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APKLAUSOS BŪDU ATLIEKAMO MAŽOS VERTĖS  

MEDIENOS GRANULIŲ PIRKIMO SĄLYGOS 

TURINYS 
1. Bendrosios nuostatos. 
2. Pirkimo objektas. 
3. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai. 
4. Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas. 
5. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra. 
6. Pasiūlymų vertinimas. 
7. Pasiūlymų eilė. 
8. Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo. 
9. Pirkimo sutarties sąlygos. 
10. Priedai: 
           1. Specifikacija 
           2. Pasiūlymo forma 
           3. Sutarties projektas 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Perkančioji organizacija: Kelmės raj. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija, 
įmonės kodas 190093592. Adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Kražiai, LT-86285, Kelmės raj., 
vykdo  supaprastintą mažos vertės medienos granulių pirkimą  (BVPŽ kodas 09111400-4). 
           1.2 Pirkimo sąlygose vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatyme  (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas). 

  1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Kelmės raj. Kražių 
Žygimanto Liauksmino gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kitais viešuosius 
pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. 
            1.4. Pirkimas atliekamas laikantis tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir abipusio 
pripažinimo, taip pat pirkimų skaidrumo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei 
nešališkumo  reikalavimų. 

   1.5. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS ir vykdomas tik CVP IS priemonėmis 
(elektroninis pirkimas). 
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             1.6. Perkančioji organizacija  nėra PVM mokėtoja. 
             1.7. Perkančiosios organizacijos kontaktiniai asmenys: aprūpinimo skyriaus vedėjas 
Kazimieras Leščauskis, tel.:(8 427) 60020elektroninis paštas: kraziuvmdk@takas.lt 

 
2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 
         2.1. Pirkimo objektas – kokybiškos medienos granulės šilumos energijai gaminti.  

2.2. Perkamos medienos granulės turi atitikti DIN plus standarto (Europos standartas EN 
14961-2:2001) reikalavimus, pagamintos ne ankščiau 2016 m.. 
           2.2.1. Energetinė vertė - ne mažiau 18 MJ/kg. 
           2.2.2. Pelenų kiekis - ne daugiau 0,7 % 
           2.2.3. Drėgmė - ne daugiau 10 % 

2.2.4. Granulių tankis- ne mažiau 600 kg/m3. 
           2.2.5. Granulių diametras - ne daugiau 6-8 mm. 
     2.2.6. Granulių ilgis - iki 50mm 
           2.2.7. Pelenų  tirpsmas – daugiau 1200° C 
         2.3.  Medienos granulės turi būti šviesios spalvos, be lakų, klijų ir kitų cheminių priemaišų. 

2.4. Kartu su pasiūlymu pateikt parduodamų medienos granulių atitikties ir tinkamumo 
naudoti įvertinimo dokumentus.  

2.5.Tiekėjas atsako už nekokybišką produkciją ir savo lėšomis ją pakeičia į kokybišką. 
2.6. Perkamų medienos granulių kiekis 80 tonų. Perkančioji organizacija medienos granules 

pirks pagal poreikį. Vienkartinis, medienos granulių,  pristatymo kiekis ne daugiau 8 tonos. 
         2.7. Medienos granules privaloma pristatyti didmaišiuose automašina su fiskaru, iškraunant ir 
supilant didmaišius į įrengtas talpyklas – kurių aukštis neribojamas. Vienkartinis pristatymas iki 8 
t., po užsakymo pateikimo per 1 darbo dienas, adresu: S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Kražiai, 
Kelmės raj. 

3. TIEKĖJO KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 
 

17. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius 
kvalifikacijos reikalavimus: 

 
Eil. 
Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys 
dokumentai 

1. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri 
reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.  

 

Lietuvos Respublikoje registruotas Tiekėjas 
pateikia: Valstybės įmonės Registrų centro 
išduotą Lietuvos Respublikos juridinių 
asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją, 
ūkininkas – ūkininko pažymėjimą, asmuo 
besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą 
– verslo liudijimo kopiją arba kitus 
dokumentus, liudijančius Tiekėjo teisę 
verstis atitinkama veikla. 

 
 
*Pastabos: 
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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). 

 
18. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šiuos konkurso sąlygose  

nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio 
subjektų grupės narys atskirai.  

