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SUTARTIS Nr.2023/GS1- 
Dėl naudojimosi GS1 Sistema 

2023 m. _______________________ d., Vilnius 

Asociacija „GS1 Lithuania“, įmonės kodas 302642800, adresas: Vašingtono a. 1, LT-01108 Vilnius, 
kuriai atstovauja..........................……………………........................................................, veikianti pagal 
įgaliojimą, toliau vadinama “GS1 sistemos administratoriumi“ 
ir.................................................................................įmonės kodas........................................... 

kuriai atstovauja.........................................................................................................................., 
veikiantis/i įmonės įstatų pagrindu, toliau vadinamas “GS1 sistemos naudotoju”, 

GS1 sistemos administratorius ir GS1 sistemos naudotojas kartu yra vadinami „Šalimis“, o kiekvienas 
atskirai „Šalimi“. Šalys sudaro šią sutartį dėl naudojimosi GS1 Sistema (toliau – Sutartis).  

 

1. Sutarties objektas 

Šia Sutartimi GS1 sistemos administratorius Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka įsipareigoja teikti 
GS1 sistemos naudotojui GS1 sistemos paslaugas, atitinkančias Tarptautinės asociacijos GS1 AISBL 
reikalavimus, o GS1 sistemos naudotojas įsipareigoja laikytis šioje Sutartyje nustatytų sąlygų ir laiku 
mokėti už suteiktas paslaugas. 

2. Paslaugų teikimo tvarka 

2.1. Paslaugos teikiamos ūkio subjektui, kuris yra įregistruotas į GS1 sistemos naudotojų registrą. 

2.2. Į GS1 sistemos naudotojų registrą yra įregistruojamas ūkio subjektas, kuris pateikia prašymą 
(Priedas Nr. 2)  GS1 sistemos administratoriui ir sumoka GS1 sistemos administratoriui nustatytą 
prisijungimo prie GS1 sistemos mokestį, kurio dydis nurodytas interneto svetainėje www.gs1lt.org 
skelbiamame kainoraštyje. 

2.3. GS1 sistemos administratorius, atsižvelgdamas į GS1 sistemos naudotojo prašymo formoje įvardintus 
pasirinkimus, gali teikti šias paslaugas (toliau – Paslaugos): 

2.3.1. suteikti ir įregistruoti gamintojo/platintojo numerį (kompanijos prefiksą - GCP) GS1 
sistemoje; 

2.3.2. organizuoti prekių ir paslaugų kodų suteikimą ir įregistravimą GS1 sistemoje, taip pat 
informacijos teikimą tarptautinei asociacijai GS1 AISBL; 

2.3.3. teikti technines-komercines konsultacijas prekių numeravimo, identifikavimo, kodavimo 
brūkšniniais kodais ir kitais su GS1 sistema susijusiais klausimais; 

2.3.4. „Verified by GS1“ Paslaugą – suteikiant GS1 naudotojams galimybę tikrinti produktų 
tapatybę, pateikiant prekių vienetų identifikatorių (GTIN) užklausas. Taip suteikiama 
galimybė peržiūrėti tam tikrą, su konkrečiu produktu susijusią informaciją, pavyzdžiui, jo 
duomenų atributus, kurie saugomi GS1 registrų platformoje;  

2.3.5. teikti kitas papildomas Paslaugas: brūkšninių kodų spausdinimo kokybės vertinimas, 
logistinių  etikečių generavimo platforma GS1 Print, prekių vaizdinės informacijos 
apdorojimas ir pateikimas ir t. t. 

2.4. Paslaugų užsakymas ir suteikimas: 

2.4.1. GS1 sistemos naudotojas, pageidaujantis gauti Paslaugas, numatytas Sutarties 2.3 
punkte, interneto svetainėje arba elektroniniu paštu pateikia GS1 sistemos 
administratoriui užpildytą ir pasirašytą užsakymo formą, t. y. Sutarties Priedą Nr. 1, Nr.3 
ar Nr. 5; 

2.4.2. GS1 sistemos administratorius įsipareigoja užsakymą įvykdyti suteikiant galimybę pradėti 
naudotis Paslaugomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos. 

