KVIETIMO DALYVAUTI PARDAVIMO OBJEKTO PARDAVIME SĄLYGOS
2021-09-23 Nr. PRKS-11
Pardavimo sąlygos arba Sąlygos – šios Kvietimo dalyvauti Pardavimo objekto Pardavime sąlygos,
kurios susideda iš Pardavimo sąlygų bendrosios ir specialiosios dalies.
Pardavimo sąlygų bendroji dalis (toliau – BD) – šių 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) – šių Pardavimo sąlygų specialioji dalis, kurioje
detalizuojamas Pardavimo objektas, Pardavimo objekto apimtis, kiekis, Pardavimo objekto priėmimo perdavimo tvarka bei kitos Pardavimo sąlygos.
Pardavimas – AB „Ignitis gamyba“ atliekamas pardavimas, kurio tikslas – parduoti Pardavimo objektą.
Pardavimo objektas - nurodytas SD, Pardavimo objektu taip pat gali būti laikoma Pardavimo objekto dalis
(tuo atveju, jei Pardavimo objektas skaidomas į dalis).
Pardavėjas – AB „Ignitis gamyba“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti
bendrovė, įmonės kodas 302648707, esanti Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuva.
Pardavimų komisija – AB „Ignitis gamyba“ generalinio direktoriaus sprendimu paskirta Nenaudotino turto,
atsargų, medžiagų pardavimo komisija, kuri pagal jai suteiktus įgaliojimus organizuoja ir vykdo AB „Ignitis
gamyba“ Pardavimus.
Tvarkos aprašas – AB „Ignitis gamyba“ (iki pavadinimo pakeitimo „Lietuvos energijos gamyba“, AB)
Nenaudotino turto, atsargų, medžiagų pardavimo tvarkos aprašas, patvirtintas AB „Ignitis gamyba“
generalinio direktoriaus sprendimu.
Dalyvis – kiekvienas ūkio subjektas (-ai) – fizinis asmuo (-enys), privatusis juridinis asmuo (-enys),
viešasis juridinis asmuo (-enys), kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – ketinantis įsigyti
Pardavimo objektą ir dalyvaujantis Pardavime.
Šalis - Pardavėjas arba Laimėjęs dalyvis, kiekvienas atskirai. Šalys – Pardavėjas ir Laimėjęs dalyvis abu
kartu.
Derybos – Pardavimo procedūrų etapas, kurio metu Pardavėjas derasi su Dalyviais, atrinktais pagal
Pardavimo sąlygas, dėl Pasiūlymo kainos bei kitų Pasiūlymo sąlygų.
Pasiūlymas – pagal Pardavėjo nustatytas Pardavimo sąlygas Dalyvio raštu pateiktų dokumentų ir
elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma pirkti Pardavimo objektą.
Pirminis pasiūlymas – pagal Pardavėjo nustatytas sąlygas Dalyvio pateiktų pirminių dokumentų visuma.
Galutinis pasiūlymas – pagal Pardavėjo nustatytas sąlygas po Derybų (visų etapų, jei Derybos vykdomos
keliais etapais) Dalyvio pateiktų dokumentų visuma, įskaitant Pirminiame pasiūlyme pateiktus
dokumentus, išskyrus juose nurodytas sąlygas, kurios buvo pakeistos Derybų metu ir (ar) Galutiniame
pasiūlyme. Tuo atveju, jei Derybos nebuvo vykdomos – Dalyvio Pirminis pasiūlymas laikomas Galutiniu
pasiūlymu.
Laimėjęs dalyvis – Dalyvis, kurio Pasiūlymas šiose Pardavimo sąlygose nustatyta tvarka Pardavimų
komisijos buvo nustatytas laimėjusiu.
Laimėjęs pasiūlymas – Pardavimų komisijos pagal Tvarkos aprašą ir Pardavimo Sąlygas atrinktas
geriausias Pasiūlymas.
Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio dalyvio ir Pardavėjo.
Pardavimo objekto priėmimo – perdavimo aktas (toliau – PPA) – Pardavimo objekto priėmimo ir
perdavimo įforminimo aktas.
Pardavėjo teritorija – nurodyta SD 7 punkte.

1.1.

1.2.

