KVIETIMO DALYVAUTI PARDAVIMO OBJEKTO PARDAVIME SĄLYGOS
2018-01-30 Nr. PRKS -2
Pardavimo sąlygos arba Sąlygos – šios Kvietimo dalyvauti Pardavimo objekto Pardavime sąlygos,
kurios susideda iš Pardavimo sąlygų bendrosios ir specialiosios dalies.
Pardavimo sąlygų bendroji dalis (toliau – BD) – šių Pardavimo sąlygų bendroji dalis, kuri yra sudėtinė
ir neatskiriama Pardavimo sąlygų dalis, nustatanti standartines Pardavimo sąlygų nuostatas bei
standartines Pardavėjo ir Dalyvių teises, pareigas bei atsakomybę.
Pardavimo sąlygų specialioji dalis (toliau – SD) – šių Pardavimo sąlygų specialioji dalis, kurioje
detalizuojamas Pardavimo objektas, Pardavimo objekto apimtis, kiekis, Pardavimo objekto priėmimo perdavimo tvarka bei kitos Pardavimo sąlygos.
Pardavimas – „Lietuvos energijos gamyba“, AB atliekamas pardavimas, kurio tikslas – parduoti
Pardavimo objektą.
Pardavimo objektas – nurodytas SD.
Pardavėjas – „Lietuvos energijos gamyba“, AB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota
ir veikianti bendrovė, įmonės kodas 302648707, esanti Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuva.
Pardavimų komisija – „Lietuvos energijos gamyba“, AB generalinio direktoriaus įsakymu paskirta
Nenaudotino turto, atsargų, medžiagų pardavimo komisija, kuri pagal jai suteiktus įgaliojimus organizuoja
ir vykdo „Lietuvos energijos gamyba“, AB Pardavimus.
Tvarkos aprašas – „Lietuvos energijos gamyba“, AB Nenaudotino turto ir atsargų pardavimo tvarkos
aprašas, patvirtintas „Lietuvos energijos gamyba“, AB generalinio direktoriaus įsakymu.
Dalyvis – kiekvienas ūkio subjektas (-ai) – fizinis asmuo (-enys), privatusis juridinis asmuo (-enys),
viešasis juridinis asmuo (-enys), kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – ketinantis įsigyti
Pardavimo objektą ir dalyvaujantis Pardavime.
Derybos – Pardavimo procedūrų etapas, kurio metu Pardavėjas derasi su Dalyviais, atrinktais pagal
Pardavimo sąlygose nurodytus reikalavimus, dėl Pasiūlymo kainos bei kitų Pasiūlymo sąlygų.
Pasiūlymas – pagal Pardavėjo nustatytas Pardavimo sąlygas Dalyvio raštu pateiktų dokumentų ir
elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma pirkti Pardavimo objektą.
Pirminis pasiūlymas – pagal Pardavėjo nustatytas sąlygas Dalyvio pateiktų pirminių dokumentų visuma.
Galutinis pasiūlymas – pagal Pardavėjo nustatytas sąlygas po Derybų (visų etapų, jei Derybos vykdomos
keliais etapais) Dalyvio pateiktų dokumentų visuma, įskaitant Pirminiame pasiūlyme pateiktus
dokumentus, išskyrus juose nurodytas sąlygas, kurios buvo pakeistos Derybų metu ir (ar) Galutiniame
pasiūlyme. Tuo atveju, jei Derybos nebuvo vykdomos – Dalyvio Pirminis pasiūlymas laikomas Galutiniu
pasiūlymu.
Laimėjęs Dalyvis – Dalyvis, kurio Pasiūlymas šiose Pardavimo sąlygose nustatyta tvarka Pardavimų
komisijos buvo nustatytas laimėjusiu.
Laimėjęs Pasiūlymas – Pardavimų komisijos pagal Tvarkos aprašą ir Pardavimo Sąlygas atrinktas
geriausias Pasiūlymas.
Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio Dalyvio ir Pardavėjo.
Užsakymas – Sutarties galiojimo metu, pagal kiekvieną kartą atsiradusį Pardavimo objekto pardavimo
poreikį, Pardavėjo Laimėjusiam Dalyviui pateiktas Pardavimo objekto pardavimo užsakymas.
Pardavėjo teritorija – nurodyta SD 6.
PARDAVIMO SĄLYGŲ BENROJI DALIS
1.
BENDROS NUOSTATOS
1.1. „Lietuvos energijos gamyba“, AB parduoda SD 8 punkte nurodytu būdu Pardavimo objektą ir kviečia
Dalyvius pateikti Pasiūlymus šio Pardavimo objekto įsigijimui. Dalyvis negali teikti Pasiūlymo įsigyti
Pardavimo objektą, jei Dalyvis Pardavimo metu turi laiku neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų
Pardavėjui ir/arba su Dalyviu Pardavėjas yra nutraukęs sutartinius santykius dėl netinkamo jų
vykdymo ir/arba Dalyviui yra iškelta bankroto arba restruktūrizavimo byla. Dalyvis taip pat negali būti
likviduojamas.
1.2. Pardavėjas neatlygina Dalyviui jokių išlaidų, susijusių su Pasiūlymų dalyvauti Pardavime parengimu
ir pateikimu, taip pat išlaidų, susijusių su: 1) dokumentų kopijavimu, spausdinimu, pašto ar kurjerių

1

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

pašto paslaugomis; 2) komandiruotėmis ir susirinkimais, transportu, apgyvendinimu, atlyginimais,
mokesčiais advokatams, dokumentų tvarkymu ir valstybiniais mokesčiais, taip pat kitomis išlaidomis,
susijusiomis su dalyvavimu Pardavime.
Pardavėjas dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių arba Dalyvio siūlomos mažos ir Pardavėjui
nepriimtinos kainos, gali nutraukti Pardavimo procedūras iki Sutarties dėl Pardavimo objekto
sudarymo, neprisiimdamas jokios atsakomybės Dalyvių atžvilgiu.
Pardavimo Sąlygos skelbiamos kaip nurodyta SD 30 punkte.
Pateikdami Pasiūlymus, Dalyviai sutinka su visais Sąlygose nustatytais reikalavimais. Dalyviai
privalo atidžiai perskaityti visus Sąlygų reikalavimus, jų priedus ir laikytis jose nustatytų reikalavimų.
Dalyviai, kurių pateikti Pasiūlymai atitiks Sąlygų reikalavimus, gali būti pakviesti į derybas dėl
Pasiūlymo kainos bei kitų Pardavimo sąlygų. Derybos bus vykdomos iki Dalyvių Galutinių pasiūlymų
pateikimo. Esant poreikiui, gali būti organizuojami keli derybų etapai.
Bet kokie Pardavėjo ir Dalyvių tarpusavio santykiai reguliuojami šiomis Sąlygomis bei kitais Lietuvos
Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai tarp Pardavėjo ir Dalyvių sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Norėdami išsiaiškinti klausimus, susijusius su vykdomu Pardavimu, Dalyviai gali kreiptis į SD 25
punkte nurodytus asmenis.

