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PRIEDAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Lazdijų šiluma“ (toliau – perkančioji organizacija) perka medieną katilinių kurui.
2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, perkančiosios
organizacijos pasitvirtintomis Supaprastintų pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), „Įmonių, veikiančių energetikos
srityje, energijos ar kuro, kiurio reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėmis“ ir kitais
viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis.
3. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
4. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
II. PIRKIMO OBJEKTAS
5. Pirkimas neskirstomas į dalis.
6. Pirkimo pavadinimas: medienos katilinių kurui pirkimas. Maksimalus kiekis - 110 tne . Pristatymo
terminai:. 2017 m. I ketv. - 40 tne ; II ketv. - 70 tne . Numatoma galimybė pirkti papildomai ir visų papildomų
pirkimų vertė ne didesnė kaip 50 proc. pagrindinės sutarties sumos.
Perkamas kuras turi būti atvežamas į
Veisiejų katilinę, adresu Kailinių g. 34, Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų rajonas. Kuro kokybės reikalavimai
pateikti pirkimo sutarties projekte, priedas Nr.4.
Tiekėjai gali teikti siūlymą visam kiekiui arba jų galimam pateikti medienos kiekiui ( kiekius įrašyti
pasiūlyme, 1 priedas).
7. Kuro teikimo terminas – 1 metai po sutarties pasirašymo.

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
8. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Eil.
Nr.
8.1

8.2

8.3

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba
tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar
ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis
(turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti
sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas
(kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę
surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus,
neturi
neišnykusio
ar
nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio
asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame
susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą
jam,
už
kyšininkavimą,
tarpininko
kyšininkavimą,
papirkimą,
sukčiavimą,
kredito, paskolos ar tikslinės paramos
panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą
tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių
nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie
pajamas,
pelną
ar
turtą
pateikimą,
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto
įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu
įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų
valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m.
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų,
prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo
tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje
išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose
apibrėžtus nusikaltimus.
Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri
reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota
pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas
dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus
šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios
jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo
administravimo institucijos išduotas dokumentas,
liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas
dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60
dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jis galioja
susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną,
toks dokumentas yra priimtinas. Dokumentus
skanuoti ir pateikti elektronine forma.

Tiekėjas
yra
įvykdęs
įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių mokėjimu įskaitant
socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal
šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies,
kurioje
yra
perkančioji
organizacija,
reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžius
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių,
įskaitant socialinio draudimo įmokas,
mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų
suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

Valstybinės
mokesčių
inspekcijos
išduotas
dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas,
išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei
pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas ( pateikiamas
atsakymas CVP IS ir prisegama skaitmeninė
dokumento kopija.)
Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas
dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius

Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimas
(pateikiamas atsakymas CVP IS ir prisegama
skaitmeninė dokumento kopija).

8.4

Tiekėjas ir UAB „Lazdijų šiluma“ nepriklauso
susijusių įmonių grupei pagal „Įmonių,
veikiančių energetikos srityje, energijos ar
kuro, kiurio reikia elektros ir šilumos energijai
gaminti, pirkimų taisyklėse“ 9.11. papunktyje
nurodytus susijusių įmonių apibrėžimo
kriterijus.
9.11. Susijusios įmonės – įmonės, kurias sieja
kuris nors iš šių ryšių:
9.11.1. viena įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai
(per vieną ar kelias susijusias įmones) turi 25
procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, pajų
ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale
žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar
netiesiogiai
(pagal
balsavimo
sutartį,
balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą
ir panašiai) turi 25 procentus ir daugiau visų
kitos įmonės dalyvių balsų;
9.11.2. viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti
daugumą kitos įmonės valdymo ar priežiūros
organo narių ar administracijos pareigūnų;
9.11.3. įmonė turi galimybę daryti lemiamą
poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su
šia įmone, arba dėl šios įmonės steigimo
dokumentų nuostatų;
9.11.4. įmonė, kuri dėl sutarčių, sudarytų su
kitos įmonės dalyviais, kontroliuoja daugumą
šios įmonės dalyvių balsų;
9.11.5. dėl to paties fizinio asmens ar kartu
veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę
šio punkto 9.11.1–9.11.4 papunkčiuose
nurodyti įmonių ryšiai, jeigu šios įmonės
verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios
veiklos dalimi toje pačioje atitinkamoje
rinkoje ar susijusiose rinkose.

kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos
dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje
formoje.
Įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo
įmokų mokėjimu, įvykdymo įrodymui pateikiama:
- Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas
Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama
pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių
dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina
paskutinės pasiūlymų pateikimo termino
dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą,
duomenis.
- Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas
Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybinio
socialinio draudimo fondų įstaigos arba
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis
Pateikti laisvos formos pasirašytą patvirtinimą arba
nurodyti, pagal kurį iš Taisyklių 9.11 papunktyje
nurodytų kriterijų galima tiekėją ir įsigyjančiąją
organizaciją priskirti susijusioms įmonėmis);
( pateikiamas atsakymas CVP IS ir prisegama
skaitmeninė dokumento kopija.)

IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

9. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme
pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
10. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
10.1 užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal priedą 1;
10.2 užpildyta tiekėjo sąžiningumo deklaracija pagal priedą Nr.2 ir Tiekėjo deklaracija ( priedas Nr.3)
10.3 konkurso sąlygų 8 p. nurodytus kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
10.4 laisvos formos pasirašytas patvirtinimas, kad tiekėjas, pateikiantis pasiūlymą, nepriklauso susijusių
asmenų grupei pagal „Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kiurio reikia elektros ir
šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių“ 9.11 papunktyje nurodytus kriterijus,
10.5 kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir/ar dokumentai.
11. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Šis apribojimas taikomas ir tiekėjams, priklausantiems susijusių
įmonių grupei, tai yra visi asmenys, susiję nurodytais būdais, gali pateikti tik vieną pasiūlymą dėl to paties
pirkimo objekto. Jeigu tokį pasiūlymą pateikia bent vienas iš tokių tiekėjų, kiti susiję asmenys dėl šio pirkimo
objekto pateikti pasiūlymų negali. Jeigu atskirus pasiūlymus pateikia tiekėjai, tarpusavyje susiję pagal
„Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kiurio reikia elektros ir šilumos energijai gaminti,
pirkimų taisyklių“ 9.11 papunktyje nurodytus kriterijus, vėliau pasiūlymą pateikusio tiekėjo dokumentai
atmetami.
12. Pasiūlymą ir visus su juo susijusius dokumentus Tiekėjas privalo pateikti lietuvių kalba.
13. Tiekėjo pasiūlyme visi kiekiai ir kainos turi būti nurodyti tais kiekio vienetais, kurie nurodyti pirkimo
dokumentuose, o skaičiavimai atlikti pagal tokias kainodaros formules, kurios nurodytos pirkimo
dokumentuose. Bet kokie Tiekėjo padaryti pakeitimai kainodaros formulėse ir/ar kiekio vienetuose bus
vertinami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
14. Į Tiekėjo nurodytą kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai, išlaidos ir kitos rinkliavos, kurios Tiekėjo yra
mokėtinos pagal sutartį.
15. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017 m. vasario 20 d. 1000 val. tik elektroninėmis priemonėmis,
naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje
formoje arba ne perkančios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip
neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai.
16. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 30 kalendorinių
dienų po galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas,
laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
V. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
17. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančios organizacijos ir
tiekėjo susirašinėjimas vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tiesioginį ryšį su tiekėjais
įgaliotas palaikyti direktorius Virgaudas Šerėnas, adresas Gėlyno g. 10, Lazdijai, tel. (8 318) 51839, fax.(8
318) 51787, mob. 8-699-17484, el. paštas vs@lazdijust.w3.lt.
18. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems raštu (tik CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis) kreipiantis į perkančiąją organizaciją, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip
prieš 6 dienas iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Į gautą prašymą perkančioji organizacija atsako per
3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos.
19. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva (CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis) paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
20. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo raštu pateiktą prašymą paaiškinti apklausos sąlygas, arba aiškindama,
tikslindama apklausos sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus (
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) išsiųsti visiems suinteresuotiems tiekėjams (papildomai skelbiama
interneto svetainėje).
21. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų
anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo
procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.
22. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.
VI. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
23.Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2017-02-20 d. 10 val. 45 min., adresu Gėlyno g. 10 , Lazdijai.
Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis , prilyginamas vokų atplėšimui.

24. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų
įgalioti asmenys. Dalyvaujantiems tiekėjams skelbiama tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir
pranešama ar pasiūlymas pateiktas perkančios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis.
25. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų
įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
26. Komisija tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktis konkurso sąlygose
nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.
27. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo organizatoriui ( CVP IS susirašinėjimo
priemonėmis) paprašius, tiekėjai privalo per nurodytą terminą pateikti papildomus paaiškinimus raštu,
nekeičiant pasiūlymo esmės.
28. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme
nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, ir kiti dokumentai siunčiami perkančiai organizacijai CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis.
29. Pasiūlymas atmetamas, jeigu:
29.1 tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų ar pateikė netikslius duomenis ir, perkančiajai
organizacijai paprašius, tiekėjas per 3 darbo dienas po tokio prašymo pateikimo jų nepatikslino;
29.2 jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji
organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
29.3 pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ;
29.4 tiekėjas per pirkimo organizatoriaus nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino
pasiūlymo;
29.5 pasiūlytos per didelės, perkančiąjai organizacijai nepriimtinos kainos;
29.6 pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis.
VII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
30. Pasiūlymuose turi būti nurodyta kaina eurais už vieną toną sąlyginio kuro ( Eur/tne). Į kuro kainą turi būti
įskaityti visi mokesčiai ir kitos su kuro tiekimu susijusios išlaidos (kuro paruošimas ir/ar gamyba, pristatymas,
iškrovimas ir pan. ).
31. Gautos medienos kaina Eur/tne nustatoma pagal žemiau nurodytą metodiką.
Medienos kiekis ( sąlyginiais kuro vienetais tne) nustatomas taip:
31.1. Pagal sausosios masės žemutinį šilumingumą apskaičiuojamas gautos medienos naudojamosios masės
žemutinis šilumingumas ( MJ/kg) pagal formulę:
Qnž = Qdž x (1-Wn/100) - (0,02443 x Wn )
(MJ/kg)
čia:
Qnž – gautos medienos naudojamosios masės žemutinis šilumingumas ( šilumos kiekis, išsiskiriantis visiškai
sudeginus 1 kg naudojamosios masės, ), MJ/kg
Qdž – kuro sausosios masės žemutinis šilumingumas ( MJ/kg) , nustatytas laboratorijoje. Teikiant pasiūlymą
taikoma 18,7 MJ/kg reikšmė.
Wn – medienos drėgmė ( procentais ) nustatyta patiektai kuro partijai. Teikiant pasiūlymą taikoma 50 % kuro
drėgmė.
0,02443 – vandens garavimo pastoviame slėgyje, esant 25 oC, entalpijos pataisos koeficientas ( vandens
slaptoji garavimo šiluma) ( MJ/kg vienam masės drėgmės procentui)
31.2. Nustatomas gauto kuro kiekis energijos vienetais (MWh), taikant perskaičiavimo koeficientą: 1 MWh
=3600 MJ, pagal formulę:

Qen = (Qnž × Bn)/3600(MWh)
čia:
Qen – gauto kuro kiekis, išreikštas MWh
Bn – kuro naudojamoji masė (be priemaišų, su drėgme ir pelenais), nustatyta sveriant (kg). Teikiant
pasiūlymą taikoma 1000 kg reikšmė.
31.3. Nustatomas kuro kiekis Bs, išreikštas sąlyginio kuro vienetais (tne), nustatomas taikant perskaičiavimo
koeficientą (1 tne = 11,63 MWh) pagal formulę:

Bs = Qen /11,63. (tne)
Medienos kaina pasiūlymuose pateikiama eurais su transportavimu iki katilinių ir su visais mokesčiais 1 (
vienam) sąlyginio kuro vienetui tne, ( Eur/tne). Jeigu pasiūlyme kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus
perskaičiuojamos Lietuvos piniginiais vienetais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą Lietuvos piniginio
vieneto ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

32. Esant neatitikimui tarp pasiūlyme nurodytos kainos išreikštos skaičiais ir žodžiais, teisingas laikoma
pasiūlymo kaina, nurodyta žodžiais.
33. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
VIII. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO
34. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai
šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka.
35. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas „Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kiurio
reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėmis“ bei šių sąlygų nustatyta tvarka. Perkančoji
organizacija, nustačiusi laimėjusį pasiūlymą, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5
darbo dienas, praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas
laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal VI skyriaus nuostatas. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į eilę,
pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis.
36. Geriausią pasiūlymą pateikusiam tiekėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo
priėmimo raštu pranešama, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir nurodoma, iki kurio laiko reikia atvykti
sudaryti pirkimo sutarties. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios
organizacijos ir tiekėjo suderintą terminą.
37. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto
laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose
nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija
siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo,
atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
38. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigia pirkimo sutarties atidėjimo
terminas – ne trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis, kuri prasideda nuo
įsigyjančios organizacijos pranešimo apie pasiūlymo eilę ir laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo visiems
pasiūlymus pateikusiems tiekėjams dienos., išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas.
39. Įsigyjančioji organizacija iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti bet kurias pirkimo procedūras,
jeigu atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Įsigyjančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo aplinkybių atsiradimo išsiunčia pranešimus apie tai pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu
pasiūlymų teikimo terminas dar nepasibaigęs, – papildomai paskelbia apie tai pirkimo skelbime nurodytu
interneto adresu..
IX. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
40. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančios organizacijos sprendimus ar
veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiai organizacijai CVP IS priemonėmis per 5 darbo dienas nuo dienos,
kurią kandidatas sužino apie tariamą savo teisių pažeidimą, bet ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki pirkimo
sutarties atidėjimo termino pabaigos arba sutarties pasirašymo. Perkančios organizacijos sprendimas gali būti
skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.
41. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.
42. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši
pretenzija ir priimtas sprendimas.
43. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui dėl pirkimo procedūrų, privalo nedelsdamas, bet ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas, faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti
įsigyjančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais.
X. ESMINĖS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
Sutarties sąlygų projektas pateiktas priede Nr.4

XI. PRIEDAI
Priedas Nr.1 - Pasiūlymo forma.
Priedas Nr. 2 – Tiekėjo sąžiningumo deklaracija.
Priedas Nr. 3 - Tiekėjo deklaracija
Priedas Nr. 4 – Pirkimo sutarties sąlygų projektas

Atviro konkurso sąlygų
Priedas Nr.1
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei
juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

______________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS
DĖL /pirkimo pavadinimas/
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. Atviro konkurso skelbime,
2. Kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Eil.
Nr.

Pavadinimas

1
1

2
Malkinės medienos
kurui kaina ( be
transporto išlaidų)
Transporto išlaidos
Bendra kuro kaina su
transporto išlaidomis

2
3

Galimas pateikti
medienos kiekis
(tne)
3

Mato
vnt.

4

Vieneto
kaina Eur/tne
(be PVM)

Vieneto kaina,
Eur/tne
(su PVM)

5

6

Eur/tne
-

Eur/tne

-

Eurtne

Bendra siūlomo kuro kaina yra.................... Eur /tne (be PVM) ( suma žodžiu),
.....................................................................Eur /tne (su PVM) ( suma žodžiu).
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 skilties
nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Atsiskaitymo terminas:__________________________________________

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai :
Pateiktų dokumentų pavadinimas

Eil.
Nr.

Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame
_____________nereikalaujama______________
_______________________________________________________________________________ .
(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)
Pasiūlymas galioja iki termino:

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens

(Parašas*)

pareigų pavadinimas*)
______________________

(Vardas ir pavardė*)

Priedas Nr.2
Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-706
(Tiekėjo pavadinimas)
TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO)
SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

(Data, numeris)

(Vieta)
Aš,

,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

vadovaujantis (atstovaujantis)
(tiekėjo pavadinimas)
(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime,
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:
1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams,
ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams
(darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar
kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį
pirkimą;
2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje
nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus

principus;
3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais
mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką
(-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais;
4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais
mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.
Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas
(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.

(Deklaraciją teikiančio asmens
pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Priedas Nr. 3

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

________________________________________________________________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA
__________
(Data)

Nr. __________

__________
(Sudarymo vieta)
1. Aš, ___________________________________________________________________,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
Tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) ________________________________,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) __________________________________________________________________
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
Atliekamame _____________________________________________________________________
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)
_______________________________________________________________________________________________,
skelbtame _______________________________________________________________________,
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

____________________________________________________________________________ ,
data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVPIS)
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat nėra
padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta
administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta
Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo
dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo
5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 842000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta
tvarka.
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.
____________________________________
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas*)

___________________
(Parašas*)

___________________
(Vardas, pavardė*)

Priedas Nr.4

Sutartis Nr.
2017 m.

mėn.

d.

Uždaroji akcinė bendrovė „Lazdijų šiluma“, įm. k. 165219441, esanti Gėlyno g. 10, Lazdijuose,
atstovaujama direktoriaus Virgaudo Šerėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau sutartyje – Pirkėjas),
ir uždaroji akcinė bendrovė,
įm. k.
esanti,
atstovaujama direktoriaus,
(toliau
sutartyje – Pardavėjas), sudarėme šią Sutartį ir įsipareigojome ją vykdyti.
Pirkėjas ir Pardavėjas kartu Sutartyje vadinami Šalimis.
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja patiekti 110 tonų sąlyginio kuro ( tne) medienos į Veisiejų katilinę
Nr. 1 pagal Pirkėjo sudarytą grafiką (Sutarties priedas Nr. 1). Grafike numatyto pirkti kuro kiekis gali keistis
priklausomai nuo poreikio.
1.2. Pardavėjas pareiškia, kad parduodama mediena atitinka Sutarties 3.4. punkte nustatytus kuro kokybės
reikalavimus.
1.3. Kuro nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jo faktinio perdavimo Pirkėjui momento.
II. MEDIENOS KAINA IR ATVEŽTO KIEKIO NUSTATYMAS
2.1. Medienos kaina Ps be transporto išlaidų ( be PVM) - (
) Eur, ct už toną sąlyginio kuro
naftos ekvivalento ( Eur/ tne), ( su PVM) Eur už toną sąlyginio kuro naftos ekvivalento ( Eur / tne).
Transporto išlaidos ( be PVM) - (
) Eur, ct už toną sąlyginio kuro naftos ekvivalento (
Eur/ tne), ( su PVM) Eur, ct už toną sąlyginio kuro naftos ekvivalento ( Eur/ tne).
Medienos kaina Ps su transporto išlaidomis ( be PVM) - (
) Eur, ct už toną sąlyginio
kuro naftos ekvivalento ( Eur / tne), ( su PVM) Eur, ct už toną sąlyginio kuro naftos ekvivalentu ( Eur /
tne).
2.2. Gautos medienos kaina Eur/tne nustatoma pagal žemiau nurodytą metodiką.
Medienos kiekis ( sąlyginiais kuro vienetais tne) nustatomas taip:
2.2.1. Pagal sausosios masės žemutinį šilumingumą apskaičiuojamas gautos medienos
naudojamosios masės žemutinis šilumingumas ( MJ/kg) pagal formulę:
Qnž = Qdž x (1-Wn/100) -(0,02443 x Wn )
(MJ/kg)
čia:
Qnž – gautos medienos naudojamosios masės žemutinis šilumingumas ( šilumos kiekis, išsiskiriantis visiškai
sudeginus 1 kg naudojamosios masės ), MJ/kg
Qdž – kuro sausosios masės žemutinis šilumingumas ( MJ/kg) , nustatytas laboratorijoje. Nesant laboratorijos
tyrimo akto taikoma 18,7 MJ/kg reikšmė.
Wn – medienos drėgmė ( procentais ) nustatyta patiektai kuro partijai. Nesant tyrimo akto taikoma 50 % kuro
drėgmė.
0,02443 – vandens garavimo pastoviame slėgyje, esant 25 oC, entalpijos pataisos koeficientas ( vandens slaptoji
garavimo šiluma) ( MJ/kg vienam masės drėgmės procentui)
2.2.2. Nustatomas gautas medienos kiekis energijos vienetais (MWh), taikant perskaičiavimo koeficientą: 1 MWh
=3600 MJ, pagal formulę:
Qen = (Qnž × Bn)/3600 (MWh)
čia: Qen - medienos kiekis, išreikštas MWh
Bn – medienos naudojamoji masė (be priemaišų, su drėgme ir pelenais), nustatyta sveriant (kg).
2.2.3. Nustatomas medienos kiekis Bs, išreikštas sąlyginio kuro vienetais (tne), nustatomas taikant perskaičiavimo
koeficientą (1 tne = 11,63 MWh) pagal formulę:
Bs = Qen/11,63.
(tne)
2.2.4. Nustatoma gautos medienos kaina Eur be PVM:
Pg = Bs x Ps
III. MEDIENOS TIEKIMO TVARKA, PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS
3.1. Pardavėjas pristato medieną savo autotransportu į Veisiejų katilinę, adresu Kailinių g. 34, Kailinių k.,