19. Vertinant tiekėjo kvalifikaciją, Pirkėjas turi teisę pareikalauti iš Tiekėjo papildomos 
informacijos ir dokumentų, jei pateikta informacija ir dokumentai neįrodo tiekėjo atitikimo 
keliamiems kvalifikacijos reikalavimams. 

 20. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis 
pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 
priemonėmis. 
 

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 

4.1 Konkurso pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas) turi būti parengtas lietuvių kalba.  
4.2 Tiekėjas patvirtina, kad pateikdamas pasiūlymą sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir kad 

jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties 
įvykdymui. 

4.3 Pasiūlymas turi būti pateiktas CVP IS priemonėmis iki 2016m. rugsėjo 30 d. 10 val. 00 
min. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis 
naudojant CVP IS. Tiekėjų pasiūlymai, pateikti popierinėje laikmenoje ir/ar vokuose nebus 
priimami ir vertinami. Tokie tiekėjų pasiūlymai bus grąžinami tiekėjui neatplėšti. 

4.4 Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal formą (Priedas Nr.2).  
4.5 Prekių kainos pateikiamos Eurais. Į perkamų prekių kainą įeina visi mokesčiai ir visos 

tiekėjo išlaidos (transporto, sandėliavimo, iškrovimo ir kt.). Prekės pristatomos Tiekėjo transportu. 
PVM turi būti nurodomas atskirai.  

4.6 Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjo pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu 
elektroniniu parašu. 

4.7 Tiekėjo pasiūlymas turi galioti 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino 
dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek 
numatyta šiose pirkimo sąlygose. 

4.8 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, alternatyvūs pasiūlymai nepriimami ir 
nevertinami. 

4.9  Tiekėjas gali pakeisti ar atšaukti pateiktą pasiūlymą iki pasiūlymo galutinio pateikimo 
termino dienos ir valandos.  

4.10. Tiekėjai nekviečiami dalyvauti elektroninių vokų atplėšimo procedūroje. Su CVP IS 
priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais pirminis susipažinimas vyks elektroniniu būdu. 
Komisijos posėdžio pradžia 2016 m. rugsėjo 30 d. 10 val. 00 min Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas 
gali nurodyti kokia informacija yra konfidenciali ir neskelbtina tretiesiems asmenims 

 

 

 

5. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA 
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     5.1. Su CVP IS priemonėmis teiktais tiekėjų pasiūlymais pirminis susipažinimas (toliau 
vadinamas - elektroninių vokų atplėšimo procedūra) vyks elektroniniu būdu adresu: Kelmės r. 
sav., Kražių mstl., S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Kelmės r. Kražių Žygimanto Liauksmino 
gimnazijos, pirmas aukštas, direktoriaus kabinete. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio, kuriame 
vyks elektroninių vokų atplėšimo procedūra, pradžia – 2016 m. rugsėjo 30 d. 10 val. 00 min. 

 

6. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

6.1 Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina viešojo pirkimo komisija (toliau – 
Komisija). Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus 
pateikusių Tiekėjų atstovams. 

6.2  Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Bus lyginama bendra 
pasiūlymuose nurodyta kaina su PVM. 

6.3 Tuo atveju, kai pasiūlymo kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos 
žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

6.4 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai paprašius, Tiekėjai privalo 
pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Paaiškinimai teikiami raštu CVP IS 
priemonėmis.  

6.5. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
6.5.1.  pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų; 
6.5.2. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė 

raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 
6.5.3.pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos ir 

Tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pataisymo nekeičiant bendros 
pasiūlymo kainos.  

            6.5.4. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 
didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos  

6.6. Apie pasiūlymo atmetimą Tiekėjas bus informuojamas nedelsiant, ne vėliau kaip per tris 
darbo dienas nuo sprendimo atmesti pasiūlymus priėmimo. 

6.7. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami Eurais pagal mažiausios 
pasiūlymo kainos kriterijų. 

7. PASIŪLYMŲ EILĖ 

7.1 Perkančioji organizacija įvertina pateiktus pasiūlymus ir nustato pasiūlymų eilę. Šioje 
eilėje pasiūlymai surašomi kainos didėjimo tvarka. Ši eilė nedelsiant CVP IS priemonėmis 
pranešama pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams. Dalyviams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, 
pranešama ir apie jų atmetimo priežastis. 

7.2. Jeigu keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę 
pirmesnis į šią eilę įrašomas Tiekėjas, anksčiausiai įregistravęs voką su pasiūlymais. 