2. PARDAVIMO OBJEKTAS IR SĄLYGOS
Visa reikalinga informacija apie Pardavimo objektą pateikta SD.
Pardavimo objektas bus parduotas Dalyviui, kuris bus atrinktas kaip Laimėjęs Dalyvis, ir su kuriuo
Pardavėjas sudarys Sutartį.
2.3.
Pardavimo objektą Dalyvis turi teisę apžiūrėti (iš anksto suderinus laiką su SD 3 punkte nurodytais
asmenimis) Pardavimo objekto perdavimo vietoje, nurodytoje SD 6 punkte, iki Pirminių Pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos, nurodytos SD 26 punkte. Dalyvis, prieš pateikdamas Pirminį
Pasiūlymą turi teisę pats (ar pasitelkdamas ekspertus bei kitus tinkamai įgaliotus asmenis) apžiūrėti
ir įvertinti Pardavimo objekto būklę/kiekį/sudėtį, kad įsitikintų jo tinkamumu ir galėtų pateikti
atitinkamą Pirminį Pasiūlymą. Pardavėjo atstovas dalyvaus visų apžiūrų metu.
2.4.
Laimėjęs Dalyvis galės išvežti Pardavimo objektą didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto
priemone tik tuo atveju, jei iki Pardavimo objekto išvežimo pateiks Pardavėjui leidimą važiuoti
valstybinės ir (ar) vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto
priemonėmis.
2.5.
Pardavėjas neįsipareigoja pateikti viso Pardavimo sąlygose nurodyto Pardavimo objekto kiekio
ir/arba atskirų Pardavimo objektą sudarančių metalo rūšių kiekių, tuo atveju, jeigu demontavus
Pardavimo objektą nebus rastas šiose Pardavimo sąlygose nurodytas Pardavimo objekto kiekis
ir/ar atitinkamos metalo rūšies kiekis, arba demontavus Pardavimo objektą bus rastas kitos rūšies
metalas nei nurodytas šiose Pardavimo sąlygose.
2.6.
Laimėjęs Dalyvis įsipareigos visą Pardavimo objektą ar Pardavimo objekto dalį, dėl kurios bus
pripažintas Laimėjusiu Dalyviu, nupirkti (ir išsivežti) pagal grafiką, pateiktą SD 18 punkte.
2.7.
Sutarties galiojimo metu Pardavėjas el. paštu iš anksto bet ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo
dienų Laimėjusiam Dalyviui pateiks Užsakymą. Užsakyme bus nurodyti parduodami preliminarūs
Pardavimo objekto kiekiai (kiekvieno Užsakymo atveju tikslus Pardavimo objekto kiekis bus
nustatytas pagal BD 2.12 punkte nurodytą tvarką) ir Laimėjusio Dalyvio Pardavėjui mokėtina suma.
2.8.
Laimėjęs Dalyvis Pardavimo objekto smulkinimo darbus pradės ir atliks kaip nurodyta SD 11
punkte.
2.9.
Pardavimo objekto smulkinimo, demontavimo darbų organizavimas ir atlikimas turi būti vykdomas,
vadovaujantis darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą ir aplinkosaugą darbe
reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės vidaus teisės
aktais, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos darbe instrukcijomis
ir kitais norminiais dokumentais ir pagal Pardavėjo teritorijoje galiojančią darbų organizavimo
tvarką, su kuria jis pasirašytinai supažindinamas Pardavėjo atsakingo asmens.
2.10. Pardavimo objekto iš Pardavimo objekto perdavimo vietos, kuri nurodyta SD 6 punkte, pakrovimas
ir išvežimas bus atliekamas kaip nurodyta SD 12 ir SD 13 punktuose.
2.11. Pardavėjas, Pardavimo objekto pardavimo procedūrų metu, arba pasirašius Sutartį iki darbų
nurodytų SD 7 / SD 11 / SD 12 / SD 13 punktuose pradžios, supažindins Laimėjusį Dalyvį
(pasirašytinai) su Pardavėjo rangovinių organizacijų ir komandiruoto personalo darbų organizavimo
Pardavėjo objektuose tvarkos aprašu (aktualia redakcija). Laimėjęs Dalyvis įsipareigos laikytis
šiame tvarkos apraše nustatytos tvarkos.
2.1.
2.2.
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2.12. Tikslus pagal kiekvieną atskirą Užsakymą parduodamo Pardavimo objekto svoris bus nustatytas
pasvėrus Pardavimo objektą. Pardavimo objektas bus sveriamas (tuščia transporto priemonė ir
pakrauta) automobilinėmis svarstyklėmis, turinčiomis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus
išduotą metrologinės patikros sertifikatą, esančiomis adresu, nurodytu SD 14 punkte. Pardavimo
objektas sverti vežamas Laimėjusio Dalyvio transporto priemonėmis, lėšomis ir rizika.
2.13. Dalyviai turi atitikti minimalius SD 15 punkte nurodytus Dalyvių kvalifikacijai keliamus reikalavimus.
2.14. Dalyviai kartu su Pasiūlymu turi pateikti Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją (1
Priedas prie Pasiūlymo formos). Dalyvis, kurio Pasiūlymas pagal Pasiūlymų vertinimo kriterijų,
nurodytą SD 29 punkte, galės būti pripažintas Laimėjusiu Pasiūlymu, turės per 3 (tris) darbo dienas
nuo el. paštu Pardavėjo pateikto prašymo pateikti Pardavėjui SD 16 punkte nurodytus kvalifikaciją
patvirtinančius dokumentus. Dalyvių kvalifikaciją patvirtinančios dokumentų kopijos turi būti
patvirtintos Dalyvių vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų
pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi)).
2.15. Kiti Dalyvių įsipareigojimai perkant Pardavimo objektą nurodyti SD 22 punkte.
2.16. Kiti Pardavėjo įsipareigojimai parduodant Pardavimo objektą nurodyti SD 23 punkte.
2.17. Sutarties įsigaliojimo ir galiojimo terminai nurodyti SD 24 punkte.
2.18. Laimėjęs Dalyvis Sutarties įvykdymo užtikrinimui privalės pateikti banko išduotą garantiją (Toliau –
Sutarties Garantas) SD 21 punkte nurodytai sumai, kuri turės galioti nuo Sutarties sudarymo dienos
ir ne trumpiau kaip iki šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. Pardavėjui Sutarties galiojimo
metu panaudojus Sutarties Garantą, Laimėjęs Dalyvis privalės pateikti naują Sutarties Garantą tai
pačiai sumai, kuris turės galioti ne trumpiau nei galioja Sutartis. Sutartis įsigalios Laimėjusiam
Dalyviui pateikus reikalaujamą Sutarties Garanto originalą.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3. KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS
Pardavimo objekto kaina, kurią Dalyvis nurodo savo Pasiūlyme, apima visus mokesčius ir
apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant ir kitas
Dalyvio išlaidas.
Išankstinė sąskaita faktūra Laimėjusiam Dalyviui išrašoma ir pateikiama kaip nurodyta SD 9
punkte. Laimėjęs Dalyvis pagal Pardavėjo pateiktą išankstinę sąskaitą faktūrą už Pardavimo
objektą ar Užsakyme (jei Pardavimo objektas parduodamas pagal kiekvieną kartą atsiradusį
Pardavimo objekto pardavimo poreikį) nurodytą Pardavimo objekto kiekį privalės sumokėti visą
sumą kaip nurodyta SD 10 punkte. Laimėjęs Dalyvis, neatlikęs mokėjimo SD 10 punkte nustatyta
tvarka, Pardavėjui pareikalavus, moka SD 19 punkte nurodytus delspinigius, už kiekvieną uždelstą
kalendorinę dieną.
Laimėjęs Dalyvis sumokėjęs, bet neišsivežęs Pardavimo objekto ar Pardavėjo pateiktame
Užsakyme (jei Pardavimo objektas parduodamas pagal kiekvieną kartą atsiradusį Pardavimo
objekto pardavimo poreikį) nurodyto Pardavimo objekto kiekio iš Pardavimo objekto perdavimo
vietos, nurodytos SD 6 punkte, per SD 13 punkte nurodytą terminą, Pardavėjui pareikalavus, moka
SD 19 punkte nurodytus delspinigius, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
Jei Laimėjusio Dalyvio pagal išankstinę sąskaitą sumokėta suma yra už didesnį Pardavimo objekto
kiekį nei Pardavėjas pateikė pagal PVM sąskaitą faktūrą, viršytos mokėjimo sumos dalis
užskaitoma į kito Užsakymo avansinį mokėjimą. Tuo atveju, jei kitas Užsakymas nebus teikiamas
dėl Pardavimo objekto kiekio pasibaigimo, Laimėjusio Dalyvio permokėta suma jam grąžinama per
10 (dešimt) darbo dienų.
Jei Laimėjusio Dalyvio pagal išankstinę sąskaitą sumokėta suma yra už mažesnį Pardavimo
objekto kiekį nei Pardavėjas pateikė pagal PVM sąskaitą faktūrą, susidariusį skirtumą Laimėjęs
Dalyvis privalo padengti per 5 (penkias) kalendorines dienas po Užsakyme nurodyto Pardavimo
objekto kiekio priėmimo - perdavimo akto pasirašymo ir/arba PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo
priklausančios išrašyti sąskaitos pateikimo. Jeigu Laimėjęs Dalyvis nepadengia skirtumo per šį
terminą, Pardavėjui pareikalavus, jis moka SD 19 punkte nurodytus delspinigius, už kiekvieną
uždelstą kalendorinę dieną.
Pardavimo objekto kainos Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuojamos ir keičiamos Pardavėjo
ir Laimėjusio Dalyvio susitarimu, vadovaujantis SD 17 punkte nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
Tuo atveju, jei Laimėjęs Dalyvis Pardavimo objektą norės išsivežti už Lietuvos Respublikos ribų,
kur įsivežant Lietuvos Respublikoje įsigytus daiktus pagal galiojančius teisės aktus privalomos
atitinkamos muitinės procedūros, Laimėjęs Dalyvis Pardavėjui privalės 100 proc. kompensuoti
visas išlaidas, susijusias su muitinės tarpininkavimo paslaugomis bei visas kitas išlaidas
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(dokumentų vertimo į atitinkamą užsienio kalbą, dokumentų pildymo ir pan.), kurias Pardavėjas
patirs dėl šiame punkte minimos aplinkybės.
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS
Dalyviai gali pateikti tik vieną Pasiūlymą, užpildant šių Sąlygų 2 Priede pateiktą Pasiūlymo formą.
Pirminių Pasiūlymų pateikimo terminas nurodytas SD 26 punkte.
Pasiūlymai pateikiami SD 28 punkte nurodytu (-ais) būdu (-ais) ir adresu (-ais).
Pasiūlymai, gauti pasibaigus Pasiūlymų pateikimo terminui, nebus priimami ir vertinami.
Pasiūlymai ir jų pataisymai, gauti iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus peržiūrimi
sekančią darbo dieną po Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
4.6.
Dalyviai gali pakeisti arba atšaukti savo Pasiūlymus, apie tai raštu pranešdami Pardavėjui iki
nustatytos Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasibaigus šiam terminui Pasiūlymai negali būti
keičiami ar atšaukiami.
4.7.
Visi Pasiūlymų dokumentai turi būti pasirašyti Dalyvių ar jų tinkamai įgaliotų asmenų. Jei
Pasiūlymus pasirašys Dalyvių įgalioti asmenys, prie Pasiūlymų turi būti pridėtas rašytinis
įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.
4.8.
Pasiūlymuose turi būti nurodytas jų galiojimo terminas, kuris turi būti ne trumpesnis nei nurodytas
SD 27 punkte, skaičiuojant nuo Pasiūlymų pateikimo dienos. Pardavimų procedūrą laikinai
sustabdžius, Pasiūlymų galiojimo laikotarpis pratęsiamas tokio laikino sustabdymo laikotarpiui. Jei
Pasiūlymuose jų galiojimo laikas nenurodytas, laikoma, kad Pasiūlymai galioja SD 27 punkte
nurodytą kalendorinių dienų skaičių, nuo Pasiūlymų pateikimo dienos.
4.9.
Pasiūlymai ir kita korespondencija bei dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei dalis
korespondencijos pateikiama kita nei lietuvių kalba, kartu turi būti pridedamas Pasiūlymą teikiančio
Dalyvio parašu patvirtintas korespondencijos vertimas į lietuvių kalbą.
4.10. Pardavėjas turi teisę Pasiūlymų pateikimo terminą pratęsti. Visiems Dalyviams, kuriems buvo
pateiktos Sąlygos, Pardavėjas atskirai raštu praneš naują Pasiūlymų pateikimo termino pabaigą.
4.11. Pardavėjas neatsako dėl Pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar gauti pavėluotai dėl telekomunikacijų
priemonių darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Pardavėjas, gavęs Pasiūlymus pasibaigus
Pirminių Pasiūlymų pateikimo terminui, apie tai informuoja Dalyvį, o tokio Pasiūlymo nevertina.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

