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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 UAB „Chipper Blades Center“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą
„UAB „Chipper Blades Center“ gamybinių pajėgumų didinimas diegiant modernias gamybos
technologijas“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0173), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: 4 metalo šlifavimo staklių
komplektą (toliau – prekė, prekių komplektas arba įranga).
1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K316 (toliau – Taisyklės).
1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
(toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).
1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje
www.esinvesticijos.lt
1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus
atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1
punkte nustatyta tvarka.
1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo
procedūromis susijusius pranešimus: direktorius Arvydas Mackevičius, tel. Nr.: +370 612 41561, el.
p.: cbcarvydas@gmail.com, adresas, kur turi būti siunčiami pranešimai: Mainų g. 8-48, Klaipėda, LT94101.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkamos metalo šlifavimo staklės (4 vnt.), kurių savybės ir komplektacija nustatytos
pateiktoje techninėje specifikacijoje.
2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar
šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad
priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam
prekių kiekiui.
2.4. 4 staklės turi būti pristatytos nurodytu būdu:
2.4.1. 1 staklių vienetas iki 2020 m. vasario 29 d. (terminas gali būti pratęstas 2
mėnesius).
2.4.2. 1 staklių vienetas iki 2020 m. balandžio 30 d. (terminas gali būti pratęstas 2
mėnesius).
2.4.3. 1 staklių vienetas iki 2020 m. birželio 30 d. (terminas gali būti pratęstas 2
mėnesius).
2.4.4. 1 staklių vienetas iki 2020 m. rugpjūčio 28 d. (terminas gali būti pratęstas 2
mėnesius).
2.5. Kiekvienas staklių vienetas turi būti sumontuotas ir paleidžiamas ne vėliau kaip mėnesis
po pristatymo dienos (terminas gali būti pratęstas 2 mėnesius).
2.6. Prekės pristatymo vieta – Klaipėdos raj., Mickų k., Vaškių gatvė 42, LT-96361, Lietuva.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
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3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Eil. Nr.

3.1.1.1

Kvalifikacijos reikalavimai
Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas,
su kreditoriais sudaręs taikos sutarties,
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo
padėtis pagal šalies, kurioje jis
registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar
panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo,
bankroto byla arba nėra vykdomas
bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra
siekiama
priverstinio
likvidavimo
procedūros ar susitarimo su kreditoriais
arba jam nėra vykdomos analogiškos
procedūros pagal šalies, kurioje jis
registruotas, įstatymus

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė
Tiekėjo,
neatitinkančio
šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai
Valstybės įmonės Registrų
centro arba atitinkamos
užsienio šalies institucijos
išduotas dokumentas,
patvirtinantis, kad tiekėjas
nėra bankrutavęs,
likviduojamas, jam nėra
iškelta restruktūrizavimo,
bankroto byla ar vykdomas
bankroto procesas ne teismo
tvarka, nėra siekiama
priverstinio likvidavimo
procedūros ar susitarimo su
kreditoriais, arba išrašas iš
teismo sprendimo, išduotas
ne anksčiau kaip 60 dienų iki
pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas
išduotas anksčiau, tačiau jo
galiojimo terminas ilgesnis
nei pasiūlymų pateikimo
terminas, toks dokumentas
yra priimtinas. Arba
pateikiamas laisvos formos
Tiekėjo raštiškas
patvirtinimas, kad jis atitinka
šiame punkte nurodytą
kvalifikacijos reikalavimą.
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3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo kvalifikaciniai
reikalavimai konkurso dalyviams netaikomi.
* Pastabos:
1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai
neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama
priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;
2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius
„Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).
3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1 punkte
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio
subjektų grupės narys atskirai.
3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė
melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį
arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios
sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių
įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi
numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat
jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo
pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo
įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti,
sudaryti sutartį).
3.5
Jeigu pirkimo procedūroje dalyvauja ūkio subjektų grupė, ketinanti Prekę pateikti atskirų
darbų atlikimo subrangos sutarties pagrindu, ji pateikia generalinio rangovo ir subrangovo sąrašą.
Tiekėjas – generalinis rangovas atskiru pareiškimu prisiima visą atsakomybę už sutarties vykdymą.
3.5.1. Jeigu pirkimo procedūroje dalyvauja vienas Tiekėjas, atitinkantis 3.1. punkte nurodytus
kvalifikacinius reikalavimus, iš anksto gavęs raštišką Pirkėjo sutikimą, prisiimdamas visus
įsipareigojimus bei atsakomybę už sutarties vykdymą, turi teisę sutarties vykdymo laikotarpyje
papildomai pasitelkti trečiuosius asmenis (subrangovus).
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
4.1 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.
4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba arba anglų kalba.
Jei dokumentai pateikiami kita kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas
vertusio asmens parašu.
4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą.
Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: Pirkėjo pavadinimas - UAB
„Chipper Blades Center”, adresas - Mainų g. 8-48, Klaipėda, LT-94101, pirkimo pavadinimas:
„Metalo šlifavimo staklės 4 vnt.“, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas
„Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį
atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

