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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.
UAB „FACTRIS LT1“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindamas projektą „Inovatyvios faktoringo atvejų rizikos
valdymo sistemos sukūrimas (FACTRIS)“, Nr. 01.2.1-LVPA-T-848-02-0003 (toliau – Projektas), bendrai finansuojamą
Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, numato įsigyti duomenų surinkimo paslaugas.
1.2.
Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).
1.3.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas),
kitais teisės aktais bei šio konkurso sąlygomis.
1.4.
Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
1.5.
Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis laisvės teikti paslaugas, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio,
skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo 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: Martins Perkons, mob. +37126406269, el. paštas martins.perkons@factris.com.
1.8.
Pirkimo dokumentuose pateiktos nuorodos į standartus, prekių ženklus ir (ar) technologijas yra tik
rekomendacinio pobūdžio. Standartai, prekės ženklai ir (ar) technologijos gali būti pakeisti lygiaverčiais.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1.
Duomenų surinkimo paslaugoms (toliau – Paslaugos) keliami reikalavimai nustatyti Techninėje specifikacijoje
(konkurso sąlygų 1 priedas).
2.2.
Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam paslaugų kiekiui.
2.3.
Paslaugos turi būti pilnai suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas du kartus po 6 mėn., tačiau ne ilgiau
nei iki Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, nurodytos Projekto sutartyje ir sutarties pakeitimuose (taikoma,
jeigu bus pratęsta Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga).
2.4.
Paslaugų rezultatų pristatymo vieta – Vokiečių g. 26, LT-01130 Vilnius, Lietuva.
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3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1.

Teikėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Eil.
Nr.
3.1.1.

3.1.2.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

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
bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne
teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo
procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra
vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis
registruotas, įstatymus.

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma
arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota
pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus
užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš
kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotas dokumentas,
liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų arba tiekėjo
deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).
Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
(dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne
vėlesnei datai, kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos). Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.

Per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą
nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar
vadovavimą
jam,
už
kyšininkavimą,
tarpininko
kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar
tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar
nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių
nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar
turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar
realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto
legalizavimą.

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma
arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota
pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus
užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš
kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotas dokumentas,
liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų arba tiekėjo
deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).
Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
(dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne
vėlesnei datai, kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos). Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.
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3.1.3.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių
mokėjimu.

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma
arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota
pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus
užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš
kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotas dokumentas,
liudijantis, kad yra įvykdyti nurodyti įsipareigojimai arba
tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).
Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
(dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne
vėlesnei datai, kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos). Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo įsiskolinimo suma
neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų).

3.1.4.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio
draudimo įmokų mokėjimu.

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma
arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduota
pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems tolygus
užsienio šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš
kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotas dokumentas,
liudijantis, kad yra įvykdyti nurodyti įsipareigojimai arba
tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).
Pateikiami dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
(dokumentuose pateikti duomenys turi būti aktualūs ne
vėlesnei datai, kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos). Jei dokumentas išduotas anksčiau,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant
socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo
įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų).
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3.1.5.

Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį
Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“
suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo
tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų
momento praėjo mažiau kaip vieneri metai, kaip
konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris
yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o
tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija,
nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo
dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime
dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį,
toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu
nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos
praėjo mažiau kaip 3 metai.

Tiekėjo deklaracija (Konkurso sąlygų 3 priedas).

Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
Eil. Nr.
3.1.6.

Kvalifikacijos reikalavimai
Tiekėjas turi turėti šią profesinę patirtį:
1. Teikti internetinę paslaugą (ang. „web-service“),
skirtą dalintis įmonių kredito rizikos ataskaitomis* kaip
struktūrizuotais
duomenimis
ir
.pdf
formato
dokumentais. Internetinė paslauga turi būti detaliai
aprašyta ir dokumentuota, siekiant užtikrinti jos
integravimą į Pirkėjo kredito rizikos vertinimo sistemą.
2. Turėti patirties perkant rizikos ataskaitas iš trečiųjų
šalių ir jas perparduodant realiu laiku klientams.
3. Turėti paruoštą sprendimą, kuris realiuoju laiku
atliktų internetinį fizinio asmens ir įmonės identifikavimo
patvirtinimą ir suteiktų “pažink savo klientą“ (toliau –
KYC)** paslaugas. Tiekėjo siūlomą KYC sprendimą turi
būti įmanoma integruoti į Pirkėjo kredito rizikos vertinimo
sistemą.
4. Turėti paruoštą banko sąskaitų išrašų ištraukimo
sprendimą, kuris raliu laiku pateiktų pasirinktos
kompanijos banko išrašų rinkinį (pagal peržiūrėtą
Mokėjimo paslaugų direktyvą – PSD2). Tiekėjo siūlomą
banko sąskaitų išrašų ištraukimo sprendimą turi būti
įmanoma integruoti į Pirkėjo kredito rizikos vertinimo
sistemą.