5.
PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS
Pasiūlymus nagrinės, palygins ir įvertins Pardavimų komisija. Pasiūlymai bus nagrinėjami bei
vertinami konfidencialiai, Dalyviams ar jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant. Jeigu nustatoma,
kad Dalyviai tiesiogiai ar netiesiogiai kokiu nors būdu bandė daryti įtaką, kad jiems būtų palankiau
taikomos Pardavimo procedūros, Pardavėjas gali atmesti jų Pasiūlymus.
Pardavėjas vertins Dalyvių Pasiūlymuose pateiktas minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties
deklaracijas (1 Priedas prie Pasiūlymo formos), o Dalyvio, kurio Pasiūlymas galės būti pripažintas
Laimėjusiu Pasiūlymu, ir atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius
dokumentus. Tuo atveju, jeigu Dalyvis, kurio Pasiūlymas galėjo būti pripažintas Laimėjusiu
Pasiūlymu, nepateikė kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, arba, Pardavėjo prašymu,
nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, bus vertinama kito po
Dalyvio, pagal Pasiūlymų vertinimo kriterijų, nurodytą SD 29 punkte, galėjusio būti pripažinto
Laimėjusiu Pasiūlymu, Dalyvio kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, tokia tvarka, kaip nurodyta
šiame punkte.
Dalyvių pateikti Pasiūlymai atmetami, jeigu pateikti Pasiūlymai neatitinka Sąlygose nurodytų
reikalavimų. Atmesti Pasiūlymai nebus vertinami.
Sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkantys Galutiniai pasiūlymai (tuo atveju, jei derybos nebuvo
vykdomos – Pirminiai pasiūlymai) bus vertinami remiantis kriterijumi, kuris nurodytas SD 29 punkte.
Pasiūlymų kainą Dalyviai nurodo Sąlygų 2 Priede esančioje lentelėje.
Galutinių pasiūlymų kaina negali būti mažesnė nei Pirminių pasiūlymų kaina. Jeigu Dalyviai,
teikdami Galutinius pasiūlymus, nurodo mažesnę kainą, jų Pirminiai pasiūlymai bus laikomi
Galutiniais pasiūlymais.
Tuo atveju, jei buvo vykdomos derybos ir po derybų Dalyviai nepateikia Galutinių pasiūlymų, jų
Pirminiai pasiūlymai laikomi Galutiniais pasiūlymais.
Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Galutinis pasiūlymas (tuo atveju, jei derybos nebuvo
vykdomos – Pirminis pasiūlymas), atitinkantis visus Sąlygose nustatytus reikalavimus, ir kurio
Pasiūlymo kaina bus didžiausia vertinant pagal SD 29 nurodytą Pasiūlymo vertinimo kriterijų. Kai
keli Galutiniai pasiūlymai (tuo atveju, jei derybos nebuvo vykdomos – Pirminis pasiūlymas)
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pateikiami vienodomis kainomis, Laimėjusiu Dalyviu laikomas Dalyvis, anksčiausiai pateikęs
Pirminį pasiūlymą.
5.9.
Pardavėjas, priėmęs sprendimą dėl Laimėjusio Pasiūlymo, informuoja apie tai visus Pasiūlymus
pateikusius Dalyvius ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo
dienos. Pranešime Laimėjusiam Dalyviui nurodomas Sutarties sudarymo terminas.
5.10. Jei Dalyvis, kurio Pasiūlymas gali būti pripažintas Laimėjusiu Pasiūlymu, nepateikia kvalifikaciją
patvirtinančių dokumentų arba, Pardavėjo prašymu, nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių
duomenų apie savo kvalifikaciją per BD 2.14 punkte nurodytą terminą, taip pat Dalyvis, kuriam
buvo Pasiūlyta sudaryti Sutartį: 1) raštu atsisako tai padaryti, 2) neatvyksta sudaryti Sutarties iki
tam nustatytos datos, 3) nesudaro Sutarties per Pardavėjo nustatytą laikotarpį, 4) atsisako sudaryti
Sutartį pagal šių Sąlygų terminus bei sąlygas, laikoma, kad toks Dalyvis atsisakė sudaryti Sutartį.
Tokiu atveju Dalyvis privalės sumokėti Pardavėjui baudą, kuri numatyta SD 20 punkte, bei padengti
Pardavėjo patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda.
Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp Sutartį atsisakiusio sudaryti Dalyvio
Galutinio pasiūlymo (tuo atveju, jei derybos nebuvo vykdomos – Pirminio pasiūlymo) kainos (Eur
be PVM) ir kito Dalyvio, Pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti Sutartį Dalyvio, Galutinio
pasiūlymo (tuo atveju, jei derybos nebuvo vykdomos – Pirminio pasiūlymo) kainos (Eur be PVM).
Pardavėjas turės teisę pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam Dalyviui, kurio kaina yra antra pagal dydį po
atsisakiusio sudaryti Sutartį Dalyvio.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.
SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS
Pardavėjas į gautą Dalyvio prašymą raštu atsakys per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo gavimo dienos,
ir ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki Pirminių Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei
toks prašymas yra gautas ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki Pirminių Pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos.
Preliminari Sutarties pasirašymo data nurodyta SD 31 punkte. Pardavėjas neįsipareigoja su
Laimėjusiu Dalyviu pasirašyti Sutarties arba sudaryti Sutartį šiose Sąlygose numatytais terminais.
Pardavėjas turi teisę peržiūrėti (patikslinti) šias Sąlygas savo iniciatyva iki Pirminių Pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Bet kurie tokie patikslinimai bus skelbiami kaip nurodyta SD 30
punkte, ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki Pirminių Pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.
Tuo atveju, kai Pardavėjas Dalyviui pateikia šių Sąlygų patikslinimus ir negali užtikrinti, kad Dalyviai
gautų tokius patikslinimus ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki Pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos, tuomet Pardavėjas nukelia Pasiūlymų pateikimo termino pabaigą, suteikdamas
pakankamai laiko Dalyviams susipažinti su tokiais patikslinimais, rengiant savo Pasiūlymą.
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PARDAVIMO SĄLYGŲ SPECIALIOJI DALIS