Veisiejų sen., Lazdijų r. Medienos tiekimas bus vykdomas pagal suderintus tiekimo grafikus kiekvienai darbo
dienai.
3.2. Kiekvienai automašinai Tiekėjas turi išrašyti krovinio važtaraštį, kuriame nurodytas kuro kiekis
tonomis. Kuro svoris nustatomas sveriant automobilinėmis svarstyklėmis. Vežant Tiekėjo transportu, jo
iškrovimą kuro saugojimo aikštelėse vykdo Tiekėjas.
3.2. Pardavėjo perduodamos mediena turi atitikti Sutartyje aptartą kokybę.
3.3. Nesant galimybei pasverti kurą, medienos tūris apmatuojamas neiškrautoje transporto priemonėje ir jos
kiekis nustatomas, vadovaujantis LR Energetikos ministro patvirtintomis „Kietojo biokuro apskaitos
taisyklėmis“. Jo kokybė įvertinama vizualiai. Kilus nesutarimui dėl kokybės, nustatomas medienos kiekis ir
mediena paliekama saugojimui, surašant aktą.
3.4. Mediena turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.4.1. mediena turi būti: nesupuvusi, nesutręšusi, be pašalinių priemaišų (akmenų, žemių, ledo, plastiko,
metalo, betono ir pan.);
3.4.2. medienos drėgnumas – ne daugiau 55 %;
3.4.3.. rąstų ilgis 2 – 3 metrai;
3.4.4.. rąstų skersmuo – 10 – 30 cm:
3.4.5. peleningumas – ne daugiau 3 %.
3.5. Kuro tiekėjas pasiima, išsiveža ir savo sąnaudomis sutvarko su mediena atvežtas neleistinas priemaišas.
Šių priemaišų svoris atimamas iš pateikto kuro svorio.
3.6. Medienos drėgmę pamatuoja ir apskaičiuoja pirkėjo atsakingas asmuo. Drėgmės rezultatai įrašomi į
gauto kuro ataskaitas.
3.7. Kuro, kurio drėgmė daugiau 60 proc. Pirkėjas nepriima. Jei drėgmė viršija 55 proc. gali būti Pirkėjo
priimamas, tačiau tos kuro partijos kaina mažinama kaip nurodyta žemiau:
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Nustatyta drėgmė procentais (%)
56
57
58
59
60

