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SKYSTOJO KROSNIŲ KURO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. VP-

2016 m. vasario mėn. ....... d.
Tauragė
UAB Tauragės šilumos tinklai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė,
juridinio asmens kodas 179478621, kurios registruota buveinė yra Paberžių g. 16 Tauragė, duomenys apie
įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus
Mindaugo Nevardausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau- Pirkėjas) iš vienos pusės,
Ir
…………………., pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas
…………….., kurios registruota buveinė yra …………………………………., duomenys apie įmonę
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama
……………………………….., veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau − Pardavėjas) iš kitos
pusės, toliau kartu vadinamos Šalimis ar kiekviena atskirai– Šalimi, vadovaujantis Pirkėjo vykdyto kuro
„Krosnių kuro šildymui pirkimas“ pirkimo, vykusio 2016.02.... dokumentais ir rezultatais, sudarėme šią

pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:
1. Sutarties objektas.
1.1.Sutarties dalykas yra: skystojo krosnių kuro pirkimas (toliau – Kuras). Kuras turi atitikti
standartų ir Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų
kokybės rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos ūkio ministro
ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742
(Žin., 2010, Nr. 153-7849) su pakeitimais (TAR,2014-06-27, Nr. 9264), reikalavimus.
1.2. Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis parduoti (pristatyti ir iškrauti į tiesiai į
modernios katilinės talpą) skystąjį krosnių kurą pagal Pirkėjo teikiamus užsakymus, o Pirkėjas
įsipareigoja priimti Kurą ir už jį sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.
2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos
2.1 Bendras preliminarus pagal šią Sutartį parduodamo-perkamo Kuro kiekis- 15 000 ltr. Pristatymo

išlaidas apmoka Pardavėjas.
2.2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso techninėje specifikacijoje nurodyto Kuro kiekio, Kuras bus
perkamos pagal Pirkėjo poreikį,

