Konkurso sąlygų
3 priedas
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES SĄLYGOS

_____________
____________________ (toliau - Pardavėjas), atstovaujamas ____________________________, ir
UAB „Litesko“ (toliau - Pirkėjas), atstovaujama ____________, veikiančio pagal ___________, sudarė
šią pirkimo-pardavimo sutartį (toliau - Sutartis):
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1 Pardavėjas įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas įsipareigoja pirkti ______________ skalūnų alyvą
(toliau - Prekės) nuo 2018 m. spalio mėn. – 2019 m. rugsėjo mėn. imtinai.
2. KIEKIS IR TIEKIMO SĄLYGOS
2.1. Sutarties galiojimo metu Prekių tiekimo apimtis sudaro iki 1200 t ir yra reguliuojamos Šalių
pasirašomais priedais prie šios sutarties (susitarimais dėl Prekių užsakymo). Prekės perkamos pagal
faktinį poreikį, be įsipareigojimų nupirkti visą kiekį.
2.2. Prekės gali būti tiekiamos tokiais pristatymo būdais (Pirkėjo pasirinkimu):
2.2.1. geležinkeliu - pagal DAP Latvijos - Lietuvos siena sąlygas (perėjimo stotis Meitenė (LDZ) /
Joniškis (LG));
2.2.2. autotransportu – pagal DDP pristatymo sąlygas į pristatymo vietą su iškrovimu į nurodytu adresu
esančios katilinės rezervuarus (landed) (pagal Incoterms).
Tiksli pristatymo vieta ir pristatymo būdas nurodomi šalių Susitarimuose dėl Prekės užsakymo.
2.3. Geležinkeliu Prekės tiekiamos bendrojo parko cisternomis arba nuosavomis Pardavėjo
cisternomis, tai detalizuojant prieduose prie šios Sutarties (pagal nustatytą tipinę formą pasirašomuose
susitarimuose dėl Prekių užsakymo).
Nuosava tuščia cisterna grąžinama Pardavėjui pagal visus krovinio dokumentus DAP Latvijos Lietuvos siena sąlygomis (Incoterms) Pirkėjo sąskaita. Atitinkamiems dokumentams įforminti ir tuščiai
cisternai grąžinti į atvykimo stotį skiriamos ne daugiau kaip 48 valandos po atvykimo.
Autotransportu Prekės yra tiekiamos Pardavėjo autocisternomis.
2.4. Konkretus Prekių išsiuntimo laikas Šalių yra suderinamas priedais prie šios sutarties (pagal
nustatytą tipinę formą pasirašomais susitarimais dėl Prekių užsakymo (toliau taip pat vadinama –
Paraiška)). Tokios atskiros Paraiškos sudaromos kiekvieno kalendorinio mėnesio laikotarpiui.
Priedo prie sutarties su Prekių Paraiška sekančiam mėnesiui pateikimo pasirašymui terminas - ne
vėliau kaip 25 dienos iki atitinkamo mėnesio pradžios.
Šalys susiderina Prekių išsiuntimo laikus pagal Pirkėjo Paraiškoje pateiktą bendrą ir išskaidytą
kiekvieną Prekių partijos kiekį laikydamosi bendros tvarkos:
-

