
DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMOS DOCLOGIX PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

 Nr. GS-

2021 m. sausio   d. 

Šiauliai

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, įstaigos kodas 145378272, atstovaujama direktorės Ingos
Tamosinaitės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, (toliau – PERKANČIOJI ORGANIZACIJA), 
ir   uždaroji  akcinė  bendrovė  „DocLogix“  (toliau  –  TIEKĖJAS),  atstovaujama  direktorės  Natalijos
Jonušienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau bendrai – ŠALYS, atskirai – ŠALIS), sudaro šią sutartį
(toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – dokumentų valdymo sistemos DocLogix priežiūros paslaugų ir licencijų naujinimo
pirkimas (toliau – Paslaugos).

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. TIEKĖJAS įsipareigoja teikti Paslaugas šiomis sąlygomis:

2.1.1. Paslaugas teikti profesionaliai, kokybiškai ir laiku.
2.1.2. Paslaugų teikimą pradėti iškart nuo Sutarties pasirašymo dienos. 
2.2. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA įsipareigoja:

2.2.1. Nesudaryti kliūčių TIEKĖJUI teikti Paslaugas.
2.2.2. Suteikti visą TIEKĖJO paslaugų suteikimui reikalingą informaciją.
2.2.3. Apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
2.3. ŠALYS įsipareigoja  neperduoti  trečiosioms šalims su šia  Sutartimi  susijusios  informacijos  bei  teikti

viena kitai  visą  su šia  Sutartimi  susijusią  informaciją  tokia  apimtimi,  kokia yra  būtina šiai  sutarčiai
vykdyti, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

2.4. ŠALYS  įsipareigoja  išlaikyti  konfidencialia  bet  kokią  informaciją,  susijusią  su  tarnybinių  pareigų
vykdymu,  kurią  jos  gali  sužinoti  vykdydamos  šia  Sutartimi  prisiimtus  įsipareigojimus,  ir  nenaudoti
tokios  informacijos kokiu nors  kitu tikslu bei  neatskleisti  tokios informacijos  ir  neleisti,  kad ji  būtų
atskleista jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus kai tai yra būtina vykdant šią Sutartį, taip pat Lietuvos
Respublikos įstatymų numatytais atvejais ir tvarka.

2.5. ŠALYS įsipareigoja, kad šios Sutarties galiojimo metu teiks viena kitai operatyvius pranešimus apie tai,
kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, aplinkybė ar sąlyga, kuri gali paveikti šią Sutartį ar sąlygoti jos
pažeidimą, taip pat, kad veiks geranoriškai viena kitos atžvilgiu ir visokeriopai stengsis užtikrinti, kad
būtų laikomasi šios Sutarties.

3. PASLAUGŲ KAINA 

3.1. Sutarties suma su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau - PVM) yra 3847,78 Eur (trys tūkstančiai aštuoni
šimtai keturiasdešimt septyni Eur 78 ct). PVM  sudaro 667,80 Eur (šeši šimtai šešiasdešimt septyni Eur
80 ct). PERKANČIOJI ORGANIZACIJA apmoka už TIEKĖJO paslaugas šiomis dalimis:

3.1.1. Licencijų  palaikymo/naujinimo  kaina  sutarties  galiojimo  laikotarpiu  už  25  vartotojų  licencijas  –
1200,00 Eur be PVM arba 1452,00 Eur su PVM;

3.1.2. Priežiūros paslaugų kaina sutarties galiojimo laikotarpiu, į kurią įeina iki 12 aptarnavimo valandų –
660,00 Eur be PVM arba 798,60 Eur su PVM;

3.1.3. Papildomai suteiktų paslaugų per metus kiekis 24 valandos, 1 valandos kaina – 55,00 Eur be PVM arba
66,55 Eur su PVM, suma 1597,20 Eur su PVM. 

3.1.4. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA neįsipareigoja nupirkti visų 3.1.3 punkte nurodytų paslaugų. Jos bus
perkamos pagal įstaigos poreikį.

