6 Priedas
Prie 2019-05-28 Pardavimo sąlygų Nr. PRKS-5
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

Nr. ________________, Elektrėnai
2021-XX-XX
Pardavėjas – AB „Ignitis gamyba“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti
bendrovė, įmonės kodas 302648707, esanti Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuva.
Pirkėjas – Sutarties SD 2 punkte nurodytas asmuo ar asmenų grupė, perkantis (-ys) Sutarties SD 5 punkte
nurodytą Pardavimo objektą iš Pardavėjo.
Šalis – Pardavėjas arba Pirkėjas, kiekvienas atskirai. Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas abu kartu.
Sutartis – ši pirkimo - pardavimo sutartis, susidedanti iš Sutarties bendrosios ir specialiosios dalies,
sudaryta pagal Pardavimo sąlygas, nurodytas SD 3 punkte bei Pirkėjo Pasiūlymą, nurodytą SD 4 punkte.
Sutarties bendroji dalis (toliau – BD) – yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti
standartines Sutarties nuostatas bei standartines Pardavėjo ir Pirkėjo teises, pareigas bei atsakomybę.
Sutarties specialioji dalis (toliau – SD) – yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, kurioje
detalizuojamas Pardavimo objektas, kiekis, kaina, Pardavimo objekto priėmimo - perdavimo tvarka bei
kitos sąlygos.
Pardavimo sąlygos – Kvietimo dalyvauti Pardavimo objekto pardavime sąlygos, nurodytos SD 3 punkte,
kurios susideda iš Pardavimo sąlygų bendrosios ir specialiosios dalies.
Pardavimo sąlygų bendroji dalis (toliau – BD) – Pardavimo sąlygų bendroji dalis, kuri yra sudėtinė ir
neatskiriama Pardavimo sąlygų dalis, nustatanti standartines Pardavimo sąlygų nuostatas bei standartines
Pardavėjo ir Dalyvių teises, pareigas bei atsakomybę.
Pardavimo sąlygų specialioji dalis (toliau – SD) – Pardavimo sąlygų specialioji dalis, kurioje
detalizuojamas Pardavimo objektas, Pardavimo objekto apimtis, kiekis, Pardavimo objekto priėmimo perdavimo tvarka bei kitos Pardavimo sąlygos.
Pardavimo objektas - nurodytas SD 5 punkte, Pardavimo objektu taip pat gali būti laikoma Pardavimo
objekto dalis (tuo atveju, jei Pardavimo objektas skaidomas į dalis).
Pardavimas – Pardavėjo organizuotas pardavimas, siekiant parduoti Pardavimo objektą.
Pasiūlymas – pagal Pardavėjo nustatytas Pardavimo sąlygas Pirkėjo pateiktų dokumentų visuma pirkti
Pardavimo objektą.
Pardavimo objekto priėmimo – perdavimo aktas (toliau – PPA) – Pardavimo objekto priėmimo ir
perdavimo įforminimo aktas.
Pardavėjo teritorija – nurodyta SD 8 punkte.
SUTARTIES BENDROJI DALIS
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis parduoti Pardavimo objektą,
o Pirkėjas įsipareigoja nupirkti ir priimti Pardavimo objektą ir sumokėti už jį Pardavėjui SD
nurodytomis kainomis ir terminais.
1.2. Ši Sutartis sudaryta, remiantis Pardavimo sąlygomis bei Pirkėjo Pasiūlymu, atitinkamai nurodytais
SD 3 ir SD 4 punktuose. Jei tarp minėtų dokumentų ir šios Sutarties nuostatų yra neatitikimų ar
prieštaravimų, pirmenybė teikiama Sutarties nuostatoms.
1.3. Jei Sutartis yra sudaryta lietuvių ir kita užsienio kalba (- omis) ir tuo atveju, jei yra neatitikimų tarp
Sutarties tekstų lietuvių ir kitos (- ų) užsienio kalbos (- ų), Sutarties tekstui lietuvių kalba turi būti
teikiama pirmenybė.
2. PARDAVIMO OBJEKTO KIEKIS IR KAINA
2.1. Pagal šią Sutartį Pirkėjas perka Pardavimo objektą, nurodytą SD.
2.2. Pardavimo objekto kiekis ir kaina nurodyti Sutarties 1 Priede.
2.3. Pardavėjas neįsipareigoja pateikti viso Pardavimo sąlygose nurodyto Pardavimo objekto kiekio
ir/arba atskirų Pardavimo objektą sudarančių metalo rūšių kiekių, tuo atveju, jeigu demontavus
Pardavimo objektą nebus rastas šiose Pardavimo sąlygose nurodytas Pardavimo objekto kiekis ir/ar
atitinkamos metalo rūšies kiekis, arba demontavus Pardavimo objektą bus rastas kitos rūšies
metalas nei nurodytas šiose Pardavimo sąlygose.
2.4. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam
PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį,

galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu, atskiras Sutarties pakeitimas nebus
sudaromas. PVM pasikeitimo rizika priskiriama Pirkėjui.
2.5. Jei Lietuvos Respublikos valiuta (toliau - Pirminė valiuta), atitinkamų valstybinių ar tarptautinių
institucijų nurodymu bus pakeista kita valiuta (toliau - Nauja valiuta), visos mokėtinos sumos pagal
Sutartį bus mokamos Nauja valiuta pagal Naujos valiutos įvedimo dieną nustatytą Naujos valiutos ir
Pirminės valiutos oficialų keitimo kursą.
2.6. Tuo atveju, jei Pirkėjas Pardavimo objektą norės išsivežti už Lietuvos Respublikos ribų, kur įsivežant
Lietuvos Respublikoje įsigytus daiktus pagal galiojančius teisės aktus privalomos atitinkamos
muitinės procedūros, Pirkėjas įsipareigos savo lėšomis ir iniciatyva gauti visus LR teisės aktuose
nurodytus dokumentus, įskaitant bet neapsiribojant Pardavimo objekto (krovinio) važtaraščius,
draudimus, eksporto, importo, muitinės bei kitus leidimus ir pan., reikalingus Pardavimo objekto
(kroviniui) vežti LR teritorijoje ir už LR teritorijos ribų. Taip pat Pirkėjas privalės per 2 (dvi) darbo
dienas pateikti Pardavėjui dokumentus, kurie patvirtintų minėtų procedūrų atlikimą. Jeigu Pirkėjas
dėl objektyvių priežasčių negalės pats atlikti minėtų procedūrų/veiksmų, tuomet jis privalės 100 proc.
kompensuoti visas išlaidas Pardavėjui, susijusias su muitinės tarpininkavimo paslaugomis bei visas
kitas išlaidas (dokumentų vertimo į atitinkamą užsienio kalbą, dokumentų pildymo ir pan.), kurias
Pardavėjas patirs dėl šiame punkte minimos aplinkybės. Už pasekmes, kilusias dėl šiame punkte
nurodytų reikalavimų nesilaikymo visais atvejais bus atsakingas Pirkėjas.
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3. PARDAVIMO OBJEKTO IŠSIVEŽIMO IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS
Išankstinė sąskaita Pirkėjui išrašoma ir pateikiama kaip nurodyta SD 10 punkte. Pirkėjas Pardavėjo
pateiktą išankstinę sąskaitą privalo apmokėti SD 11 punkte nurodyta tvarka. Pirkėjas, neatlikęs
mokėjimo SD 11 punkte nustatyta tvarka, Pardavėjui pareikalavus, moka SD 14 punkte nurodytus
delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
Pirkėjas sumokėjęs, bet neišsivežęs Pardavimo objekto iš Pardavimo objekto perdavimo vietos,
nurodytos SD 8 punkte, per SD 13 punkte nurodytą terminą, Pardavėjui pareikalavus, moka SD 14
punkte nurodytus delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
Visi Pirkėjo Pardavėjo teritorijoje atliekami darbai, įskaitant bet neapsiribojant, Pardavimo objekto
smulkinimo, demontavimo, pasikrovimo ir išsivežimo darbų organizavimas ir atlikimas, turi būti
vykdomi, vadovaujantis (aktualiomis redakcijomis) darbuotojų saugą ir sveikatą, civilinę saugą,
priešgaisrinę saugą, technologijų, sanitarijos ir aplinkos apsaugą (žemės, oro, vandens, gruntinių
vandenų ir kt.) darbe reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais,
Bendrovės vidaus teisės aktais, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos,
aplinkosaugos darbe instrukcijomis, kitais norminiais dokumentais, techniniais reikalavimais bei
pagal Pardavėjo teritorijoje galiojančią darbų organizavimo tvarką, su kuria jis pasirašytinai
supažindintas Pardavėjo atsakingo asmens.
Pirkėjas įsipareigos laikytis AB „Ignitis grupė“ (buvęs pavadinimas „Lietuvos energija“, UAB)
valdybos sprendimais patvirtintų Antikorupcinės politikos ir Etikos kodekso (politika ir kodeksas yra
vieši ir skelbiami interneto svetainėje www.ignitisgrupe.lt), kurie taip pat taikomi AB „Ignitis gamyba“,
kaip vienai iš AB „Ignitis grupė“ įmonei, reikalavimų taikymo vykdant Sutartį.
Pardavėjas, iki Pardavimo objekto smulkinimo, demontavimo, pasikrovimo ir išsivežimo darbų
pradžios, supažindina Pirkėją (pasirašytinai) su Pardavėjo rangovinių organizacijų ir komandiruoto
personalo darbų organizavimo Pardavėjo objektuose tvarkos aprašu (aktualia redakcija). Pirkėjas
įsipareigos laikytis šiame tvarkos apraše nustatytos tvarkos.
Pirkėjas yra atsakingas už savo įrenginius, įrankius ir kitus daiktus laikomus Pardavėjo
teritorijoje/darbo zonoje, bei šių daiktų apsaugos užtikrinimą. Pardavėjas neprisiims jokios rizikos ir
atsakomybės dėl Pirkėjo įrangos/technikos dingimo, vagystės ir pan.
Pardavimo objekto iš Pardavimo objekto perdavimo vietos, kuri nurodyta SD 8 punkte, pakrovimas
ir išvežimas atliekamas kaip nurodyta SD 12 ir SD 13 punktuose.
Pirkėjas gali išsivežti Pardavimo objektą didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone tik
tuo atveju, jei iki Pardavimo objekto išvežimo pateikia Pardavėjui leidimą važiuoti valstybinės ir (ar)
vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis.
Pirkėjas, pažeidęs SD 11 ir SD 13 punktuose nustatytus terminus, už kiekvieną uždelstą kalendorinę
dieną moka Pardavėjui SD 14 punkte nurodyto dydžio delspinigius, bei atlygina Pardavėjo dėl to
patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai.
Pirkėjui pažeidus SD 11 ir / arba SD 13 punktų reikalavimus ir per 3 (tris) kalendorines dienas po
Pardavėjo pranešimo jų neįvykdžius, laikoma, kad jis iš esmės pažeidė Sutartį. Tokiu atveju
Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu pranešęs Pirkėjui prieš 3 (tris)
kalendorines dienas.

