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UAB „KAUNO AUTOBUSAI“ 

SKELBIAMAS MULTIMEDIJOS EKRANŲ ETERIO NUOMOS KONKURSAS  

KONKURSO SĄLYGOIS 

 

1. UAB „Kauno autobusai“ kasmet pervežą 60 mln. keleivių 68 miesto maršrutuose. 45 

procentai visų keleivių pervežama troleibusais.  

2. Bendrovės transporto priemonėse veiks 2020 m. -  170 vnt. multimedijos ekranų, 2021m. 

turėsime – 370 vnt.  2019 metais Bendrovė įsigijo 85 naujus troleibusus, o 2021 metais miestą pasieks 

dar 100 modernių autobusų.  

3. UAB „Kauno autobusai“ skelbia konkursą dėl išimtinių teisių talpinti ir valdyti multimedijos 

turinį bendrovės transporto priemonėse Kauno mieste. 2020 metais nuomotojas galės talpinti turinį 

mažiausiai 170 ekranų, įrengtų naujuose 85 Solaris markės troleibusuose. UAB „Kauno autobusai“ ir 

Kauno miesto savivaldybė pasilieka teisę bet kuriuo metu talpinti savo turinį apimtimi ne didesne nei 

20 procentų sutarto eterio seanso (pvz. 1 minutę 5 minučių seanse).  

4. Nuomotojui bus suteikta prisijungimas prie turinio valdymo prieigos. Visi kaštai susiję su 

multimedijos ekranų priežiūra, remontu, duomenų perdavimu į ekranus ir t.t. dengiami UAB „Kauno 

autobusai“. UAB „Kauno autobusai“ užtikrina, kad bet kurią darbo dieną mieste važiuos nemažiau nei  

80 procentų visų transporto priemonių.  

5. Plonasluoksnių tranzistorių skystųjų kristalų ekranų (toliau TFT ekranų), kuriuose talpinamas 

nuomininko turinys, įstrižainė – 18,5 colių, ryškumas – nuo 300 iki 400 nit, automatiškai nustatomas 

pagal salono apšviestumą. Kitoje (gretimoje) ekrano pusėje keleiviams pateikiama informacija apie 

maršrutą, kryptį, artimiausias 4 stoteles ir paros laiką. Ekranai 29 colių, padalinti į dvi dalis (2x18,5 

colių). 

6. Norintieji dalyvauti konkurse turi iki 2020 m. sausio 09 d. 14 val. 00 min. adresu UAB 

„Kauno autobusai“ Raudondvario pl. 105, 200 kab., LT-47185 Kaunas pateikti užklijuotame voke 

vadovo parašu ir antspaudu patvirtintą paraišką, kurioje būtų pateiktas pasiūlymas - multimedijos 

ekranų eterio nuomos metinis mokėjimo grafikas (toliau – Pasiūlymas) pagal konkurso sąlygų 1 

priedo paraiškos (toliau – Paraiška) formą „Mokėjimo grafikas už multimedijos ekranų eterio nuomą“ 

taip pat įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją. Dalyvis  Pasiūlyme turi nurodyti eurais, 
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apskaičiuotas cento tikslumu, po kablelio nurodant ne daugiau kaip 2 ženklus ir pateikiama visai 

nurodytai apimčiai. Pasiūlyme į mokėtinas sumas turi būti įskaitytos visos tiekėjo išlaidos, visi 

mokesčiai bei visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos mokėtinai sumai ar galinčios atsirasti vykdant 

sutartį, išskyrus išlaidas nurodytas 3 punkte.   

7. Viešame multimedijos ekranų eterio nuomos konkurse gali dalyvauti Lietuvoje įregistruoti 

juridiniai asmenys. Dalyvis  gali pateikti tik vieną paraišką – individualiai arba kaip ūkio subjektų 

grupės narys. 

8. UAB „Kauno autobusai“ reikalauja kartu su paraiška pateikti Pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimą: 

8.1. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas (originalas) turi būti pateiktas kartu su 

paraiška viename užklijuotame voke iki paraiškų pateikimo termino pabaigos taip kaip nurodyta 6 ir 9 

punkte. 

8.2.  Pasiūlymas užtikrinamas patikimo banko išduota besąlygine ir neatšaukiama garantija ar 

draudimo bendrovės išduotu besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo raštu. 

8.3. Pasiūlymo užtikrinimo dydis – ne mažesnis nei 1000,00 (vienas tūkstantis eurų, 00 cnt.) 

Eur. be PVM. 

8.4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti ne mažiau nei 1 (vieną) mėnesį nuo vokų su 

paraiškomis atplėšimo datos nurodytos 12 punkte. 