5
4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 1 priedą;
4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys
dokumentai;
4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia
ūkio subjektų grupė;
4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės
narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja
teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį, komplektą.
4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020 m. sausio mėn. 9 d. 11 val. (Lietuvos Respublikos
laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Mainų g. 8-48, Klaipėda, LT94101. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas
yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai
nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui
registruotu laišku.
4.11 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota
taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių
konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos
reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos: Prekės
pristatymas, montavimas, paleidimas – derinimas ir darbuotojų apmokymas.
4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo dienos. Jeigu
pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta
pirkimo dokumentuose.
4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų
jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas
bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.
4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu,
jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu
prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per
2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems
tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą
paaiškinti konkurso sąlygas.
5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga
informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui,
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keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka
paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo
susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį
su tiekėjais įgaliotas palaikyti: direktorius Arvydas Mackevičius, tel. Nr. +370 612 41561, el. p.
cbcarvydas@gmail.com.
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2020 m. sausio 9 d.
13 val. 15 min. (Lietuvos
Respublikos laiku), tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos
anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar
jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
6.4 Komisija nagrinėja:
6.4.1.
ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją
ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą
šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių
kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas
pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos
duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo
dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos
duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis
paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti
trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo
klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme
pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos
kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos
sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama
atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti
neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
6.10 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
6.11 Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami be pridėtinės vertės mokesčio.
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
7.1.2. tiekėjas neatitiko keliamų minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir,
Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
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7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose
nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų
techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės,
nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino
pasiūlymo;
7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško
kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis
teisėtomis priemonėmis;
7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė,
perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio
sprendimo priėmimo dienos.
8. DERYBOS
8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso
sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu
tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami
atskiri kiekvienam tiekėjui.
8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų,
įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.
Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų
pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių
pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo
gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos
protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi,
įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą,
kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi Komisijos nariai.
8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai
pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo
sąlygose nustatyta tvarka.
8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė.
Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis
neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų
eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra
vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas
atsiųstas anksčiausiai.
9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas
sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
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9.4
Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo
sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose
nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti
pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo
atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra
pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
10.1 Prekių pateikimo terminas: prekės turi būti tinkamai pateiktos (įskaitant prekių pristatymą,
sumontavimą, paleidimą – derinimą ir darbuotojų apmokymą) iki šių konkurso sąlygų 2.5. punkte
nurodytų terminų, tačiau ne vėliau (išnaudojus pratęsimo terminus) kaip:
10.1.1 1 staklių vienetas iki 2020 m. liepos 28 d.
10.1.2 1 staklių vienetas iki 2020 m. rugsėjo 27 d.
10.1.3 1 staklių vienetas iki 2020 m. lapkričio 27 d.
10.1.4 1 staklių vienetas iki 2021 m. sausio 28 d.
10.2 Atsiskaitymų tvarka ir terminai: Tiekėjui pageidaujant gali būti mokamas iki 30% prekės
vertės avansas per 20 darbo dienų nuo išankstinės sąskaitos už prekę pateikimo, 70% prekės vertės
mokama per 30 darbo dienų, po to kai prekė pristatoma, sumontuojama, išbandoma, apmokomi
darbuotojai, pasirašomas pridavimo aktas ir išrašoma sąskaita. Už kiekvieną staklių vienetą mokama
atskirai, po kiekvieno pasirašyto pridavimo akto ir sąskaitos faktūros išrašymo.
10.3 Avansas: avanso maksimalus dydis - 30% prekės vertės. Avansas mokamas tik tuo atveju,
jei pateikiama visą sutarties galiojimo laikotarpį galiojanti avansinio mokėjimo sumos dydžio banko
ar kitos finansinės įstaigos garantija.
10.4 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso
sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
10.5 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina
ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių
sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);
10.6 Laiku neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs įsipareigojimus, Pirkėjo reikalavimu tiekėjas moka
Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo netinkamai įvykdytų ar neįvykdytų įsipareigojimų vertės
už kiekvieną termino praleidimo dieną. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais
terminais, tiekėjo reikalavimu moka tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos
įrangos ir jos montavimo darbų vertės, už kiekvieną uždelstą dieną.
10.7 Vykdant pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
10.7.1 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo,
tiekėjams;
10.7.2 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo
dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
10.7.3 pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos
(papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
10.7.4 ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai
taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
10.8 Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti
keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų
pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar
paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo
procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti
pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį
sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros
nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų
dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja
raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su
kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams
ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų
naudojimą, neskelbiama.
12. PRIEDAI
12.1 Pasiūlymo forma;
12.2 Techninė specifikacija;
12.3 Sutarties projektas.
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1 Priedas