3. GS1 sistemos administratoriaus teisės ir pareigos 

3.1. GS1 sistemos administratorius įsipareigoja: 

3.1.1. GS1 sistemos naudotojui teikti Paslaugas, atitinkančias tarptautinės GS1 sistemos 
reikalavimus; 

3.1.2. užregistruoti GS1 sistemos naudotojui suteiktus gamintojo/platintojo, prekių ir paslaugų 
kodus GS1 sistemos duomenų bazėje ir, GS1 sistemos naudotojui pageidaujant, išduoti 
tai patvirtinančius dokumentus; 
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3.1.3. pasikeitus GS1 sistemos naudotojo rekvizitams, prekių ar paslaugų specifikacijai, atlikti 
duomenų bazėje atitinkamus pakeitimus;  

3.1.4. kaupti GS1 sistemos duomenų bazėje informaciją apie GS1 sistemos naudotojui išduotus 
gamintojo/platintojo, prekių bei paslaugų kodus ir išduoti GS1 sistemos naudotojui 
išrašus iš duomenų bazės; 

3.1.5. suteikti GS1 sistemos naudotojui galimybę naudotis GS1 pasauline paieškos sistema 
GEPIR, kitomis prieinamomis paieškos sistemomis; 

3.1.6. pasikeitus GS1 Paslaugų mokesčių tvarkai ir dydžiams, ne vėliau kaip prieš 30 
kalendorinių dienų informuoti apie tai GS1 sistemos naudotoją elektroniniu paštu bei 
paskelbti informaciją asociacijos GS1 Lithuania internetiniame puslapyje www.gs1lt.org . 
Jeigu per 30 kalendorinių dienų nuo GS1 sistemos naudotojo informavimo elektroniniu 
paštu arba pasikeitimų paskelbimo internetiniame puslapyje nesulaukiama GS1 sistemos 
naudotojo atsakymo/klausimų, laikoma, kad su atitinkamais pakeitimais GS1 sistemos 
naudotojas sutiko.  

3.2. GS1 sistemos administratorius turi teisę: 

3.2.1. kaupti GS1 sistemos naudotojo duomenis duomenų bazėje; 

3.2.2. duomenis apie GS1 sistemos naudotojui išduotus gamintojo/platintojo numerius, prekių ir 
paslaugų kodus ir su tuo susijusią informaciją perduoti tarptautinei GS1 asociacijai; 

3.2.3. pasikeitus tarptautinės GS1 sistemos reikalavimams vienašališkai pakeisti GS1 sistemos 
numerių išdavimo tvarką, informuojant apie tai GS1 sistemos naudotoją šios Sutarties 
3.1.6. punkte nurodyta tvarka; 

3.2.4. GS1 sistemos administratoriaus valdybos sprendimu, keisti prisijungimo prie GS1 
sistemos, metinių ir kitų mokesčių mokėjimo, sistemos administravimo, numerių išdavimo 
tvarką, informuojant apie tai GS1 sistemos naudotoją šios Sutarties 3.1.6. punkte 
nurodyta tvarka; 

3.2.5. po Sutarties nutraukimo GS1 sistemos naudotojo gamintojo/platintojo numerį 
(kompanijos prefiksą) suteikti kitam ūkio subjektui ;  

3.2.6. koreguoti Paslaugų kainas atsižvelgiant į metinį vidutinės infliacijos indeksą, nustatytą 
Lietuvos Respublikoje (skelbiamą Lietuvos Respublikos statistikos biuro – LRSB). 
Koregavimas gali būti atliktas, jeigu infliacijos indeksas yra didesnis nei 2,5% per 12 
mėn. Pakeitimas įsigalioja nuo mėnesio 1 d. tą mėnesį, kuris yra po mėnesio, kai GS1 
sistemos administratorius informavo GS1 sistemos naudotoją apie pakeitimą šios 
Sutarties 3.1.6. punkte nurodyta tvarka. GS1 sistemos administratorius gali padaryti 
pakeitimus bet kuriuo metu ir keletą kartų per metus, atsižvelgiant į infliaciją. 