8.5. Pasiūlymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad UAB „Kauno autobusai“ turi teisę reikalauti 

iš garanto sumokėti pasiūlymo užtikrinimo sumą, jei: 

8.6. pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą pasibaigus pasiūlymų 

pateikimo terminui; 

8.7. laimėjęs multimedijos ekranų eterio nuomos konkursą dalyvis atsisako arba nustatytu laiku 

neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba jos nepasirašo per UAB „Kauno autobusai“ nustatytą laiką, 

arba atsisako ją sudaryti konkurso sąlygose ir pasiūlyme nurodytomis sąlygomis. 

8.8. Visi banko ar draudimo bendrovės garantiniai įsipareigojimai UAB „Kauno autobusai“ 

pagal garantiją ar laidavimo raštą baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų: 

8.8.1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai bankas ar draudimo bendrovė nebus 

gavę UAB „Kauno autobusai“ raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir UAB „Kauno autobusai“ 

banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški; 
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8.8.2. bankui ar draudimo bendrovei yra grąžinamas garantijos originalas su UAB „Kauno 

autobusai“ prierašu, kad UAB „Kauno autobusai“ atsisako savo teisių pagal šią garantiją (arba 

laidavimo raštą) arba kad tiekėjas įvykdė garantijoje arba laidavimo rašte nurodytus įsipareigojimus; 

8.8.3. UAB „Kauno autobusai“ raštu praneša bankui arba draudimo bendrovei, kad atsisako 

savo teisių pagal išduotą garantiją arba laidavimo raštą. 

8.9. Jokios papildomos sąlygos ar reikalavimai UAB „Kauno autobusai“ pasiūlymo 

užtikrinimo garantijoje arba laidavimo rašte negali būti keliami. 

8.10. UAB „Kauno autobusai“ įsipareigoja nedelsdama ir ne ilgiau kaip per 15 (penkiolika) 

kalendorinių dienų grąžinti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kai: 

8.10.1.  pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas; 

8.10.2. įsigalioja pirkimo sutartis; 

8.10.3. buvo nutrauktas multimedija ekranų eterio nuomos konkursas. 

8.11. Konkurso laimėtojui ir kitiems dalyviams pasiūlymo galiojimo užtikrinimas bus grąžintas 

pasirašius multimedija ekranų eterio nuomos sutartį. 

8.12. Nelaimėjusiems konkurso dalyviams  pasiūlymo galiojimo užtikrinimas gali būti grąžintas 

anksčiau nustatyto laiko: 

8.12.1. šalių susitarimu; 

8.12.2. pasirašius multimedija ekranų eterio nuomos sutartį su laimėjusiu pirkimą tiekėju. 

9. Paraiškos konkursui turi būti pateiktos užklijuotame, antspauduotame voke su užrašu 

“Multimedijos ekranų eterio nuomos konkursui“ (Neatplėšti iki paraiškų pateikimo termino 

pabaigos), kitoje voko pusėje nurodomas paraišką pateikusio juridinio asmens pavadinimas, adresas, 

telefono numeris, elektroninio pašto adresas.  

10. Paraiškos turi būti pateikiamos arba siunčiamas registruotu paštu iki 6 punkte nurodytos 

datos ir valandos adresu UAB „Kauno autobusai“, Raudondvario pl. 105, 200 kab., LT- 47185 Kaunas: 

UAB “Kauno autobusai” neatlygina tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant paraiškas. 

11. UAB “Kauno autobusai” neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių 

paraiškos nebuvo gautos ar gautos pavėluotai. Paštu siunčiamų paraiškų gavimo data nustatoma pagal 

pašto spaudą, o gavimo valanda įrašoma UAB „Kauno autobusai“ spaude. Vėliau gautos paraiškos 

nebus priimamos. Jei paraiška pateikiama pavėluotai, neatplėštas vokas grąžinamas jį pateikusiam 
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konkurso dalyviui ir priimama, kad juridinis asmuo nedalyvavo konkurse. Taip pat vokas su paraiška 

grąžinamas jį atsiuntusiam konkurso dalyviui, jeigu paraiška pateikta neužklijuotame voke. 

12. Vokai su paraiškomis bus atplėšiami 2020 m. sausio 10 d. 14 val. 10 min. (204  kab.). 

Kartu su Paraiška turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis įgalioto asmens parašą, jei pasirašo ne 

pats paraišką teikiantis fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas. Vokų su paraiškomis atplėšimo 

procedūroje gali dalyvauti paraiškas pateikusių juridinių asmenų atstovai. Dalyvis ar jo įgaliotas 

atstovas, ketinantis dalyvauti vokų su paraiškomis atplėšimo procedūroje, turi pateikti įgaliojimą ar kitą 

dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti vokų su paraiškomis atplėšimo procedūroje, bei asmens 

tapatybės dokumentą. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų su paraiškomis atplėšimo procedūrą 

neatvyksta paraiškas pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai 

13. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams 

skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina. 