3.2. Pirkimo sutarties  vykdymo laikotarpiu  pasikeitus  PVM tarifui,  pirkimo sutartyje  nustatytoje  kainoje
PVM  perskaičiuojamas,  nekeičiant  pirkimo  sutartyje  nustatytos  kainos  su  PVM.  Pridėtinės  vertės
mokesčio  pokytį  pirkimo  sutarties  šalys  įformina,  pasirašydamos  papildomą  susitarimą.  Pasikeitus
kitiems mokesčiams, pirkimo sutartyje nustatyta kaina nebus perskaičiuojama.
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2. ATSISKAITYMŲ IR MOKĖJIMŲ TVARKA 

2.1. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA privalo sumokėti TIEKĖJUI  3.1.1 punkte ir  3.1.2 punkte nurodytas
sumas per pirmą tų metų mėnesį, pagal TIEKĖJO pateiktą sąskaitą – faktūrą. 

2.2. Papildomai suteikiamų pagal 3.1.3 punktą paslaugų apimtis apskaitoma 15 min. tikslumu.

2.3. Kiekvieną  ketvirtį  TIEKĖJAS  parengia  praėjusį  ketvirtį  suteiktų  Papildomai  apmokamų  paslaugų
perdavimo ir priėmimo aktą bei jį pateikia PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI iki naujo ketvirčio 10 d.
Jei PERKANČIOJI ORGANIZACIJA per 3 d.d. nepateikia pastabų dėl Papildomai apmokamų paslaugų
perdavimo ir priėmimo akto, TIEKĖJAS išrašo sąskaitą - faktūrą PERKANČIĄJAI ORGANIZACIJAI.

2.4. Sąskaitą  faktūrą  PERKANČIOJI  ORGANIZACIJA  apmoka  per  30  kalendorinių  dienų,  pervesdama
pinigus į šioje Sutartyje nurodytą TIEKĖJO sąskaitą.

2.5. ŠALYS susitaria,  kad sąskaitos-faktūros bus siunčiamos elektronine forma per E-sąskaitą.  Popierinės
sąskaitos – faktūros nebus siunčiamos.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

4.1. ŠALYS neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai vyksta dėl
nenugalimos  jėgos  aplinkybių  veikimo.  ŠALYS  susitaria,  kad  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybės  suprantamos  ir  taikomos,  kaip  nustatyta  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  6.212
straipsnyje  ir  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. 
Atsiradus force majeure aplinkybėms, jų veikiama ŠALIS privalo pranešti apie tai kitai ŠALIAI tuojau
pat, kai sužinojo apie tas aplinkybes. Jei tos aplinkybės trunka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš
ŠALIŲ turi teisę pranešti kitai ŠALIAI apie Sutarties nutraukimą. 

4.2. Už  šios  Sutarties  sąlygų  nevykdymą  arba  netinkamą  įvykdymą  ŠALYS  atsako  pagal  Lietuvos
Respublikos įstatymus.

4.3. Nė viena iš Sutarties šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią
Sutartį be raštiško kitos šalies sutikimo.

4.4. Jei TIEKĖJAS ŠALIŲ sutartu terminu nesuteikia Paslaugų arba suteikia nekokybiškai Sutarties ir jos
priedo  reikalavimus  neatitinkančias  Paslaugas,  TIEKĖJAS  už  kiekvieną  uždelstą  dieną  moka
PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesuteiktų Paslaugų vertės. 

4.5. PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI laiku nesumokėjus už Paslaugas, TIEKĖJAS turi teisę reikalauti
mokėti 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo vėluojamos sumokėti
sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki
dienos, kurią lėšos įskaitomos į TIEKĖJO sąskaitą.

5. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

5.1. Ginčai tarp šalių, kylantys vykdant Sutartį, sprendžiami geranoriškai, derybų keliu. Neišsprendus ginčų
derybų keliu per 30 kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo apie ginčus pateikimo, jie sprendžiami
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

6.1. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, nesikreipdama į teismą, gali vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjusi
TIEKĖJĄ prieš 30 kalendorinių dienų, jeigu:

6.1.1. TIEKĖJAS  perleidžia  Sutarties  vykdymą  tretiesiems  asmenims  be  raštiško  PERKANČIOSIOS
ORGANIZACIJOS sutikimo;

6.1.2. TIEKĖJAS bankrutuoja, yra likviduojamas, sustabdo savo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ir kituose
teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

6.2. TIEKĖJAS, prieš 30 kalendorinių dienų raštu įspėjęs PERKANČIĄJĄ ORGANIZACIJĄ, turi  teisę
nutraukti Sutartį, jei PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ne dėl TIEKĖJO kaltės arba nenugalimos jėgos
aplinkybių  vėluoja  atlikti  mokėjimą  arba  vykdyti  kitą  sutartinį  įsipareigojimą  daugiau  kaip  30
kalendorinių  dienų  ir  jeigu  TIEKĖJAS  apie  vėlavimą  bent  kartą  raštu  pranešė  PERKANČIAJAI
ORGANIZACIJAI.
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7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki 2022 m. sausio 31 d., o finansinių įsipareigojimų
atžvilgiu – iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

8. KITOS SĄLYGOS

8.1. Sutarties galiojimo metu PERKANČIOJI ORGANIZACIJA suteiks nuotolinio prisijungimo prie DVS
galimybę.  Jei  incidento  sprendimo  metu  nebus  įmanoma  prisijungti  prie  PERKANČIOSIOS
ORGANIZACIJOS DVS ir tai bus reikalinga incidentui spręsti, nebus laikoma, kad TIEKĖJAS vėlavo
spręsti tą incidentą.

8.2. Laikas,  kuomet  PERKANČIOSIOS  ORGANIZACIJOS  atstovai  atsakinėja  į  klausimus,  priiminėja
sprendimus,  ar  atlieka  kitus  veiksmus,  kurie  stabdo  incidento  sprendimą  TIEKĖJUI,  tuo  laiku
pratęsiamas incidento sprendimui skirtas laikas. TIEKĖJUI išsprendus incidentą per pratęstą laiką nėra
laikoma, kad incidentas išspręstas pavėluotai. TIEKĖJO darbuotojai privalo šį laiką žymėti prie incidento
pakeisdami jo būseną.

8.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais  turinčiais vienodą teisinę galią,  po vieną kiekvienai
ŠALIAI. 

8.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali  būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias
pakeitus nebūtų pažeisti  Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti  principai  ir tikslai,  bei  tokiems Sutarties
sąlygų  pakeitimams  yra  gautas  Viešųjų  pirkimų tarnybos  sutikimas.  Sutarties  sąlygų  keitimu  nebus
laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės Nustatytos
aiškiai ir nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

8.5. TIEKĖJAS  suteikia  prisijungimą  prie  TIEKĖJO  incidentų  valdymo  sistemos  PERKANČIOSIOS
ORGANIZACIJOS atstovams, kurie atstovauja PERKANČIAJĄ ORGANIZACIJĄ: apibendrina kilusias
problemas  ir  tik  tuomet  jas  registruoja,  teikia  atsakymus  TEIKĖJUI  PERKANČIOSIOS
ORGANIZACIJOS  vardu.  PERKANČIOSIOS  ORGANIZACIJOS  atstovų  nurodymai  teikti  darbų
vertinimus  ar  darbus/atlikti  darbus  pagal  pateiktus  vertinimus/susitarimai  dėl  darbų  terminų  bus
traktuojami  kaip  PERKANČIOSIOS  ORGANIZACIJOS  valia  ir  jais  vadovaujantis  bus  teikiamos
paslaugos.

8.6. TIEKĖJAS  paslaugas  teikia  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktais  nustatytomis  darbo  dienomis  nuo
8:00 val.  iki  17:00  val.  Jei  PERKANČIOJI  ORGANIZACIJA  pageidauja  paslaugų  kitu  metu  nei
nurodyta šiame punkte, TIEKĖJAS jas atliks tik atskiru susitarimu.

8.7. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. Techninė specifikacija, 2 lapai. 