 

4. GS1 sistemos naudotojo teisės ir pareigos 

4.1. GS1 sistemos naudotojas įsipareigoja: 

4.1.1. šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku apmokėti už suteiktas Paslaugas; 

4.1.2. ženklinant prekes ir paslaugas laikytis tarptautinės GS1 sistemos reikalavimų, išdėstytų 
viešai prieinamuose GS1 organizacijos dokumentuose: „GS1 General Specifications“ ir 
„GS1 User Manual“; taip pat užtikrinti į sistemą teikiamų duomenų kokybę; 

4.1.3. suteiktus GS1 sistemos kodus naudoti tik savo prekių ir paslaugų ženklinimui; 

4.1.4. pateikti GS1 sistemos administratoriui kiekvieno ženklinamo produkcijos vieneto 
atvaizdą; 

4.1.5. pasikeitus įmonės rekvizitams, prekių ar paslaugų, kuriems jau buvo suteikti GS1 
sistemos kodai, specifikacijai informuoti apie tai GS1 sistemos administratorių, kad būtų 
atlikti atitinkami pakeitimai GS1 sistemos duomenų bazėje;  

4.1.6. pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 30 dienų pateikti GS1 sistemos 
administratoriui duomenis apie savo pasibaigusių kalendorinių metų apyvartą. Jei GS1 
sistemos naudotojas nepateikia pranešimo apie praėjusių metų apyvartą, GS1 sistemos 
administratorius turi teisę metinį mokestį skaičiuoti vadovaudamasis viešai prieinamais 
ūkio subjekto pateiktais duomenimis; 

4.1.7. naudodamasis elektronine GS1 sistema laikytis Naudojimosi elektronine GS1 kodų 
registravimo sistema taisyklių, kurios yra pridedamos prie Sutarties – Priedas Nr. 4; 
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4.1.8. pranešti GS1 sistemos administratoriui, jei naudoja arba planuoja naudoti GS1 standartus 
Unikaliojo priemonės identifikatoriaus (UDI) ženklinimui, kad įgyvendintų USA FDA (JAV 
Maisto  ir vaistų tarnybos) reikalavimus dėl unikalaus medicinos prietaisų/priemonių 
identifikavimo, iškart, kai tik apie tai sužino. GS1 naudotojas atsako už naudojant GS1 
standartus sudarytų UDI duomenų teisingumą ir kokybę. 

4.2. GS1 sistemos naudotojas turi teisę: 

4.2.1. ženklinti savo lokaciją, prekes ir paslaugas GS1 sistemos numeriais ir naudotis GS1 
sistema visą Sutarties galiojimo laikotarpį, pagal pasirinktą Paslaugų tipą; 

4.2.2. gauti iš GS1 sistemos administratoriaus duomenis apie GS1 sistemoje jam suteiktus 
gamintojo, prekių ir paslaugų numerius; 

4.2.3. nemokamai gauti technines - komercines konsultacijas prekių numeravimo, identifikavimo 
ir kodavimo brūkšniniais kodais klausimais, kai jos teikiamos asociacijoje, telefonu arba 
elektroniniu paštu. 

 

5. Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka 

5.1.  GS1 sistemos administratoriaus Paslaugų kainą sudaro:  

5.1.1. prisijungimo prie GS1 sistemos mokestis, kuris yra apskaičiuojamas pagal  GS1 sistemos 
naudotojo bendrąją apyvartą, buvusią praėjusiais kalendoriniais metais bei pasirinktą 
galimų sugeneruoti unikalių kodų skaičių;  

5.1.2. metinis GS1 sistemos palaikymo mokestis, kuris yra apskaičiuojamas pagal  GS1 
sistemos naudotojo bendrąją apyvartą, buvusią praėjusiais kalendoriniais metais; 

5.1.3. mokestis už GS1 sistemos numerių registravimą prekėms ir paslaugoms, kurio dydis 
priklauso nuo suteikiamų kodų skaičiaus, jei kodai registruojami pagal pateiktą užpildytą 
formą – Priedą Nr. 3; 

5.1.4. kiti mokesčiai už papildomas apmokestinamas Paslaugas, jei tokios užsakomos.  

5.2. Visų mokesčių dydžiai nurodyti kainoraštyje. Kainoraštis skelbiamas asociacijos GS1 Lithuania 
internetiniame puslapyje www.gs1lt.org. 

5.3. Asocijuotiems naudotojams taikomi kainoraštyje nurodyti mokesčiai nepriklausomai nuo įmonės 
metinės apyvartos dydžio. 

5.4. Prisijungimo prie GS1 sistemos mokesčio, metinio GS1 sistemos palaikymo mokesčio, mokesčių už 
prekių bei paslaugų numerių (kodų) registravimą, dydžiai, kiti mokesčiai, jų mokėjimo tvarka ir 
taikoma nuolaidų sistema nustatoma GS1 sistemos administratoriaus valdybos sprendimu.  