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
1. Pakankamai detali laisvos formos deklaracija su
produktų ar projektų aprašymais (tinklapių nuorodomis,
aprašymais ir t.t.) iš kurių būtų galima įsitikinti, kad
tiekėjas atitinka jam keliamus reikalavimus.
2. Siekiant įsitikinti, ar tiekėjas atitinka reikalavimą
Nr. 1, tiekėjas papildomai turi pateikti įmonių kredito
rizikos ataskaitų pavyzdžius (po vieną Lietuvos, Latvijos
Nyderlandų įmonėms). Pateiktuose pavyzdžiuose turi
būti įtrauktos įmonės, kurios įkurtos ne mažiau nei prieš
3 metus, kurių metinė apyvarta yra didesnė nei vienas
milijonas eurų. Pateiktų ataskaitų duomenys bus
lyginami su faktiniais vyriausybės registruose esančiais
duomenimis.
3. Pakankamai detalus techninis perkamų duomenų
surinkimo paslaugų aprašymas (konkurso sąlygų 1
priedas) iš kurio būtų galima įsitikinti, kad tiekėjas yra
pajėgus šias paslaugas suteikti pagal visus keliamus
reikalavimus.
Pasiūlymų vertinimo metu, Pirkėjas, siekdamas įsitikinti, jog tiekėjas
atitinka reikalavimus Nr. 1, Nr. 3 ir Nr. 4, pasilieka teisę reikalauti
veikiančios „demo“ versijos.
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3.1.7.

Reikalavimai tiekėjo turimiems specialistams.

Darbuotojų turimos patirties
(Konkurso sąlygų 4 priedas).

atitikties

lentelė

Tiekėjas turėtų turėti bent 1 duomenų analitiką (ang.
„data analysts“) atitinkantį šiuos reikalavimus:
1. Turi duomenų analizės ar matematikos, ar
informacinių technologijų, ar kitą lygiavertį aukštąjį
išsilavinimą.
2. Turi ne mažesnę kaip 3 metų įmonių kredito rizikų
vertinimui reikalingų duomenų rinkimo patirtį.
3. Turi ne mažiau kaip 3 metų patirtį vertinant bent jau 3
skirtingų Europos šalių įmonių kredito rizikas.
Tiekėjas turėtų turėti bent 1 programinės įrangos
kūrėją, (ang. „software developer“) atitinkantį šiuos
reikalavimus:
1. Turi aukštąjį matematikos ar informacinių
technologijų, ar kitą lygiavertį aukštąjį išsilavinimą.
2. Turi ne mažiau kaip 3 metų internetinių paslaugų (ang.
„web-service“) kūrimo patirtį.
3. Turi ne mažesnę kaip 3 metų patirtį kuriant
programinę įrangą, susijusią su įmonių kredito rizikų
duomenis.
4. Įgyvendino bent vieną įmonių kredito rizikos balų
duomenų apsikeitimo (tarp tiekėjo ir vartotojo sistemų)
internetinių paslaugų (ang. „web-service“) įdiegimo
projektą.
PASTABA: 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.
*Įmonių kredito rizikos ataskaitoje privalo būti pateikta ši informacija: įmonės registracijos informacija, adresas (pateikiami faktiniai ir istoriniai
duomenys), įmonės valdyba (pateikiami faktiniai ir istoriniai duomenys), NACE (ang. „Classification of Economic Activities“) pramonės sektorius
(pateikiami dabartiniai duomenys), įmonės akcininkai (pateikiami faktiniai ir istoriniai duomenys), tikrieji įmonės savininkai (pateikiami faktiniai ir
istoriniai duomenys), darbuotojų skaičius (pateikiami faktiniai ir istoriniai duomenys), pajamos (pateikiami faktiniai ir istoriniai duomenys), pelnas
(pateikiami faktiniai ir istoriniai duomenys), išsamus įmonės balansas paslaugų (ang. „balance sheet“) (pateikiami dabartiniai duomenys), pelno
(nuotolių) ataskaita (ang. „balance sheet summary/ratio“) (pateikiami faktiniai ir istoriniai duomenys), mokestinės skolos (pateikiami faktiniai ir
istoriniai duomenys), teisminiai procesai (pateikiami faktiniai ir istoriniai duomenys), nemokumo bylos (pateikiami faktiniai ir istoriniai duomenys),
areštai ir apribojimai (pateikiami faktiniai ir istoriniai duomenys), rizikos balas.