14. UAB „Kauno autobusai“ atmeta Paraišką, jeigu: 

14.1. Pasiūlymas pateiktas ne visai apimčiai, kaip nurodyta Paraiškos 1 priede Pasiūlymo 

formoje; 

14.2. Pasiūlyme pateiktos mokėtinos sumos vidurkis mažesnis nei nurodytas Paraiškos 1 priede 

Pasiūlymo formos 5 punkte; 

14.3. dalyvis per UAB „Kauno autobusai“ nurodytą terminą neištaisė Pasiūlyme nurodytų 

aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 

14.4. dalyvis kartu su Paraiška nepateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimo kaip nurodyta 8 

punkte; 

14.4. jei dalyvis pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys 

dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus.  

15. Konkurso laimėtojai bus nustatomi pagal pasiūlytą multimedijos ekranų eterio nuomos 

aukščiausią kainą visam laikotarpiui. Keliems dalyviams pasiūlius vienodą kainą, konkurso 

laimėtojas bus nustatomas pagal paraiškos pateikimo laiką, t.y. kurio paraiška pateikta anksčiausiai. 

Apie konkurso rezultatus UAB “Kauno autobusai” kiekvieną dalyvį informuos el. paštu. 

16. Sutartis dėl multimedijos ekranų eterio nuomos bus sudaroma su konkurso laimėtoju 

pagal konkurso sąlygų 3 priede pateiktą sutarties projektą.  
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17. Informacija multimedijos ekranų eterio nuomos konkurso  klausimais teikiama tel. 8 686 

844 63 ir el. paštu: dovile.ramanauskiene@kaunoautobusai.lt. 

        

 

 

Reklamos ir paslaugų pardavimo vadybininkė                                        Dovilė Ramanauskienė 
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Multimedia ekranų eterio nuomos konkurso sąlygų 1 priedas 

 

UAB „Kauno autobusai“ 

Multimedija ekranų eterio nuomos komisijai 

 

PARAIŠKA 

 

DALYVAUTI MULTIMEDIJA EKRANŲ ETERIO NUOMOS  KONKURSE 

 

20____  m.   ______________________   d. 

 

_____________________________________________________________________________ 

(konkurso dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas 

_________________________________________________________________________________ 

 

arba juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre) (toliau vadinama — dalyvis), 

prašo jį  

 

įregistruoti, kaip ekrano eterio pirkimo, vyksiančio 20___ m. ______________ d., dalyvį.  

PRIDEDAMA  

 

1. Mokėjimo grafikas už eterio nuomą ekranuose. 1 Priedas 

 

Patvirtinu, jog esu susipažinęs konkurso tvarka ir su ja sutinku:  

Konkurso dalyvis 

ar jo įgaliotas asmuo  

________________________   ________________________  

            (parašas)     (vardo raidė, pavardė)  

A.V. (tik juridiniams asmenims) 
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Paraiškos 1 priedas 

 

PASIŪLYMO FORMA DĖL MULTIMEDIA EKRANŲ ETERIO NUOMOS KONKURSO 

   

Mokėjimo grafikas už multimedijos ekranų eterio nuomą 

          

 

2020 m. X 

Ekranų 

kiekis, 

vnt. 

Mokėtina 

suma; Eurų 

be PVM 

2021 m. Y 

Ekranų 

kiekis, 

vnt. 

Mokėtina suma; 

Eurų be PVM 

   

 

1 mėn. X2 170   1 mėn. y1 170   

   

 

2 mėn. X3 170   2 mėn. y2 170   

   

 

3 mėn. X4 170   3 mėn. y3 200   

   

 

4 mėn. X5 170   4 mėn. y4 240   

   

 

5 mėn. X6 170   5 mėn. y5 280   

   

 

6 mėn. X7 170   6 mėn. y6 320   

   

 

7 mėn. X8 170   7 mėn. y7 370   

   

 

8 mėn. X9 170   8 mėn. y8 370   

   

 

9 mėn. X10 170   9 mėn. y9 370   

   

 

10 mėn. X11 170   10 mėn. y10 370   

   

 

11 mėn. X12 170   11 mėn. y11 370   

   

 

     12 mėn. y12 370   

   

      

Suma: 

   

      Pastabos: 

1. Ekranų yra po 2 vnt. kiekvienoje transporto priemonėje.  

2. Mokėjimas už 2020 metus prasideda nuo 2020 m. vasario 01d.  
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3. 2021 m. mokėjimo grafikas gali kisti, priklausomai nuo transporto priemonių 

eksploatacijos per einamą mėnesį.  

