Pirkimo dokumentų
3 priedas
SUTARTIS Nr. _____
201_ m. _______________ d.
Vilnius
UAB „Litesko“, toliau vadinama „Pirkėju“, atstovaujama _____________________,
veikiančio pagal _______________________________, ir __________________, toliau
vadinama „Pardavėju“, atstovaujama ____________________, veikiančio pagal
_________________, abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, sudarė šią sutartį, toliau
vadinama „Sutartimi“ ir susitarė:
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduoti Pirkėjo
nuosavybėn pagal Pirkėjo pateiktus užsakymus iki 800 tonų Sutarties nuostatas atitinkančių
nefasuotų trupininių durpių (toliau – Prekės), skirtų šilumos energijos gamybai, o Pirkėjas
įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nustatyta tvarka.
2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Prekės pavadinimas - nefasuotos trupininės durpės.
2.2. Prekės, nurodytos kiekviename atskirame Prekių užsakyme, yra atskira Prekių
siunta (toliau Sutartyje „Prekių siunta“).
2.3. Kiekvienos Prekių siuntos priėmimo-perdavimo faktas yra fiksuojamas atitinkamą
Prekių siuntą lydinčiuose krovinio gabenimo važtaraščiuose, kuriuos pasirašo Šalių įgalioti
atstovai.
2.4. Pardavėjas kartu su Prekių siunta privalo pateikti pristatytų Prekių kokybę
įrodančius dokumentus (tame tarpe, bet neapsiribojant nefasuotų trupinių durpių kokybės
pažymėjimą (Sertifikatą).
2.5. Prekių kokybė, kiekis turi atitikti Prekes lydinčių kokybės dokumentų
reikalavimus ir Pirkėjo reikalavimus, tačiau neturi būti blogesni už tokioms Prekėms paprastai
keliamus bei Sutartyje nustatytus reikalavimus.
3. KAINA
3.1. Prekės Vienos tonos perskaičiuotos prie 40% drėgmės kaina yra ______ EUR
(__________) be pridėtinės vertės mokesčio.
3.2. Prekės pristatymo į Palių rajoninę katilinę, Marijampolės sav., Igliaukos sen.,
Paežerės km. Prekių pristatymo ir pakrovimo/iškrovimo kaina už toną – ___________ EUR/t
(____________) be PVM.
3.3. PVM – 21% pridedamas PVM sąskaitoje faktūroje. Pasikeitus PVM tarifui, PVM
bus apskaičiuojamas taikant PVM tarifą, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo
momentu.
3.4. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos teisės aktams dėl pridėtinės vertės mokesčio
(PVM) dydžio, akcizo dydžio ir (ar) viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) įkainių
dydžio pasikeitimo, kuriais būtų keičiami PVM, akcizų ar VIAP įkainių dydžiai, pirkimo
sutartyje nustatyto kuro kaina ir (ar) bendra pirkimo sutarties vertė tikslinamos prie kuro kainos
be PVM, akcizų ir (ar) VIAP įkainių pridedant naują PVM, akcizą ir (ar) VIAP įkainį, šalims
pasirašant pirkimo sutarties priedą. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nekeičiama.
4.

APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Už Prekes atsiskaitoma vieną kartą per mėnesį pagal Pardavėjo ir Pirkėjo
pasirašytą suderinimo aktą. Akto forma pateikta 2 priede;
4.2. Pardavėjas Pirkėjui PVM sąskaitą – faktūrą pateikia ne vėliau kaip iki sekančio po
ataskaitinio mėnesio 5 (penktos) dienos;
4.3. Pirkėjas įsipareigoja visą Prekių kainą sumokėti į Sutartyje nurodytą Pardavėjo
sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros
gavimo dienos.
5. PREKIŲ PATEIKIMO TERMINAI IR SĄLYGOS
5.1. Pirkėjas (jo atitinkamas filialas) pateikia Pardavėjui raštišką užsakymą (Pardavėjo
faksu ________________ arba elektroniniu paštu _____________________atitinkamam
Prekės kiekiui pagal Sutartį pristatyti. Užsakyme turi būti nurodytas prašomos pateikti Prekės
kiekis, pristatymo vieta, pristatymo terminas. Pardavėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau
kaip kitą darbo dieną nuo užsakymo gavimo, patvirtinti Pirkėjui užsakymo gavimą.
Užsakymas yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui per 3 (tris) darbo dienas nuo
užsakymo gavimo dienos. Prekės pristatymo terminas skaičiuojamas nepriklausomai nuo to,
ar Pardavėjas patvirtino Pirkėjui, jog užsakymą gavo. Prekės gavimo bei priėmimo iš
Pardavėjo faktas yra fiksuojamas krovinį lydinčiame važtaraštyje.
5.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui adresu: Palių rajoninė katilinė, Marijampolės
raj., Igliaukos seniūnija, Paežerės kaimas.
5.4. Prekes pristatomos darbo dienomis Pirkėjo darbo valandomis nuo 07.30 val. iki
16.30 val.
5.5. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika bei nuosavybės teisės į Prekes
pereina Pirkėjui nuo tinkamai ir laiku pristatytų Prekių perdavimo Pirkėjo sandėlyje ir krovinio
gabenimo važtaraščio priėmimo momento.
5.6. Pirkėjas turi teisę patikrinti Prekės kiekį ir kokybę.
5.7. Nekokybiškos Prekės patiekimas Pirkėjui nėra laikomas prievolės laiku ir tinkamai
patiekti prekę įvykdymas.
5.8. Pirkėjas Prekes perka pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti visą Sutartyje
nustatytą nefasuotų trupininių durpių kiekį.
6. PREKĖS KOKYBĖ
6.1. Prekės kokybė turi atitikti šiuos pagrindinių kokybės rodiklių reikalavimus:
6.1.1. drėgnumas, ne didesnis
45%;
6.1.2. peleningumas, ne didesnis
5,5%;
6.1.3. mažiausia žemutinė šiluminė vertė, ne mažiau 2030 kcal/ kg;
6.1.4. užterštumas (priemaišos), ne daugiau
8%
6.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, jei Prekių kokybę patvirtinantys
dokumentai jam nepateikiami.
6.3. Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui Prekių kokybės pažymėjimą (sertifikatą)
išduotą gamintojo, lietuvių kalba.
6.4. Pardavėjui pateikus Pirkėjui nekokybišką prekę, kurios kokybės vizualiai negalima
įvertinti prekės gavimo metu ir to pasekoje padaroma žala Pirkėjo šilumos gamybos
įrenginiams, Pardavėjas atlygina Pirkėjui patirtus nuostolius.
7. PREKĖS PRIĖMIMAS
7.1. Prekės yra priimamos pagal kiekį ir kokybę.
7.2. Patiektos geležinkeliu Prekės siuntos svorį nustato Pirkėjas vadovaudamasis šia
tvarka:
7.2.1. patiekta Preke užpildomas 94,117 dm3 metrologiškai patikrintas indas;