PASIŪLYMAS
DĖL METALO ŠLIFAVIMO STAKLIŲ
(Data)
(Vieta)
Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas
Įmonės kodas
PVM Kodas
Telefono Nr.
El. paštas
Banko pavadinimas, kodas
A/s Nr.
Asmuo įgaliotas pasirašyti sutartį
Asmenys kontaktams
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
•
•

konkurso skelbime, pateiktame internetiniame portale www.esinvesticijos.lt;
konkurso sąlygose ir kitoje Pirkėjo pateiktoje informacijoje.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą parduoti šią įrangą:
metalo šlifavimo staklių komplektą:
Eil.
Prekės pavadinimas
Kiekis
Mato vnt.
Nr.
1.
Metalo šlifavimo staklių komplektas (4 vnt.)
1
Komplektas
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:
Prekė
Eil.
Tiekėjo siūloma prekė atitinka Pirkimo sąlygose
Nr.
nurodytus reikalavimus (Taip/Ne)
1.
Metalo šlifavimo staklių
komplektas (4 vnt.)
Pavadinimas
Produkto pavadinimas
Šlifavimo staklių efektyvus šlifavimo ilgis
Šlifavimo staklių efektyvus šlifavimo plotis
Šlifuojamų detalių prispaudimo principas
Šlifuojamų detalių prispaudimo jėga
elektromagnetu
Šlifavimo galvos variklio parametrai:
galia

Reikalavimai ir prekių savybės
Automatinės vertikalios ašies šlifavimo staklės su
keičiamo kampo magnetiniu stalu
3000-3500 mm
Ne mažiau 250 mm
Šlifuojamos detalės prispaudžiamos prie
elektromagneto.
Ne mažiau nei 15 kg/cmˆ2
Ne mažiau 7.5 kW
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Fazių skaičius
Apsukų skaičius per minutę
Šlifavimo galvos principas
Šlifavimo galvos skersmuo
X ašies tiesinio judėjimo variklis
X ašies judėjimo jungtis
Y ašies auštyn/žemyn judėjimo variklis
Y ašies auštyn/žemyn pastūmos principas
Aušinimas (šlifuojamo paviršiaus)
X ašies tiesinio judėjimo kreipiančiosios

X ašies kreipiančiųjų apsauga
X ašies kreipiančiųjų tepimo surinkimo
principas
Bendras šlifavimo staklių svoris
Šlifavimo galvos svoris
Aušinimo skysčio nusėdimo/ valymo bakas
Valdymas
Šlifavimo akmens dilimo kontrolė
Modelio išleidimo metai
Garantija