-

Prekių išsiuntimo terminas (pirmosios Prekių partijos pagal Užsakymą) negali būti ankstesnis nei
nurodytas išankstinio apmokėjimo už Prekes terminas;
Paraiškoje nurodyti atskiri kroviniai su vienodu gavėjo adresu negali būti apjungiami į vieną Prekių
partiją;
atskirų Prekių partijų pakrovimo ir išsiuntimo terminai negali būti dažnesni nei keturios paros.
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Pirkėjui raštu sutinkant, minėti terminai gali būti pakoreguoti.
Kiekvieno mėnesio Prekių tiekimui priedus prie sutarties dėl Prekių Užsakymo Šalys suderina faksu ne
vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po jų pateikimo ir ne vėliau kaip 20 dienų iki atitinkamo mėnesio
pradžios, originalai pasirašymui vėliau išsiunčiami registruotu laišku.
Atitinkamo priedo pasirašymo data laikoma jo suderinimo faksu data (gavimo abiejų Šalių faksuose
momentas).
2.5. Ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną po kuro pakrovimo Pardavėjas raštu telefakso priemonėmis
perduoda Pirkėjui važtaraščių dublikatus ir siunčiamų Prekių sąskaitas (invoice) nurodydamas:
Pristatant geležinkelio cisternomis:
- tikslią atkrovimo datą;
- numatomą pristatymo Pirkėjui laiką;
- Prekių kiekį ir jų kainas;
- cisternų numerius;
- važtaraščių numerius.
Pristatant autotransportu:
- tikslią atkrovimo datą;
- numatomą pristatymo Pirkėjui laiką;
- autocisternų ir transporto priemonių numerius;
- Prekių pavadinimus, kiekius ir kainas;
- lydinčiųjų dokumentų pavadinimus ir numerius.
Po informavimo telefakso priemonėmis sąskaita išsiunčiama paštu.
2.6. Pirkėjas priima Kurą darbo dienomis pagal jų kiekį ir svorį (netto) – pagal Kurą lydinčius
dokumentus, pagal kokybę – pagal pardavėjo išduodamą kuro kokybės pasą. Kuro gavimo bei
priėmimo iš Pirkėjo pusės faktas yra fiksuojamas Šalių atstovų parašais atitinkamą Kuro partiją
lydinčiuose važtaraščiuose galinėje stotyje (paskirties punkte) Kuro transportavimo geležinkeliu
dokumentacijos priėmimo metu arba katilinėje transportavimo autotransportu dokumentacijos
priėmimo metu.
2.7. Pardavėjas nedelsiant privalo informuoti Pirkėją apie atsiradusias ar gręsiančias atsirasti
aplinkybes, galinčias pakenkti Prekės atkrovimui ir išsiuntimui Pirkėjui pagal suderinta grafiką (laisvų
vagonų trūkumą, Prekių pakrovimo sutrikimai, eilės pakrovimo ir pan.). Prekių vėlavimo atkrauti ir
išsiųsti Pirkėjui atveju, jei tai nebuvo sąlygota Nenugalimo jėgos aplinkybių (Sutarties 6 skyrius)
Pardavėjas kompensuoja dėl to patirtus Pirkėjo nuostolius, kurių minimalus dydis šalių susitarimu yra
0,06% nuo pavėluotos atkrauti ir išsiųsti Prekių vertės už kiekvieną parą. Nuostolių kompensavimas
neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti sutartinius įsipareigojimus.
3. PREKIŲ KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS
3.1. Prekės 1 (vienos) tonos kaina eurais apskaičiuojama pagal formulę:
k × PlGAS 0.1 % / K + T,
kur:
k – skaičiuotinas Kuro koeficientas.
PlGAS 0.1%– dyzelino kotiruotė (Gasoil 0.1 %) skaičiuojama vieną kartą per mėnesį ir suprantama kaip
aritmetinis vidurkis vidutinių mėnesinių kotiruočių per šešių mėnesių laikotarpį (iki ataskaitinio
mėnesio). Vidutinė mėnesinė kotiruotė skaičiuojama kaip aritmetinis vidurkis kotiruočių paskelbtų
Platt´s European Marketscan rubrikose «Cargoes CIF NWE/ Basis ARA» ir «Barges FOB Rotterdam».
K – Europos Centrinio banko skelbiamas euro ir JAV dolerio kurso santykio koeficientas (JAV dolerių
už 1 EUR), nustatytas iki sąskaitos išrašymo dienos, kuri yra arčiausia sąskaitos išrašymo dienai.
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JAV dolerio ir EUR kurso santykis skelbiamas EUR keitimo lentelėje Centriniame Europos banke: ECB