7.2.2. nustatomas Prekės piltinis tankis (kg/m3), kuris bus taikomas visai Prekės siuntai;
7.2.3. Prekės siuntos bendras svoris nustatomas sumuojant nustatyto vidutinio piltinio
tankio vertės sandaugas su kiekvienu iš anksto Pardavėjo ir Pirkėjo tarpusavyje suderintu
Prekių siuntos vagono tūriu;
7.3. Prekių pateiktų autotransportu siuntos svoris pasveriamas Pardavėjo
svarstyklėmis, dalyvaujant Pirkėjo atstovui.
7.4. Prekės siuntos kokybinius rodiklius nurodo Pardavėjas Prekės siuntą lydinčiuose
kokybę įrodančiuose dokumentuose.
7.5. Matavimus atlikusio asmens vardas ir pavardė bei nustatytas Prekės siuntos
bendras svoris, įrašomi į Prekę lydinčių krovinio gabenimo važtaraščių Pardavėjo ir Pirkėjo
egzempliorius. Prekės kiekio nustatymo teisingumą ir nustatytą bendrą Prekės siuntos svorį
savo parašais patvirtina prekę atgabenę Tiekėjo bei Pirkėjo atstovai.
7.6. Pirkėjas turi teisę paimti Prekės mėginius Prekės iškrovimo vietoje pagal
galiojančią metodiką, dalyvaujant Pardavėjo atstovui, ir ištirti šiuos mėginius akredituotoje
nepriklausomoje laboratorijoje. Tuo atveju, jei kyla abejonių dėl Prekės mėginio ištyrimo
rezultatų/ jų kokybės, Prekės mėginiai perduodami patikrinimui nepriklausomai UAB „SGS
Klaipėda Ltd“ laboratorijai ar kitai nepriklausomai laboratorijai. Tokiu atveju visas su Prekės
kokybės patikrinimu susijusias išlaidas apmoka Pardavėjas, jeigu nustatyta, kad Prekė
nekokybiška arba Pirkėjas, jeigu Prekė - kokybiška.
8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
8.1. Pristačius nekokybišką Prekę ir Pirkėjui jos nepriimant, Pardavėjas turi teisę ir
privalo gautame užsakyme nurodytais terminais pridedant 2 (dvi) papildomas dienas pateikti
Pirkėjui Prekę, atitinkančią Sutartyje nustatytas kokybės sąlygas.
8.2. Daugiau kaip 2 (dvi) dienas uždelsęs Sutartyje nustatytais terminais pateikti
kokybišką prekę Pirkėjui, Pardavėjas kompensuoja Pirkėjo patiriamus nuostolius, kurių
minimalus dydis Šalių susitarimu apibrėžiamas kaip 15 EUR kiekvieną pavėluotą dieną už
kiekvieną toną laiku nepristatytos kokybiškos Prekės Sutarties 5.2 bei 8.1 punktuose
nustatytais terminais.
Pardavėjas kompensuotinus nuostolius šio Sutarties punkto pagrindu perveda Pirkėjui
mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamos sąskaitos
apmokėjimui gavimo. Šios apmokėjimo sąlygos taikomos taip pat atlyginant pagal Sutartį
Šalių patirtus nuostolius.
Šiame Sutarties punkte apibrėžtų minimalių nuostolių kompensavimas neatleidžia
Pardavėjo nuo pareigos trumpiausiu įmanomu terminu pristatyti Pirkėjui užsakyme nurodytą
kokybiškos Prekės kiekį. Pardavėjo nesugebėjimas įvykdyti šį įsipareigojimą daugiau kaip 20
(dvidešimt) dienų po Sutartyje numatytų terminų pasibaigimo yra laikomas esminiu Sutarties
pažeidimu ir suteikia Pirkėjui teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Kiekvienu konkrečiu atveju
Pirkėjas, raštu pateikęs atitinkamo turinio patvirtinimą, gali atleisti Pardavėją nuo šio
įsipareigojimo vykdymo (Pardavėjui kompensuojant Pirkėjo nuostolius Sutartimi nustatyta
tvarka ir susidarius galimybei gauti reikiamą kokybiškos Prekės kiekį iš kitų tiekėjų
operatyviau nei galėtų pasiūlyti Pardavėjas).
8.3. Sutartis gali būti nutraukta Šalims susitarus dėl jos nutraukimo.
8.4. Sutartis gali būti nutraukiama vienai iš Šalių to reikalaujant, kai kita Šalis nevykdo
ar netinkamai vykdo Sutarties sąlygas ir prieš 30 (trisdešimt) dienų įspėjus kitą Šalį dėl
Sutarties nutraukimo. Šalims bet kokiu atveju galioja prievolės, kurios pagal savo esmę išlieka
ir po Sutarties nutraukimo.
8.5. Jeigu Pirkėjas nutraukė Sutartį dėl to, kad Pardavėjas ją pažeidė, ir sudarė sutartį
pakeičiančią sutartį, tai Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Pardavėjo kainų skirtumo bei kitų vėliau
atsiradusių nuostolių atlyginimo.