 

8. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO 

8.1. Perkančioji organizacija patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą apie laimėjusį 
pasiūlymą tik tada, kai išnagrinėjamos pasiūlymus pateikusių Tiekėjų pretenzijos ir skundai, jeigu 
jų gauta, bet ne vėliau kaip po 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie pasiūlymų eilę išsiuntimo 
tiekėjams dienos. Ši nuostata netaikoma, jei pasiūlymą pateikė vienas Tiekėjas. 
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8.2. Pranešime konkursą laimėjusiam Tiekėjui perkančioji organizacija nurodo laiką, iki 
kada reikia pasirašyti pirkimo sutartį. 

8.3. Jeigu Tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti paslaugų pirkimo sutartį, raštu atsisako 
ją sudaryti, iki nurodyto laiko nepasirašo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti paslaugų pirkimo 
sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti paslaugų pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio 
pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti paslaugų 
pirkimo sutartį. 

8.4.  Sudarant paslaugų pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio Tiekėjo pasiūlymo 
kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. 

9. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
 

9.1. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti 
tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai. 

9.2. Sudaroma pirkimo sutartis atitiks laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas. 
9.3. Sutarties šalių teisės ir pareigos apibrėžtos paslaugų pirkimo sutartyje (priedas Nr.3).  
8.4. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai 

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
9.5. Sutartis gali būti nutraukta  Pirkėjui reikalaujant, jei prekės yra nekokybiškos, 

neatitinkančios  nustatytų reikalavimų. 
9.6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja vienerius kalendorinius metus 

nuo Sutarties pasirašymo momento arba kol Šalys įvykdys visus savo įsipareigojimus. 
9.7.  Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos. 
9.8. Prekių kainos sutarties galiojimo laikotarpiu, pasikeitus PVM, gali būti atitinkamai 

keičiamos. Prekių kainos gali būti perskaičiuojamos jas keičiant tokiu procentu, kiek procentų 
pakito PVM dydis. 

 
________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Mažos vertės pirkimo sąlygų 
1 priedas 

 

 

MEDIENOS GRANULIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Perkamos medienos granulės turi atitikti DIN plus standarto (Europos standartas EN 14961-
2:2001) reikalavimus, pagamintos ne ankščiau 2016 m.. 
          Energetinė vertė- ne mažiau 18 MJ/kg. 
          Pelenų kiekis – ne daugiau 0,7 % 
          Drėgmė - ne daugiau 10 % 
          Granulių tankis - ne mažiau 600 kg/m3. 
          Granulių diametras 6-8 mm. 
          Granulių ilgis - iki 50mm 
          Azoto kiekis - mažiau 0,3% 
          Sieros kiekis - mažiau 0,03% 
          Chloro kiekis - mažiau 0,02%  
          Granules privaloma pristatyti didmaišiuose automašina su fiskaru, iškraunant ir supilant 
didmaišius į įrengtas talpyklas. 
         Medienos granulės turi būti šviesios spalvos, be lakų, klijų ir kitų cheminių priemaišų. 

Kartu su pasiūlymu pateikti parduodamų medienos granulių atitikties ir tinkamumo naudoti 
įvertinimo dokumentus. 

 Perkamų medienos granulių bendra metinis kiekis 80 tonų. Perkančioji organizacija medienos 
granules pirks pagal poreikį. Vienkartinis, medienos granulių,  pristatymo kiekis ne daugiau 8 
tonos. 
Medienos granulės tiekėjo transportu pristatomos ir iškraunamos pirkėjo nurodytu adresu:  
S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Kažiai, Kelmės raj.,  po užsakymo pateikimo per 1 darbo dieną. 
 

