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2020-11-16 Nr. 

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas l 88656838 patvirtina, 
kad UAB „Adwisery", įmonės kodas 302524912 pagal 2020-07-09 dieną pasirašytą Vieningo informavimo ir 
konsultavimo informacinės sistemos techninės specifikacijos parengimo paslaugų viešojo pirkimo - pardavimo 
sutartį Nr. 11 B-72 (toliau - Sutartis), laikotarpyje nuo 2020 m. liepos 9 d. iki 2020 m. spalio 9 d. įgyvendino sutartį 
(projektą): 

Projekto 
pavadinimas 

"Vieningo 
informavimo 
ir 
konsultavimo 
informacinės 
sistemos 
(toliau -
VIKIS) 
techninės 
specifikacijos 
parengimo 
paslaugos" 

Vertė, 
Įgyvendinti projekto darbai EUR be 

PVM 

Įgyvendinant investicinį projektą - Viešojo valdymo tobulinimo 9 350,00 
2012-2020 metų programos įgyvendinimo 20 l 6-20 l 8 metų 
veiksmų plane, patvirtiname vidaus reikalų ministro 2016 m. 
balandžio 29 d. įsakymu Nr. lV-329 „Dėl Viešojo valdymo 
tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 
metų veiksmų plano patvirtinimo", numatytą antro tikslo 
,,Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių paslaugų teikimą" 
2.1 uždavinio „Gerinti asmenų aptarnavimo viešojo valdymo 
institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą 
visuomenei" 2.1.1 priemonės „Užtikrinti asmenų aptarnavimo 
kokybę - taikyti vieno langelio principą" 2.1.1.5 veiksmą 
„Užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančių konsultavimo 
paslaugų teikimą, sukuriant ir įdiegiant vieningo informavimo ir 
konsultavimo Lietuvos muitinėje tinklą muitinės klientams" 
investicinį projektą, vykdomą pagal Muitinės departamento ir 
Europos socialinių fondų agentūros pasirašytą iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. l 0.1.3-
ESF A-V-918-01-0006 „ Vieningo informavimo ir konsultavimo 
tinklo sukūrimas muitinės klientams" sutartį (toliau - Investicinis 
projektas). 
Įgyvendinant Investicinį projektą ir vadovaujantis sutarties 
sąlygomis bei Valstybės informacinitĮ sistemų steigimo, kūrimo, 
modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo 1r Valstybės 
informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos 
nuostatomis buvo parengta techninė specifikacija, skirta VIKIS 
programines įrangos (su IRT kanalais gaunamų paklausimų 
valdymo, skambučių centro ir informacijos duomenų bazės 

Vertė, 
EURsu 

PVM 

11313,50 

l



integruotais funkcionalumais) sukūrimo ir įdiegimo paslaugoms 
įsigyti (toliau - Techninė specifikacija), kurios rengimo metu buvo: 

l. atlikta Projekto rezultatų ( dokumentų), Investicijų projektu
įgyvendinamų veiklų ir siektinų rezultatų analizė;
2. detalizuoti Projekte nustatyti skaitmenizuojamos 
Perkančiosios organizacijos veiklos srities poreikiai ir nustatytos 
galimos panaudoti technologinės realizavimo priemonės; 
3. įvertinti ir detalizuoti Perkančiosios organizacijos poreikiai
„Žinių medžio" funkcionalumui, taip pat nustatyti reikalavimai
,,Žinių medžio" ir jo integravimo į sistemą VIKIS sprendimams;
4. atlikta Perkančiosios organizacijos poreikių informacijai iš 
kitų muitinės informacinių sistemų gauti ir atvaizduoti sistemoje
VIKIS analizė, identifikuoti šiems poreikiams patenkinti reikalingi
duomenų šaltinius;
5. atliktos analizės pagrindu specifikuoti funkciniai reikalavimai
informaciją pateikiant naudojant BPMN notacijas ir reikalavimų
aprašymų šablonus;
6. įvertinti VIKIS santykiai su numatoma įsigyti VIK centro
darbo vietoms skirta IRT įranga ir telefonijos paslaugomis ir iš to 
sekantys reikalavimai VIKIS ir pateiktos galimos alternatyvos;
7. įvertinti esamų Perkančiosios organizacijos techniniai
(technologiniai) sprendimai, ir egzistuojančių integracinių sąsajų
panaudojimo VIKIS projekto tikslams įgyvendinti galimybės ir 
nustatyti reikalavimai VIKIS integravimui į Perkančiosios
organizacijos funkcinę ir techninę infrastruktūrą;
8. numatyti ir parašyti reikalavimai įdiegtos VIKIS priežiūrai ir 
palaikymui;
9. Parengti aukščiau numatytų veiklų atlikimo ir jų metu gautų
rezultatų ataskaitą, kurioje aprašytos galimos alternatyvos 1r 
siūlomų reikalavimų VIKIS sukūrimui pagrindimas ( Reikalavimų
sistemai VIKIS ataskaita);
l O. Parengtas ir su Perkančiąja organizacija suderintas VIKIS 
techninės specifikacijos projektas bei pateikti siūlymai rinkos
tyrimui paslaugų pagal šią techninę specifikaciją įsigijimui atlikti;
11. Parengti ir pateikti siūlymai dėl kvalifikacinių reikalavimų
viešojo pirkimo VIKIS sukūrimo ir įdiegimo paslaugoms įsigyti
dalyviams ir jų pasiūlymų vertinimo ekonominio naudingumo bei 
vertinimo kriterijų nustatymo.
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