3
1400-1500
Segmentinis
Ne mažiau 300 mm
Ne mažiau 1,5 kW trifazis variklis su dažnio keitikliu
judėjimo greičiui keisti. Keičiamas judėjimo greitis –
5-25 m/min
Diržinė
Žingsninis DC variklis arba su servo pavara, bet ne su
mažesniu patikimumo koeficientu; Keičiamas
judėjimo žingsnių intervalas: 0,005-0,2 mm
Standartinis (reversinis) arba dinaminis (intervalinis).
Judėjimo principas – sraigtinis.
Šoninis, siurblio pagalba. 0,1-0,5 kW galingumo
Keičiamos, padidinto tikslumo kreipiančiosios,
leidžiančios pasiekti iki 0,05 mm/m šlifavimo galvos
judėjimo tikslumą. Slystančios atramos
kreipiančiosiomis tepamos automatiškai.
Dviguba: plieninė iš viršaus ir lanksti guminė
Kreipiančiųjų tepalai surenkami atskirais suformuotais
kanalais turi sutekėti į atskirą talpą.
Ne mažiau nei 3000 kg
Ne mažiau nei 500 kg
Bako su ribotuvais dydis su siurbliu nemažiau nei:
ilgis 2500 x plotis 400 x aukštis 400 mm.
Dvejopas: elektroninis ir rankinis
Automatinis šlifavimo akmens nudilimo nustatymas
Ne ankščiau nei prieš 3 metus
Ne mažiau kaip 12 mėnesių bendra garantija įrangai.
Besidėvinčioms dalims garantija negalioja.

Tiekėjas pateikia siūlomos prekės techninį aprašymą.
Kaina nurodyta šioje lentelėje: į kainą įtrauktos visos išlaidos – transportavimo, sandėliavimo, pristatymo ir
t. t., visi mokesčiai.
Eil. Nr.

Prekės pavadinimas

Vieneto
kaina
EUR be
PVM

Vienetų
skaičius

Iš viso kaina
EUR be PVM

Metalo šlifavimo
4 vnt.
staklių komplektas
Bendra pasiūlymo kaina be PVM (skaičiais ir žodžiais)
1.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

PVM

Iš viso kaina
EUR su PVM
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Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Pateiktų dokumentų pavadinimas
Siūlomos prekės techninis aprašymas

Pasiūlymas galioja iki 201___________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Dokumento
puslapių skaičius
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2 Priedas
METALO ŠLIFAVIMO STAKLIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkama įranga turi būti nauja atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB
reikalavimus ir pilnai sukomplektuota ir veikianti, ne seniau nei prieš 3 metus išleisto modelio, ir
paruošta darbui.
Įranga turi atlikti metalo šlifavimo funkciją ir atitikti žemiau esančioje lentelėje nurodytas technines
specifikacijas.
Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos: Įrangos pristatymas,
sumontavimas, paleidimas – derinimas ir darbuotojų apmokymas.
Perkami 4 vienodi metalo šlifavimo staklių vienetai.
Pavadinimas / Techniniai
reikalavimai
Produkto pavadinimas
Šlifavimo staklių efektyvus
šlifavimo ilgis
Šlifavimo staklių efektyvus
šlifavimo plotis
Šlifuojamų detalių
prispaudimo principas
Šlifuojamų detalių
prispaudimo jėga
elektromagnetu
Šlifavimo galvos variklio
parametrai:
galia
Fazių skaičius
Apsukų skaičius per minutę
Šlifavimo galvos principas
Šlifavimo galvos skersmuo
X ašies tiesinio judėjimo
variklis
X ašies judėjimo jungtis
Y ašies auštyn/žemyn
judėjimo variklis
Y ašies auštyn/žemyn
pastūmos principas
Aušinimas (šlifuojamo
paviršiaus)
X ašies tiesinio judėjimo
kreipiančiosios

Techninių reikalavimų savybės
Automatinės vertikalios ašies šlifavimo staklės su
keičiamo kampo magnetiniu stalu
3000-3500 mm
Ne mažiau 250 mm
Šlifuojamos detalės prispaudžiamos prie elektromagneto.
Ne mažiau nei 15 kg/cmˆ2

Ne mažiau 7.5 kW
3
1400-1500
Segmentinis
Ne mažiau 300 mm
Ne mažiau 1,5 kW trifazis variklis su dažnio keitikliu
judėjimo greičiui keisti. Keičiamas judėjimo greitis – 5-25
m/min
Diržinė
Žingsninis DC variklis arba su servo pavara, bet ne su
mažesniu patikimumo koeficientu; Keičiamas judėjimo
žingsnių intervalas: 0,005-0,2 mm
Standartinis (reversinis) arba dinaminis (intervalinis).
Judėjimo principas – sraigtinis.
Šoninis, siurblio pagalba. 0,1-0,5 kW galingumo
Keičiamos, padidinto tikslumo kreipiančiosios,
leidžiančios pasiekti iki 0,05 mm/m šlifavimo galvos
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X ašies kreipiančiųjų apsauga
X ašies kreipiančiųjų tepimo
surinkimo principas
Bendras šlifavimo staklių
svoris
Šlifavimo galvos svoris
Aušinimo skysčio nusėdimo/
valymo bakas
Valdymas
Šlifavimo akmens dilimo
kontrolė
Modelio išleidimo metai
Garantija