____________________________ 
 

Aprūpinimo skyriaus vedėjas                                                               Kazimieras Leščauskis 

                                                                                                             
Tel.: 8 427 60020 

 
 
 

Panaikinta: kiekis
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Mažos vertės pirkimo sąlygų 
2 priedas 

 
Herbas arba prekių ženklas 

 
(Tiekėjo pavadinimas) 

 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie 

tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra 
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

 
_______________________ 
(Adresatas (perkančioji organizacija) 

 
PASIŪLYMAS 

 
DĖL MEDIENOS GRANULIŲ PIRKIMO 

 
____________________ 

(Data) 
____________________ 

(Sudarymo vieta) 
 
 

Tiekėjo pavadinimas  
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 
grupė, surašomi visi dalyvių adresai) 

 
 

Už pasiūlymą atsakingo asmens  
vardas, pavardė 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens  
telefono numeris 

 
 

Už pasiūlymą atsakingo asmens  
fakso numeris 

 
 

Už pasiūlymą atsakingo asmens  
El. pašto adresas 

 
 

 
/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)/ 

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)   
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)   
Įsipareigojimų dalis (procentais), 
kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-
us) 

 

Sutarties objekto dalis (-ys), kuriai(-
oms)  ketinama pasitelkti subtiekėją (-
us) 

 

 

1.  Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
1.1. mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje; 
1.2. pirkimo sąlygose; 
1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

2.Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal 
Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, 



 
 
kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus 
leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus paslaugoms teikti.  

3. Mes siūlome šias Prekes ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos Prekės atitinka visus 
šiose konkurso sąlygose, taip pat ir techninėje specifikacijoje, nurodytus keliamus reikalavimus: 

Eil. Nr. Prekės pavadinimas 

Preliminarus 
kiekis 1 
metams, 

t * 

Vienos t 
kaina, 

€ be PVM 

Vienos t 
kaina, € su 

PVM 
 

Visa kaina už 
preliminarų 
prekių kiekį, 
€  su PVM 

(3 ir 5 stulpelių 
sandauga) 

1 2 3 4 5 6 
1. Medienos granulės 80    
2.  Transportavimo kaina     

      

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM:  

 
* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio. 

Bendra pasiūlymo kaina be PVM  (žodžiais) ________________________€________ct. 
Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais)________________________ €________ct. 

 
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas 

atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 
Į šią sumą įeina visos išlaidos (taip pat pristatymo Perkančiajai organizacijai išlaidos) ir visi 

mokesčiai. 
Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.  
Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso pirkimo sąlygose nurodyto prekių 

kiekio. 

Informuojame, kad šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija(pildyti tuomet, jei 
bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo 
kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus): 

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas  
   

Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, 
laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.  

 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 
Eil.
Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 
   
 
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 
 
      
(Tiekėjo arba jo įgalioto 
asmens pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)  (Vardas ir pavardė*)  
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Projektas 
3 priedas 

PIRKIMO - PARDAVIMO  SUTARTIS  

 

2016m. _______________ mėn. ___ d. Nr. 

 

Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija juridinio asmens kodas 

190093592, kurios registruota buveinė yra: S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Kražiai, LT- 86285 Kelmės 

raj., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, 

atstovaujama direktorės Ritos Andrulienės, veikiančio  pagal nuostatus, (toliau – Pirkėjas), ir 

(tiekėjas)________________________________________________________________________, 

juridinio asmens kodas (nurodomas kodas), kurio registruota buveinė yra 

(adresas)________________________________________________________________________,  

atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė )__________________________________________, 

(toliau – Pardavėjas), toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami 

„Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią medienos granulių pirkimo sutartį, toliau 

vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų. 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja pateikti medienos granules, (toliau – prekė), o Pirkėjas 

įsipareigoja priimti ir sumokėti už prekes, pagal pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, 

kiekius ir kainas. 

2. PREKIŲ KOKYBĖ 

2.1. Pardavėjas atsako už parduodamų prekių kokybę ir kompensuoja Pirkėjui visus dėl 

nekokybiškų prekių patirtus nuostolius. Pretenzijos Pardavėjui dėl prekių kokybės pateikiamos tuoj 

pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per l0 d. Tokiais atvejais prekių kokybei įvertinti 

sudaroma mišri Pardavėjo ir Pirkėjo komisija. Tais atvejais, kai randami užslėpti prekių trūkumai, 

pretenzijos Pardavėjui pateikiamos tuoj pat, tačiau ne vėliau kaip per  30 d. 

2.2.  Komisijai nustačius atliktų prekių trūkumus ar radus nekokybiškas prekes, Pardavėjas 

per 10 d. įsipareigoja trūkumus pašalinti, o negalint to padaryti - grąžina už juos gautas lėšas.   

2.3. Pardavėjas, gavęs raštišką Pirkėjo pretenziją dėl nekokybiškų ar nepilnos komplektacijos 

prekių Pardavėjas savo sąskaita ir sąnaudomis penkių kalendorinių dienų laikotarpyje, skaičiuojant 

nuo pranešimo apie nekokybiškas prekes Pardavėjui išsiuntimo dienos, nekokybiškas prekes privalo 

pakeisti kokybiškomis. 