3.11. Pardavėjui nutraukus Sutartį dėl BD 3.10 punkte nurodytos priežasties, Pirkėjas turės sumokėti
Pardavėjui SD 15 punkte nurodyto dydžio baudą, bei padengti Pardavėjo patirtus tiesioginius
nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda.
3.12. Kiti Pirkėjo įsipareigojimai nurodyti SD 17 punkte.
3.13. Kiti Pardavėjo įsipareigojimai nurodyti SD 18 punkte.
3.14. PPA Šalių pasirašomas Pirkėjui BD 3.1 punkte nurodyta tvarka apmokėjus išankstinę sąskaitą.
3.15. PVM sąskaitų faktūrų išrašymą atlieka Pardavėjas, pagal Šalių suderintą PPA.
3.16. Pardavimo objekto perdavimo vieta ir Pardavimo objekto perdavimo Pirkėjui momentas:
3.16.1. Pardavimo objekto perdavimo vieta – Pardavimo objekto Pardavėjo teritorijoje buvimo vieta;
3.16.2. Pardavimo objekto perdavimo Pirkėjui momentas – Šalims Pardavėjo teritorijoje pasirašius
PPA.
3.17. Nuo Pardavimo objekto perdavimo Pirkėjui momento, laikoma, jog Pardavėjas tinkamai įvykdė visas
Sutartyje nurodytas jam priskirtas pareigas, taip pat laikoma, jog Pardavėjas Pirkėjui tinkamai
perdavė Pardavimo objektą ir Pirkėjas Pardavėjui dėl Pardavimo objekto perdavimo pretenzijų
neturi, ir nuo šio momento Pirkėjui pereina visa rizika ir atsakomybė dėl Pardavimo objekto atsitiktinio
žuvimo, sugadinimo ar sudegimo.
3.18. Pirkėjo nuosavybės teisė į Pardavimo objektą atsiranda nuo Pardavimo objekto perdavimo
momento.
3.19. Pirkėjas pareiškia, jog sutinka su BD 3.1 ir BD 3.14 - 3.18 punktuose nustatyta Pardavimo objekto
perdavimo procedūra ir ateityje Pardavėjui pretenzijų dėl to nereikš.
4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
4.1. Pirkėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos
Sutarties įvykdymo užtikrinimui Pardavėjui turi pateikti banko išduotą garantiją (toliau – Sutarties
garantija) SD 16 punkte nurodytai sumai (originalą). Sutarties garantija turės galioti nuo Sutarties
sudarymo dienos iki šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. Tuo atveju, jei Sutartis bus
pratęsta, Sutarties garantija turės būti pratęsta tokiam pačiam laikotarpiui, kuriam buvo pratęsta
Sutartis, įtraukiant anksčiau pasirašytas sutartis. Sutarties galiojimo metu Pardavėjui panaudojus
visą ar dalį Sutarties garantijos, Pirkėjas per šiame punkte nurodytą terminą privalo pateikti naują ar
panaudotos dalies sumos Sutarties garantiją, taip kaip nurodyta BD 4.3. punkte.
4.2. Sutartis įsigalios Pirkėjui pateikus reikalaujamo Sutarties garantiją patvirtinančio dokumento
originalą.
4.3. Pardavėjui Sutarties galiojimo metu panaudojus visą Sutarties garantiją, Pirkėjas privalės pateikti
naują Sutarties garantiją SD 16 punkte nurodytai sumai. Tuo atveju, jei Pardavėjas panaudos tik dalį
Sutarties garantijos sumos, tuomet Pirkėjas privalės pateikti Sutarties garantiją, panaudotos
Sutarties garantijos dalies sumai, tikslu, kad bendra, naujai pateikta panaudotos Sutarties garantijos
dalies suma ir likusi nepanaudota Sutarties garantijos dalies suma, būtų SD 16 punkte nurodyta
suma. Pardavėjas turės teisę stabdyti tolesnį Pardavimo objekto Pardavimą iki kol bus pateikta nauja
ar panaudotos dalies sumos Sutarties garantija ir šiuo atveju Pardavėjas nekompensuoja jokių
Pirkėjo dėl Pardavimo sustabdymo patirtų nuostolių.
4.4. Sutarties garantiją gali išduoti Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje
ar Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruotas ar kitas tarptautinis bankas, turintis ne
žemesnį nei A- (A minus) pagal „Fitch Ratings“ agentūrą (arba „Standard&Poor’s“ arba „Moody’s“
reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio skolinimosi reitingą. Reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė
Sutarties garantiją, arba bendrovių grupė, kuriai priklauso bankas.
4.5. Sutarties garantiją Pirkėjas pateikia:
4.5.1. elektronine forma, kai Sutarties garantija pasirašyta jį išdavusio banko kvalifikuotu
elektroniniu parašu;
4.5.2. rašytine forma (originalą), kai Sutarties garantija pasirašyta jį išdavusio banko fiziniu parašu.
4.6. Sutarties garantija turi būti pateikta Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutarties
garantija turi būti besąlyginė ir neatšaukiama.
4.7. Pardavėjas pasinaudos Pirkėjo Sutarties garantija, kad kompensuotų bet kokius nuostolius, dėl
Pirkėjo neįvykdytų arba netinkamai įvykdytų šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.
4.8. Pirkėjui nepateikus per šios Sutarties BD 4.1. punkte nurodytą terminą Sutarties garantijos, laikoma,
kad ši Sutartis neįsigaliojo, ir Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui baudą, kuri numatyta SD 15
punkte, bei padengti Pardavėjo patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau
nurodyta bauda.