– Euro foreign exchange reference rates http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/
index.en.html
T- 1 t skalūnų alyvos transportavimo kaina EUR nuo Tiekėjo iki iškrovimo vietos, nurodytos Sutarties
papildyme.
Pagal pristatymo sąlygas DAP Latvijos - Lietuvos siena sąlygas (perėjimo stotis Meitenė (LDZ) /
Joniškis (LG)): T = _______ EUR.
Pagal pristatymo sąlygas DDP Marijampolė (Gamyklų g. 8), Lietuva: T1 = _____ EUR.
Pagal pristatymo sąlygas DDP Kelmė (Mackevičiaus g. 10), Lietuva: T2 = _____ EUR.
Pagal pristatymo sąlygas DDP Druskininkai (Verpėjų g. 22, Viečiūnų mstl.), Lietuva: T3 = _____ EUR.
Į kainą nėra įskaičiuotas akcizo mokestis bei kiti teisės aktų nustatyti mokesčiai.
3.2. Už Prekes sumokama pervedant 20 procentų avansinį mokestį į Pardavėjo atsiskaitomąją
sąskaitą. Avansinis mokestis ir kiti galimi mokesčiai už Prekes mokami be akcizo mokesčio.
3.3. Išlaidas už banko paslaugas atliekant mokėjimus už Prekes apmoka Pirkėjas.
3.4. Remiantis pasirašytais priedais prie šios sutarties (susitarimais dėl Prekių Užsakymo) Pardavėjas
išrašo išankstinio apmokėjimo sąskaitą ir persiunčia ją Pirkėjui faksu, o originalą – laišku paštu.
Išankstinio apmokėjimo sąskaitos pateikimo Pirkėjui terminas yra nevėliau kaip 10 dienų prieš Prekių
pakrovimo terminą pagal pasirašyta priedą prie sutarties (pagal nustatytą tipinę formą pasirašomas
susitarimas dėl Prekių užsakymo) Galutinė sąskaita (invoice) už patiektą kuro kiekį yra išsiunčiama
Pirkėjui laišku paštu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamos Prekių partijos išsiuntimo.
3.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti gautą išankstinio apmokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip 2 (dvi) dienos
iki krovinio išsiuntimo pagal suderintą grafiką.
Nepriemoka už konkretų užsakymą, susidariusi dėl avansinio mokėjimo bei sąskaitoje nurodytos
faktinės vertės, sumokama per 10 (dešimt) dienų nuo Prekių išsiuntimo dienos.
Permoka už konkretų užsakymą, susidariusi dėl avansinio mokėjimo bei sąskaitoje nurodytos
faktinės vertės, užskaitoma kaip apmokėjimas už sekantį užsakymą arba Pirkėjui pareikalavus
sumokama per 3 (tris) darbo dienas nuo pareikalavimo gavimo faksu dienos.
Jeigu Pirkėjas nesilaiko apmokėjimo terminų, Pardavėjui pareikalavus raštu, jis moka Pardavėjui
0,02% dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, arba (Pardavėjo
pasirinkimu) Pardavėjas įgyja teisę sekančiam kroviniui reikalauti 100% avansinio apmokėjimo
Jeigu Pardavėjas nesilaiko Prekių paruošimo ar pristatymo terminų, jis, Pirkėjui pareikalavus raštu,
moka 0,02 (dvi šimtosios) procento delspinigius nuo neatlikto įsipareigojimo vertės už kiekvieną
pavėluotą dieną ir atlygina Pirkėjui dėl to patirtus nuostolius.
3.6. Pirkėjo ir Pardavėjo įgalioti atstovai Prekių tiekimo sąlygoms ir procedūroms užtikrinti:
Pardavėjas
Pirkėjas
4. KOKYBĖ
4.1. Prekių kokybė turi atitikti gamyklos gamintojo standartus ir šiuos techninius reikalavimus:
4.1.1. Į Marijampolės rajoninę katilinę (Gamyklų g. 8, Marijampolė, Lietuva) ir A. Mackevičiaus
katilinę ( A. Mackevičiaus g. 10, Kelmė, Lietuva):
4.1.2. punktuose nurodytas pristatymo vietas:
4.1.3. tankis prie 15ºC, maks.:
923 kg/m3;
4.1.4. kinematinis klampumas prie 50 ºC, maks:
4,0 cSt;
4.1.5. drėgnumas (masės), maks.:
0,30 %;
4.1.6. peleningumas (masės), maks.:
0,02%;
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4.1.7. sieringumas (masės), maks.:
4.1.8. pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje, min.:
4.1.9. stingimo temperatūra :
4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.
4.1.13.
4.1.14.
4.1.15.
4.1.16.
4.1.17.