Kainos mažinimo procentas (%)
2
4
6
8
10

3.8. Nustatytam sausos masės peleningumui viršijus 3 % už kiekvieną viršytą procentą medienos partijos
kaina mažinama 2 %.
3.9. Pirkėjas pasilieka sau teisę visiškai nepriimti medienos, neatitinkančių Sutarties 3.4. punkte nustatytų
medienos kokybės reikalavimų, bei iš dalies arba visiškai sustabdyti medienos priėmimą. Apie kuro
priėmimo sustabdymą Pardavėjui turi būti pranešta ne vėliau, kaip prieš 3 (tris) darbo dienas.
3.10. Pirkėjas gali visiškai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei
Pardavėjas nesilaiko kuro tiekimo grafiko, tiekia nekokybišką, reikalavimų neatitinkančią medieną
(Sutarties 3.4. punktas).
3.11. Pirkėjas nustatęs, kad atvežta mediena neatitinka dokumentuose nurodyto kiekio ( jei kuras
nesveriamas), dalyvaujant vairuotojui arba iškvietus Pardavėjo atstovą ir jam dalyvaujant, įrašo į važtaraštį
naujai nustatytą kiekį. Kai atvežto kuro kokybė neatitinka sutartyje patvirtintų medienos kokybės
reikalavimų, paimamas mėginys tyrimui ir surašomas netinkamumo aktas, o ant važtaraščio uždedamas
spaudas. Nekokybiškas kuras grąžinamas atgal Pardavėjui arba priimamas laikinam saugojimui.
3.12. Esant nesutarimui dėl kuro kokybės, Pardavėjas kuro mėginį pristato į nepriklausomą laboratoriją
ištyrimui. Sąskaitą už mėginio ištyrimą apmoka Pardavėjas..
3.13. Visus klausimus, susijusius su nekokybiško medienos kuro tolimesniu panaudojimu (išvežimu),
Pardavėjas sprendžia savo sąskaita.
3.14. Medienos tiekimas vyksta pagal grafiką (Sutarties priedas Nr. 1).
IV. MOKĖJIMAI IR SANKCIJOS
4.1. Sąskaitą-faktūrą už visą medienos kiekį pagal mėnesio eigoje išrašytus krovinio gabenimo važtaraščius
ir įvertinus kuro kokybės tyrimų rezultatus, Pardavėjas pateikia Pirkėjui per sekančio mėnesio 5 darbo
dienas.
4.2. Pirkėjas sumoka už prekes į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą Pardavėjo nurodytame banke ne vėliau
kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.