2.3. Kuro kaina nustatoma: Kuro kaina nustatoma atskirai užsakytoms Kuro partijoms pagal
Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną galiojantį AB “Orlen Lietuva” parduodamų naftos produktų
kainoraštį (kainų protokolą) A1 klasės žymėto dyzelinio krosnių kuro AB “Orlen Lietuva”
terminale, Juodeikių km. Mažeikių raj., šviesiųjų naftos produktų atkrovai autotransportu Lietuvos
Respublikoje, 1000 litrų Kuro, esant produkto (kuro) temperatūrai +15˙C ir pridedant antkainį,
kuris nurodytas Pardavėjo pasiūlyme ir nekeičiamas visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
Pristatymo išlaidas apmoka Pardavėjas.
2.4. Sutartyje numatyta Kuro kainos nustatymo tvarka negali būti keičiama visą Sutarties
galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis. Nauja kaina
pradedama taikyti nuo pakeisto PVM dydžio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta
tvarka dienos. Kaina be PVM nesikeičia, keičiasi tik PVM mokesčio dydis. Kainos pakeitimas
įforminamas abiejų šalių rašytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.
2.5. Pirkėjas už Kurą Pardavėjui sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Kuro
perdavimo Pirkėjui dienos, pagal kartu su Kartu pateiktą perdavimo-priėmimo aktą ir PVM
sąskaitą-faktūrą.
2.6. Sutarties kaina dėl pasikeitusio bendro kainų lygio lygio pokyčio nebus perskaičiuojama.
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2.7. Visi šioje Sutartyje numatyti atsiskaitymai vykdomi mokestiniu pavedimu pervedant pinigus į
Pardavėjo 13 Sutarties punkte nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai
patenka į Pardavėjo nurodytą sąskaitą.
3. Sutarties galiojimas, sutarties nutraukimo tvarka ir ginčų sprendimas.
3.1. Sutartis įsigalioja po Sutarties pasirašymo ir galioja 12 mėnesių, su galimybe Sutartį pratęsti,
vieną kartą 12 mėnesių,
3.2.Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi
įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
3.3. Nutraukus pirkimo Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe.
3.4. Sutartis gali būti nutraukta:
3.4.1. raštišku Šalių susitarimu;
3.4.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo bet kurios Šalies
pranešimo apie tokias aplinkybes dienos – bet kurios Šalies iniciatyva, taip, kaip nustatyta Sutarties 8.4.
punkte.
3.5. Pirkėjas, įspėjęs Pardavėją raštiškai prieš 7 (septynias) dienas, gali vienašališkai nutraukti Sutartį šiais
atvejais:
3.5.1. kai Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir
kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
3.5.2. kai keičiasi Pardavėjo organizacinė struktūra, juridinis statusas, pobūdis ar valdymo
struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
3.5.3. kai Pardavėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas
kaltu dėl profesinio pažeidimo;
3.5.4. kai Pardavėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos,
pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
3.5.5. kai Pardavėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo;
3.5.6. kai Pardavėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų ilgiau kaip 15 dienų.
3.5.7. kai Pardavėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties
pažeidimas;
3.5.8. kai Pardavėjas teikia Kurą, kurio kokybė neatitinka nustatytų kokybės reikalavimų ir po
raštiško Užsakovo pranešimo/pretenzijos apie tai Pardavėjui, jis per 10 (dešimt) darbo dienų nepašalina
tiekimo trūkumų.
3.5.9. dėl kitokio pobūdžio veiksmų atlikimo ar neveikimo, trukdančio vykdyti Sutartį.
3.6. Pardavėjas didina Kuro kainą, išskyrus Sutarties 2.2 punkte numatytą atvejį.
3.7. Pardavėjas, prieš 7 (septynias) dienas įspėjęs Pirkėją, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš
terminą šiais atvejais:
3.7.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks
nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties
dalies, kurią pažeidžia Pirkėjas;
3.7.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir
kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.
3.8. Jei Sutartis nutraukiama dėl to, kad Pardavėjas jos nevykdo, vykdo ją netinkamai ar kitaip pažeidžia
jos sąlygas, Pirkėjas tokiu atveju turi teisę reikalauti nuostolių, atsiradusių dėl netinkamo Sutarties
vykdymo, atlyginimo.
3.9. Dėl Kuro kokybės iškilę ginčai sprendžiami dalyvaujant Šalių atstovams, Šalims pasiliekant teisę
kviestis nepriklausomus ekspertus, kurių išlaidas turės apmokėti Šalis, kurios nenaudai bus priimtas
sprendimas.
3.10. Visais atvejais, kai Pirkėjas ginčija, turi pretenzijų ir / ar pastabų dėl tiekiamo Kuro kokybės, apie tai
jis turi Pardavėją informuoti raštu.
3.11. Visais atvejais, kai Pirkėjas ginčija Pardavėjo pateiktas PVM sąskaitas–faktūras ir (ar) turi kitų
pretenzijų, Pirkėjas turi raštu informuoti Pardavėją apie savo pretenzijas.
3.12. Pretenzijos dėl PVM sąskaitų–faktūrų turi būti pateiktos Pardavėjui per 20 (dvidešimt) darbo dienų
nuo PVM sąskaitų–faktūrų gavimo dienos. Jei pretenzija pateikta pasibaigus nurodytam terminui, Pirkėjas
privalo apmokėti atitinkamą PVM sąskaitą–faktūrą. Tokiu atveju, jei pretenzija yra tenkinama, permokėta
suma per 5 (penkias) darbo dienas grąžinama Pirkėjui.
3.13. Pardavėjas priima pretenzijas, jas apsvarsto ir priimęs sprendimą apie jį informuoja Pirkėją ne vėliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.
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3.14. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, turi būti
sprendžiamas derybų keliu. Jeigu per protingą terminą ginčo, nesutarimo ar reikalavimo iškėlimo Šalims
nepavyksta susitarti, toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos
teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą, taikant Lietuvos Respublikos teisę.
4. Subtiekėjai ir jų keitimo tvarka.
4.1. Pardavėjas numato pasitelkti šį (šiuos) subtiekėją (subtiekėjus):