**KYC sprendimas turėtų apimti bent jau KYC ir AML (ang. „anti money loundring“) reikalavimus - veido atpažinimas ir palyginimas
su asmens dokumentu, asmenų pirminis patikrinimas: PEP (ang. „politicaly exposed persons“), sankcijų, žiniasklaidos (ang. „Adverse
media“) sąrašuose ir reguliarus stebėjimas pagal neigiamus (ang. „negative“) sąrašus.

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. – 3.1.5. punktuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai,
o šių konkurso sąlygų 3.1.6. – 3.1.7 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus
dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
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
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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).
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 pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra
išduoti kita nei nurodyta kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių arba anglų kalbą.
4.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Jei pasiūlymas
pateikiamas paštu, pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas,
pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas (arba vardas ir pavardė) ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas
„Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu
pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
4.5. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų kopijų visuma:
4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priedą;
4.5.2. užpildyta tiekėjo deklaracija parengta pagal šių konkurso sąlygų 3 priedą;
4.5.3. konkurso sąlygose nurodytus bendruosius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
4.5.4. konkurso sąlygose nurodytus ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo
reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
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 turi pateikti pasiūlymą visam pirkimo objektui.
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 2020 m. birželio 2 d. 15:00 (Lietuvos Respublikos laiku), atsiuntus jį paštu, per
pasiuntinį, tiesiogiai pristačius adresu: Vokiečių g. 26, LT-01130 Vilnius, Lietuva arba el. paštu
martins.perkons@factris.com. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo
pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
4.10. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti
pavėluotai. Pavėluotai gauti paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai pristatyti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui
registruotu laišku.
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 Paslaugų kainą turi būti įskaityti
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visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.
4.12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 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. Pirkėjas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas
paskelbia Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
4.15. Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus
vykdomas iš naujo, vadovaujantis Taisyklių 461.1. punkte nustatyta tvarka.
4.16. 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 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 4 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 paaiškinimus paskelbia ir
Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą
paaiškinti konkurso sąlygas.
5.2. Jei pirkėjas negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne
vėliau kaip likus 2 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pirkėjas privalo perkelti pasiūlymų pateikimo
terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į
šiuos paaiškinimus (patikslinimus).
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
5.6. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra
vykdomas šiame punkte nurodytu el. paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: Martins Perkons, mob.
+37126406269, el. paštas martins.perkons@factris.com.
6. SUSIPAŽINIMAS SU GAUTAIS PASIŪLYMAIS JŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1. Komisijos posėdžio, kuriame susipažįstama su pasiūlymais pradžia – 2020 m. birželio 3 d. 15:00 (Lietuvos
Respublikos laiku). Posėdis vyks Vokiečių g. 26, LT-01130 Vilnius, Lietuva, posėdžių kambaryje „Winter“.
6.2. Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų
pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
6.3. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti
atstovai.
6.4. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiama pasiūlymą
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pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina.
6.5. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams
nedalyvaujant.
6.6. Komisija nagrinėja:
6.6.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo
kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.6.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso
sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.6.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
6.7. 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.
6.8. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per komisijos nurodytą
terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. Tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti
pakeisti pasiūlymo, pateikto konkurso metu, esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo
dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Ši nuostata
netaikoma tikrinant dalyvių kvalifikaciją.
6.9. 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 vokų su
pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas
neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
6.10. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą –
privalo tiekėjo raštu paprašyti per komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą,
įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
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 savo pasiūlymo;
7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų, turinčių esminę reikšmę sprendimo dėl
laimėtojo atrinkimo, ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas komisijos 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. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Pirkėjui
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7.2.

nepriimtinos kainos, viršijančios projekto biudžete nustatytą didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų
sumą;
Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

8.1.
8.2.

Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM;
Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
9. DERYBOS

9.1. Derybos vykdomos nebus.
10. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
10.1. 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 įregistruotas anksčiausiai.
10.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas
laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
10.3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, raštu
nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
10.4. 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 pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio
pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
10.5. 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 el. paštu.
11. PRETENZIJŲ PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
11.1. Kiekvienas pirkimu suinteresuotas tiekėjas, kuris mano, kad pirkėjas nesilaikė šių konkurso sąlygų reikalavimų ir
tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją pirkėjui.
11.2. Pretenzijos pateikiamos pirkėjui raštu per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti
apie tariamą savo teisėtų interesų pažeidimą.
11.3. Pirkėjas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.
11.4. Pirkėjas privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam
tiekėjui.
11.5. Pirkėjas, gavęs tiekėjo rašytinę pretenziją dėl laimėjusio tiekėjo paskelbimo, sustabdo pirkimo sutarties
pasirašymo procedūrą, kol pretenzijos bus išnagrinėtos ir priimtas sprendimas.
11.6. Dėl neišnagrinėtos ar netinkamai išnagrinėtos pretenzijos tiekėjas turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka kreiptis į teismą.
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12. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
12.1. Esminės pirkimo sutarties sąlygos:
12.1.1. Su tiekėju atsiskaitoma pagal konkurso metu tiekėjo pasiūlyme pateiktus paslaugų įkainius už per
ataskaitinį 1 mėnesio laikotarpį suteiktas paslaugas;
12.1.2. Paslaugos turi būti pilnai suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo
dienos. Susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas du kartus po 6 mėn.,
tačiau ne ilgiau nei iki Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, nurodytos Projekto sutartyje ir sutarties
pakeitimuose (taikoma, jeigu bus pratęsta Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga).
12.1.3. Pirkėjas su tiekėju atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos.
12.2. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis
sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.
12.3. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip
pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos.
12.4. Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
12.4.1 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų
suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
12.4.2 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose,
laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
12.4.3 pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos)
prekės, paslaugos ar darbai;
12.4.4 ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo
nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
12.4.5 Pirkimo 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.
13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
13.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado
aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per
3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu
pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, paskelbia Europos Sąjungos struktūrinės
paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai
(pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.
13.3. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus susipažinimo su gautais pasiūlymais metu skelbiamą informaciją,
tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos
naudojimą, neskelbiami.
13.4. 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, ir
sutarties kainą.
14. PRIEDAI
14.1. Konkurso sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“;
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14.2. Konkurso sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“;