4.9. Pardavėjas grąžina Pirkėjui Sutarties garantiją ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo
Pirkėjo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos, pagal visas su Pardavėju sudarytas sutartis,
kurioms taikoma Sutarties garantija.
5. DĖL ŽALOS KOMPENSAVIMO
5.1. Sutarties vykdymo metu Pirkėjui pažeidus Pardavėjo įrenginius ar veikiančias komunikacijas, ar
sugadinus Pardavėjo nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant, ir aptarnaujančius įrenginius ir pan.
(toliau - Turtas), taip pat sugadinus ar pažeidus ir trečiųjų asmenų Turtą visais atvejais Pirkėjas
privalės atstatyti/suremontuoti arba kompensuoti Pardavėjui ir/ar tretiesiems asmenims (jei žala
buvo padaryta ir trečiųjų asmenų Turtui) Turto atstatymo/ remonto išlaidas bei patirtus nuostolius (jei
tokie buvo) bei atlyginti/kompensuoti žalą aplinkai/gamtai.
5.2. Pirkėjui pažeidus ar sugadinus Pardavėjo ar kitų trečiųjų asmenų Turtą, ar padarius žalą
aplinkai/gamtai, kiekvienu konkrečiu atveju:
5.2.1. Turtui/aplinkai/gamtai padarytą žalą nustato ir įvertina iš Pardavėjo, Pirkėjo, trečiųjų asmenų
(jei žala buvo padaryta ir trečiųjų asmenų Turtui), atstovų ir/ar atitinkamos srities eksperto (ų) (pagal kompetenciją turinčio (-ių) specialių žinių padarytai žalai įvertinti, toliau – Ekspertas)
sudaryta komisija (toliau – Komisija), kurią sudarys po 2 (du) Pardavėjo, Pirkėjo ir trečiojo
asmens atstovus ir pagal poreikį Ekspertas (-ai);
5.2.2. Komisija surašo (ir visi Komisijos nariai pasirašo) Turto žalos nustatymo protokolą, kuriame
bus:
5.2.2.1. įvardintas Turtas, kuriam buvo padaryta žala;
5.2.2.2. numatyti atlikti Turto atstatymui/remontui/žalos likvidavimui reikalingi darbai;
5.2.2.3. apskaičiuoti Turto atstatymui/remontui/žalos likvidavimui reikalingų atlikti darbų
kaštai bei kiti patirti nuostoliai;
5.2.2.4. nustatytas terminas, per kurį pažeistas ar sugadintas Turtas turės būti atstatytas/
suremontuotas ar likviduota padaryta žala aplinkai/gamtai.
5.2.3. Pardavėjas ar tretieji asmenys (jei žala buvo padaryta trečiųjų asmenų Turtui) priima
sprendimą,
kas
atliks
(Pardavėjas,
tretieji
asmenys
ar
Pirkėjas)
Turto
atstatymo/remonto/žalos
aplinkai/gamtai
likvidavimo
darbus,
atsižvelgdami
į
sugadintą/pažeistą Turtą, padarytą žalą aplinkai/gamtai bei reikalingus atlikti Turto
atstatymo/remonto/žalos
aplinkai/gamtai
likvidavimo
darbus,
įvertinę
esamą