PARDAVIMO OBJEKTAS
1.

Pardavimo objektas

Elektros variklių (iki 0,5 t) laužas.

2.

Pardavimo objekto
aprašymas

Nerūšiuotas, nesmulkintas elektros variklių (iki 0,5 t) laužas.
Sudėtis: ~ 8-10 proc. varis, ~ 90-92 proc. juodasis metalas.
Užterštumo koeficientas netaikomas.
30 t ± 15%;
Pardavimo sąlygose nurodytas preliminarus Pardavimo objekto kiekis.
Pardavėjas negarantuoja, kad šiame punkte nurodytas Pardavimo objekto
kiekis bus rastas Pardavimo objekto demontavimo metu, informacija apie
Pardavimo objekto kiekį pateikiama kaip preliminari indikacija Dalyviui.
Dalyvis, teikdamas Pasiūlymą, prisiima visą atsakomybę bei riziką dėl
Pardavimo objekto kiekio, kiekio galimų paklaidų, sudėties, būklės bei kt.
aplinkybių.
Atsižvelgiant į tai, visi Dalyviai, iki Pirminio pasiūlymo pateikimo TURI TEISĘ
atvykti į Pardavimo objekto buvimo vietą ir pasitelkus reikiamas priemones
įsivertinti esamą situaciją: Pardavimo objekto kiekius, sudėtį, būklę bei
apimtis, esant poreikiui susipažinti su technine dokumentacija ir kt.
dokumentais (Pardavėjas ją pateiks Dalyviams atvykus į Pardavimo objekto
apžiūrą). Apžiūros laikas: antradieniais nuo 9:30 iki 11:30 val. Prieš
atvykstant, būtina susisiekti su Gintariu Meku, kont. tel. +370 698 73788 arba
Vladimiru Berezovskiu, kont. tel. +370 684 62171.
Bet kokiu atveju (nepriklausomai nuo to, ar Dalyvis atvyks į Pardavimo
objekto apžiūrą iki Pirminio pasiūlymo pateikimo, ar pateiks Pirminį
pasiūlymą neapžiūrėjęs Pardavimo objekto ir neįsivertinęs esamos
situacijos) Dalyvis prisiima visą atsakomybę bei riziką dėl Pardavimo objekto
galimų kiekio paklaidų, sudėties, būklės, apimčių bei kt. aplinkybių.
Po Pardavimo objekto apžiūros Pardavėjas ir Dalyvis pasirašys Pardavimo
objekto apžiūros protokolą (3 Priedas).

3.

Pardavimo objekto kiekis

4.

Pardavimo objekto
skaidymas į dalis

Neskaidomas.

5.

Pradinė Pardavimo
objekto kaina, Eur be
PVM

Neskelbiama.

6.

Pardavimo objekto
buvimo/perdavimo vieta
(adresas)

Elektrinės g. 21, Elektrėnai.

7.

Pardavimo objekto
paruošimas išvežimui

Pardavimo objektas demontuojamas.
Pardavėjas savo lėšomis, priemonėmis ir rizika atliks Pardavimo objekto
demontavimo darbus.

8.

Pardavimo būdas

Konkursas.

MOKĖJIMO, IŠSIVEŽIMO IR KITOS SĄLYGOS

9.

Išankstinės sąskaitos
faktūros išrašymas ir
pateikimas

10.

Išankstinės sąskaitos
faktūros apmokėjimas

11.

Pardavimo objekto
smulkinimo darbų
pradžia ir atlikimas

Pardavėjas Laimėjusiam Dalyviui išankstinę sąskaitą faktūrą išrašo ir
pateikia el. paštu kartu su Užsakymu, BD 2.7 punkte nurodyta tvarka.
Laimėjęs Dalyvis apmoka SD 9 punkte nurodyta tvarka jam pateiktą
išankstinę sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
jos pateikimo dienos.
Laimėjęs Dalyvis pradeda Pardavimo objekto smulkinimą Pardavimo objekto
perdavimo vietoje, savo sąskaita, priemonėmis ir savo rizika, nedelsiant bet
ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo išankstinės sąskaitos
apmokėjimo dienos.
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12.

13.

14.

Pardavimo objekto
pakrovimas
Užsakyme nurodyto
Pardavimo objekto kiekio
išsivežimo iš Pardavimo
objekto perdavimo vietos
terminas
Automobilinių svarstyklių
adresas

Laimėjęs Dalyvis Pardavimo objektą pasikrauna savo lėšomis, priemonėmis
ir rizika.
Laimėjęs Dalyvis Užsakyme nurodytą Pardavimo objekto kiekį išsiveža iš
Pardavimo objekto perdavimo vietos savo lėšomis, priemonėmis ir rizika ne
vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo išankstinės sąskaitos
faktūros apmokėjimo dienos.
Elektrinės g. 21, Elektrėnai.

15.

Dalyvių kvalifikaciniai
reikalavimai

Nurodyta SD 1 Priede.

16.

Dalyvių kvalifikaciją
patvirtinantys
dokumentai

Nurodyta SD 1 Priede.

17.
18.

Pardavimo objekto
kainos perskaičiavimas
Preliminarus Pardavimo
objekto išvežimo grafikas

19.

Delspinigiai

20.
21.

Bauda
Sutarties Garantas, Eur
Kiti Dalyvių
įsipareigojimai
Kiti Pardavėjo
įsipareigojimai

22.
23.

24.