14.3. Konkurso sąlygų 3 priedas „Tiekėjo deklaracija“;
14.4. Konkurso sąlygų 4 priedas „Darbuotojų turimos patirties atitikties lentelė“.
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Annex 1 “Technical specification” /
1 priedas „Techninė specifikacija“
TECHNICAL SPECIFICATION FOR THE DATA COLLECTION SERVICE PROCUREMENT
1. INFORMATION ABOUT PROJECT
1.1. The essence of the project: during the project it is planned to create an automated factoring risk management platform
based on advanced artificial intelligence methods. The developed technology will allow to assess the risk of a factoring
case, not the riskiness of a particular entity. This will significantly increase the accuracy (reliability) of the assessment and
reduce the risk justification rate. The development of the platform will also significantly reduce the time of providing risk
assessment and factoring services. All this will allow the system users (factoring service providers) to ensure the efficiency
and cost-effectiveness of the factoring service provision process and to better meet the needs of end users (factoring
service recipients). The marketed solution will create a better environment for financing small and medium sized
enterprises in Europe through factoring services.
1.2. Project goal: to develop and demonstrate factoring risk assessment technology.
1.3. Project activities:
Research activity. The development and validation of the concept of an artificial intelligence factoring risk management
platform under laboratory conditions. During the implementation of the activity, research will be carried out in order to
acquire new knowledge necessary for the development of risk assessment technology for factoring cases. The activities will
cover the following tasks (stages):
• Task 1: Analytical and experimental proof of concept;
• Task 2: Development and validation of a platform model.
Experimental development activities. To develop and demonstrate a prototype of an artificial intelligence-based factoring
risk management platform in real operating conditions. During the implementation of the activity, activities will be carried
out with the aim of preparing the introduction of factoring risk assessment technology to the market on the basis of the
knowledge acquired during research and practical activities. The activities will cover the following tasks (stages):
• Task 1: Development and demonstration of a product prototype (trial version) in a real operating environment;
• Task 2: Development and testing of the final prototype version.
1.4. Project duration. The beginning of the project activities implementation – 2020-02-11. End of project activities
implementation – 2022-02-09.
2. TECHNICAL REQUIREMENTS
Supplier should be able to provide following services for UAB “Factris LT1” (further – Buyer):
1. To provide company risk analysis reports for companies that are registered in Europe countries via web-service as
structured data and .pdf documents.
2. To provide ad hoc company risk data research, data analysis and data collection services. To investigate and
provide best data sources and solutions (for example, it can be asked to find out the best source for gathering
court proceeding data of Polish companies).
3. To provide ad hoc consultations regarding data collection.
4. To provide 3rd party company credit risk data and reports (for example, “Dun and Bradstreet”, “Coface”, “Scorify”,
etc. risk reports) via web-service.
5. To provide web-service customizations in order to ensure that suppliers web-service could provide additional
functionality (for example, to change web-service to retrieve and share 3rd party reports to Buyer, or to integrate
supplier’s web-service into Buyer infrastructure).
6. To provide online identification and “know your customer” components for natural person and company
onboarding to be integrated into Buyer solution.
7. To provide online bank statement collection (according to revised Payment Services Directive – PSD2)
components to be integrated into Buyer solution.
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DUOMENŲ SURINKIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. INFORMACIJA APIE PRJEKTĄ
