UAB „PALANGOS KOMUNALINIO ŪKIO“ PRIŽIŪRIMŲ PERSIRENGIMO KABINŲ
IŠORINĖS REKLAMOS PLOTO NUOMOS KONKURSO NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. UAB „Palangos komunalinis ūkio“ išorinės reklamos ploto nuomos konkurso nuostatai (toliau –
konkurso nuostatai) aprašo išorinės reklamos ploto nuomos konkurso (toliau – konkursas)
organizavimo ir vykdymo tvarką bei sąlygas.
2. Konkurso tikslas – teisės suteikimas talpinti pateiktą reklamą konkurso dalyviui, pasiūliusiam
didžiausią reklamos nuomos mokesčio dydį.
3. Konkurso organizatorius yra UAB „Palangos komunalinis ūkis“ (toliau – Užsakovas).
II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
4. Konkursas yra atviras.
5. Konkurso skelbimo tekstą, dalyviams pateikiamų dokumentų sąrašą nustato Užsakovas.
6. Konkurso skelbime nurodoma:
6.1. trumpa informacija apie organizuojamą konkursą (persirengimo kabinų vienetai, vieta,
reklaminiai plotai);
6.2. paraiškų dalyvauti konkurse ir kitų dokumentų pateikimo terminas;
6.3. informacija apie galimybę susipažinti su konkurso nuostatais, konkurso dalyvių
paraiškų pateikimo vietą, adresas, atsakingo už konkurso dokumentų priėmimą asmens
telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir darbo laikas;
6.4. konkurso vieta ir laikas;
6.5. kita informacija ir sąlygos, kurias nusprendžia skelbti Užsakovas.
7. Konkurse gali dalyvauti visi asmenys, atitinkantys konkurso nuostatų reikalavimus (toliau –
dalyviai).
III. KONKURSO OBJEKTAS
8. Konkursas skelbiamas dėl išorinės reklamos plotų ant persirengimo kabinų – 126 vnt.
9. Konkurso Dalyvis gali dalyvauti konkurse dėl visų kartu plotų ir dėl atskirų plotų, pasirinktinai.
10. Konkurso laimėtojas įgyja teisę pateikti, savo ištekliais pagamintus, nustatytų išmatavimų
reklaminius plakatus (reklaminiai plotai pateikiami pasiūlymo lentelėje) ir talpinti juos ant
persirengimo kabinų.
11. Plakatai prieš kabinant plakato vizualizacija turi būti pateikta Užsakovui prieš 4 kalendorines
dienas iki numatomo kabinimo datos.
12. Plakatuose pateikta reklama turi būti legali, teisinga ir sąžininga. Reklama neturi pažeisti
galiojančių įstatymų (LR Civilinio kodekso, LR Reklamos įstatymo ir kt.) ar juos ignoruoti.
Reklamoje neturi būti teiginių ar vaizdų, žeminančių žmogaus orumą, įžeidžiančių religinius
jausmus ar politinius įsitikinimus, skatinančių sveikatai kenksmingą ir/ar aplinkai žalingą elgesį.
Kiekviena reklama turi būti parengta su tikra visuomenine atsakomybe ir atitikti bendruosius
sąžiningos konkurencijos reikalavimus, taikomus bet kokiam verslui. Reklama neturi klaidinti ar
kenkti vartotojui bei piktnaudžiauti vartotojų pasitikėjimu, patirties ir/ar žinių stoka.
13.Negalima alkoholinių bei tabako gaminių reklama.
14. Negalima Palangos miesto įvaizdžiui kenkianti reklama.
15. Reklamos nuomos mokestį (į minimalią kainą įskaičiuotos visos Užsakovo išlaidos, susijusios su
paslaugos teikimu ir visi kiti privalomi mokesčiai, plakatų kabinimo paslauga neįskaičiuota) , vadovaujantis
konkurso rezultatais, reklaminės veiklos subjektas moka į Užsakovo surenkamąją sąskaitą.
Konkurso metu pasiūlytas reklamos nuomos mokesčio dydis negali būti mažesnis negu nurodytas
konkurso pasiūlymo lentelės formoje (D stulpelyje). Reklamos nuomos mokestis apskaičiuojamas