8.6. Tuo atveju jei pristatytos Prekės drėgnos masės mėnesio faktinis žemutinis
šilumingumas yra mažesnis už Sutarties 6.1.3. punkte nurodytą reikšmę - 2030 kcal/kg, tada
Prekės kaina yra mažinama koeficientu P1 :
P1 = Q faktinis / 2030,
Q faktinis – laboratorijoje nustatytas faktinis Prekės drėgnos masės žemutinis
šilumingumas, kcal/kg.
Galutinė Prekės kaina nustatoma dauginant Sutarties punkte 3.1 nurodytą kainą
iš koeficiento P1.
8.7. Jeigu Pardavėjas nesilaiko Prekių pristatymo terminų ir vėluoja pristatyti Prekes
jis moka 0,02 % delspinigių nuo nepateiktų Prekių vertės už kiekvieną pilną pavėluotą dieną.
Šiuo atveju Pirkėjas turi teisę atsisakyti laiku nepatiekto Prekės kiekio.
8.8. Jeigu Pirkėjas nesilaiko apmokėjimo terminų, jis moka 0,02 % delspinigių nuo
neapmokėtos sumos už kiekvieną pilną pavėluotą darbo dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.
8.9. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos atlyginti nuostolius ir
vykdyti sutartinius įsipareigojimus.
8.10. Vykdant Sutartį Pardavėjas privalo laikytis Pirkėjo Socialinio atsakingumo
principų,
publikuojamų
viešai
Užsakovo
internetiniame
tinklapyje
adresu:
http://www.litesko.lt/
9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
9.1. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami
derybų būdu.
9.2. Tais atvejais, kai Šalys nepasiekia susitarimo, ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
9.3. Šalys gali nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis nevykdo ar netinkamai vykdo Sutarties
sąlygas ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.
9.4. Vykdant šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais
poįstatyminiais aktais.
10. NENUGALIMA JĖGA
10.1. Šalys neatsako už šios sutarties pilną ar dalinį nevykdymą, jei tai įvyko dėl
aplinkybių, nepriklausančių nuo Šalių valios, t.y.: gamtinių stichinių nelaimių, karinių
veiksmų, susirėmimų, pilietinių riaušių, streikų, sabotažų, embargo. Minėtų aplinkybių
atsiradimas turi būti patvirtintas tos šalies, kurioje atsirado tos aplinkybės, pramonės ir
prekybos rūmų arba kitos kompetentingos organizacijos raštiška pažyma.
10.2. Šalis negalinti vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį dėl to, kad egzistuoja
force majeure, nedelsiant turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusias aplinkybes. Pažyma, kurią
išduoda Pramonės ir prekybos rūmai arba kita kompetentinga organizacija, yra dokumentas,
patvirtinantis apie tokių aplinkybių buvimą ir trukmę.
10.3. Kilus force majeure, Šalys įsipareigoja siekti, kad kita Šalis neturėtų nuostolių
arba tie nuostoliai būtų minimalūs.
10.4. Force majeure automatiškai pratęsia Sutarties įsipareigojimų vykdymo terminus,
tačiau, jei šios aplinkybės tęsiasi ilgiau, nei 3 mėnesius, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutarties
vykdymą.
11. KORUPCIJOS PREVENCIJA
11.1. Vykdant šios Sutarties sąlygas, Pardavėjas įsipareigoja griežtai laikytis
galiojančių įstatymų, draudžiančių valstybės pareigūnų ir privačių asmenų papirkinėjimą,
neteisėtą pasinaudojimą įtaka, pinigų plovimą, įskaitant: Lietuvos Respublikos Korupcijos
prevencijos įstatymą.