1.1. Projekto esmė: projekto metu numatoma sukurti automatizuotą faktoringo atvejų rizikos valdymo platformą, paremtą
pažangiais dirbtinio intelekto metodais. Sukurta technologija leis įvertinti ne konkretaus subjekto rizikingumą, o faktoringo
atvejo riziką. Tai ženkliai padidins vertinimo tikslumą (patikimumą) ir sumažins rizikos pasiteisinimo rodiklį. Taip pat kuriama
platforma leis ženkliai sutrumpinti rizikos vertinimo ir faktoringo paslaugų teikimo laiką. Visa tai sistemos naudotojams
(faktoringo paslaugų teikėjams) leis užtikrinti faktoringo paslaugų teikimo proceso efektyvumą, operatyvumą ir
ekonomiškumą bei dar geriau patenkinti galutinių vartotojų (faktoringo paslaugų gavėjų) poreikius. Įdiegtas į rinką
sprendimas sukurs geresnę terpę mažų ir vidutinių įmonių finansavimui Europoje teikiant faktoringo paslaugas.
1.2. Projekto tikslas: sukurti ir pademonstruoti faktoringo atvejų rizikos vertinimo technologiją.
1.3. Projekto veiklos:
Mokslinių tyrimų veikla, skirta dirbtiniu intelektu paremtos faktoringo atvejų rizikos valdymo platformos koncepcijos
vystymui ir validavimui laboratorinėmis sąlygomis. Veiklos vykdymo metu bus atliekami moksliniai tyrimai, siekiant įgyti
naujų žinių, reikalingų faktoringo atvejų rizikos vertinimo technologijos sukūrimui. Veikla apims šias užduotis (etapus):
• Užduotis 1: Analitinis ir eksperimentinis koncepcijos įrodymas;
• Užduotis 2: Platformos modelio sukūrimas ir validavimas.
Eksperimentinės plėtros veikla, skirta dirbtiniu intelektu paremtos faktoringo atvejų rizikos valdymo platformos prototipo
sukūrimui ir pademonstravimui realaus veikimo sąlygomis. Veiklos vykdymo metu bus atliekama veikla, kurios tikslas remiantis mokslinių tyrimų ir praktinės veiklos metu įgytomis žiniomis, paruošti faktoringo atvejų rizikos vertinimo
technologijos įdiegimą į rinką. Veikla apims šias užduotis (etapus):
• Užduotis 1: Produkto prototipo (bandomosios versijos) sukūrimas ir demonstravimas realioje veikimo aplinkoje;
• Užduotis 2: Galutinės prototipo versijos sukūrimas ir išbandymas.
1.4. Projekto trukmė. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. vasario mėn. 11 d. Projekto veiklų įgyvendinimo
pabaiga – 2022 m. vasario mėn. 9 d.
2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Tiekėjas turėtų galėti teikti šias paslaugas UAB „Factris LT1“ (toliau - Pirkėjas):
1. Pateikti įmonių, registruotų Europos šalyse, rizikos analizės ataskaitas, naudojantis internetine paslauga (ang. „webservice“), kaip struktūrizuotais duomenimis ir .pdf formato dokumentais.
2. Teikti (ang. „ad hoc“) įmonių rizikos duomenų tyrimus, analizės ir rinkimo paslaugas. Ištirti ir pateikti geriausius
duomenų šaltinius ir sprendimus (pavyzdžiui, gali būti paprašyta išsiaiškinti geriausią Lenkijos bendrovių teismo
proceso duomenų rinkimo šaltinį).
3. Teikti (ang. „ad hoc“) konsultacijas dėl duomenų rinkimo.
4. Pateikti trečiųjų šalių įmonės kredito rizikos duomenis ir ataskaitas (pvz., „Dun ir Bradstreet“, „Coface“, „Scorify“ ir
kt. rizikos ataskaitas) naudojantis internetinėmis paslaugomis (ang. „web-service“).
5. Suteikti internetinių paslaugų (ang. „web-service“) modifikavimo galimybes, kad būtų užtikrinta, jog tiekėjo
internetinė paslauga galėtų suteikti papildomas funkcijas (pavyzdžiui, modifikuoti internetinę paslaugą, kad ji
nuskaitytų ir pasidalytų trečiųjų šalių ataskaitomis su Pirkėju arba galėtų integruoti tiekėjo internetinę paslaugą į
pirkėjo infrastruktūrą).
6. Pateikti fizinio asmens ir įmonės identifikavimo patvirtinimą ir suteiktų “pažink savo klientą“ (toliau – KYC)
paslaugas. Tiekėjo siūlomą KYC sprendimą turi būti įmanoma integruoti į Pirkėjo kredito rizikos vertinimo sistemą.
7. Pateikti kompanijų banko išrašų rinkinius (pagal peržiūrėtą Mokėjimo paslaugų direktyvą – PSD2). Tiekėjo siūlomą
banko sąskaitų išrašų ištraukimo sprendimą turi būti įmanoma integruoti į Pirkėjo kredito rizikos vertinimo sistemą.
PASTABA. Esant nesutapimams tarp lietuviškos techninės specifikacijos versijos ir angliškos – vadovautis angliška versija.
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Annex 2 “Financial proposal”
2 priedas „Pasiūlymo forma“