judėjimo tikslumą. Slystančios atramos kreipiančiosiomis
tepamos automatiškai.
Dviguba: plieninė iš viršaus ir lanksti guminė
Kreipiančiųjų tepalai surenkami atskirais suformuotais
kanalais turi sutekėti į atskirą talpą.
Ne mažiau nei 3000 kg
Ne mažiau nei 500 kg
Bako su ribotuvais dydis su siurbliu nemažiau nei: ilgis
2500 x plotis 400 x aukštis 400 mm.
Dvejopas: elektroninis ir rankinis
Automatinis šlifavimo akmens nudilimo nustatymas
Ne ankščiau nei prieš 3 metus
Ne mažiau kaip 12 mėnesių bendra garantija įrangai.
Besidėvinčioms dalims garantija negalioja.

________________________________________
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3 Priedas

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTAS
2019 m. d., Vilnius
UAB „Chipper Blades Center“, atstovaujama direktoriaus Arvydo Mackevičiaus, veikiančio pagal
įstatus, toliau vadinama – „Pirkėjas“, ir UAB „”, atstovaujama direktoriaus ?, veikiančio pagal
įstatus, toliau vadinama – „Pardavėjas“,
toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami „šalimis“, o atskirai gali būti vadinami „šalimi“,
sudarėme šią „sutartį“:

1.

Sutarties dalykas

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas – nupirkti metalo šlifavimo staklių
komplektą (4 vnt.), toliau vadinama – Prekė. Prekės specifikacija nurodyta šios sutarties Priede Nr.
1, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

2.

Prekės kaina

2.1. Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka Prekę, kurios kaina yra - EUR (- suma žodžiais EUR ct.) Ją sudaro - EUR (- EUR - ct) dydžio Prekės vertė bei - EUR (- EUR - ct) dydžio pridėtinės
vertės mokestis. Pirkėjas perka 4 prekės vnt.: vieneto kaina yra - EUR (- suma žodžiais EUR - ct.)
Ją sudaro - EUR (- EUR - ct) dydžio Prekių vieneto vertė bei - EUR (- EUR - ct) dydžio pridėtinės
vertės mokestis.
2.2. Prekės kaina yra fiksuota ir negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nebent
Šalys raštu susitaria kitaip.

3.

Prekės perdavimas Pirkėjui.

3.1 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekę Pirkėjui dalimis: 1 staklių vienetą iki 2020 m. vasario
29 d., 1 staklių vienetą iki 2020 m. balandžio 30 d., 1 staklių vienetą iki 2020 m. birželio 30 d., 1
staklių vienetą iki 2020 m. rugpjūčio 28 d. (visi terminai gali būti pratęsti 2 mėnesius), bei
sumontuoti, paleisti (apmokant Pirkėjo personalą) kiekvieną staklių vienetą ne vėliau kaip mėnesis
po pristatymo dienos (terminas gali būti pratęstas 2 mėnesius). Galutinis prekių pateikimo terminas,
įvertinus visus pratęsimus negali viršyti:
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3.1.1. pirmas staklių vienetas iki 2020 m. liepos 28 d.
3.1.2 antras staklių vienetas iki 2020 m. rugsėjo 27 d.
3.1.3 trečias staklių vienetas iki 2020 m. lapkričio 27 d.
3.1.4 ketvirtas staklių vienetas iki 2021 m. sausio 28 d.
3.2. Prekės vieneto perdavimas Pirkėjui įforminamas dvišaliu Pardavėjo ir Pirkėjo įgaliotų asmenų
pasirašytu priėmimo-perdavimo aktu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis (Priedas Nr. 2).
Nuosavybės teisė į Prekės vienetą pereina, kai Pirkėjas ir Pardavėjas pasirašo anksčiau minėtą
priėmimo-perdavimo aktą (Sutarties Priedas Nr. 2);
3.3. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas atideda Prekės vieneto pristatymo terminą ir neperduoda prekės
Pirkėjui per sutarties 3.1 punkte nurodytą terminą, Pardavėjas moka 0,02 % dydžio delspinigius už
kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojamus nuo visos Prekės vieneto kainos.
Prekės vienetai Pirkėjui perduodami Klaipėdos raj., Mickų k., Vaškių gatvė 42, LT-96361.
3.4. Rizika Pirkėjui pereina nuo tuo momento, kai Pirkėjas priima Prekę.