..............................................................................................................................................................
(fizinio /juridinio asmens pavadinimas, kodas, gyvenamoji vieta, buveinės adresas)
šioms pirkimo dalims .........................................................................................................................
(nurodyti kokiai pirkimo daliai pasitelkiamas subtiekėjas)
4.2. Sutarties 7.1 punkte nurodytą (nurodytus) subtiekėją (subtiekėjus) Tiekėjas gali pakeisti tik
esant objektyvioms priežastims, gavęs Pirkėjo rašytinį sutikimą. Pažeidus šią subtiekėjo
(subtiekėjų) keitimo tvarką bus laikoma, kad Tiekėjas pažeidė esmines sutarties sąlygas, dėl ko
Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti šią sutartį.
4.3. Subtiekėjo (subtiekėjų) pasitelkimas neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės vykdant šią sutartį.
Už subtiekėjo (subtiekėjų) įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Tiekėjas.
Jeigu Tiekėjas nenumato pasitelkti subtiekėjų, tai nurodoma:
4.1. Pardavėjas šios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subtiekėjo (subtiekėjų).
5.Šalių atsakomybė.
5.1. .Šalys, vykdydamos sutartinius įsipareigojimus, turi vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo
kriterijais.
5.2.Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.
Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet
kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų
įvykdymą.
5.3. Jeigu Pardavėjas nesilaiko Kuro pristatymo terminų ir vėluoja pristatyti prekes, jis moka Pirkėjui 0,02
% dydžio delspinigius nuo nepateikto Kuro kainos už kiekvieną pilną pavėluotą dieną.
5.4. Jeigu Pirkėjas nesilaiko apmokėjimo terminų, jis moka Pardavėjui 0,02 % dydžio delspinigius nuo
neapmokėtos sumos už kiekvieną pilną pavėluotą darbo dieną, bet ne daugiau kaip 10 % nuo neapmokėtos
sumos.
5.5. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos atlyginti nuostolius ir vykdyti kitus sutartinius
įsipareigojimus.