Sutarties įsigaliojimo ir
galiojimo terminai

Nenumatyta.
Nenumatyta.
0,05 proc. nuo laiku neapmokėto ir/ar neišsivežto Užsakymo vertės (be
PVM), bet ne mažiau nei 50 (penkiasdešimt) Eur.
10 proc. nuo Dalyvio Galutinio Pasiūlymo kainos (be PVM).
Nenumatyta.
Nenumatyta.
Nenumatyta.
Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių.
Pardavėjui ir Laimėjusiam Dalyviui sutarus, Sutartis galės būti pratęsta
tokiam pačiam laikotarpiui, tomis pačiomis sąlygomis, tačiau ne daugiau kaip
1 (vieną) kartą, nekeičiant Laimėjusio Dalyvio nusipirkto Pardavimo objekto
kiekio.

PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS
25.

Kontaktiniai asmenys

Julija Teleš, tel. +370 620 30735, el. p. julija.teles@le.lt,
Vytautas Kreivys, tel. +370 655 05418, el. p. vytautas.kreivys@le.lt.

26.

Pirminių Pasiūlymų
pateikimo tvarka ir/arba
termino pabaiga
(įskaitytinai)

2018-02-13, 10 val.

27.

Pasiūlymų galiojimo
terminas

60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

28.

Pasiūlymų pateikimas

Elektroniniu paštu pardavimai@le.lt, laiško pavadinime nurodant
„Elektros laužo (iki 0,5 t) pardavimas“.

29.

Pasiūlymų vertinimo
kriterijus

Didžiausios kainos už 1 (vieną) toną kriterijumi (Eur/t be PVM).

30.

Pardavimo sąlygos
skelbiamos

Bendrovės internetiniame puslapyje
https://gamyba.le.lt/lt/konkursai/turto-pardavimai-nuoma

31.

Preliminarus sutarties
pasirašymo terminas

Per 10 (dešimt) darbo dienų po Dalyvio pripažinimo Laimėjusiu Dalyviu.

32.

Kitos sąlygos

Nenumatyta.

Priedai

1 Priedas - Reikalavimai Dalyvių kvalifikacijai, 1 lapas.
2 Priedas - Pasiūlymo forma (su priedais), 2 lapai.
3 Priedas - Pardavimo objekto apžiūros protokolas, 1 lapas.
4 Priedas - Sutarties projektas, 8 lapai.

33.
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1 Priedas
Prie 2018-01-30 Pardavimo sąlygų Nr. PRKS – 2

REIKALAVIMAI DALYVIŲ KVALIFIKACIJAI
Šio Priedo 1 Lentelėje nurodytas Dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas.
Dalyvis, kurio Pasiūlymas pagal Pasiūlymų vertinimo kriterijų, nurodytą SD 29 punkte, galės būti
pripažintas Laimėjusiu Pasiūlymu, turės per 3 (tris) darbo dienas nuo el. paštu Pardavėjo pateikto prašymo
pateikti Dalyvio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, nurodytus 1 Lentelėje, .pdf formatu, elektroninėje
formoje.
1 Lentelė. Dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas.
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Reikalavimas

Pateikiami dokumentai

Kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti
Jeigu
Jeigu Pasiūlymą teikia jungtinei
Pasiūlymą
veiklai susivienijusių Dalyvių grupė
teikia Dalyvis

Dalyviai turi būti
įregistruoti įstatymų
nustatyta tvarka

Dalyvio įmonės įstatų (nuostatų) kopija.

Dalyvis

Visi jungtinei veiklai susivienijusių
Dalyvių grupės nariai

Dalyviui neturi būti
iškelta bankroto byla
arba vykdomas
bankroto procesas ne
teismo tvarka, neturi
būti siekiama
priverstinio likvidavimo
procedūros ar
susitarimo su
kreditoriais

Valstybės įmonės Registrų centro
išduota „Pažyma, patvirtinanti jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis apie viešųjų pirkimų
procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį
asmenį)“ ar kitas dokumentas, ar išrašas
iš teismo sprendimo, ar Informatikos ir
ryšių departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos arba užsienio šalies
atitinkamos kompetentingos teisinės ar
administracinės institucijos dokumentas.
Dokumentas turi būti išduotas ne
anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki
Pirminio Pasiūlymo pateikimo termino
pabaigos.

Dalyvis

Visi jungtinei veiklai susivienijusių
Dalyvių grupės nariai

Dalyvis turi turėti
leidimus verstis metalo
laužo supirkimu

Dalyvis turi būti registruotas Atliekų
tvarkytojų valstybės registre (atliekos
kodas – 170405), (duomenys apie
buvimą Atliekų tvarkytojų turi būti nurodyti
valstybės registre adresu
https://atvr.am.lt/faces/main).

Dalyvis

Bent vienas jungtinei veiklai
susivienijusių Dalyvių grupės
narys
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2 Priedas
Prie 2018-01-30 Pardavimo sąlygų Nr. PRKS – 2

PASIŪLYMAS1
(Data)

Dalyvio pavadinimas
Dalyvio adresas
Už Pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Šiuo Pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pardavimo Sąlygomis.
Patvirtiname, kad sutinkame su pasiūlytu apmokėjimo terminu.
Pasiūlymas galioja 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pateikimo termino.

Eil.
Nr.

Pardavimo objektas2

Kiekis, t

1.

Elektros variklių (iki 0,5 t) laužas

30

Pasiūlymo kaina, Eur/t
be PVM

PVM

su PVM

Pasiūlymo kaina, Eur
be PVM

PVM

su PVM

_____________________________________________________
Pareigos, Vardas, pavardė, parašas

1.
2.

Pasiūlymai bus vertinami pagal didžiausios kainos už 1 (vieną) toną kriterijumi (Eur/t be PVM).
Detali informacija apie Pardavimo objekto sudėtį ir kiekį atitinkamai pateikta SD 2 ir SD 3 punktuose.
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1 Priedas prie Pasiūlymo

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA
____________________
(Data)
Dalyvio pavadinimas
Dalyvio adresas
Už Pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Aš ______________________________________________ tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os)
(Dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

(atstovaujamo (-os)) _________________________________ dalyvaujančio (-ios) „Lietuvos energijos gamyba“, AB
(Dalyvio pavadinimas)

parduodamo Pardavimo objekto pardavime kvalifikacijos duomenys* yra tokie (Dalyvis nurodo atitiktį nurodytiems
kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):
Nr.
1.

Kvalifikaciniai reikalavimai
Taip
Ne
Dalyvis įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka
Dalyviui neiškelta bankroto byla, nėra vykdomas bankroto
2.
procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio
likvidavimo procedūrų ar susitarimo su kreditoriais
3.
Dalyvis turi leidimus verstis metalo laužo supirkimu
*Pastaba. Nurodytų kvalifikacinių reikalavimų reikšmės aiškinamos pagal Pardavimo sąlygų 1 Priede
nurodytus „Reikalavimai Dalyvių kvalifikacijai“.
Man žinoma, kad, jeigu „Lietuvos energijos gamyba“, AB nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi,
pateiktas Pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas, bei taikomos Pardavimo sąlygų BD 5.10 punkte nurodytos
sankcijos.
Jei pagal vertinimo rezultatus Pasiūlymas galės būti pripažintas Laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo),
pateiksiu „Lietuvos energijos gamyba“, AB nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius
dokumentus.