situaciją/aplinkybes, Pirkėjo kompetencijas ir pan.
5.3. Pirkėjui pažeidus/sugadinus Turtą (tiek Pardavėjo, tiek trečiųjų asmenų) ar padarius žalą
aplinkai/gamtai, bus stabdomi darbai ir/arba Pardavimo objekto išvežimas iš Pardavėjo teritorijos iki
kol Komisija pasirašys Turto žalos nustatymo protokolą, jei nebus raštu susitarta kitaip.
5.4. Tuo atveju, jei Pardavėjas ar trečiasis asmuo (jei žala buvo padaryta trečiųjų asmenų Turtui)
nusprendžia, jog Turto atstatymo/remonto/žalos aplinkai/gamtai likvidavimo darbus atlieka Pirkėjas,
Pirkėjas yra įpareigotas:
5.4.1. Turto atstatymo/remonto/žalos aplinkai/gamtai likvidavimo darbus atlikti per Komisijos
nustatytą terminą ir, jei Pirkėjas neatlieka Turto atstatymo/remonto/žalos aplinkai/gamtai
likvidavimo darbų per nurodytą terminą, Pirkėjas, Pardavėjui ar trečiajam asmeniui,
priklausomai kieno Turtui buvo padaryta žala, pareikalavus, moka 50 (penkiasdešimt) Eur
dydžio baudą už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną;
5.4.2. atlyginti Pardavėjo ar trečiųjų asmenų, priklausomai kieno Turtui buvo padaryta žala, žalą
pagal pateiktą sąskaitą už kitus Pardavėjo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius (jei tokie
buvo) dėl Pirkėjo padarytos žalos jų Turtui. Sąskaitą Pirkėjas privalo apmokėti per 5 (penkias)
darbo dienas nuo jos pateikimo dienos. Tuo atveju, jei Pirkėjas neapmoka sąskaitos per
šiame punkte nurodytą terminą, Pirkėjas, Pardavėjui ar trečiajam asmeniui, priklausomai
kieno Turtui buvo padaryta žala, pareikalavus, moka 0,05 proc. delspinigius nuo sąskaitoje
nurodytos sumos, bet ne mažiau nei 50 (penkiasdešimt) Eur už kiekvieną uždelstą
kalendorinę dieną.
5.5. Visais atvejais Pirkėjo atliktus Turto atstatymo/remonto/žalos aplinkai/gamtai likvidavimo darbus
priims Pardavėjas ar trečiasis asmuo, priklausomai kieno Turtui buvo padaryta žala ir Ekspertas
(Pardavėjo sprendimu), pasirašydami Turto atstatymo/remonto/žalos aplinkai/gamtai likvidavimo
darbų perdavimo – priėmimo aktą. Tuo atveju, jei žala buvo padaryta trečiojo asmens Turtui, Pirkėjas
Pardavėjui el. paštu atsiųs pasirašytą (jo ir trečiojo asmens) Turto atstatymo/remonto darbų
perdavimo – priėmimo akto kopiją.
5.6. Pardavėjas ar trečiasis asmuo, priklausomai kieno Turtui buvo padaryta žala, gavę Pirkėjo Turto
atstatymo/remonto/žalos aplinkai/gamtai likvidavimo darbų atlikimo rezultatus juos įvertina ir esant