4.  Xn  ≥  ∑ 𝑋1
11  /11 * 0.5 

5. Yn ≥  ∑ 𝑌1
12  /12 * 0.5 

6. Mokėtinos sumos vidurkis negali būti mažesnis nei 5000,00 eurų be PVM (penki 

tūkstančiai eurų, 00 cnt.) 𝑀(𝑥) ≥ ∑ 𝑥 ≥1
11 5000,00 eurų be PVM; 𝑀(𝑦) ≥ ∑ 𝑦 ≥1

12 5000,00 eurų be 

PVM. 

 

 

 

Pasiūlymas galioja 1 (vieną) mėnesį nuo vokų su paraiškomis atplėšimo datos.  

 

 

 

Patvirtinu, jog esu susipažinęs konkuros tvarka ir su ja sutinku:  

Konkurso dalyvis 

ar jo įgaliotas asmuo  

________________________   ________________________  

            (parašas)     (vardo raidė, pavardė)  

A.V. (tik juridiniams asmenims) 
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Multimedija ekranų eterio nuomos konkurso sąlygų 2 priedas 

UAB „Kauno autobusai“ 

Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas 

 

PASIŪLYMO GALIOJIMO GARANTIJOS FORMA 

(Jei pasiūlymo galiojimo užtikrinimui draudimo kompanijos laidavimo raštas, juose numatytos 

užtikrinimo sąlygos ir įsipareigojimai turi būti analogiški numatytiems šioje formoje) 

 

20______________ ____ d. Nr. _________ 

_________________________ 

(miesto pavadinimas) 

 

____________________________________ (toliau – Klientas), pateikė pasiūlymą dalyvauti  
  (kliento pavadinimas, adresas) 

multimedija ekranų eterio nuomos konkurse. 

____________________________________bankas, atstovaujamas 
   (pavadinimas) 

______________________________ filialo ______________________ (toliau – Garantas),       
(banko filialo pavadinimas) 

                                          
 (adresas) 

šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti uždarajai akcinei 

bendrovei „Kauno autobusai“, Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas, (toliau – Garantijos gavėjas) 

ne daugiau kaip 1000,00 Eur be PVM_ (_vienas tūkstntis eurų, 00 cnt.  be pvm_______) per 5 darbo 

dienas, gavęs  
   (suma žodžiais, valiutos pavadinimas) 

pirmą raštišką 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; 
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2. laimėjęs konkursą Klientas atsisako pasirašyti sutartį pagal pirkimo dokumentuose pateiktą 

sutarties projektą. Jei Garantijos gavėjo nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti sutarties, laikoma, kad 

Klientas atsisakė pasirašyti sutartį; 

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu 

20__ 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 neįkeistina. 

Ši garantija galioja iki 20__ 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. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad: 

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją; 

arba 

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. 

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų 

nebereikalinga. 

 

A.V. ________________ ____________ _______________________ 

 
(įgalioto asmens pareigos)         (parašas)                  (vardas ir pavardė)
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Multimedija ekranų eterio nuomos konkurso sąlygų 3 priedas 

 

MULTIMEDIJA EKRANŲ ETERIO NUOMOS SUTARTIS Nr. ____ 

20.. m. ______________ d.  

Kaunas 

(Projektas) 

UAB ,,KAUNO AUTOBUSAI“ (toliau „BENDROVĖ“), įmonės kodas 133154754, kurios registruota buveinė yra 

Raudondvario pl. 105, Kaunas, LT-47185, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų registre, atstovaujama rinkodaros direktoriaus Karolio Dekerio, ir 

UAB „PAVADINIMAS“ (toliau „NUOMININKAS“), įmonės kodas ......................, kurios registruota buveinė yra 

....................................., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 

atstovaujama........................................................., toliau kartu šioje Multimedijos ekranų eterio nuomos sutartyje vadinami 

„ŠALYS“, o kiekviena atskirai – „ŠALIMI“, sudarė šią Multimedijos ekranų eterio nuomos sutartį (toliau – „Sutartis“) ir 

susitarė dėl žemiau išdėstytų sąlygų. 

 

1. SUTARTIES DALYKAS 
1.1. BENDROVĖ už šios Sutarties 1 priede numatytą mokestį suteikia NUOMININKUI teisę talpinti ir valdyti 

multimedijos turinį bendrovės transporto priemonėse Kauno mieste. Bendrovė pasilieką teisę bet kuriuo metu 
talpinti savo ir Kauno miesto turinį apimtimi ne didesne nei 20 procentų eterio seanso.  Transporto priemonių ir 
ekranų planas: 2020 metai - 85 Solaris markės troleibusai su 170 TFT (plonasluoksnių tranzistorių skystųjų 
kristalų ekranas)  ekranais (toliau EKRANAI); 2021 metai - 85 Solaris markės troleibusai su 170 EKRANŲ ir 100 
MAN markės autobusai su 200 EKRANŲ (pastarųjų kiekis pateikiamas pagal numatytą nuomos mokėjimų 
grafiką). Iš viso 2021 metais – 370 EKRANŲ, skirtų multimedijos turinio talpinimui. 