pagal konkurso laimėtojo patvirtintus rezultatus. Konkurso laimėtojas reklamos nuomos mokestį
privalo sumokėti per 2 kalendorines dienas nuo Sutarties pasirašymo ir sąskaitos pateikimo dienos.
16. Su konkurso nugalėtoju bus sudaryta Reklaminio ploto nuomos sutartis.
IV. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS, KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR
KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS BEI TVARKYMAS
17. Konkurse gali dalyvauti kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo,
viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – norintis talpinti
reklamą išnuomojamame reklamos plote ir galintis pateikti pasiūlymą, atitinkantį konkurso sąlygas.
Dalyviai, susipažinę su konkurso nuostatais ir norintys jame dalyvauti, skelbime ir konkurso
nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia elektroninėmis priemonėmis. Konkurso dalyvis
turi pateikti paraišką su dokumentais ir Konkurso pasiūlymo lentelę. Būtini pateikti šie dokumentai:
17.1. patvirtintos formos užpildyta paraiška dalyvauti konkurse (1 priedas) ir įsipareigojimas
laimėjus konkursą ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas, nuo konkurso rezultatų
patvirtinimo dienos, sudaryti Reklamos plotų nuomos sutartį;
17.2. įmonės registravimo pažymėjimo ar „Registrų centro“ pažymos kopija;
17.3. užpildyta Konkurso pasiūlymo lentelė (2 priedas).
18. Neįvykdžius nors vieno iš 8-15 ir 17 punktuose nurodytų reikalavimų, pateikus klaidingą
informaciją, dalyvių paraiškos su priedais ir Konkurso pasiūlymo lentele atmetamos.
19. Konkursui pateikta medžiaga dalyviui negrąžinama.
20. Konkurso medžiaga Užsakovui gali būti teikiama elektroniniu paštu administracija@palkom.eu
V. KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ BEI KITŲ DOKUMENTŲ TIKRINIMAS,
VERTINIMAS IR KONKURSO LAIMĖTOJO NUSTATYMAS
21. Paraiškos ir kiti dokumentai dalyvauti konkurse pateikimo terminas – 2019 m. birželio 11 d.
9:00, Užsakovas tą pačią dieną peržiūri pateiktus pasiūlymus, patikrina konkurso dalyvių
dokumentus. Dalyviai gali dalyvauti vertinime, kurių pasiūlymai atitinka šių nuostatų 8-15, 17
punktuose nustatytus reikalavimus.
22. Konkurso paraiškų vertinimo kriterijus yra pasiūlytas didžiausias reklamos nuomos mokesčio
dydis.
23. Dalyvis, pasiūlęs didžiausią nuomos mokesčio dydį, skelbiamas konkurso laimėtoju.
24 Jeigu dviejų ar daugiau konkurso dalyvių siūlomas nuomos mokestis sutampa, laimėtojas bus
parinktas papildomos apklausos būdu. Jei konkurso dalyvis pasiūlė mažesnius siūlomus nuomos
mokesčio dydžius negu nustatyta Konkurso pasiūlymo lentelės D skiltyje (2 priedas), paraiška
nebus vertinama
25. Atrinkus konkurso laimėtoją, Užsakovas raštu praneša visiems konkurso dalyviams apie
konkurso rezultatus.
26. Negavus nė vienos paraiškos, konkursas gali būti skelbiamas iš naujo.
27. Konkurso laimėtojui draudžiama perparduoti reklamos plotą ir reklamos plote gali būti tik tokia
reklama, kurią laimėtojas pasižada suderinti su Užsakovu (kabinti, tik gavus savivaldybės leidimą
išorinei reklamai).
28. Plakatų pakabinimo paslauga gali būti teikiama už papildomą įkainį, pagal atskirą susitarimą.
29. Numatoma Paslaugų pradžios data: iš karto po sutarties pasirašymo ir leidimo išorinei
reklamai leidimo gavimo. Numatoma Paslaugų pabaigos data: iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.
(terminą galima pratęsti).

1 priedas
(Paraiškos forma)
____________________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas)
______________________________________________________________
(adresas, tel. Nr. ir el. paštas)
UAB „Palangos komunalinis ūkis“

PARAIŠKA
2019 m.

d.

(asmens pavadinimas)
pageidauju dalyvauti UAB „Palangos komunalinio ūkio“ ant prižiūrimų persirengimo
kabinų ir(ar) autobusų stotelių išorinės reklamos ploto nuomos konkurse.
Laimėjęs konkursą, įsipareigoju ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo konkurso
rezultatų patvirtinimo dienos sudaryti (pasirašyti) Reklamos ploto nuomos sutartį

___________________

______________________

__
(pareigos)
pavardė)

(parašas)

(vardas ir

2 priedas
KONKURSO PASIŪLYMO LENTELĖ
Eil.
nr.

Reklaminio ploto vieta

Reklaminio ploto
objektas

A

B

C
Persirengimo kabinos,
86 vnt. (3 vnt. plakatų iš
3 pusių, apie 3 m2)
Persirengimo kabinos
40 vnt.(3 vnt. plakatų iš
3 pusių, apie 3 m2)

1.

Palangos paplūdimys

2.

Šventosios paplūdimys

Minimalus
Nurodomas
Siūlomas
galimas
konkretus
reklamos
reklamos
pageidaujamas
nuomos
nuomos
talpinti
mokesčio
mokesčio dydis reklamos kiekis dydis (Eur)
(Eur be PVM)
D
E
F
4 Eur/para
(už kabiną be
pakabinimo)
3,50 Eur/para
(už kabiną be
pakabinimo)