5.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas - bauda 200.00 Eurų.
5.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka:
5.7.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Pirkėjo pranešimo Pardavėjui
sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą;
5.7.2. Pirkėjas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos
Sutarties dalies vertės. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą,
Pirkėjas įspėja apie tai Pardavėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą;
5.7.3. Pardavėjas neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. Pirkėjas
pranešime nurodys, kad sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Pardavėjas
dalinai ar visiškai neįvykdė sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė sutartį.
6. Sutarties vykdymo tvarka.
6.1. Kuras bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį partijomis po 2000 litrų, Sutarties galiojimo laikotarpiu.
tikslų perkamo Kuro kiekį Pirkėjas nurodys pateikdamas užsakymus (Sutarties priedas Nr.2). el.paštu arba
faksu, atskiroms Kuro partijoms. Pardavėjas įsipareigoja turėti galimybę patiekti Kurą per 24 (dvidešimt
keturias) valandas nuo Pirkėjo užsakymo gavimo.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Kurą Pirkėjo nurodytu adresu. Priklausomai nuo to, kurioje vietoje
dirbs mobili katilinė, Kuro pristatymo vieta gali būti Tauragės miestas, Eičių km. Gaurės seniūnija,
Tauragės raj.savivaldybė ar Tauragės dvaras,Taurai, Tauragės raj.savivaldybė.
6.3. Apie Prekių pristatymo laiką Pardavėjas privalo informuoti Pirkėjo atsakingą už sutarties vykdymą
asmenį ne vėliau kaip likus 4 valandoms iki Prekių perdavimo Pirkėjui. .
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6.4. Kurą priduoda Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas.
6.5. Pristatydamas Kurą, Pardavėjas privalo pateikti Prekių sertifikatus, įrodančius kad Kuro kokybė
atitinka šios Sutarties 1.1 punkte nurodyto teisės akto kokybės reikalavimus
6.6. Iki Kuro priėmimo – perdavimo dokumento pasirašymo visa atsakomybė dėl Kuro atsitiktinio žuvimo
ar sugadinimo tenka Pardavėjui.
6.7. Kuro pristatymas pagal Sutarties sąlygas laikomas įvykdytu, kai Pardavėjas pristatė Kurą. Kuro
pristatymas pagal Sutarties sąlygas įforminamas Šalims pasirašant Kuro priėmimo-perdavimo aktą.
6.11. Nuosavybės teisė į Kurą Pirkėjui pereina nuo PVM sąskaitos-faktūros ir Kuro priėmimo-perdavimo
akto pasirašymo momento.
6.12. Pirkėjas ir Pardavėjas Sutarties vykdymui paskiria atsakingus asmenis, kurie prižiūri Sutarties
vykdymą.
6.13. Atsakingi asmenys sutarties vykdymui:
Vardas, pavardė
Adresas
Telefonas
Faksas
El.p.
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Albinas Černauskas
Paberžių g. 16, LT-72324 Tauragė
+370 67308730
8(446) 72357
albinas.cernauskas@tst.lt
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6.14. Jei pasikeičia atsakingi asmenys, Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5
(penkias) dienas.
7. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
7.1. Pardavėjas užtikrina kad parduodamas Kuras atitinka standartus ir Lietuvos Respublikoje vartojamų
naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010
m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 (Žin., 2010, Nr. 153-7849) su pakeitimais
(TAR,2014-06-27, Nr. 9264), reikalavimus.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja:
7.2.1. kad bus laikomąsi Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų
naftos produktų prekybos, gabenimo, laikymo, apskaitos (Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų
skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklės (Žin., 2010, Nr. 155-7916; 2011, Nr. 77-3778; 2013, Nr.
3924), (TAR, Nr. 2014-20949); Kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo
taisyklės (Žin., 2009, Nr. 98-4162; 2011, Nr. 73-3537), (TAR, Nr. 2014-13235), Naftos produktų,
bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklės (Žin., 2011, Nr. 14-637;
2011, Nr. 74-3582; 2011, Nr. 89-4296; 2012, Nr. 27-1255; 2012, 74-3870), (TAR, Nr.2014-10902),
konkurencijos, kokybės ir aplinkosaugos, energetikos įrenginių saugos ir eksploatavimo, pavojingų
cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
liepos 11 d. nutarimas Nr. 687 (Žin., 2007, Nr. 78-3135; 2009, Nr. 80-3342) reikalavimų bei reikalavimų,
nustatytų Prekybos naftos produktais taisyklėse (Žin., 2012, Nr. 29-1334).
7.2.2. nuosekliai vykdyti Sutartį, savalaikiai pristatyti Kurą į vietą pagal pateiktus užsakymus,
atlikti kitus įsipareigojimus numatytus Sutartyje.
7.2.3. prisiimti Kuro žuvimo ar sugedimo riziką iki Kuro perdavimo Pirkėjui.
7.2.3. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir
užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių
atlyginimą, jei Pardavėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;
7.2.4. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu,
grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
7.2.5. kartu su Kuru pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, kiekvienai prekių siuntai,

nurodytai jų pardavimo dokumente, pateikti valstybine kalba užpildytus Kuro gabenimo
dokumentus ir kokybę patvirtinančius dokumentus (kokybės pažymėjimą ar sertifikatą, pasą).
Kuro gabenimo dokumente turi būti nurodytas tos siuntos kokybės pažymėjimo (sertifikato, paso)
numeris, produktų pardavimo dokumento pavadinimas, serija, numeris, išrašymo data.
7.2.6. neatlygintinai netinkamos kokybės Kurą pakeisti tinkamos kokybės Kuru.
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7.2.7. atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius, kilusius dėl netinkamos kokybės Kuro pardavimo
Pirkėjui;
7.2.8. atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius, kuriuos Pirkėjas patyrė Pardavėjui nevykdant
įsipareigojimo netinkamos kokybės Kurą pakeisti tinkamos kokybės Kuru.
7.2.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.
7.2.10. pateikti Pirkėjui PVM sąskaitą-faktūrą kiekvieno mėnesio pabaigoje.
8. Pirkėjo teisės ir pareigos.