______________________
(Dalyvio arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

_______________
(parašas)

_______________________
(vardas ir pavardė)
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3 Priedas
Prie 2018-01-30 Pardavimo sąlygų Nr. PRKS-2

PARDAVIMO OBJEKTO APŽIŪROS PROTOKOLAS 3,
2018 m.
d. : val.
Elektrėnai
Pardavėjo atstovas

Dalyvis
Darbotvarkė: Pardavimo objekto, elektros variklių (iki 0,5 t ) laužo, apžiūra (toliau tekste –
Apžiūra), vykdant Pardavimo objekto pardavimo procedūras.
Apžiūros eiga:
Apžiūros metu Dalyviui ____________________ buvo aprodytas Pardavimo objektas.
Apžiūros metu ____________________ Dalyvis įsivertino Pardavimą objektą, jo kiekius,
sudėtį, Sutarties įvykdymo terminą/sąlygas, kurie detalizuoti Pardavimo sąlygose.
Nutarta:
1.
____________________ Dalyvis įsivertino Pardavimo objektą, jo kiekius, sudėtį, Sutarties
įvykdymo terminą/sąlygas ir kitą aktualią informaciją reikalingą rengiant Pasiūlymą
Pardavimo konkursui.
2.
____________________ Dalyvis sutinka ir pretenzijų dėl Pardavimo objekto, jo kiekio,
sudėties, Sutarties įvykdymo termino/sąlygų neturi ir sutinka su Pardavimo sąlygose
nurodytomis Pardavimo objekto Pardavimo sąlygomis.
3.
____________________ Dalyvis pretenzijų dėl Apžiūros eigos neturi.
4.
Šis Pardavimo objekto apžiūros protokolas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną
Pardavėjui ir Dalyviui.
5.
Tuo atveju, jei Dalyvis bus pripažinta Laimėjusiu Dalyviu šis Pardavimo objekto pažiūros
protokolas bus neatskiriama Sutarties dalis.

Pardavėjo atstovas

Dalyvis

Šiame Pardavimo objekto apžiūros protokole didžiąja raide parašytos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip ir
Pardavimo sąlygose.
3
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4 Priedas
Prie 2018-01-30 Pardavimo sąlygų Nr. PRKS-2
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
Nr. _________________________, Elektrėnai
2018 - XX - XX
Pardavėjas – „Lietuvos energijos gamyba“, AB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota
ir veikianti bendrovė, įmonės kodas 302648707, esanti Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuva.
Pirkėjas – Sutarties SD 2 punkte nurodytas asmuo ar asmenų grupė (SD Prieduose įvardijamas, kaip
Laimėjęs Dalyvis), perkantis (-ys) Sutarties SD nurodytą Pardavimo objektą iš Pardavėjo.
Šalis – Pardavėjas arba Pirkėjas, kiekvienas atskirai. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas abu kartu.
Sutartis – ši pirkimo - pardavimo sutartis, susidedanti iš Sutarties bendrosios ir specialiosios dalies,
sudaryta pagal Pardavimo sąlygas, nurodytas SD 3 punkte, bei Pirkėjo Pasiūlymą, nurodytą SD 4 punkte.
Sutarties bendroji dalis (toliau – BD) – yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti
standartines Sutarties nuostatas bei standartines Pardavėjo ir Pirkėjo teises, pareigas bei atsakomybę.
Sutarties specialioji dalis (toliau – SD) – yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, kurioje
detalizuojamas Pardavimo objektas, kiekis, kaina, Pardavimo objekto priėmimo - perdavimo tvarka bei
kitos sąlygos.
Pardavimo sąlygos – Kvietimo dalyvauti Pardavimo objekto pardavime sąlygos, nurodytos SD 3 punkte,
kurios susideda iš Pardavimo sąlygų bendrosios ir specialiosios dalies.
Pardavimo sąlygų bendroji dalis (toliau – PBD) – Pardavimo sąlygų bendroji dalis, kuri yra sudėtinė ir
neatskiriama Pardavimo sąlygų dalis, nustatanti standartines Pardavimo sąlygų nuostatas bei standartines
Pardavėjo ir Dalyvių teises, pareigas bei atsakomybę.
Pardavimo sąlygų specialioji dalis (toliau – PSD) – Pardavimo sąlygų specialioji dalis, kurioje
detalizuojamas Pardavimo objektas, Pardavimo objekto apimtis, kiekis, Pardavimo objekto priėmimo perdavimo tvarka bei kitos Pardavimo sąlygos.
Pardavimo objektas – nurodytas SD.
Pardavimas – Pardavėjo organizuotas pardavimas, siekiant parduoti Pardavimo objektą.
Pasiūlymas – pagal Pardavėjo nustatytas Pardavimo sąlygas Pirkėjo pateiktų dokumentų visuma pirkti
Pardavimo objektą.
Užsakymas – Sutarties galiojimo metu, pagal kiekvieną kartą atsiradusį Pardavimo objekto pardavimo
poreikį, Pardavėjo Pirkėjui pateiktas Pardavimo objekto pardavimo užsakymas.