UAB „FACTRIS LT1“
PROPOSAL
FOR DATA COLLECTION SERVICES
_______________________
(Date)
____________________________
(Place)
Name of the supplier
Address of the supplier
Person responsible for the offer (name and surname)
Phone number
Email
By this offer, we acknowledge that we accept all the terms and conditions:
1) in the tender notice published on the website www.esinvesticijos.lt;
2) in the tender conditions;
3) in the annexes of the tender documents.
We offer the following services:
No.

Name of the services

Unit

1.1.

Price per company credit risk report for
companies within Europe countries.
Lithuanian companies

1.2.

Latvian companies

1.3.

Other EU country companies

One
report
One
report
One
report
One
report

2.

Specialist’s price for ad hoc research,
data analysis and data collection
services.

1.

One hour

Quantity*

Unit price, Eur
(without VAT)

Price, Eur
(without VAT)

Price, Eur
(with VAT)

15.000
up to 7.000
up to 1.000
up to 7.000

up to 320

15

3.

4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

6.

Specialist’s price for ad hoc
consultations regarding data
One hour
up to 320
collection.
Specialist’s rate for providing suppliers
One hour
up to 320
web-service customizations
Online identification and “know your customer” (further – KYC) components for natural person and company onboarding
to be integrated into UAB “FACTRIS LT1” solution.
Price for natural person online
One
up to 15.000
identification.
person
Price for natural person online KYC.
One
up to 15.000
person
Price for company online KYC.
One
up to 15.000
company
Specialist’s rate for identification and
KYC solution setup and integration
One hour
up to 320
support.
Price for bank statement collection
One
(according to revised Payment Services
up to 15.000
request
Directive – PSD2)
Total (Total price offer):

*Quantities mentioned in the table above are preliminary and can increase or decrease during the project by 30%. Customer has a right not to order
some positions at all.

The offered services fully meet the requirements specified in the tender documents.
The proposal shall be accompanied by the following documents:
No.
Title of submitted documents

Number of pages in document

Offer is valid for 60 days.
I, the undersigned, certify that all the information contained in our offer is correct and that we have not concealed any
information requested from the tenderers.
I confirm that I have not been involved in the preparation of the tender documents and that I am not affiliated with any
other company participating/competing in this tender.
I understand that if the above circumstances become clear, I will be excluded from this tender procedure and my offer
will be rejected.

Responsible position of the supplier
manager or his authorized representative

signature

Name and surname
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UAB „FACTRIS LT1“
PASIŪLYMAS
DĖL DUOMENŲ SURINKIMO PASLAUGOS
_______________________
(Data)
____________________________
(Vieta)
Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt;
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.
Mes siūlome šias paslaugas:
Nr.
1.

Paslaugos pavadinimas

1.1.

Europos įmonių kredito rizikų
ataskaitos
Lietuvos įmonių

1.2.

Latvijos įmonių

1.3.

Kitų Europos įmonių

2.

Specialisto kaina (ang. „ad hoc“)
tyrimams, duomenų analizei ir
surinkimo paslaugoms.
Specialisto kaina (ang. „ad hoc“)
konsultacijoms dėl duomenų surinkimo

3.

Mato vnt.
Viena
ataskaita
Viena
ataskaita
Viena
ataskaita
Viena
ataskaita

Kiekis*

Vieneto kaina,
Eur (be PVM)

Kaina, Eur (be
PVM)

Kaina, Eur
(su PVM)

15.000
iki 7.000
iki 1.000
iki 7.000

Viena
valanda

iki 320

Viena
valanda

iki 320
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4.

5.
5.1
5.2
5.3
5.4

6.

Specialisto kaina teikiant tiekėjo
Viena
internetinės paslaugos (ang. „webiki 320
valanda
service“) modifikavimo darbus
Fizinių asmenų ir įmonių identifikavimas tinkle (ang. „online“) ir “pažink savo klientą“ (toliau – KYC) paslaugų integravimas į
UAB “FACTRIS LT1” sprendimą.
Fizinio asmens identifikavimas tinkle
Vienas
iki 15.000
asmuo
KYC fiziniam asmeniui tinkle
Vienas
iki 15.000
asmuo
KYC įmonei tinkle
Viena
iki 15.000
kompanija
Specialisto kaina identifikavimo ir KYC
Viena
sprendimų įdiegimui ir integravimo
iki 320
valanda
konsultacijoms.
Banko išrašų rinkinio (pagal peržiūrėtą
Vienas
Mokėjimo paslaugų direktyvą – PSD2)
iki 15.000
paklausimas
kaina

IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)
*Kiekiai įvardinti aukščiau esančioje lentelėje yra preliminarūs ir gali padidėti ar sumažėti projekto įgyvendinimo metu 30 proc. Pirkėjas pasilieka
teisę kai kurių pozicijų nepirkti apskritai.

PASTABA. Esant nesutapimams tarp lietuviškos techninės specifikacijos versijos ir angliškos – vadovautis angliška versija.
Siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Pateiktų dokumentų pavadinimas
Nr.