poreikiui, per 5 (penkias) darbo dienas pateikia savo pastabas. Visos Pardavėjo ar trečiojo asmens,
priklausomai kieno Turtui buvo padaryta žala, pastabos dėl atliekamų ir atliktų darbų kokybės, turės
būti įvertintos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po pastabų pateikimo, išskyrus atvejus,
kai Pardavėjas ar trečiasis asmuo, priklausomai kieno Turtui buvo padaryta žala, ir Pirkėjas raštu
susitars dėl kito termino. Nekokybiškai atliktus Turto atstatymo/remonto/žalos aplinkai/gamtai
likvidavimo darbus Pirkėjas turės ištaisyti per 15 (penkiolika) darbo dienų, jei Pardavėjas ar trečiasis
asmuo, priklausomai kieno Turtui buvo padaryta žala, ir Pirkėjas raštu nesusitars kitaip. Pirkėjui
atsisakant pašalinti Turto atstatymo/remonto/žalos aplinkai/gamtai likvidavimo darbų trūkumus,
Pardavėjas ar trečiasis asmuo, priklausomai kieno Turtui buvo padaryta žala, pasilieka galimybę šių
trūkumų pašalinimui pasitelkti kitą trečiąją šalį, o sąskaitą apmokėjimui už šių trūkumų pašalinimą
pateikti Pirkėjui, papildomai Pardavėjui ar trečiajam asmeniui, priklausomai kieno Turtui buvo
padaryta žala, sumokant 500 Eur (penkių šimtų eurų) dydžio baudą ir Sutarties BD 5.4.2 punkte
nurodyta tvarka atlyginant kitus patirtus nuostolius (jei tokių buvo).
5.7. Tuo atveju, jei Pirkėjo sugadinto/pažeisto Turto atstatymo/remonto/žalos aplinkai/gamtai likvidavimo
darbus atliks Pardavėjas ar tretieji asmenys, priklausomai kieno Turtui buvo padaryta žala,
Pardavėjas ar tretieji asmenys Pirkėjui pateiks sąskaitą už Turto atstatymo/remonto/žalos
aplinkai/gamtai likvidavimo darbus ir kitus patirtus nuostolius. Pirkėjas sąskaitą apmokės ne vėliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jos pateikimo dienos. Tuo atveju, jei Pirkėjas neapmokės
sąskaitos per šiame punkte nurodytą terminą, Pirkėjas, Pardavėjui ar trečiajam asmeniui,
priklausomai kieno Turtui buvo padaryta žala, pareikalavus, mokės 0,05 proc. delspinigius nuo
sąskaitoje nurodytos sumos, bet ne mažiau nei 50 (penkiasdešimt) Eur už kiekvieną uždelstą
kalendorinę dieną.
6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir
teisės aktuose nustatyta tvarka.
6.2. Bet kuri Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar
netinkamą vykdymą, jei įrodo, kad toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas buvo nulemtas
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių Sutarčiai
tinkamai ir laiku vykdyti arba Šalies (skolininko) kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
6.3. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis susitaria laikyti aplinkybes, kaip jos
reglamentuotos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintose „Atleidimo nuo atsakomybės, esant
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėse“.
6.4. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių
įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo momento,
kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokių aplinkybių atsiradimą, raštu apie tai informuoti kitą Šalį,
nurodyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės
vykdyti. Tokiu atveju, jei abi Šalys pripažįsta, kad susiklosčiusios aplinkybės yra pripažintinos
nenugalima jėga (force majeure), sutartinių įsipareigojimų vykdymas laikomas sustabdytu pagrįstai,
kol išnyks pirmiau nurodytos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per 5 (penkių) darbo
dienų terminą po to, kai Sutarties nevykdanti Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimos jėgos
(force majeure) aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo kitai Šaliai atlyginti nuostolius, susijusius su
negautu ar ne Sutartyje nustatytu terminu gautu pranešimu. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės
už Sutarties nevykdymą pagrindu. Pranešime turi būti nurodyta:
6.4.1. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių konkreti prievolė negali būti
vykdoma Sutartyje nustatytais terminais ir (ar) tvarka;
6.4.2. Visi galimi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes patvirtinantys įrodymai, kuriuos turi
Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes. Tuo atveju, jeigu Šalis, patyrusi
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, po pranešimo pateikimo kitai Šaliai dienos
gauna papildomų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes patvirtinančių įrodymų, visi
tokie įrodymai kitai Šaliai turi būti pateikti per kiek įmanoma trumpesnį terminą;
6.4.3. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių pradžia ir planuojama (tikėtina) pabaiga;