5.5. Sąskaitos už Paslaugas išrašomos šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis pagal sąskaitų išrašymo 
dieną galiojantį kainoraštį ir mokesčių tvarką.  

5.6. Prisijungimo prie GS1 sistemos mokestis sumokamas GS1 sistemos naudotojui pasirašius šią Sutartį, 
tokiu būdu prisijungiant prie GS1 sistemos. Metinės GS1 sistemos naudotojo apyvartos dydis yra 
nurodomas prašyme įregistruoti ūkio subjektą į GS1 sistemos naudotojų registrą (Priedas Nr. 2). 
Jeigu GS1 sistemos naudotojas pageidauja gauti daugiau nei 1 gamintojo/platintojo numerį 
(pavyzdžiui, jei turi savarankiškus filialus ar atstovybes), tai turi būti pažymėta jo prašyme 
įregistruoti ūkio subjektą į GS1 sistemos naudotojų registrą. 

5.7. Metinis GS1 sistemos palaikymo mokestis yra mokamas praėjus 12 mėnesių nuo prisijungimo prie 
GS1 sistemos. Tolimesni metiniai GS1 sistemos palaikymo mokesčiai mokami periodiškai po 
kiekvienų praėjusių 12 kalendorinių mėnesių. 

5.8. Mokestis už GS1 sistemos prekių ir paslaugų numerių registraciją mokamas pagal GS1 sistemos 
administratoriaus pateiktas sąskaitas, įregistravus prekių ir paslaugų numerius GS1 sistemos 
duomenų bazėje. 

5.9. Jei GS1 sistemos naudotojas, laikydamasis Sutarties Priede Nr. 4 išdėstytų taisyklių, prekių ir 
paslaugų numerius registruoja savarankiškai elektroninėje kodų registracijos sistemoje, mokestis už 
jų registravimą nėra taikomas. 

5.10. Konkreti Paslaugų kaina yra nurodoma GS1 sistemos naudotojui pateikiamoje PVM sąskaitoje 
faktūroje. PVM sąskaita faktūra turi būti apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo 
sąskaitos išrašymo dienos. 
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6. Šalių atsakomybė 

6.1. GS1 sistemos naudotojas nustatytu terminu neatsiskaitęs už suteiktas Paslaugas, moka GS1 
sistemos administratoriui 0,2 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą 
dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuo įsipareigojimų įvykdymo. 

6.2. GS1 sistemos naudotojui laiku nesumokėjus mokesčių, pažeidus mokesčių mokėjimo tvarką arba 
GS1 prekių ženklinimo reikalavimus (žr. punktą 4.1.2), GS1 sistemos administratorius turi teisę 
nutraukti Sutartį. Sutartį nutraukus GS1 sistemos naudotojas netenka teisės naudoti GS1 sistemos 
numerių. Norėdamas vėl žymėti savo produkciją GS1 sistemos numerių pagrindu sukurtais 
brūkšniniais kodais, GS1 sistemos naudotojas turi iš naujo sudaryti sutartį dėl GS1 sistemos 
naudojimo, iš naujo sumokėti prisijungimo prie GS1 sistemos mokestį bei padengti visus 
įsiskolinimus.  

6.3. Šalys nėra atsakingos už bet kokius ekonominius nuostolius, vėlavimą ar nesėkmę vykdant bet kokią 
šios Sutarties dalį, jei tokius nuostolius, vėlavimą ar nesėkmę sukėlė gaisras, potvynis, sprogimas, 
avarija, karas, streikas, embargas, pandemija, vyriausybės reikalavimas, civilinė ir karinė valdžia, 
pilietiniai neramumai, nepasiekiamas viešasis internetas, įsilaužimai ar platinamos DoS atakos, 
nesugebėjimas užtikrinti medžiagų ar darbo, trečiųjų šalių nutraukiami gyvybiškai svarbūs 
susitarimai, kitos Šalies veiksmai ar bet kuri kita priežastis nepriklausanti nuo Šalies ir kurios Šalis 
negali kontroliuoti. Jei tokios force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 mėnesius, bet kuri Šalis 
turi teisę nedelsdama nutraukti šias Sąlygas, pranešusi kitai Šaliai raštu. 

6.4. GS1 sistemos administratoriaus neprisiima jokios atsakomybės už tai, kad nesilaikys savo 
įsipareigojimų, nustatytų šioje Sutartyje, dėl Vyriausybės paskelbtos nepaprastosios padėties ir 
(arba) karantino. 