1.2. NUOMININKAS turi teisę, užimti ir valdyti iki 100 procentų reklaminio eterio, kai BENDROVĖ netalpina savo 
turinio. Iki 20 procentų eterio skiriama BENDROVĖS, Kauno miesto informacijos ir socialinių projektų 
nemokamam informacijos talpinimui EKRANUOSE.  

 

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
2.1. BENDROVĖS teisės ir pareigos: 

2.1.1. BENDROVĖ įsipareigoja transliuoti multimedijos turinį EKRANUOSE transporto priemonėse, kiekiais 
nurodytais 1 priede. Kiekviena transporto priemonė turi po du EKRANUS kiekvienoje transporto 
priemonėje.  

2.1.2. BENDROVĖ prižiūri, eksploatuoja ir remontuoja EKRANUS savo sąskaita. 
2.1.3. BENDROVĖ dengia duomenų perdavimo į ekranus kaštus.   
2.1.4. BENDROVĖ turi teisę, užimti 20 procentų reklaminio eterio, BENDROVĖS, Kauno miesto, socialinių projektų 

nemokamam informacijos skelbimui. Informacijos talpinimą valdymo programoje vykdo NUOMININKAS. 5 
(penkių) minučių reklamos bloke (seanse) BENDROVĖ turi 1 (vieną) minutę eterio.   

2.1.5. BENDROVĖ įsipareigoja, kad EKRANUOSE demonstruojama jos pateikta medžiaga ir turinys atitinka LR 
įstatymus ir šios sutarties reikalavimus. 

2.1.6. BENDROVĖ neatsako už NUOMININKO transliuojamos reklamos turinį. Kilus klausimams, gavus pretenzijas, 
dėl reklamos turinio ir/ar pobūdžio, BENDROVĖ įsipareigoja nedelsiant visus klausimus, pretenzijas, ar 
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kitokius ir bet kokius pranešimus, dėl reklamos turinio ir/ar pobūdžio persiųsti, ar kitokiu būdu perduoti 
NUOMININKUI ir asmenis, kurie kreipėsi į BENDROVĘ dėl reklamos turinio ir/ar pobūdžio nukreipti tiesiogiai 
NUOMININKUI, nurodant, kad BENDROVĖ nėra atsakinga už reklamos turinį ir/ar pobūdį.  

2.1.7. BENDROVĖ turi administratoriaus teisėmis sukurtą prieigą prie turinio valdymo sistemos. BENDROVĖ 
nevykdo reklaminio turinio talpinimo ir admininstravimo darbo. NUOMININKUI nevykdant sutarties sąlygų 
reikalavimų, BENDROVĖ pasilieka sau teisę sustabdyti vaizdinės medžiagos transliavimą EKRANUOSE.  

2.1.8. BENDROVĖ įsipareigoja kad darbo dienomis bus eksploatuojama ne mažiau, nei 80 procentų transporto 
priemonių su veikiančiais EKRANAIS, nurodytų 3 priede.  

2.1.9. Jeigu darbo dienomis bus eksploatuojama mažiau, nei 80 procentų transporto priemonių su veikiančiais 
EKRANAIS, nurodytų 1 priede, BENDROVĖ įsipareigoja mažinti NUOMININKUI mokestį 1/30 (vieną 
trisdešimtąja) sekančio  mėnesio mokėtina sumos dalimi už kiekvieną dieną, kai neužtikrinamas čia 
numatytų eksploatuojamų transporto priemonių skaičius.  

2.1.10. Jeigu darbo dienomis bus ilgiau nei penkias valandas neprieinama arba neveiks turinio įkėlimo valdymo 
informacinė sistema, BENDROVĖ įsipareigoja mažinti NUOMININKUI mokestį 1/50 (vieną penkiasdešimtąja) 
einamo mėnesio mokėtina sumos dalimi už kiekvieną dieną, kai Bendrovei elektroniniu adresu 
dovile.ramanauskiene@kaunoautobusai.lt  pranešama apie tokį įvykį, skaičiuojant nuo tokio įvykio 
pranešimo gavimo laiko pradžios. 

2.1.11. Suma, kuria mažinamas NUOMININKO mėnesinis mokestis, negali būti didesnė nei 1000,00 (vienas 
tūkstantis) eurų be PVM. 

 

2.2. NUOMININKO teisės ir pareigos: 
2.2.1. NUOMININKUI suteikiamas prisijungimas prie turinio valdymo informacinės sistemos prieigos. 

NUOMININKAS valdo 100 procentų EKRANŲ eterio, iš kurių iki 20 procentų skiria BENDROVĖS 
perduodamos informacijos nemokamam talpinimui. Informacijos talpinimą valdymo programoje vykdo 
NUOMININKAS, 5 (penkių) minučių reklamos bloke (seanse) BENDROVĖ turi 1 (vieną) minutę eterio.  