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.
Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano
pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė
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Annex 3 „Supplier‘s declaration“
3 priedas „Tiekėjo deklaracija“

SUPPLIER‘S DECLARATION / TIEKĖJO DEKLARACIJA
2020- - .
Date / Data
Location / Vieta

I ______________________________________________, representative of
Aš ____________________________________________, patvirtinu, kad
(position, name and surname of the representative of supplier)
(tiekėjo atstovo pareigos, vardas, pavardė)
____________________________________________, hereby declare that:
mano atstovaujamas __________________________________________:
(name of the supplier)
(tiekėjo pavadinimas)
1. The Supplier has not gone bankrupt, is not under liquidation, has not 1. nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos
come to an arrangement with its creditors, has not suspended or
sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal
restricted its operations, and its situation is not the same or similar
šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam
under the laws of the country of its registration. No bankruptcy
nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne
proceedings, either judicial or out-of-court, have been instituted against
teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar
the Supplier, no forced liquidation or arrangement with creditors is being
susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos
sought, or its situation is not the same or similar under the laws of the
procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;
country of its registration.
2. per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis
2. In the past 5 years the supplier had not been convicted by final
teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo
judgement of the participation in, organising or management of a
organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko
criminal organisation, corruption, corruption of an intermediary, bribery,
kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės
fraud, the use of a credit, loan or specific purpose aid otherwise than for
paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį
the intended purpose or in the established procedure, credit fraud, nonsukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie
payment of taxes, submission of misleading data about income, profit or
pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito
assets, failure to submit a declaration, report or other document,
dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar
acquisition or disposal of property obtained through criminal conduct,
realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą;
and legitimizing money or property obtained through criminal conducts.
3. yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu;
3. The supplier has fulfilled his obligations related to tax payment.
4. yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų
4. The supplier has fulfilled his obligations related to payment of social
mokėjimu;

5.

insurance contributions.
The Supplier is not guilty of any serious professional misconduct, which
the Contracting Authority can prove by any legitimate means. The
concept of professional misconduct used in this clause is understood as a
breach of competition, labor, occupational safety and health and
environmental legislation, for which either an administrative sanction
was imposed on the Supplier (being a natural person) or an economic
sanction provided for in the laws of the Republic of Lithuania was
imposed on the Supplier (being a legal entity), where less than one year
has elapsed as of the effective date of the decision on such a sanction.
If the Supplier (being a legal entity) has violated the 5th article of
Republic of Lithuania Law on Competition in this clause it is understood
professional misconduct where less than three years has elapsed as of
the effective date of the decision on such a sanction.

Title/position of the Head of the Supplier or authorised person/
Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

5. nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Pirkėjas gali įrodyti bet
kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka
„profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos
pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės
etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieneri metai, kaip
konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos
teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra
paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo
– ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose,
kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo
dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis
tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą
laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos
Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

Signature/
Parašas

Name and surname/
Vardas ir pavardė

Annex 4 “Employee experience compliance table”
4 priedas „ Darbuotojų turimos patirties atitikties lentelė “

Employee experience compliance table
Employee name, surname and email.

The No. of
qualification
requirement
(from article No.
3.1.7)

1

Place (-s) where required qualification was gained
and what activities was done to gain required
skill/experience
For example. Technische Universiteit Eindhoven. Gained
master of science degree in Computer science.

Duration of
gained
experience (if this
information is required
according to article
No. 3.1.7

Notes (for example,
some details about
project employee
worked on etc.)

Not required
according to
article No. 3.1.7.

2
3
4

Darbuotojų turimos patirties atitikties lentelė
Darbuotojo vardas, pavardė ir el. paštas

Kvalifikacinio
reikalavimo
Nr. (pagal 3.1.7.
punktą.)

1

Vietos, kur reikalaujama kvalifikacija buvo įgauta, ir
kokios veiklos buvo vykdomos, siekiant įgauti
prašomą patirtį/gebėjimą
Pavyzdžiui. Technische Universiteit Eindhoven. Įgautas
kompiuterinių mokslų magistro laipsnis.

Įgautos patirties
trukmė (jei šios
informacijos prašoma
pagal 3.1.7 punktą)

Pastabos (pavyzdžiui,
keletas detalių apie
projektus, kuriuose
dirbo darbuotojas ir
pan.)

Nereikalaujama
pagal 3.1.7.
punktą

2
3
4

19