6.4.4. Nenugalimos jėgos (force majeure) įtaka tos Sutarties sąlygos įvykdymui, taip pat kitų šios
Sutarties sąlygų įvykdymui.
6.5. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalis atleidžiama nuo savo sutartinių
įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui. Kai dėl nenugalimos jėgos
(force majeure) aplinkybių Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 3 (tris)
mėnesius, kita Šalis turi teisę nutraukti arba sustabdyti Sutartį, raštu apie tai pranešusi Sutarties
nevykdančiai Šaliai.
6.6. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybių negalėjusi vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti savo sutartinių
įsipareigojimų vykdymą, jeigu Šalys nesusitarė kitaip. Šalis, nepranešusi apie aukščiau nurodytų
aplinkybių pasibaigimą ir (ar) neatnaujinusi savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo šiame punkte
nustatyta tvarka, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo patirtus nuostolius.
6.7. Sutarties nutraukimas arba sustabdymas nepanaikina pareigos sumokėti už iki Sutarties nutraukimo
ar sustabdymo perduotą Pardavimo objektą ir kitos Šalies teisės reikalauti atlyginti netesybas bei
nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo iki nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybių atsiradimo.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7. KONFIDENCIALI INFORMACIJA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
Pardavėjas turi teisę tvarkyti Pirkėjo ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų asmens duomenis šios Sutarties
sudarymo ir (ar) vykdymo tikslu bei pagrindu, įskaitant teisę tikrinti Pirkėjo duomenis bet kurios AB
„Ignitis grupė“, įmonių grupei priklausančios įmonės arba išorės duomenų bazėje bei teisę perduoti
Pirkėjo duomenis bet kuriai AB „Ignitis grupė“, įmonių grupei priklausančiai įmonei tiek, kiek tai
reikalinga tinkamam Sutarties sudarymui ir (ar) vykdymui užtikrinti.
7.1.1. Aukščiau nurodytais tikslais Pardavėjas tvarko šiuos Pirkėjo ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų
asmens duomenis: tapatybės duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą),
kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), mokėjimų duomenis
(mokėtinas sumas, nepadengtus įsiskolinimus, mokėjimų istoriją, kt.) ir kitus Pirkėjo pateiktus
duomenis bei kitą su Sutarties sudarymu ir vykdymu susijusią informaciją.
7.1.2. Detalesnė informacija apie tai, kaip Pardavėjas tvarko Pirkėjo asmens duomenis, skelbiama
Pardavėjo privatumo politikoje https://ignitisgamyba.lt/kontaktai/privatumo-politika/63.
Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje
neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria
neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios
Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities
specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui, ar kitus šiame Sutarties skyriuje numatytus atvejus.
Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo
įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo
suteikta. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba
gauta atskleidus ar turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje
numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai
Šaliai šios sutarties pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per
trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes.
Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies
reikalavimą sumokėti 3000,00 Eur (trijų tūkstančių eurų) dydžio baudą. Jeigu yra pareiškiamas
reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, šioje Sutartyje nustatyta bauda yra įskaitoma į nuostolius.
Visą informaciją, gautą Sutarties vykdymo metu, Pardavėjas gali naudoti savo ir/ar bet kurios AB
„Ignitis grupė“ įmonių grupei priklausančios įmonės ir (ar) Pardavėjo tiesiogiai ar netiesiogiai
kontroliuojamos bendrovės ir (ar) Pardavėjo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojančios bendrovės
vykdomos veiklos tikslais, ir tai nebus laikoma konfidencialumo įsipareigojimo pagal Sutartį
pažeidimu.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Šios Sutarties įsigaliojimo ir galiojimo terminai nurodyti SD 20 punkte.
8.2. Pirkėjas patvirtina, kad jis iki šios Sutarties pasirašymo įdėmiai, rūpestingai ir išsamiai apžiūrėjo
Pardavimo objektą, susipažino su Pardavimo objekto būkle, kokybe bei visomis kitomis savybėmis
ir jokių pretenzijų Pardavėjui dėl Pardavimo objekto būklės, kokybės ir kitų savybių neturi. Pirkėjas