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA:

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras

Vilniaus g. 125, 76354 Šiauliai

Kodas 145378272

Ne PVM mokėtojas

Tel. (8 41) 524037

El. paštas: info  @  gerc.lt  

A.S. LT737300010002406476

AB Swedbank, banko kodas 73000

Direktorė Inga Tamosinaitė

_______________________________________

A. V.                          (parašas)

TIEKĖJAS:

UAB „DocLogix“

Lvovo g. 105A, LT- 08104, Vilnius 

Kodas Juridinių asmenų registre 126161855

PVM kodas LT261618515

Tel. 8 5 2745853

El. paštas: info@doclogix.lt

A.S. Nr. LT747300010077065321

AB Swedbank, banko kodas 73000

Direktorė Natalija Jonušienė

______________________________________

A. V.                         (parašas)
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Priedas Nr. 1 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Naudojami terminai:
1.1. DVS, Sistema – Užsakovo naudojama dokumentų valdymo sistema DocLogix.

1.2. Incidentas – TIEKĖJO informacinėje sistemoje registruota klaida, problema, poreikis konsultacijai
ar kt.

1.3. Reakcija –  laikotarpis, per kurį Vykdytojas po pranešimo gavimo atlieka preliminarią problemos
analizę, nustato klaidos prioritetą, priskiria konkrečiam konsultantui užduotį.

1.4. Konsultacija – atsakymai į klausimus, susijusius su DVS veikimu, kurių atsakymai nereikalauja pa-
pildomos DVS duomenų analizės bei PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS sistemos atsidarymo/nagrinėji-
mo.

1.5. Problema – DVS veikimo sutrikimas, kuris neapriboja funkcionalumo arba TIEKĖJAS yra pateikęs
laikiną sprendimą, kuris leidžia PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS naudotojui atlikti funkcijas. Proble-
ma nelaikomas defektas, kuriam ištaisyti būtina atnaujinti DVS versiją ar įdiegti DVS klaidos atnaujinimo pa-
ketą. Problema negali būti susijusi su naujai kuriamo funkcionalumo kūrimu.

1.6. Kritinė problema – DVS veikimo sutrikimas, kuris blokuoja PERKANČIOSIOS ORGANIZACI-
JOS naudotojo funkcionalume esančius veiksmus ir TIEKĖJAS neranda laikino sprendimo kad PERKAN-
ČIOSIOS ORGANIZACIJOS naudotojas galėtų atlikti funkcijas. Kritinė problema negali būti susijusi su nau-
jai kuriamo funkcionalumo kūrimu.

1.7. Produkto klaida – DVS platformos netinkamas veikimas, kuris įtakoja PERKANČIOSIOS ORGA-
NIZACIJOS  turimą  funkcionalumą  arba  neleidžia  pasiekti  (sukonfigūruoti)  norimo  funkcionalumo,  kai
TIEKĖJAS pripažįsta, kad tokia situacija atsitiko dėl DVS platformos klaidos.

1.8. Garantinis periodas – tai laikas, kai TIEKĖJAS suteikia garantiją FUNKCIONALUMUI (tai gali
būti visa sistema ar atskirai sukurta funkcija) sutartam laikui. Šiuo periodu TIEKĖJAS šalina FUNKCIONA-
LUMO klaidas. Garantinis periodas netenka galios, jei PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ar trečiasis asmuo
atliko FUNKCIONALUMO pakeitimus.

1.9. Klaida – FUNKCIONALUMO veikimas ne pagal FUNKCIONALUMO sukūrimo metu sudarytus
sutarimus. Klaida gali kilti tik FUNKCIONALUMO Garantiniu periodu. Pasibaigus FUNKCIONALUMO
Garantiniam periodui tolimesni FUNKCIONALUMO veikimo klausimai sprendžiami problemų, konsulta-
cijų ar pakeitimų kontekste.

1.10. Sprendimo laikas – laikotarpis, per kurį Vykdytojas išsprendžia incidentą, pateikia atsakymus į Už-
sakovo klausimus arba suteikia konsultaciją. Sprendimo laikas pradedamas skaičiuoti iškart po Reakcijos eta-
po įvykdymo (atlikus preliminarią problemos analizę, nustačius klaidos prioritetą, priskirti užduotį konkre-
čiam specialistui), bet ne vėliau kaip galimas maksimalus Reakcijos terminas.