4.

Šalių įsipareigojimai

4.1. Pardavėjo įsipareigojimai ir garantijos:
4.1.1. laiku ir tinkamai vykdyti visas šioje sutartyje numatytas sąlygas ir įsipareigojimus;
4.1.2. perduoti Pirkėjui nuosavybėn Prekę bei visą su ja susijusią dokumentaciją (ES sertifikatas,
eksploatavimo instrukcija, darbo saugos instrukcija, atsarginių dalių katalogas);
4.1.3. Pardavėjas garantuoja, kad Prekė nėra sutarties sudarymo ir nebus jos vykdymo laikotarpiu
ginčo objektu teismo procesuose, nėra įkeista, nėra uždėtas areštas ar kitaip apribotas disponavimas
Preke, o taip pat, kad tretieji asmenys neturi jokių teisių į Prekę;
4.1.4. Pardavėjas atlieka Prekės įvedimą į eksploataciją priežiūrą ir Pirkėjo personalo apmokymą
savo lėšomis.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja:
4.2.1. laiku ir tinkamai vykdyti visas šioje sutartyje numatytas sąlygas ir įsipareigojimus;
4.2.2. priimti Prekę;
4.2.3. sumokėti Pardavėjui už Prekę šios sutarties 2.1. punkte nurodytą sumą, 5 skirsnyje nurodyta
tvarka ir terminais.

5.

Mokėjimų tvarka

Pirkėjas sumoka Prekės vieneto kainą pagal Pardavėjo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras šia tvarka:
5.1. Avansas: tiekėjui pageidaujant gali būti mokamas iki 30% (trisdešimt procentų) Sutarties 2.1
punkte nurodytos Prekės vieneto kainos, t. y. - EUR (- EUR - ct) be PVM per 20 darbo dienų nuo
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išankstinės sąskaitos pateikimo. Avansas mokamas tik tuo atveju, jei pateikiama visą sutarties
galiojimo laikotarpį galiojanti avansinio mokėjimo sumos dydžio banko ar kitos finansinės įstaigos
garantija.
5.2. 70% (septyniasdešimt procentų) Sutarties 2.1 punkte nurodytos Prekės vieneto kainos, t. y. EUR (- EUR - ct) ir PVM, kuris sudaro sutarties EUR (- EUR - ct), mokama per 30 darbo dienų
po priėmimo perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos išrašymo.
5.3. Tuo atveju, jeigu nepagrįstai Pirkėjas vėluoja atlikti mokėjimus, Pardavėjas turi teisę
reikalauti sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną
uždelstą dieną. Jeigu Pardavėjas nusprendžia, kad dėl Pirkėjo vėlavimo susimokėti, jis patyrė
didesnių nuostolių, Pardavėjas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, kurių nepadengia
delspinigių suma.
6.

Garantija

6.1. Pardavėjas garantuoja, kad prekės kokybė atitinka suderintas technines sąlygas, galiojančius
standartus ir kitus normatyvinius dokumentus. Po sąskaitos pasirašymo prekės vienetui Pardavėjas
suteikia 12 mėnesių bendrą garantiją įrangai skaičiuojant nuo įvedimo į eksploataciją dienos ir
užtikrinant, kad laikomasi naudojimo instrukcijų.
6.2. Garantija negalioja gedimams dėl neteisingos eksploatacijos:
-

dėl netinkamo prekės vieneto ir jo komponentų naudojimo ir techninio aptarnavimo;

-

jei naudojamos netinkamos eksploatacinės medžiagos (alyvos ir tepalai);

-

jei Pirkėjas be Pardavėjo sutikimo atliko komponentų arba detalių rekonstrukciją;

-

jei buvo cheminis, elektrocheminis, elektrinis ar panašus poveikis.

6.3 Atsitikus gedimui garantiniu metu Pirkėjas informuoja Pardavėją telefonu bei raštu (e.paštu)
siunčia pranešimą Pardavėjui.

7.