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.
8.7.

8.8.
8.9.
8.10.
8.11.

8.12.

patvirtina, kad Pardavimo objektas, jo būklė, kokybė ir kitos savybės atitinka Pardavimo objekto
kainą bei Pirkėjo lūkesčius.
Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo
dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta.
Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama
nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai
Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.
Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo
vykdymo.
Sutartis gali būti keičiama arba pildoma tik joje numatytais atvejais ir tik Šalių susitarimu (išskyrus
aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus kai Sutarties nuostatos keičiamos ir be bendro raštiško Šalių
susitarimo). Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.
Pardavėjas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį
prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Pirkėjui. Pirkėjas privalo būti atsiskaitęs
su Pardavėju už faktiškai iki Sutarties nutraukimo dienos parduotą Pardavimo objekto kiekį.
Pirkėjas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško
Pardavėjo sutikimo.
Už Sutartį atsakingi Pardavėjo kontaktiniai asmenys nurodyti SD 21 punkte, Pirkėjo – SD 22 punkte.
Pasikeitus kontaktiniams asmenims, Šalys apie tai raštu praneša per 5 (penkias) darbo dienas.
Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jų sąlygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų
negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta
tvarka.
Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

9. SUTARTIES PRIEDAI
9.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną
kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
9.2. Pardavimo sąlygos ir Pirkėjo Pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.
10. ŠALIŲ REKVIZITAI
Pardavėjas:
AB „Ignitis gamyba“
Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai
Įmonės kodas: 302648707
PVM kodas: LT100006256115
A.s. Nr. LT40 7044 0600 0020 3369
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
Tel. Nr.: 8 618 37392
El. paštas: gamyba@ignitis.lt

Pirkėjas:

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
Nr. _________________________, Elektrėnai

1.

Pardavėjo atstovai

2.

Pirkėjas ir Pirkėjo
atstovas (-ai)

3.

Pardavimo sąlygos

4.

Pasiūlymas

PARDAVIMO OBJEKTAS
5.
6.
7.
8.

Pardavimo objektas
Pardavimo objekto
aprašymas
Pardavimo objekto
perdavimo vieta
Pardavimo objekto
paruošimas išvežimui

Elektrinės g. 21, Elektrėnai.
Pardavimo objektas demontuotas ir paruoštas išsivežimui.

MOKĖJIMO, IŠSIVEŽIMO IR KITOS SĄLYGOS
9.

Išankstinės sąskaitos
išrašymas ir pateikimas

Pardavėjas Pirkėjui išankstinę sąskaitą (100 proc. Sutarties kainos),
išrašo ir pateikia el. paštu per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties
pasirašymo.

10.

Išankstinės sąskaitos
apmokėjimas

Pirkėjas apmoka išankstinę sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo jos pateikimo dienos.

11.

Pardavimo objekto
pakrovimas

Pardavėjas Pardavimo objektą pakrauna savo lėšomis, priemonėmis ir
rizika.

12.

Pardavimo objekto
išvežimo iš Pardavimo
objekto perdavimo vietos
terminas

Pirkėjas Pardavimo objektą išsiveža iš Pardavimo objekto perdavimo
vietos savo lėšomis, priemonėmis ir rizika ne vėliau kaip per 15
(penkiolika) darbo dienų nuo išankstinės sąskaitos apmokėjimo dienos.

13.

Delspinigiai

0,05 proc. nuo Sutarties kainos (Eur be PVM) už kiekvieną uždelstą
kalendorinę dieną, bet ne mažiau nei 30 (trisdešimt) Eur.

14.

Bauda

10 proc. nuo Sutarties kainos (Eur be PVM), bet ne mažiau nei 50
(penkiasdešimt) Eur.

15.

Sutarties Garantija, Eur

Nenumatyta.

16.

Kiti Pirkėjo
įsipareigojimai

Pardavimo objektą išsivežant už Lietuvos Respublikos ribų, muitinės
procedūras tvarko Pirkėjas (numatyta Sutarties BD 2.6 punkte).

17.

Kiti Pardavėjo
įsipareigojimai

Nenumatyta.

18.

Kitos sąlygos

Nenumatyta.

19.

Sutarties įsigaliojimo ir
galiojimo terminas

Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško
Pardavėjo ir Pirkėjo įsipareigojimų įvykdymo.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20.

Pardavėjo kontaktiniai
asmenys

21.

Pirkėjo kontaktiniai
asmenys

22.

Priedai

1 Priedas - Pardavimo objekto kiekis ir kaina, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Pardavėjas:

AB „Ignitis gamyba“
Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai
Įmonės kodas: 302648707
PVM kodas: LT100006256115
A.s. Nr. LT40 7044 0600 0020 3369
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
Tel. Nr.: 8 618 37392
El. paštas: gamyba@ignitis.lt

Pirkėjas:

1 Priedas
prie Sutarties Nr.____________
PARDAVIMO OBJEKTO KIEKIS IR KAINA

Pardavimo
objekto Nr.

Pardavimo objekto
pavadinimas

Kiekis,
vnt.

Kaina, Eur už vnt.
Be PVM

Sutarties kaina:

Pardavėjas:
AB „Ignitis gamyba“
Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai
Įmonės kodas: 302648707
PVM kodas: LT100006256115
A.s. Nr. LT40 7044 0600 0020 3369
AB SEB bankas
Banko kodas: 70440
Tel. Nr.: 8 618 37392
El. paštas: gamyba@ignitis.lt

Pirkėjas:

Kaina, Eur
Be PVM

PVM (21 %)

Su PVM