2. Perkančioji organizacija naudoja DocLogix dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS). Šiuo metu nau-
dojasi 25 vartotojų licencijomis.

3. Pirkimo objektas – DocLogix priežiūros paslaugų teikimas, kurias sudaro:

3.1. Konsultacijos. Į Konsultacijas įeina komunikacija, konsultavimas, papildomas pasiruošimas, jei kon-
sultacijoms reikalingas  papildomas  pasirengimas.  Konsultacijos  galimos  telefonu arba  TEIKĖJO
priežiūros  sistemoje („Help  desk“). Konsultacijos  suteikimo terminai:  Reakcija  –  12  darbo val.,
Sprendimo laikas –  12 darbo val. 

3.2. DVS licencijų palaikymą  . TIEKĖJAS registruoja PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS nurodytas
DVS platformos klaidas ar netikslumus, registruoja iš kitų PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS
sukurtų incidentų nustatytas DVS platformos klaidas. TIEKĖJAS užtikrina naujų DVS versijų diegi-
mo paketų bei kartu einančios dokumentacijos pateikimą PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI pagal
pareikalavimą sutarties galiojimo laikotarpiu. TEIKĖJAS taiso DVS platformos klaidas TIEKĖJO
nustatyta prioriteto tvarka. TIEKĖJAS yra atsakingas už DVS platformos klaidas taisančių paketų
įdiegimą į PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS DVS, jei TIEKĖJAS turi prisijungimą prie PER-
KANČIOSIOS ORGANIZACIJOS DVS. Šiame punkte nurodyti darbai ir paslaugos įeina į  3.1.1
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punkte nurodytą kainą ir papildomai nėra apmokestinami. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS
naujos DVS versijos diegimo neįeina į šio punkto apimtį. DVS licencijų palaikymo reakcijos laikas 8
darbo val.

3.3. DVS Problemų sprendimas  .  DVS problemų atveju TIEKĖJO reakcijos laikas - per 8 darbo val.,
sprendimo laikas - per 80 darbo val. Jeigu dėl objektyvių priežasčių Problemos išsprendimui reika-
lingas  ilgesnis  laikas,  negu TIEKĖJO numatyti  reakcijos  ir  sprendimo laikai,  dėl  ilgesnio  laiko
TIEKĖJAS su PERKANČIAJA ORGANIZACIJA susitaria atskirai. 

3.4. DVS Kritinių problemų sprendimas  . DVS kritinių problemų atveju TIEKĖJO sprendimo reakcijos
laikas - per 8 darbo val., sprendimo laikas - per 32 darbo val. Jeigu dėl objektyvių priežasčių Kritinės
problemos šalinimui reikalingas ilgesnis laikas, negu TIEKĖJO numatyti reakcijos ir sprendimo lai -
kai, dėl ilgesnio laiko TIEKĖJAS su PERKANČIAJA ORGANIZACIJA susitaria atskirai.

3.5. Naujų DVS versijų diegimo paslauga  . Prieš užsakant šią Paslaugą, TIEKĖJAS turi pateikti numato-
mą šiai paslaugai valandų kiekio įvertinimą ir tik PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI patvirtinus
šio darbo užsakymą TIEKĖJAS atlieka DVS naujos versijos diegimo darbus.

3.6. Duomenų tvarkymas  . Jei dėl PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS kaltės buvo sugadinti duome-
nys, TIEKĖJAS juos taiso pagal susitarimą su PERKANČIAJA ORGANIZACIJA.

3.7. Pagalba darbo vietoje  .  Po PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS užsakymo ir  pagalbos teikimo
tvarkos susitarimo, Šalių suderintais terminais ir apimtimis gali teikti PERKANČIAJAI ORGANI-
ZACIJAI pagalbą darbo vietoje (mokymai, konsultacijos ir kt.). 

3.8. Programavimo/konfigūravimo   ir kiti panašaus pobūdžio darbai, susiję su DVS plėtra, teikiami abi-
pusiu Šalių susitarimu.

Lapas 5 iš 5
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