo paskirtas darbuotojas patikrina kiekvieną Tiekėjo pateiktą paslaugų priėmimo–perdavimo 

aktą ir, jei paslaugos suteiktos tinkamai, jį pasirašo. Pirkėjas neapmoka už suteiktas paslaugas, jeigu 

Pirkėjo paskirtas darbuotojas nepasirašo priėmimo–perdavimo akto. 

9. Sutartyje nurodyta paslaugų kaina dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojama nebus. Kaina 

nurodyta Sutarties 6 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, 

susijusias su paslaugų pateikimu. Visą riziką dėl kainų padidėjimo prisiima Tiekėjas. 

10. Paslaugų kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio 

ir kitų panašių išlaidų padidėjimas.  

11. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai 

dokumentai bei išankstinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis el. paštais, nurodytais Sutarties 

rekvizituose  

12. Pasikeitus PVM dydžiui Sutarties kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Kaina 

perskaičiuojama per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos PVM įstatymo pakeitimo įsigaliojimo 

dienos. Perskaičiuota kaina taikoma po perskaičiavimo suteiktoms paslaugos apmokėti. Pasikeitus 

kitiems mokesčiams kaina nebus perskaičiuojama.  

13. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, 

įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo. Be 

Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį 

perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento. 

 

IV. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

14. Tiekėjui suteikti visą reikiamą informaciją Sutartyje numatytoms paslaugoms teikti. 

15. Apmokėti Tiekėjui už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas šioje Sutartyje numatytomis 

sąlygomis ir terminais pagal pateiktą (PVM) sąskaitą faktūrą. 

16. Pirkėjas turi teisę nemokėti už nekokybiškai ir ne laiku suteiktas paslaugas. 

 

V. TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

17. Teikti Sutartyje numatytas paslaugas numatytais terminais. 

18. Tiekėjas atsako už šioje Sutartyje numatytų paslaugų teikimą. 

19. Paslaugas teikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. 

 

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

20. Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius Sutarties be pagrįstų ir nuo Tiekėjo 

nepriklausančių aplinkybių, Pirkėjas skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius nuo neįvykdytos 

Sutarties vertės tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 10 proc. Sutarties vertės. 
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21. Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui nesumokėjus už tinkamai 

atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius 

nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 

22. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu suteikia nekokybiškas Sutartyje numatytas paslaugas, tai 

Pirkėjas, surašo Sutarties pažeidimo aktą. Sutarties pažeidimo akte nurodoma, per kiek laiko turi 

būti suteiktos kokybiškos Sutartyje numatytos paslaugos, taip pat Tiekėjas privalo atlyginti Pirkėjui 

patirtus nuostolius, kurie atsidaro dėl suteiktų nekokybiškų paslaugų. 

 

VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

 

24. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų 

aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal 

Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos 

poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

25. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių 

galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 

aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių 

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), 

kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu 

yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) tai pat nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų 

finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymo dienos arba Sutarties nutraukimo dienos. 

27. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, 

jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis.  

28. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas 

teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.  

29. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną 

kiekvienai Šaliai. 

30. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo 

ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu 

ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai 

perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu 

patvirtina jos gavimo faktą. 

31. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis 

privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti 

pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima 

informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius 

turimus rekvizitus. 

32. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos 

teisė. 

33. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu. 

 

IX. SUTARTIES PRIEDAI 

 

34. Sutarties priedai: 

34.1. Techninė specifikacija 
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34.2. Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas 

 

 

X. ŠALIŲ REKVIZITAI IR JURIDINIAI ADRESAI 

 

PIRKĖJAS 

 

TIEKĖJAS 

 

UAB „Lectio divina“ _________________________ 

Įmonės kodas 304868011 Įmonės kodas ______________ 

PVM mokėtojo kodas LT100011833717 PVM mokėtojo kodas _______________ 

Tel. +370 (640) 36777 Tel. _________________ 

Maironio g. 6-1, LT-44302 Kaunas ________________________________ 

LT077300010173102735 __________________________ 

„Swedbank“, AB __________________________ 

El. paštas: egle.petkeviciute@incognito.lt  

 

El. paštas: __________________ 

Direktorė 

Eglė Petkevičiūtė 

 

 

___________________________ 

(parašas) 

________________ 

________________ 

 

 

_______________________ 

(parašas) 

 

A.V.                        

 

A.V.                        

 

 

mailto:egle.petkeviciute@incognito.lt