2.2.2. NUOMININKAS įsipareigoja per sekančią einamą dieną, po BENDROVĖS prašymo ir vaizdinės medžiagos 
pateikimo elektroniniu adresu [nuomininkas@nuomininkas.lt], patalpinti BENDROVĖS vaizdinę medžiagą 
EKRANŲ eteryje.  

2.2.3. NUOMININKAS neatsako už BENDROVĖS pateiktos reklamos turinį.  
2.2.4. Jeigu NUOMININKAS neįkėlė BENDROVĖS pateiktos vaizdinės medžiagos per sekančią  dieną, už kiekvieną 

neįkelto klipo dieną NUOMININKAS moka mokestį 1/30 (vieną trisdešimtąja) einamo mėnesio mokėtina 
sumos dalimi už kiekvieną dieną.  

2.2.5. NUOMININKAS yra atsakingas už tai, kad rodomi reklaminiai klipai neprieštaraus galiojantiems teisės 
aktams, gerajai praktikai ir moralės normoms, ir prisiima įsipareigojimą nerodyti alkoholio, tabako, greitųjų 
kreditų, seksualinių paslaugų reklamų ar su šiomis paslaugomis ir prekėmis susijusio turinio. NUOMININKAS 
patvirtina, kad supranta jog BENDROVĖS transportu važiuoja ir transliuojama EKRANUOSE turinį mato 
nepilnamečiai.  

2.2.6. BENDROVĖ suteikia NUOMININKUI galimybę naudotis sukurta EKRANŲ valdymo prieiga laikotarpiui, 
nurodytam sutarties 3.1. punkte  Pasibaigus sutarties terminui, NUOMININKAS įsipareigoja netalpinti 
vaizdinės medžiagos EKRANUOSE ir grąžinti naudojamą prieigą BENDROVEI. NUOMININKAS įsipareigoja 
neprisiimti įsipareigojimų skelbti vaizdo turinį EKRANUOSE laikotarpiui po sutarties galiojimo pabaigos. 

2.2.7. Jeigu NUOMININKAS pastebėjo EKRANŲ programinius gedimus ir negalėjo įkelti ar valdyti multimedijos 
turinio, NUOMININKAS įsipareigoja informuoti BENDROVĖS atstovą elektroniniu adresu 
dovile.ramanauskiene@kaunoautobusai.lt per trumpiausią protingą laiko tarpą. BENDROVEI darbo 
dienomis nepašalinus gedimo per 5 valandas po įspėjimo gavimo,  BENDROVĖ įsipareigoja mažinti 
nuomininkui mokestį 1/50 (vieną penkiasdešimtąja) einamo mėnesio mokėtina sumos dalimi už neveikimo 
dieną. Mažinama mokėtinos sumos dalis negali būti didesnė nei 1000,00 eurų be PVM.  

2.2.8. NUOMININKAS negali savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį ir Sutarties vykdymą perleisti tretiesiems 
asmenims. 

 

mailto:dovile.ramanauskiene@kaunoautobusai.lt
mailto:nuomininkas@nuomininkas.lt
mailto:dovile.ramanauskiene@kaunoautobusai.lt
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3. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI 
3.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki 2022 m. gruodžio 31d.  
3.2. BENDROVĖ turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu NUOMININKAS:  

3.2.1. vėluoja įvykdyti mokėjimus BENDROVEI pagal šią Sutartį ir, gavęs Bendrovės raštišką pranešimą apie 
mokėjimo vėlavimą, ilgiau kaip per vieną kalendorinį mėnesį nesumoka įsiskolinimo kartu su 5.1. punkte 
nustatytais delspinigiais.  

3.2.2. Daugiau kaip du kartus per kalendorinius metus pažeidžia kitus savo įsipareigojimus, numatytus šioje 
Sutartyje, kuriuos BENDROVĖ nustatė ir pranešė NUOMININKUI apie juos raštu. 

3.3. NUOMININKAS turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jei: 
3.3.1. BENDROVĖ nuolat pažeidžia šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, ir/arba vykdo juos netinkamai, ko 

pasekoje, NUOMININKAS patiria tiesioginius nuostolius.  
3.4. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu, nuo susitarime numatomos datos. 
3.5. Jeigu Sutartis vykdoma tinkamai ir NUOMININKUI vienašališkai nutraukus Sutartį, NUOMININKAS moka 

kompensaciją BENDROVEI, lygią Sutartyje nurodytų sekančių 2 (dviejų) mėnesių mokėtinai sumai padalintai per 
puse. 

3.6. Jeigu sutartis vykdoma tinkamai ir BENDROVEI vienašališkai nutraukus sutartį, BENDROVĖ moka kompensaciją 
NUOMININKUI , lygią sutartyje nurodytų sekančių 2 (dviejų) mėnesių sumai padalintai per puse. 