8.1. Pirkėjas įsipareigoja:
8.1.1 Turėti ir pateikti Pardavėjui Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka išduotą leidimą Kuro
įsigijimui
rdavėją apie Prekių trūkumus, kai Prekių trūkumai Pirkėjo pastebimi po Prekių perdavimo Pirkėjui;
8.1.4. sumokėti už prekes Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
8.1.5. suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;
8.1.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.
8.2. Pirkėjas turi teisę neimti Kuro iš Pardavėjo, jei Kuras neatitinka šios Sutarties reikalavimų.
8.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes, jei Kuro kokybę patvirtinantys dokumentai jam
nepateikiami.

8.4. Pirkėjas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas
teises ir pareigas.
9. Nenugalimos jėgos aplinkybės (Force Majeure)
9.1. Nė viena iš Šalių neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad
Sutarties neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio tokių aplinkybių ar jų pasekmių
atsiradimui.
9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos galiojančiuose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.
9.3. Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie
nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių Sutarties įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas ir jų įtaką
Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per nustatytą laiką po to, kai Sutarties
neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimos jėgos aplinkybę,
tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.
9.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo
dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas.
10.Šalių patvirtinimai ir įsipareigojimai.
10.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
10.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
10.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų,
ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Kurui tiekti;
10.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių
įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių,
įsipareigojimų ir susitarimų;
10.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.
10.2. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys
gauna viena iš kitos vykdant Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo
neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos
apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Pardavėją
atskleidimas, jei Pardavėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus.

11. Baigiamosios nuostatos.
Pirkėjas

Pardavėjas

11.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abiejų
Sutarties egzempliorių tekstai yra autentiški ir turi vienodą juridinę galią
11.2. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie padaryti raštu, Šalių
pasirašyti ir patvirtinti antspaudais.
11.3. Visi tarpusavio susirašinėjimai, susiję su šia Sutartimi, atliekami sutarties 14 skyriuje nurodytais Šalių
juridiniais adresais..
11.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias

pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų
pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas
joje numatytomis aplinkybėmis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo
įmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines šios sutarties
sąlygas. Sutarties sąlygų koregavimas įsigalioja tik tada, jei jie įforminti raštu ir pasirašyti deramai
įgaliotų Sutarties šalių atstovų. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama sutarties dalis.
, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Šalių.
11.5. Apie Sutarties Šalių pavadinimų, statusų, juridinių adresų pasikeitimus Sutarties galiojimo laikotarpiu
Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas pranešti viena kitai apie Sutarties 15 skyriuje nurodytų
duomenų pasikeitimą. Šalis, nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl
kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.
Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais
12. Sutarties priedai:
12.1. Sutarties priedas Nr. 1 - Techninė specifikacija;
12.2. Sutarties priedas Nr. 2 - Skystojo krosnių kuro užsakymas;
13.Šalių juridiniai adresai ir parašai.
PIRKĖJAS
UAB Tauragės šilumos tinklai
Adresas: Paberžių g. 16 LT-72324 Tauragė
Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centras
Įmonės kodas: 179478621
PVM kodas LT794786219
Tel. +370 446 62860,
Faks. +370 446 72 357
A/s LT03 4010 0416 0000 0293
Bankas: AB DNB bankas
El.paštas: taurage.st@zebra.lt
Direktorius Mindaugas Nevardauskas
_____________________________
(parašas)
A.V.

Pirkėjas

____________________________
(parašas)
A.V.

Pardavėjas

Sutarties Nr……. priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkėjas

Pardavėjas

Sutarties Nr……. priedas Nr.2

SKYSTOJO KROSNIŲ KURO UŽSAKYMAS

1

Užsakymo data

2016-XX-XX

2

Užsakymo Nr.

Nr……….

3

Užsakomas produktas

Skystas krosninis kuras,atitinkantis standartą LST EN116:2015

4

Užsakomas Kuro kiekis

XXXXX litrų

5

Kuro pristatymo vieta

6

Kuro pristatymo laikas

Užsakymą tvirtinu:

Užsakymą tvirtinu:

UAB Tauragės šilumos tinklai

Pardavėjo pavadinimas

Pareigos

Pareigos

_____________________________

____________________________

(parašas)

(parašas)

A.V.

Pirkėjas

A.V.

Pardavėjas