SUTARTIES BENDROJI DALIS
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis parduoti Pardavimo objektą,
o Pirkėjas įsipareigoja nupirkti ir priimti Pardavimo objektą ir sumokėti už jį Pardavėjui SD
nurodytomis kainomis ir terminais.
1.2. Pardavimo objekto atsitiktinio žuvimo ar jo praradimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kada
jis faktiškai priėmė Pardavimo objektą iš Pardavėjo.
1.3. Ši Sutartis sudaryta remiantis Pardavimo sąlygomis bei Pirkėjo Pasiūlymu, atitinkamai nurodytais
SD 3 ir 4 punktuose. Jei tarp minėtų dokumentų ir šios Sutarties nuostatų yra neatitikimų ar
prieštaravimų – pirmenybė teikiama Sutarties nuostatoms.
2. PARDAVIMO OBJEKTO KIEKIS IR KAINA
2.1. Pagal šią Sutartį Pirkėjas perka Pardavimo objektą, nurodytą SD.
2.2. Pardavimo objekto kiekis ir kaina nurodyti Sutarties 1 Priede. Sutarties galiojimo metu Pirkėjui
parduodamo Pardavimo objekto kiekis negali viršyti Sutarties 1 Priede numatyto Pardavimo objekto
preliminaraus kiekio.
2.3. Pardavėjas neįsipareigoja pateikti viso Sutartyje nurodyto Pardavimo objekto kiekio.
2.4. Pardavimo objekto kainos Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuojamos ir keičiamos Pardavėjo ir
Pirkėjo susitarimu, vadovaujantis SD 17 punkte nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
2.5. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam
PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį,
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galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu, atskiras Sutarties pakeitimas nebus
sudaromas. PVM pasikeitimo rizika priskiriama Pirkėjui.
2.6. Jei Lietuvos Respublikos valiuta (toliau - Pirminė valiuta) atitinkamų valstybinių ar tarptautinių
institucijų nurodymu bus pakeista kita valiuta (toliau - Nauja valiuta), visos mokėtinos sumos pagal
Sutartį bus mokamos Nauja valiuta pagal Naujos valiutos įvedimo dieną nustatytą Naujos valiutos ir
Pirminės valiutos oficialų keitimo kursą.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3. PARDAVIMO OBJEKTO IŠSIVEŽIMO IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS
Pirkėjui yra žinoma ir jis įsipareigoja visą Pardavimo objektą nupirkti (ir išsivežti) pagal preliminarų
Pardavimo objekto išvežimo grafiką, pateiktą SD 18 punkte.
Sutarties galiojimo metu Pardavėjas elektroniniu paštu iš anksto bet ne vėliau nei prieš 10 (dešimt)
darbo dienų Pirkėjui pateikia Užsakymą. Užsakyme nurodytas preliminarus parduodamo Pardavimo
objekto kiekis (kiekvieno Užsakymo atveju tikslus Pardavimo objekto kiekis bus nustatytas pagal BD
3.11 punkte nurodytą tvarką) ir Pirkėjo Pardavėjui mokėtina suma.
Išankstinė sąskaita faktūra Pirkėjui išrašoma ir pateikiama kaip nurodyta SD 11 punkte. Pirkėjas
pagal Pardavėjo pateiktą išankstinę sąskaitą faktūrą už Pardavimo objektą ar Užsakyme (jei
Pardavimo objektas parduodamas pagal kiekvieną kartą atsiradusį Pardavimo objekto pardavimo
poreikį) nurodytą Pardavimo objekto kiekį įsipareigoja sumokėti visą sumą kaip nurodyta SD 12
punkte. Pirkėjas, neatlikęs mokėjimo SD 12 punkte nustatyta tvarka, Pardavėjui pareikalavus, moka
SD 19 punkte nurodytus delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
Pirkėjas sumokėjęs, bet neišsivežęs Pardavimo objekto Pardavėjo pateiktame Užsakyme (jei
Pardavimo objektas parduodamas pagal kiekvieną kartą atsiradusį Pardavimo objekto pardavimo
poreikį) nurodyto Pardavimo objekto kiekio iš Pardavimo objekto perdavimo vietos, nurodytos SD 9
punkte, per SD 15 punkte nurodytą terminą, Pardavėjui pareikalavus, moka SD 19 punkte nurodytus
delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
Jei Pirkėjo pagal išankstinę sąskaitą sumokėta suma yra už didesnį Pardavimo objekto kiekį nei
Pardavėjas pateikė pagal PVM sąskaitą faktūrą, viršytos mokėjimo sumos dalis užskaitoma į kito
Užsakymo avansinį mokėjimą. Tuo atveju, jei kitas Užsakymas nebus teikiamas dėl Pardavimo
objekto kiekio pasibaigimo, Pirkėjo permokėta suma jam grąžinama per 10 (dešimt) darbo dienų.
Jei Pirkėjo pagal išankstinę sąskaitą sumokėta suma yra už mažesnį Pardavimo objekto kiekį nei
Pardavėjas pateikė pagal PVM sąskaitą faktūrą, susidariusį skirtumą Pirkėjas privalo padengti per 5
(penkias) kalendorines dienas po Užsakyme nurodyto Pardavimo objekto kiekio priėmimo perdavimo akto pasirašymo ir/arba PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti
sąskaitos pateikimo. Jeigu Pirkėjas nepadengia skirtumo per šį terminą, Pardavėjui pareikalavus, jis
moka SD 19 punkte nurodytus delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
Pirkėjas Pardavimo objekto smulkinimo darbus pradės ir atliks kaip nurodyta SD 13 punkte.
Pardavimo objekto smulkinimo, demontavimo darbų organizavimas ir atlikimas turi būti vykdomas,
vadovaujantis darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą ir aplinkosaugą darbe
reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės vidaus teisės
aktais, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos darbe instrukcijomis
ir kitais norminiais dokumentais ir pagal Pardavėjo teritorijoje galiojančią darbų organizavimo tvarką,
su kuria jis pasirašytinai supažindinamas Pardavėjo atsakingo asmens.
Pardavimo objekto iš Pardavimo objekto perdavimo vietos, kuri nurodyta SD 9 punkte, pakrovimas
ir išvežimas atliekamas kaip nurodyta SD 14 ir SD 15 punktuose.
Iki darbų, nurodytų SD10 / SD 13 / SD 14 / SD 15 punktuose, pradžios Pardavėjas supažindins
(pasirašytinai) Pirkėją su Pardavėjo rangovinių organizacijų ir komandiruoto personalo darbų
organizavimo Pardavėjo objektuose tvarkos aprašu (aktualia redakcija). Pirkėjas įsipareiga laikytis
šiame tvarkos apraše nustatytos tvarkos.
Tikslus pagal kiekvieną atskirą Užsakymą parduodamo Pardavimo objekto svoris bus nustatytas
pasvėrus Pardavimo objektą. Pardavimo objektas bus sveriamas (tuščia transporto priemonė ir
pakrauta) automobilinėmis svarstyklėmis, turinčiomis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus
išduotą metrologinės patikros sertifikatą, esančiomis adresu nurodytu SD 16 punkte. Pardavimo
objektas sverti vežamas Pirkėjo transporto priemonėmis, lėšomis ir rizika.
Pardavimo objekto priėmimas – perdavimas įforminamas Pardavimo objekto priėmimo – perdavimo
aktu, pasirašytu dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurį pasirašo abiejų Šalių
atstovai.
Pirkėjas pareiškia, jog sutinka su BD 3.1 ir BD 3.12 punktuose nustatyta Pardavimo objekto
perdavimo procedūra ir ateityje Pardavėjui pretenzijų dėl to nereikš.
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3.14. Pirkėjui pažeidus BD 3.1 - BD 3.10 punktų reikalavimus ir per 3 (tris) kalendorines dienas po
Pardavėjo pranešimo jų neįvykdžius laikoma, kad jis iš esmės pažeidė Sutartį. Tokiu atveju
Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštu pranešęs Pirkėjui prieš 5 (penkias)
kalendorines dienas.
3.15. Pardavėjui nutraukus Sutartį dėl BD 3.14 punkte nurodytos priežasties, Pirkėjas turės sumokėti
Pardavėjui SD 20 punkte nurodytą baudą bei padengti Pardavėjo patirtus tiesioginius nuostolius,
kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda.
3.16. Kiti Pirkėjo įsipareigojimai nurodyti SD 22 punkte.
3.17. Kiti Pardavėjo įsipareigojimai nurodyti SD 23 punkte.
3.18. PVM sąskaitų faktūrų išrašymą atlieka Pardavėjas, pagal Šalių suderintą Pardavimo objekto
perdavimo - priėmimo aktą.
3.19. Pirkėjo nuosavybės teisė į Pardavimo objektą atsiranda nuo Pardavimo objekto priėmimo perdavimo akto pasirašymo momento.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
Pirkėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos
Sutarties įvykdymo užtikrinimui Pardavėjui turi pateikti banko išduotą garantiją (toliau – Sutarties
Garantas) SD 21 punkte nurodytai sumai (originalą). Sutarties Garantas turės galioti nuo Sutarties
sudarymo dienos iki šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. Tuo atveju, jei Sutartis bus
pratęsta, Sutarties Garantas turės būti pratęstas tokiam pačiam laikotarpiui, kuriam buvo pratęsta
Sutartis.
Sutartis įsigalios Pirkėjui pateikus reikalaujamo Sutarties Garantą patvirtinančio dokumento
originalą.
Pardavėjui Sutarties galiojimo metu panaudojus visą Sutarties Garantą, Pirkėjas privalės pateikti
naują Sutarties Garantą SD 21 punkte nurodytai sumai. Tuo atveju, jei Pardavėjas panaudos tik dalį
Sutarties Garanto sumos, tuomet Pirkėjas privalės pateikti Sutarties Garantą, panaudos Sutarties
Garanto dalies sumai, tikslu, kad bendra naujai pateikta panaudotos Sutarties Garanto dalies suma
ir likusi nepanaudota Sutarties Garanto dalies suma būtų SD 21 punkte nurodyta suma.
Sutarties Garantą gali išduoti Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar
Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruotas ar kitas tarptautinis bankas, turintis ne
žemesnį nei A- (A minus) pagal „Fitch Ratings“ agentūrą (arba „Standard&Poor’s“ arba „Moody’s“
reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio skolinimosi reitingą. Reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė
Sutarties Garantą, arba bendrovių grupė, kuriai priklauso bankas.
Sutarties Garantą Pirkėjas pateikia:
4.5.1. elektronine forma, kai Sutarties Garantas pasirašytas jį išdavusio banko kvalifikuotu
elektroniniu parašu;
4.5.2. rašytine forma (originalą), kai Sutarties Garantas pasirašytas jį išdavusio banko fiziniu
parašu.
Sutarties Garantas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutarties
Garantas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.
Pardavėjas pasinaudos Pirkėjo Sutarties Garantu, kad kompensuotų besąlyginius nuostolius, dėl
Pirkėjo neįvykdytų šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.
Pirkėjui nepateikus per šios Sutarties nurodytą terminą Sutarties Garanto, laikoma, kad ši Sutartis
neįsigaliojo, ir Pirkėjas privalo atlyginti visus Pardavėjo patirtus nuostolius.
Pardavėjas grąžina Pirkėjui Sutarties Garantą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo
Pirkėjo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos, pagal visas su Pardavėju sudarytas sutartis,
kurioms taikomas Sutarties Garantas.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir
teisės aktuose nustatyta tvarka.
5.2. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių
ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio
šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos
(force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnis ir LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos
„Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės” tiek,
kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą šalis
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kitą šalį privalo informuoti per 5 dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą.
Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.
5.3. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę
vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.
Tokiu atveju Šalys privalo grąžinti viena kitai viską, ką yra gavusios pagal Sutartį, o jei to objektyviai
neįmanoma atlikti natūra – atlyginti pinigais proporcingai įvykdytiems įsipareigojimams.
6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
6.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje
neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria
neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios
Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities
specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią
informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti
tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio straipsnio nuostatos netaikomos
informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba gauta atskleidus ar turi būti atskleista pagal
teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti
konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu
padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio
atskleidimo pasekmes.
6.2. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies
reikalavimą sumokėti 3000,00 Eur baudą. Jeigu yra pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių
atlyginimo, šioje Sutartyje nustatyta bauda yra įskaitoma į nuostolius.
7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Šios Sutarties įsigaliojimo ir galiojimo terminai nurodyti SD 24 punkte.
7.2. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo
dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta.
Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama
nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai
Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.
7.3. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo
vykdymo.
7.4. Sutartis gali būti keičiama arba pildoma tik joje numatytais atvejais ir tik Šalių susitarimu (išskyrus
aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus kai Sutarties nuostatos keičiamos ir be bendro raštiško Šalių
susitarimo). Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
7.5. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.
7.6. Pardavėjas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį
prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Pirkėjui. Pirkėjas privalo būti atsiskaitęs
su Pardavėju už faktiškai iki Sutarties nutraukimo dienos parduotą Pardavimo objekto kiekį.
7.7. Pirkėjas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško
Pardavėjo sutikimo.
7.8. Už Sutartį atsakingi Pardavėjo kontaktiniai asmenys nurodyti SD 25 punkte, Pirkėjo – SD 26 punkte.
Pasikeitus kontaktiniams asmenims, Šalys apie tai raštu praneša per 5 (penkias) darbo dienas.
7.9. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jų sąlygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
7.10. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų
negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta
tvarka.
7.11. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
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8. SUTARTIES PRIEDAI
8.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną
kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
8.2. Pardavimo sąlygos ir Pirkėjo Pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.
9. ŠALIŲ REKVIZITAI
Pardavėjas:

Pirkėjas:

„Lietuvos energijos gamyba“, AB
Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai
Įmonės kodas: 302648707
PVM kodas: LT100006256115
A.s. Nr. LT40 7044 0600 0020 3369
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
Tel. Nr.: (8 5) 278 2907
Fakso Nr.: (8 5) 278 2906
Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi
LR Juridinių asmenų registre
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SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
Nr. _________________________, Elektrėnai

1.
2.
3.
4.

Pardavėjo atstovai
Pirkėjas ir Pirkėjo atstovas (-ai)
Pardavimo sąlygos
Pasiūlymas

PARDAVIMO OBJEKTAS
5.

Pardavimo objektas

Elektros variklių (iki 0,5 t) laužas.

6.

Pardavimo objekto aprašymas

Nerūšiuotas, nesmulkintas elektros variklių (iki 0,5 t) laužas.
Sudėtis: ~ 8-10 proc. varis, ~ 90-92 proc. juodasis metalas.

7.

Pardavimo objekto
užterštumo koeficientas

Netaikomas

8.

Pardavimo objekto kiekio
galimas kitimas į didėjimo ir
mažėjimo pusę, tonomis.

± 15 proc.

9.

Pardavimo objekto perdavimo
vieta

Elektrinės g. 21, Elektrėnai

10.

Pardavimo objekto
paruošimas išvežimui

Pardavimo objektas demontuojamas.
Pardavėjas savo lėšomis, priemonėmis ir rizika atliks Pardavimo
objekto demontavimo darbus.

MOKĖJIMO, IŠSIVEŽIMO IR KITOS SĄLYGOS
11.

Išankstinės sąskaitos faktūros
išrašymas ir pateikimas

12.

Išankstinės sąskaitos faktūros
apmokėjimas

Pardavimo objekto
13. smulkinimo darbų pradžia ir
atlikimas
14.

15.

16.
17.
18.

Pardavimo objekto
pakrovimas
Užsakyme nurodyto
Pardavimo objekto kiekio iš
Pardavimo objekto perdavimo
vietos išsivežimo terminas
Automobilinių svarstyklių
adresas
Pardavimo objekto kainos
perskaičiavimas
Preliminarus Pardavimo
objekto išvežimo grafikas

Pardavėjas Pirkėjui išankstinę sąskaitą faktūrą išrašo ir pateikia el.
paštu kartu su Užsakymu, BD 3.2 punkte nurodyta tvarka.
Pirkėjas apmoka SD 11 punkte nurodyta tvarka jam pateiktą
išankstinę sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo jos pateikimo dienos.
Pirkėjas pradeda Pardavimo objekto smulkinimą Pardavimo objekto
perdavimo vietoje, savo sąskaita, priemonėmis ir savo rizika,
nedelsiant bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo
išankstinės sąskaitos apmokėjimo dienos.
Pirkėjas Pardavimo objektą pasikrauna savo lėšomis, priemonėmis
ir rizika.
Pirkėjas Užsakyme nurodytą Pardavimo objekto kiekį išsiveža iš
Pardavimo objekto pardavimo vietos savo lėšomis, priemonėmis ir
rizika ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo išankstinės
sąskaitos faktūros apmokėjimo dienos.
Elektrinės g. 21, Elektrėnai.
Nenumatyta.
Nenumatyta.

19. Delspinigiai

0,05 proc. nuo laiku neapmokėto ir/ar neišsivežto Užsakymo vertės,
bet ne mažiau nei 50 (penkiasdešimt) Eur.

20. Bauda

10 proc. nuo Sutarties kainos (be PVM).

21. Sutarties Garantas, Eur

Nenumatyta.

22. Kiti Pirkėjo įsipareigojimai

Nenumatyta.
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23. Kiti Pardavėjo įsipareigojimai

Nenumatyta.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24.

Sutarties įsigaliojimo ir
galiojimo terminas

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja 12 mėnesių.
Pardavėjui ir Pirkėjui sutarus, Sutartis galės būti pratęsta tokiam
pačiam laikotarpiui, tomis pačiomis sąlygomis, tačiau ne daugiau
kaip 1 (vieną) kartą, nekeičiant Pirkėjo nusipirkto Pardavimo objekto
kiekio.

25.

Pardavėjo kontaktiniai
asmenys

Vytautas Kreivys, tel. +370 655 05418, el. p. vytautas.kreivys@le.lt

26. Pirkėjo kontaktiniai asmenys
27. Priedai

1 Priedas - Pardavimo objekto kiekis ir kaina, 1 lapas.

28. Kito sąlygos

Nenumatyta.

ŠALIŲ REKVIZITAI
Pardavėjas:

Pirkėjas:

„Lietuvos energijos gamyba“, AB
Elektrinės g. 21, 26108, Elektrėnai
Įmonės kodas: 302648707
PVM kodas: LT 100006256115
A.s. Nr. LT40 7044 0600 0020 3369
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr.: (8 5) 278 2907
Fakso Nr.: (8 5) 278 2906
Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi
LR Juridinių asmenų registre
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1 Priedas
Prie 2018-XX-XX Sutarties Nr.____________

Pardavimo objekto kiekis ir kaina

Eil.
Nr.
1.

Pardavimo objektas4
Elektros variklių (iki 0,5 t)
laužas.

Kiekis, t

be PVM

Kaina, Eur/t
PVM
su PVM

be PVM

Kaina, Eur
PVM
su PVM

30

* Pardavimo objekto kiekis yra preliminarus ir gali kisti 15 % didėjimo ar mažėjimo ribose.

Pardavėjas

4

Pirkėjas

Detali informacija apie Pardavimo objekto sudėtį ir kiekį atitinkamai pateikta SD 6 ir SD 8 punktuose.
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