0,9%;
50 ºC;
-30 ºC.

Į Viečiūnų katilinę (Verpėjų g. 22, Viečiūnų mstl. Druskininkai, Lietuva):
tankis prie 15ºC, maks.:
923 kg/m3;
kinematinis klampumas prie 50 ºC.:
intervale nuo 5 iki 75 cSt;
drėgnumas (masės), maks.:
0,30 %;
peleningumas (masės), maks.:
0,02%;
sieringumas (masės), maks.:
0,9%;
pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje, min.: 50 ºC;
stingimo temperatūra :
-30 ºC.

4.2. Pardavėjas ne vėliau kaip per 10 dienų po sutarties pasirašymo pristato Pirkėjui Prekės apsaugos
kortelę ir Prekės technines sąlygas.
4.3. Gavęs Prekes, Pirkėjas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl Prekių kokybės per 2 dienas. Aptikus
nekokybišką prekę, būtina iškviesti Pardavėjo atstovą.
Pirkėjas nedelsdamas praneša apie tai Pardavėjui faksu ________________. Pardavėjo atstovui
dalyvaujant surašomas dvišalis aktas.
Pardavėjui neatsiuntus savo atstovo nustatytu laiku arba jam nereaguojant į kvietimą, Pirkėjas savo
nuožiūra gali:
1) surašyti vienašalį aktą, sudarantį pagrindą pretenzijai reikšti arba;
2) surašyti aktą dalyvaujant nepriklausomam ekspertui.
5. SUTARTIES GALIOJIMAS
5.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki abi Šalys įvykdys savo
įsipareigojimus pagal šią Sutartį, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.
5.2. Ši Sutartis gali būti nutraukta Šalims sutarus.
6. NENUGALIMA JĖGA
6.1. Sutarties įsipareigojimų nevykdymas arba jų netinkamas vykdymas nėra laikomi Sutarties
pažeidimu, jeigu tai vyksta dėl aplinkybių, kurių Šalys, sudarydamos Sutartį, nenumatė ir negalėjo
numatyti (Nenugalima jėga).
Šioje Sutartyje Nenugalima jėga laikoma:
-

sukilimas, visuotinis streikas, masinės riaušės Šalių administraciniuose padaliniuose;
karas;
Valstybės Susirinkimo arba vyriausybės aktas, iš esmės trukdantis įvykdyti šią Sutartį;
kita, Sutartyje nenurodyta aplinkybė, abiejų šalių priimama kaip Nenugalima jėga.

6.2. Šalis, kurios veikla vykdant sutarties įsipareigojimus yra komplikuota dėl Nenugalimos jėgos
aplinkybių, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai.
6.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėms veikiant daugiau kaip 90 dienų, ši Sutartis laikoma nutraukta
nesant galimybei ją įvykdyti. Tokiu atveju nei viena iš Šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti
nuostolius, patirtus dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sąlygoto Nenugalimos jėgos
aplinkybių.
7. ŠALIŲ PRANEŠIMAI