4.3. Pirkėjui laiku nesumokėjus sumos, nurodytos sąskaitoje-faktūroje, Pirkėjas įsipareigoja mokėti 0,02%
delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.
4.4. Pardavėjas, nepristatęs mėnesinio kuro tiekimo grafike sutarto medienos kiekio, ir jeigu tai nesuderinta
su Pirkėju, moka Pirkėjui baudą - 5 Eur už kiekvieną nepateiktą toną sąlyginio kuro.
.
V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Pirkėjas įsipareigoja:
5.1.1. prieš 3 (tris) dienas iki mėnesio pradžios pateikti patikslintą medienos tiekimo kalendorinį grafiką
sekančiam mėnesiui;
5.1.2. sudaryti sąlygas netrukdomai iškrauti kurą;
5.1.3. priimti medieną darbo dienomis nuo 8 00 val. iki 1700 val. Esant gamybiniam būtinumui, suderinus su
Pardavėju, švenčių bei nedarbo dienomis, suderintu laiku;
5.1.4. nepriimti medienos, neturint suderinto tiekimo grafiko.
5.2. Pirkėjas pasilieka sau teisę reguliuoti vežamą medienos kuro kiekį. Esant būtinumui iš dalies arba visiškai
sustabdyti medienos kuro tiekimą.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja:
5.3.1. pristatyti 110 tne medienos savo transportu į Veisiejų katilines bei užtikrinti jų iškrovimą;
5.3.2. užtikrinti nepertraukiamą medienos tiekimą kiekvieną dieną pagal suderintą mėnesio tiekimo grafiką;
5.3.3. suderinti mėnesio medienos tiekimo grafiką iki einamojo mėnesio pradžios. Negavus suderinimo yra
laikoma, kad Pardavėjas sutiko su grafike nurodytais biokuro tiekimo kiekiais.
5.3.4. Pardavėjas patvirtina ir supranta, kad katilinė yra padidinto pavojingumo zona į kurią ribojamas asmenų ir
transporto patekimas, todėl Pardavėjas privalo užtikrinti, kad darbuotojai, pristatę kurą, laikytųsi transporto
judėjimo schemų, saugos ir gamtosaugos taisyklių. Visais atvejais tiekėjas atsako už nuostolius, kuriuos pirkėjas
patiria neužtikrinus šio punkto reikalavimų
VI. PRETENZIJOS IR GINČAI
6.1. Nesutarimai, susiję su Sutarties vykdymu, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti, ginčai
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.2. Šalys viena kitai gali pareikšti pretenziją, jeigu mano, kad kuri nors iš jų nevykdo arba netinkamai
vykdo šią Sutartį ir tuo pažeidžia vienos iš Šalių teisėtus interesus.
6.3. Pretenzijoje turi būti nurodyta faktai, dėl kurių ji reiškiama, konkretūs reikalavimai ir jų pagrindimas
pagal Sutarties sąlygas, reikalavimų suma ir jos paskaičiavimas. Pretenzija pateikiama su patvirtinančiais
dokumentais (jų kopijomis), išskyrus tuos, kuriuos turi kita Šalis.
6.4. Pretenzija turi būti išnagrinėta per 5 (penkias) dienas nuo jos gavimo. Negavus raštiško atsiliepimo į
pretenziją per nustatytą laiką arba gavus neigiamą atsakymą, suinteresuota Šalis gali kreiptis į teismą pagal
galiojančias ieškininės teisenos taisykles.
6.5. Pretenzijos dėl piniginių prievolių nevykdymo (netinkamo vykdymo) gali būti pareiškiamos įstatymų
nustatyta tvarka ir terminais bei nėra ribojamos jokia šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir apribojimais.
6.6. Šalys susitaria, kad po važtaraščio pasirašymo neturės viena kitai pretenzijų dėl kuro kokybės ir
pristatyto kiekio. Atsiradus paslėptiems trūkumams, Pirkėjas gali pareikšti pretenziją per 3 (tris) darbo
dienas po važtaraščio pasirašymo datos. Tais atvejais, jei kuras perkamas iš kelių Tiekėjų, pareiga įrodyti,
kad kokybės reikalavimų neatitinkantis kuras buvo pristatytas Pardavėjo, tenka Pirkėjui.
6.7. Šalys susitaria, kad Pirkėjui be pagrįstos priežasties atsisakius pasirašyti važtaraštį, arba atsisakius
priimti Pardavėjo atvežtą Sutarties sąlygose nustatytą kokybę atitinkantį kurą, Pirkėjas privalo apmokėti
Pardavėjui už visą atvežtą kurą.
6.8. Šalys susitaria, kad kilus ginčui dėl kuro kokybės, pristatytas kuras yra sandėliuojamas Pirkėjui
priklausančioje teritorijoje (sandėliuose) iki bus išspręstas ginčas dėl jo kokybės. Taip pat Šalys susitaria,
kad kilus ginčui, Pardavėjas turi teisę kurą išsivežti iš karto.
VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
7.1. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąrašas yra patvirtintas 1996 metų liepos 15 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840. Šis nutarimas galioja abiem Šalims.
VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAS

8.1. Ši sutartis galioja iki 2018 m. ..........mėn. ... d.
8.2. Ši sutartis gali būti nutraukta, raštu įspėjus kitą šalį prieš 30 d.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1.Visa, ko neapima ši Sutartis, reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai.
9.2. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių
kiekvienai Šaliai.