 

7. Sutarties galiojimas ir nutraukimas 

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai. 

7.2. Ši Sutartis gali būti pakeista ir papildyta bendru Šaliu sutarimu išreikštu el. paštu arba interneto 
svetainėje, kurioje teikiamos Paslaugos. 

7.3. Ši Sutartis gali būti nutraukta: 

7.3.1. raštišku Šalių susitarimu; 

7.3.2. vienos iš Šalių valia, raštu pranešus apie numatomą Sutarties nutraukimą kitai Šaliai ne 
vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo; 

7.3.3. vienašališkai GS1 sistemos administratoriaus, GS1 sistemos naudotojui laiku 
nesumokėjus mokesčių, pažeidus mokesčių mokėjimo tvarką arba GS1 prekių ženklinimo 
reikalavimus. 

7.4. Sutarčiai pasibaigus GS1 sistemos naudotojas privalo nebenaudoti GS1 sistemos numerių savo 
lokacijai, prekėms ar paslaugoms ženklinti. 

7.5. Jei, sutarčiai nutrūkus, GS1 sistemos naudotojas ir toliau naudoja GS1 numerius, jis turi sumokėti 
GS1 sistemos administratoriui GS1 sistemos metinio abonentinio mokesčio trigubo dydžio baudą už 
kiekvienus neteisėto numerių naudojimo metus. GS1 numerio naudojimo faktas nustatomas pagal 
juo paženklintų prekių realizavimą prekybos vietose. 

 

8. Kitos sąlygos 

8.1. Šiai sutarčiai, jos vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

8.2. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, yra sprendžiami abipusių derybų keliu. Nepavykus susitarti, 
ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

8.3.  GS1 sistemos naudotojas pasirašydamas šia Sutartį patvirtina, kad susipažino su GS1 sistemos 
administratoriaus privatumo politika, kurią galima rasti internetinėje svetainėje 
https://www.gs1lt.org/wp-content/uploads/2022/02/privatumo-politika.pdf 

8.4. Visi susitarimai sudaryti su GS1 sistemos administratoriumi, taip pat informacija ir duomenys, kuriais 
apsikeitė Šalys, yra konfidencialūs. Minėta informacija bus naudojama tik tiek, kiek reikia šios 
Sutarties tikslams pasiekti.  

8.5. Jei priežiūros ir (arba) teisėsaugos institucijos prašo pateikti informaciją, kuri laikoma konfidencialia, 
tokiu atveju tokios informacijos atskleidimas nebus laikomas Sutarties 8.4. punkte nurodytų sąlygų 
pažeidimu. 
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8.6. GS1 sistemos naudotojas neprieštarauja, kad tam tikri jo duomenys, tokie kaip ūkio subjekto 
pavadinimas, kontaktiniai adresai, telefonai ir asmenys, prekių pavadinimai ir jų trumpos 
charakteristikos, prekių/paslaugų GS1 registraciniai numeriai būtų paskelbti viešai prieinamose GS1 
paieškos sistemose. Jei GS1 sistemos naudotojas pageidauja kokių nors duomenų skelbimo 
apribojimų, jis juos nurodo savo pateiktame pareiškime, o GS1 sistemos administratorius įsipareigoja 
jų laikytis. 

8.7. Ši Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais –  po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.  

 

9. Šalių rekvizitai ir parašai 

 
GS1 sistemos administratorius: GS1 sistemos naudotojas: 
Asociacija „GS1 Lithuania“  
Juridinio  asmens kodas: 302642800 Juridinio asmens kodas: 
PVM kodas: LT100006237512 PVM kodas: 
Adresas: Vašingtono a. 1,  
LT-01108 Vilnius 

Adresas: 

Telefono Nr.  +370 5 2614532  Telefono Nr. 
Fakso Nr. +370 5 2621403 Fakso Nr. 
E-pašto adresas: gs1@gs1lt.org Elektroninio pašto adresas:  
Banko rekvizitai: A.S. LT807044060007715008 Banko rekvizitai: A.S. 
AB SEB Bankas, b. k. 70440  
GS1 sistemos administratoriaus vardu: 
 

 

______________________________ 

GS1 sistemos naudotojo vardu: 
 

 

___________________________ 

A.V.       A.V. 
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