 
 
 

3. PREKIŲ TIEKIMAS IR PRIĖMIMAS 

3.1.  Pardavėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę, pateikdamas Pirkėjui kokybės 

sertifikatus arba jų kopijas ir kokybės analizės dokumentus arba jų kopijas, išrašant sąskaitą faktūrą. 

Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti savo transportu darbo dienomis per 1 darbo dienas nuo 

užsakymo gavimo. Pardavėjas prekes tiekia dalimis pagal poreikį. 

3.2. Pirkėjas (atsakingas asmuo), priėmęs prekes, privalo sąskaitoje-faktūroje nurodyti gavimo datą, 

savo pareigas, vardą, pavardę, pasirašyti ir vieną egzempliorių grąžinti Pardavėjui. 

3.3. Priimant prekes, jų kiekio, kokybės neatitikimą Pirkėjas įformina aktu ir dviejų kalendorinių 

dienų laikotarpyje Pardavėjui pateikia raštišką pretenziją. 

 

4. PREKIŲ KAINOS IR ATSISKAITYMAS 

4.1 Prekių kainos nustatomos ir atsiskaitymai vykdomi Eurais. 

4.2. Prekių kaina sąskaitose - faktūrose nurodoma be PVM ir atskirai bendra suma nurodoma su 

PVM. 

4.3. Prekių kainos nustatomos pagal konkurso pasiūlymuose nurodytas kainas ir nekinta visą 

sutarties galiojimo laiką išskyrus kai keičiasi PVM, gali būti atitinkamai keičiamos. Prekių kainos 

gali būti perskaičiuojamos jas keičiant tokiu procentu, kiek procentų pakito PVM dydis. 

4.4. Pirkėjas įsipareigoja už prekes, atitinkančias kokybės reikalavimus, atsiskaityti per 30 

kalendorinių dienų nuo prekės gavimo. 

4.5. Į prekių kainą, nurodytą konkurso pasiūlymuose, įeina PVM, transportavimo, krovimo, 

įpakavimo, ženklinimo, taros ir kt. pridėtinės išlaidos. 

 

5. SANKCIJOS 

5.1.Pirkėjas, nesumokėjęs už prekę sutartyje nustatytomis sąlygomis, moka 0,02 procento dydžio 

delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos. 

6. NEĮVEIKIAMA JĖGA 

6.1.Atsiradus neįveikiamai jėgai (force majeure) arba esant kitoms aplinkybėms (pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimą Nr. 840 (1996, Žin. 68-1652), kurios nepriklauso 

nuo sutarties šalių valios, šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas 

apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių 



 
 
aplinkybių nebuvo ir šalis laiku nepranešusi apie neįveikiamos jėgos aplinkybes, tampa atsakinga 

už nuostolių, kurių galima buvo išvengti, atlyginimą kitai šaliai.  

 

7. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

7.1.Šalys ginčus, susijusius su šios sutarties vykdymu, sprendžia derybų būdu, vadovaudamosi 

protingumo, sąžiningumo ir dalykinės praktikos kriterijais. 

7.2.Šalims nepasiekus konsensuso derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka pagal užsakovo adresą. 

8. SUTARTIES GALIOJIMAS 

8.1.Sutartis įsigalioja nuo 2016 m. __________ mėn. ____ d. ir galioja 12 mėnesių nuo sutarties 

pasirašymo arba kol Šalys įvykdys visus savo įsipareigojimus. 

8.2.Sutartis gali būti nutraukta vienai šaliai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, įspėjant kitą šalį ne 

vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų bei atlyginus nuostolius, atsiradusius ryšium su vienašaliu 

sutarties nutraukimu. 

8.3.Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną – Pardavėjui ir 

Pirkėjui. 

 

 

 PIRKĖJAS                                                 PARDAVĖJAS 
Kelmės r. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija 
Įmonės kodas – 190093592 
S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Kražiai, LT- 86285 
el. : 8 427 60020 
e. p. kraziuvmdk@takas.lt 
Direktorė                

Rita Andrulienė 

A.V. 

 
___________________    ___________________ 
(parašas)     (parašas) 

 

Panaikinta: T