Pardavėjas įsipareigoja įdiegti ir įgyvendinti būtiną ir pagrįstą visų sričių politiką ir
priemones, siekiant užkirsti kelią korupcijai.
11.2. Pardavėjas pareiškia, kad, jo (jos) žiniomis, jo (jos) teisėti atstovai, vadovai,
darbuotojai ar subrangovai, kurie pagal šią Sutartį teikia paslaugas bendrovės „Litesko“ naudai
arba jos vardu tiek dabar, tiek ateityje nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesiūlo ir nesiūlys,
neleidžia ir neleis duoti, nesiekia ir nesieks gauti bei nepriima ir nepriims siūlomų pinigų ar
kitokio vertingo atlygio bei neteiks jokio pranašumo ar dovanos jokiam asmeniui, bendrovei
ar įmonei, įskaitant bet kokius valdžios pareigūnus ar tarnautojus, politinių partijų narius,
kandidatus į politinius postus, asmenis, einančius bet kokio pobūdžio pareigas teisėkūros,
administravimo ar teisminėse institucijose, veikiančiose bet kurios valstybės naudai arba jos
vardu, viešąsias įstaigas arba valstybės valdomas bendroves, viešųjų tarptautinių organizacijų
tarnautojus, siekiant daryti korupcinę įtaką tokiems asmenims, šiems atliekant savo tarnybines
pareigas, arba siekiant paskatinti asmenis netinkamai vykdyti atitinkamas funkcijas arba veiklą
arba atsilyginti už netinkamą funkcijų arba veiklos vykdymą, siekiant padėti Pirkėjui įgyti arba
išsaugoti verslą arba įgyti pranašumą versle.
11.3. Pardavėjas įsipareigoja po to, kai ši Sutartis pasibaigia, ar yra nutraukiama,
saugoti tikslius jo (jos) atitiktį šios Sutarties 11.1. – 11.2. sąlygose numatytiems reikalavimams
patvirtinančius dokumentus ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus.
11.4. Pardavėjas sutinka per protingą laiką (ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo
tokios aplinkybės atsiradimo momento) pranešti Pirkėjui apie bet kurio šios Sutarties 11.1 –
11.2. punktuose numatyto reikalavimo pažeidimą.
11.5. Jei Pirkėjas praneša Pardavėjui kad ji turi pagrįstų priežasčių manyti, jog
Pardavėjas pažeidė kurį nors iš šios Sutarties 11.1-11.2 punkte numatytų reikalavimų:
(a) Pirkėjas turi teisę sustabdyti šios Sutarties vykdymą be išankstinio įspėjimo tiek
laiko, kiek, Pirkėjo manymu, yra būtina, siekiant ištirti atitinkamą elgesį ar aplinkybes,
neužsitraukiant už tai jokios atsakomybės ar prievolės Pardavėjo atžvilgiu;
(b) Pardavėjas privalo imtis visų pagrįstų veiksmų, kad įrodytų Pirkėjui, jog tokio
pažeidimo jis nepadarė ir kad užkirstų kelią bet kokio dokumentais pagrįsto įrodymo, susijusio
su atitinkamu elgesiu, praradimui ar sunaikinimui.
11.6. Jei Pardavėjas pažeidžia bet kurį šios Sutarties 11.1 – 11.2 punktuose numatytą
reikalavimą:
11.6.1. Pirkėjas gali nedelsdamas nutraukti šią Sutartį be išankstinio įspėjimo ir
neužsitraukdama jokios atsakomybės.
11.6.2. Pardavėjas įsipareigoja tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, atlyginti
Pirkėjui už bet kokius nuostolius, žalą ar išlaidas, kurias Pirkėjas patyrė dėl tokio pažeidimo.
12. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
12.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja 1 (vienus) metus.
Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ir
kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka galioti ir po
Sutarties pasibaigimo (taip pat išlieka galioti visi atsiradę ir tinkamai neįvykdyti Šalių
tarpusavio finansiniai įsipareigojimai, pvz. kokybės garantija, nuostolių atlyginimas,
delspinigiai ir kitos sąlygos, jeigu Šalys nesutaria kitaip).
12.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai
Šaliai. Abiejų Sutarties egzempliorių tekstai yra autentiški ir turi vienodą juridinę galią.
12.3. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis, jei jie sudaryti raštu,
Šalių pasirašyti ir patvirtinti antspaudais.
12.4. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie padaryti raštu,
Šalių pasirašyti ir patvirtinti antspaudais.
12.5. Visi tarpusavio susirašinėjimai, susiję su šia Sutartimi, atliekami Sutarties 14
skyriuje nurodytais Šalių juridiniais adresais.

12.6. Apie Sutarties Šalių pavadinimų, statusų, juridinių adresų pasikeitimus Sutarties
galiojimo laikotarpyje Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą.
12.7. Asmuo, atsakingas už Sutarties tinkamo vykdymo priežiūrą ir valdymą Pirkėjo
bendrovėje, – Prekybos elektros energija vadybininkas Karolis Pladas, tel. +370 5266119 el.
paštas – karolis.pladas@veolia.com..
12.8. Pirkėjo Filialo direktorius atsako už tinkamą Sutarties nuostatų įgyvendinimą iš
Pirkėjo pusės ir atitikimą savo vadovaujamo filialo poreikiams.
13. SUTARTIES PRIEDAI:
1 priedas – Nefasuotų trupininių durpių pirkimo techninės sąlygos.
2 priedas – Mėnesio Prekės tiekimų suderinamumo aktas.
14. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR PARAŠAI
PIRKĖJAS