3.7. Šalys apie planuojamą vienašališką šios Sutarties nutraukimą įsipareigoja informuoti viena kitą, ne mažiau, kaip 
prieš tris mėnesius iki numatomo Sutarties nutraukimo.  

3.8. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostatų ar sąlygų tampa pilnai ar iš dalies negaliojančia, tai tokios nuostatos ar 
sąlygos negaliojimas nedaro visos šios Sutarties ar kitų atskirų jos nuostatų negaliojančiomis. Tokiu atveju ŠALYS 
turi susitarti dėl galios netekusių nuostatų pakeitimo kitomis, kurios turi būti kiek galima labiau panašios 
ekonomine, komercine ar teisine prasme negaliojančiomis.  

 

 

4. MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA 
4.1. NUOMININKAS moka už EKRANO eterio nuomą, pagal 1 priede pateiktą mokėjimo grafiką.   
4.2. Sutarties 1 priede nurodyta suma, įvertinant baudas, nurodytas 2.1.9., 2.1.10., 2.1.11. ir 2.2.4. punktuose 

atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, jei tokios taikytinos, sumokama į BENDROVĖS nurodytą sąskaitą. 
NUOMININKAS  įsipareigoja sumokėti visus su sumų pervedimu susijusius banko mokesčius.  

4.3. Iki einamojo mėnesio 7 kalendorinės dienos NUOMININKAS pateikia BENDROVEI ataskaitą apie registruotus ir 
raštu praneštus EKRANŲ ir valdymo prieigos sutrikimo atvejus ir atitinkamas sumas mažinančias mokestį už 
atitinkamą kalendorinį mėnesį. Jei ataskaita nepateikiama iki nurodytos datos arba pateikiama su klaidinga 
informacija, BENRDROVĖ turi teisę pateikti sąskaitą faktūra už visą kalendorinį mėnesį, nemažindama mokesčio.  

4.4. Sąskaitą faktūrą BENDROVĖ privalo pateikti už einamą mėnesį iki einamo mėnesio 15 dienos.  
4.5. NUOMININKAS apmokėjimą vykdo už einamą mėnesį iki paskutinės mėnesio kalendorinės dienos, pagal gautą 

sąskaitą faktūrą iš BENDROVĖS.  
 

5. ATSAKOMYBĖ 
5.1. Jeigu NUOMININKAS vėluoja įvykdyti mokėjimus šioje Sutartyje numatyta tvarka, NUOMININKAS įsipareigoja 

mokėti 0,05 % vėluojamo mokėjimo dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos 
sumos.  

 

6. FORSE MAJEURE 
6.1. ŠALYS atleidžiamos nuo atsakomybės vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais 1996-07-15 Nr. 840 ir 1997-03-

13 Nr. 222 patvirtintomis teisės normomis (ar joms analogiškomis), jeigu nevykdo savo įsipareigojimų dėl Force 
Majeure aplinkybių. Įsipareigojimų nevykdanti ŠALIS privalo per 3 kalendorines dienas pranešti kitai ŠALIAI apie 



 
14 

 

susidariusias aplinkybes ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Esant šioms aplinkybėms, ŠALYS privalo 
susitarti dėl įsipareigojimų įvykdymo termino, numatyto šia Sutartimi, atidėjimo. Nepranešusi apie šias 
aplinkybes per minėtą terminą, įsipareigojimų nevykdanti šalis atsako bendrais, šioje Sutartyje numatytais, 
pagrindais.  

6.2. Forse majeure šalies neatleidžia nuo prievolės imtis visų priemonių, siekiant išvengti, sumažinti ar apsisaugoti 
nuo galimos žalos kitai ŠALIAI, kylančiai iš šios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.  

 

7. KITOS SĄLYGOS 
7.1. Visi ginčai tarp Sutarties ŠALIŲ sprendžiami derybomis. Nesusitarus ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų ginčai 

sprendžiami teismine tvarka pagal galiojančią Lietuvos Respublikos teisę.  
7.2. Šalys paskiria kontaktinius asmenis, atsakingus už darbų organizavimą, su kuriais būtų galima susisiekti visais 

techniniais ir eksploataciniais klausimais. BENDROVĖ savo atstove paskiria: Dovilę Ramanauskienę , tel. 8 686 
844 63, el.p. dovile.ramanauskiene@kaunoautobusai.lt . NUOMININKAS savo atstovą paskiria: 
............................................................................ 

7.3. Šios sutarties sąlygos gali būti pakeistos tik abipusiu susitarimu, išskyrus tokius pasikeitimus, kai keičiasi  
Lietuvos Respublikos  teisinis reguliavimas. Visi Sutarties pakeitimai galioja tik abiejų ŠALIŲ įgaliotų atstovų 
pasirašyti ir tampa neatskiriamais šios sutarties priedais. Pasikeitus teisiniam reguliavimui, iškilę prieštaravimai 
tarp šios Sutarties atskirų nuostatų ir naujai įsigaliojančių teisės aktų nepanaikina ir nepakeičia kitų šios 
Sutarties nuostatų galiojimo.  