4

7.1. Susiję su šia Sutartimi Šalių pranešimai turi būti raštiški, išskyrus atvejus, kai šie pranešimai yra
informacinio pobūdžio ir juos perduodant kita Šalis nepatiria teisinių pasekmių.
7.2. Pranešimas laikomas įteiktu, jeigu:
1) Pranešimas įteiktas pasirašytinai;
2) Pranešimas išsiųstas paštu registruotu laišku Šalies nurodytu adresu, ir nuo išsiuntimo dienos
praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos.
3) Pranešimas išsiųstas kitai šaliai telefaksu.
7.3. Informacinio pobūdžio nesukeliantis teisinių pasekmių pranešimas gali būti perduotas telefonu ir t.
t.
8. KITOS SĄLYGOS
8.1. Sutarties termino pabaigoje ne vėliau kaip 5 (penkios) dienos po paskutinio krovinio išsiuntimo
sudaromas tarpusavio skolų suderinimo aktas. Skolos kiekvienai iš šalių grąžinamos ne vėliau kaip per
7 kalendorines dienas po tarpusavio skolų suderinimo akto pasirašymo.
8.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laiką negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas,
kurias pakeitus nebūtų pažeisti Įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia
elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių 3 punkte nustatyti principai ir tikslai, ir kai yra
gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, kad tokie Sutarties sąlygų pakeitimai būtų padaryti. Tokiu
atveju Sutarties pakeitimai įsigalioja iš karto abiejų Šalių įgaliotiems atstovams juos pasirašius arba per
kitą Šalių nurodytą terminą.
8.3. Sutartimi anuliuojami visi ankstesni žodiniai ar raštiški susitarimai dėl Sutarties objekto.
8.4. Visus kylančius dėl šios Sutarties nesutarimus stengiamasi spręsti derybų keliu. Nepasiekus
rezultatų derybų ir pretenzijų tarpusavio nagrinėjimo keliu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę.
8.5. Sutartis sudaroma __ (__________) lapuose __________ ir lietuvių kalbomis dviem vienodais
egzemplioriais vienodos juridines galios, iš kurių viena perduodama Pardavėjui, kita Pirkėjui.
Sutarties __________ ir lietuvių kalba tekstų nesutapimo atvejais, pirmenybe teikiama __________
kalbai.
8.6. Ši Sutartis pasirašyta Šalių __________.
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Pirkimo–pardavimo Sutarties Nr. _____ sudarytos 2018-__-__ (toliau tekste – Sutartis), priedas
Nr. 1
_______________ (toliau - Pardavėjas), atstovaujamas _______________________________, ir
UAB „Litesko“ (toliau - Pirkėjas), atstovaujama ______________, veikiančio pagal _________,
sudarėme šį priedą prie Sutarties (toliau tekste – Priedas):
Susitarimo dėl Prekių užsakymo forma
Sutarties pagrindu Pirkėjas numato ir įsipareigoja pirkti, o Pardavėjas sutinka ir įsipareigoja parduoti
_______ m. _______ mėnesį ______ ± 5% t. Prekių (atitinkančio sutartyje nurodytus kokybėstechninius reikalavimus)
PREKIŲ TIEKIMO GRAFIKAS:
Krovinys Nr.1
Prekių išsiuntimo data: ___________
Bendras kiekis: ___________
Prekių gavėjas - UAB „Litesko“ - 2125
Pristatymo vieta Nr.1.1 (Stoties pavadinimas ir
Kiekis: ___________± 5% t
Pristatymo vieta Nr.1.2 (Stoties pavadinimas ir
Kiekis: ___________± 5% t
Krovinys Nr. 2
Prekių išsiuntimo data: ___________
Bendras kiekis: ___________
Prekių gavėjas - UAB „Litesko“ - 2125
Pristatymo vieta Nr.4.1 (Stoties pavadinimas ir
Kiekis: ___________± 5% t
Pristatymo vieta Nr.4.2 (Stoties pavadinimas ir
Kiekis: ___________± 5% t
Krovinys Nr. 3
Prekių išsiuntimo data: ___________
Bendras kiekis: ___________
Prekių gavėjas - UAB „Litesko“ - 2125
Pristatymo vieta Nr.4.1 (Stoties pavadinimas ir
Kiekis: ___________± 5% t
Pristatymo vieta Nr.4.2 (Stoties pavadinimas ir
Kiekis: ___________± 5% t

kodas): ___________
kodas): ___________

kodas): ___________
kodas): ___________

kodas): ___________
kodas): ___________

Prekių transportavimo sąlygos: Prekės transportuojamas geležinkeliu DAP Latvijos - Lietuvos siena
sąlygas (perėjimo stotis Meitenė (LDZ) / Joniškis (LG));
Prekės tiekiamos _____________ cisternomis
Krovinys Nr. n
Prekių išsiuntimo data: ____– _____
Prekių gavėjas - UAB „Litesko“
Prekių transportavimo sąlygos ir pristatymo vieta: Prekės transportuojamos DDP sąlygomis
(Incoterms) pristatymo vieta: Gamyklų g. 8, Marijampolė, Lietuva
Kiekis: ___ ± 5% t,
Krovinys Nr. n
Prekių išsiuntimo data: ____– _____
Prekių gavėjas - UAB „Litesko“
Prekių transportavimo sąlygos ir pristatymo vieta: Prekės transportuojamos DDP sąlygomis
(Incoterms), pristatymo vieta: A. Mackevičiaus g. 10, Kelmė, Lietuva
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Kiekis: ___ ± 5% t,
Krovinys Nr. n
Prekių išsiuntimo data: ____– _____
Prekių gavėjas - UAB „Litesko“
Prekių transportavimo sąlygos ir pristatymo vieta: Prekės transportuojamos DDP sąlygomis
(Incoterms) pristatymo vieta: Verpėjų g. 22, Viečiūnų mstl. Druskininkai, Lietuva.
Kiekis: ___ ± 5% t,
Priedas sudaromas 2 (dvejuose) lapuose ______ ir lietuvių kalbomis dviem vienodais egzemplioriais
vienodos juridines galios, iš kurių vienas perduodamas Pardavėjui, kitas Pirkėjui.
Šiuo priedu nesureguliuotais klausimais Šalys vadovaujasi Sutartimi.
Sutarties ______ ir lietuvių kalba tekstų nesutapimo atvejais, pirmenybe teikiama ________ kalbai.
Šis Priedas pasirašytas Šalių du tūkstančiai septynioliktų metų _______________ dieną.

7