PARDAVĖJAS

UAB „Litesko “
Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius
Tel. (8 5) 2667500
Faksas (8 5) 2667510
Įmonės kodas 110818317
PVM mok. kodas LT108183113
A. s. LT787044060001419259
Banko pavadinimas AB SEB bankas;
Banko Kodas 70440

Adresas
Tel.
Faksas
Įmonės kodas
PVM mok. kodas
A. s.
Banko pavadinimas
Banko kodas

__________________
___________________ ____________
A.V.

__________________ ________________
A.V.

201__-____ Sutarties Nr.
1 priedas
NEFASUOTŲ TRUPININIŲ DURPIŲ PIRKIMO
TECHNINĖS SĄLYGOS
UAB
„Litesko“,
toliau
vadinama
„Pirkėju“,
atstovaujama
__________________________,
veikiančio
pagal
______________________,
ir
_________________________,
toliau
vadinama
„Pardavėju“,
atstovaujama
_________________________, veikiančio pagal ______________________, abi kartu toliau
vadinamos Šalimis, sudarė šį priedą, toliau vadinamą Priedu, ir susitarė:
1. Patvirtinti 201__ m. ________________ d. Sutarties Nr. _______ (toliau –
Sutartis) technines sąlygas:
____________________________________________________
Įkeliamos techninės sąlygos iš pirkimo dokumentų
____________________________________________________
2. Šis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo
įsipareigojimus.
4. Šalių tarpusavio santykiai atsiradę priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra
sprendžiami vadovaujantis Sutarties, nuostatomis.
5. Priedas sudarytas ir pasirašytas 201__ m. ______________ d.
6. Šalių parašai ir antspaudai:
Pirkėjas:
Pardavėjas:
UAB „Litesko“
__________________
__________________ ____________
A.V.

___________________ ______________
A.V.

201__-____ Sutarties Nr.
2 priedas
MĖNESIO PREKĖS TIEKIMŲ SUDERINAMUMO AKTAS
UAB
„Litesko“,
toliau
vadinama
„Pirkėju“,
atstovaujama
_______________________,
veikiančio
pagal
___________________,
ir
_______________________,
toliau
vadinama
„Pardavėju“,
atstovaujama
________________________, veikiančio pagal __________________, abi kartu toliau
vadinamos Šalimis, sudarė šį priedą, toliau vadinamą Priedu, ir susitarė:
1. Patvirtinti 201__ m. ______________ d. sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis)
mėnesio Prekės tiekimų suderinimo aktą:
MĖNESIO PREKĖS TIEKIMŲ SUDERINIMO
AKTAS
201__-__ -____
Marijampolės raj., Igliaukos seniūnija, Paežerės kaimas
Pardavėjas _______________, atstovaujama _________________ir Pirkėjas UAB
„LITESKO“ filialas „Marijampolės šiluma“, atstovaujama __________________________
patvirtiname, kad per laikotarpį nuo 201___m. ____ mėn. ___ d. iki 201__m. ____ mėn. ___
d. patiektas nefasuotų trupininių durpių kiekis yra:
Dėžės Durpi Vidutini Patiekta
Patiekta
Patiektas
su
ų
s
kuro (prie
kuro (prie
Tiekimo Važtarašč Vagon
Drėgnum Peleninkuro durpėmis svoris, siuntos faktinio
40%
data
io Nr. o Nr.
as % gumas %
kiekis, m3 svoris,
kg tankis, drėgnum
drėgmės),
kg
kg/m3
o), t
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Suma
:

-

-

-

Iš viso per laikotarpį nuo 201__ m. ____ mėn. ___ d. iki 201__ m. ____ mėn. ___ d.
bendras patiektas nefasuotų trupininių durpių kiekis, perskaičiavus prie sutartinės drėgmės yra
_____ tonos.
Šalys:
Pardavėjas__________

Pirkėjas___________

2. Priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Priedas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo
įsipareigojimus.

4. Šalių tarpusavio santykiai atsiradę priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra
sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.
5. Priedas sudarytas ir pasirašytas 201__ m. ___________ d.
6. Šalių parašai ir antspaudai:
Pirkėjas:
UAB „Litesko“
________________
________________ ____________
A.V.

Pardavėjas:

____________________ ______________
A.V.