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
8.1. Šalys susitaria, jog ši Sutartis ir visa su ja susijusi informacija, įskaitant, bet neapsiribojant Sutarties priedais, yra 

konfidenciali. Šalys įsipareigoja raštu, žodžiu ar kitais būdais neatskleisti aukščiau nurodytos informacijos 
jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai šios informacijos atskleidimas privalomas pagal įstatymus su 
sąlyga, kad Šalis prieš tokį atskleidimą privalo įspėti kitą Šalį ir laikytis visos privalomos apsaugos procedūros. 
Šalys turi teisę atskleisti aukščiau minėtą informaciją savo buhalteriams, auditoriams ir jų interesus 
atstovaujantiems teisininkams būtino poreikio žinoti pagrindu. Šios sutarties tekstas ir viskas kas susiję su šios 
Sutarties vykdymu yra laikoma konfidencialia informacija ir viešai neskelbiama. Nei viena iš Sutarties ŠALIŲ 
neturi teisės be kitos Šalies raštiško sutikimo teikti informaciją, susijusią su šios Sutarties vykdymu, tretiesiems 
asmenims, išskyrus kai informacija turi būti pateikta ar atskleista įstatyme numatytais atvejais ir tvarka.  

8.2. Visi Šalių informaciniai pranešimai ir žinutės gali būti pateikiami raštu ar elektroniniu paštu. 
8.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir dviem egzemplioriais, iš kurių po vieną tenka kiekvienai ŠALIAI. Abu 

egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.  
 

9. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

NUOMOTOJAS NUOMININKAS   

UAB ,,KAUNO AUTOBUSAI“  

Raudondvario pl.105,  LT – 47185 Kaunas,   

Įm. kodas  133151754 

PVM kodas LT331547515 

a.s.LT907300010002262513                                                               

Rinkodaros direktorius 

Karolis Dekeris   

 

mailto:dovile.ramanauskiene@kaunoautobusai.lt
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2019 m. xxx xx d. 

                                                                                    Reklamos sutarties Nr. ____ 

1 priedas 

Mokėjimo grafikas už multimedijos ekranų eterio nuomą 

          

 

2020 

m. 
X 

Transporto 

priemonių 

kiekis, vnt 

Ekranų 

kiekis, 

vnt. 

Mokėtina 

suma; Eur. be 

PVM 

2021 

m. 
Y 

Transporto 

priemonių 

kiekis, vnt. 

Ekranų 

kiekis, 

vnt. 

Mokėtina suma; 

Eur. be PVM 

   

 

 1 mėn. X2 85 170  1 mėn. y1 85 170   

   

 

2 mėn. X3 85 170  2 mėn. y2 85 170   

   

 

3 mėn. X4 85 170  3 mėn. y3 100 200   

   

 

4 mėn. X5 85 170  4 mėn. y4 120 240   

   

 

5 mėn. X6 85 170  5 mėn. y5 140 280   

   

 

6 mėn. X7 85 170  6 mėn. y6 160 320   

   

 

7 mėn. X8 85 170  7 mėn. y7 185 370   

   

 

8 mėn. X9 85 170  8 mėn. y8 185 370   

   

 

9 mėn. X10 85 170  9 mėn. y9 185 370   

   

 

10mėn. X11 85 170  

10 

mėn. y10 185 370   

   

 

11mėn. X12 85 170  

11 

mėn. y11 185 370   

   

 

     

12 

mėn. y12 185 370   

   

      

Suma: 

   

 

Pastabos: 

1. Ekranų yra po 2 vnt. kiekvienoje transporto priemonėje. 

2. Mokėjimas už 2020 metus prasideda nuo 2020 m. vasario 01d.  
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3. 2021 m. mokėjimo grafikas gali kisti, priklausomai nuo transporto priemonių eksploatacijos per einamą mėnesį.  

4.  Xn  ≥  ∑ 𝑋1
11  /11 * 0.5 

5. Yn ≥  ∑ 𝑌1
12  /12 * 0.5 

6. Mokėtinos sumos vidurkis negali būti mažesnis nei 5000,00 eurų be PVM (penki tūkstančiai eurų, 00 cnt.) 𝑀(𝑥) ≥

∑ 𝑥 ≥1
11 5000,00 eurų be PVM; 𝑀(𝑦) ≥ ∑ 𝑦 ≥1

12 5000,00 eurų be PVM. 

 

 

              

 

 

 

 

NUOMOTOJAS 

 

NUOMININKAS   

 

Rinkodaros direktorius 

Karolis Dekeris   

 


