BILIETŲ Į KINO FILMUS SPECIFIKACIJA
1 pirkimo objektas – Bilietai, kurie galioja į kino seansus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir
Panevėžyje
Kiekis - 35 000 vnt.
Tiekėjas užtikrina neatlygintinos kraujo donorystės nemokamų vaizdo klipo transliacijų prieš kino
seansus pagal iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintą grafiką:
- 250 000 kontaktų, jei vaizdo klipo trukmė nuo 21 iki 30 sekundžių;
- 300 000 kontaktų, jei vaizdo klipo trukmė iki 20 sekundžių.
Vaizdo klipus transliacijai pateikia Užsakovas. Perkančiajai organizacijai neišnaudojus visų suteiktų
transliacijų sutarties galiojimo metu leidžiama kitiems metams leidžiama perkelti 50 proc. likusio
neištransliuotų vaizdo klipų transliacijų kiekio.
Sutarties galiojimo terminas – 12 mėn. nuo pasirašymo datos.
Pirmojo užsakymo kiekis – ne mažiau 3000 bilietų.
Tiekėjas privalo turėti nuosavybės teise arba kitomis įstatymų numatytomis formomis (panaudos,
nuomos sutartys ir pan.) valdomų kino teatrų tinklą. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikti tai
įrodančius dokumentus.
2 pirkimo objektas - Bilietai, kurie galioja į kino seansus Šiauliuose ir Panevėžyje
Kiekis -7 000 vnt.
Sutarties galiojimo terminas – 12 mėn. nuo pasirašymo datos.
Pirmojo užsakymo kiekis – ne mažiau 1500 bilietų.
Tiekėjas privalo turėti nuosavybės teise arba kitomis įstatymų numatytomis formomis (panaudos,
nuomos sutartys ir pan.) valdomų kino teatrų tinklą. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikti tai
įrodančius dokumentus.
3 pirkimo objektas – Bilietai, kurie galioja į kino seansus Marijampolėje
Kiekis – 1500 vnt.
Sutarties galiojimo terminas – iki 2016 m. gruodžio 31 d.
Pirmojo užsakymo kiekis – ne mažiau 500 bilietų.
Pirkimo tikslas – bilietai į kino filmus, skirti neatlygintiniems donorams, donorų organizatoriams ir
savanoriams skatinti.
Bendrieji reikalavimai bilietams:
- Bilietas turi galioti 1 asmeniui apsilankyti 1 kartą kino seanse darbo ir švenčių dienomis, pasirenkant
vietą, seanso laiką ir filmą (įskaitant 3D seansą).
- Bilietas turi būti reprezentatyvus, ant jo turi būti publikuojama Perkančiosios organizacijos atributika ir
informacija. Bilieto maketą pateikia Perkančioji organizacija.
Bilieto galiojimo terminas:
- Turi būti ne trumpesnis kaip 10 mėn. nuo jų pristatymo Pirkėjui dienos.
Bilietų pristatymo vieta:
- Žolyno g. 34, Vilnius.
Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti maksimalaus numatyto bilietų kiekio.
Perkančioji organizacija užsako bilietus pagal poreikį.
Prekės turi būti pristatomos tiekėjo lėšomis.
Už prekes Perkančioji organizacija atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo
dienos, bet ne ilgiau kai per 60 kalendorinių dienų, esant sutartyje numatytoms objektyviai pagrįstoms
aplinkybėms.
Apmokėjimas vykdomas iš „Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo programos 2016 – 2020 m.”
skirtų lėšų.