Sutarties nutraukimas

7.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį jeigu :
7.1.1. Prekė neatitinka šios sutarties 1.1. punkte nustatytos specifikacijos;
7.1.2. Prekė yra netinkama naudoti pagal tiesioginę jos paskirtį;
7.1.3. Prekės perdavimas Pirkėjui vėluoja daugiau kaip 30 kalendorinių dienų;
7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį jeigu :
7.2.1. Pirkėjas nepagrįstai daugiau kaip 30 kalendorinių dienų vėluoja įvykdyti šios sutarties 5
skirsnyje nurodytus mokėjimus.
7.2.2. Kitais šioje sutartyje numatytais atvejais.
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8. Sutarties įsigaliojimas
8.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško jos sąlygų įvykdymo.
8.2. Jeigu kuri nors šios sutarties nuostata ar jos dalis dėl kokių nors priežasčių yra arba tampa
negaliojanti, jos negaliojimas neturi įtakos kitų šios sutarties nuostatų galiojimui. Tokiu atveju
Šalys sutaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai galiojančia nuostata, kuri savo teisiniu ir
ekonominiu rezultatu kiek įmanoma labiau atitiktų negaliojančią nuostatą.

9. Force Majeure
9.1. Šalys nėra atsakingos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą esant nepaprastosioms
aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti
(Force Majeure). Force Majeure aplinkybės nustatomos ir patvirtinamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis “Atleidimo nuo
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms taisyklėmis” ir Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
9.2. Šalis, negalinti įvykdyti savo įsipareigojimų dėl 9.1 punkte nurodytų aplinkybių, privalo kaip
galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pranešti apie tai kitai šaliai. Šios pareigos
neįvykdžiusi šalis privalo atlyginti dėl įsipareigojimų nevykdymo kilusius kitos šalies nuostolius.
9.3. Jei ši sutartis dėl 9.1 punkte nurodytų aplinkybių negali būti vykdoma daugiau kaip 30
kalendorinių dienų, bet kuri iš šalių gali vienašališkai pareikšti apie šios sutarties nutraukimą.

10.
10.1.

Atsakomybė
Pardavėjas patvirtina, kad jis turi teisę sudaryti šią sutartį, taip pat vykdyti visus šioje

sutartyje numatytus Pardavėjo įsipareigojimus. Pardavėjas pareiškia, kad jis, taip pat, bet kurie
tretieji asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar
kitokius dokumentus, įgalinančius Pardavėją ar tokius trečiuosius asmenis užsiimti šioje sutartyje
numatyta veikla, kuri įeina į Pardavėjo sutartinius įsipareigojimus.
10.2.

Pardavėjas pilnai atsako prieš valstybines institucijas, juridinius bei fizinius asmenis už

sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir atlygina žalą, atsiradusią dėl sutarties sąlygų
pažeidimų.

11.

Kitos sąlygos
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11.1. Visos vienos šalies pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai šaliai, jeigu jie atlikti raštu,
įskaitant faksu ir pasirašyti turinčių tam įgalinimus asmenų. Šiai sutarčiai, taip pat jos formai ir
aiškinimui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.
11.2. Visi dėl šios sutarties sąlygų vykdymo kilę ginčai sprendžiami abipusių derybų būdu.
Nepavykus susitarti tarpusavyje, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
11.3. Iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo Prekės vienetas lieka Pardavėjo nuosavybe.
11.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Pirkėjui ir
Pardavėjui.

12.

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai

Su sutarties sąlygomis susipažinome, jas supratome ir su jomis sutinkame:
PIRKĖJAS

PARDAVĖJAS

UAB „Chipper Blades Center”,

Įmonės pavadinimas

Juridinio asmens kodas 302487613

Juridinio asmens kodas

PVM kodas LT100007251412

PVM kodas

Mainų g. 8-48, Klaipėda, LT-94101

Adresas

Tel. +370 612 41561

tel.

faksas

faksas

e. paštas: cbcarvydas@gmail.com

e. paštas

A. s. LT257044000136622599

a/s
AB SEB bankas
Banko kodas

Arvydas Mackevičius
Direktorius

Direktorius
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1. PRIEDAS Nr. 1 PRIE PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES Nr. ?
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKĖJAS

PARDAVĖJAS

UAB „Chipper Blades Center“

UAB „“

Arvydas Mackevičius

?

Direktorius

Direktorius

21
2. PRIEDAS Nr. 2 PRIE PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES Nr. ?
PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS
Data: ?

PIRKĖJAS

PARDAVĖJAS

UAB „Chipper Blades Center“

UAB „“

Arvydas Mackevičius

?

Direktorius

Direktorius

___________