PARDAVIMO SĄLYGŲ BENROJI DALIS
1. BENDROS NUOSTATOS
AB „Ignitis gamyba“ parduoda SD 9 punkte nurodytu būdu Pardavimo objektą ir kviečia Dalyvius
pateikti Pasiūlymus šio Pardavimo objekto įsigijimui. Dalyvis negali teikti Pasiūlymo įsigyti
Pardavimo objektą, jei Dalyvis Pardavimo metu turi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų Pardavėjui
ir/arba su Dalyviu Pardavėjas yra nutraukęs sutartinius santykius dėl netinkamo jų vykdymo.
Pardavėjas neatlygina Dalyviui jokių išlaidų, susijusių su Pasiūlymų dalyvauti Pardavime
parengimu ir pateikimu, taip pat išlaidų, susijusių su: 1) dokumentų kopijavimu, spausdinimu, pašto
ar kurjerių pašto paslaugomis; 2) komandiruotėmis ir susirinkimais, transportu, apgyvendinimu,
atlyginimais, mokesčiais advokatams, dokumentų tvarkymu ir valstybiniais mokesčiais, taip pat
kitomis išlaidomis, susijusiomis su dalyvavimu Pardavime.
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Pardavėjas dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių arba Dalyvio siūlomos mažos ir Pardavėjui
nepriimtinos kainos gali nutraukti Pardavimo procedūras iki Sutarties dėl Pardavimo objekto
sudarymo, neprisiimdamas jokios atsakomybės Dalyvių atžvilgiu.
Pardavimo Sąlygos skelbiamos kaip nurodyta SD 29 punkte.
Pateikdami Pasiūlymus, Dalyviai sutinka su visais Sąlygose nustatytais reikalavimais. Dalyviai
privalo atidžiai perskaityti visus Sąlygų reikalavimus, jų priedus ir laikytis jose nustatytų reikalavimų.
Dalyviai, kurių pateikti Pasiūlymai atitiks Sąlygų reikalavimus, gali būti pakviesti į Derybas dėl
Pasiūlymo kainos bei kitų Pardavimo sąlygų. Derybos bus vykdomos iki Dalyvių Galutinių
pasiūlymų pateikimo. Esant poreikiui, gali būti organizuojami keli Derybų etapai.
Bet kokie Pardavėjo ir Dalyvių tarpusavio santykiai reguliuojami šiomis Sąlygomis bei kitais
Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai tarp Pardavėjo ir Dalyvių sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Norėdami išsiaiškinti klausimus, susijusius su vykdomu Pardavimu, Dalyviai gali kreiptis į SD 24
punkte nurodytus asmenis.
Pardavėjas pažymi, jog yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam
saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių
įstatymu (toliau – Nacionalinio saugumo įstatymas) (aktuali redakcija) patvirtintą antros kategorijos
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą (2 priedo 3 dalis), todėl vykdydamas
Pardavimo objekto pardavimo procedūras vadovaujasi Nacionaliniam saugumo įstatymu ir jį
įgyvendinančiuose teisės aktuose įtvirtintais reikalavimais bei įpareigojimais, o taip pat esant
poreikiui Pardavėjas gali inicijuoti Laimėjusio dalyvio patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo
interesams Nacionalinio saugumo įstatyme nustatyta tvarka.
2. PARDAVIMO OBJEKTAS IR SĄLYGOS
Visa reikalinga informacija apie Pardavimo objektą pateikta SD.
Pardavimo objektas bus parduotas Dalyviui, kuris bus atrinktas kaip Laimėjęs dalyvis, ir su kuriuo
Pardavėjas sudarys Sutartį.
Pardavimo objektą Dalyvis turi teisę apžiūrėti (iš anksto suderinus laiką su SD 2 punkte nurodytu
(-ais) asmeniu (-imis)) Pardavimo objekto perdavimo vietoje, nurodytoje SD 7 punkte, iki Pirminių
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nurodytos SD 25 punkte. Dalyvis, prieš pateikdamas
Pirminį pasiūlymą turi teisę pats (ar pasitelkdamas ekspertus bei kitus tinkamai įgaliotus asmenis)
apžiūrėti ir įvertinti Pardavimo objekto būklę/kiekį/sudėtį, kad įsitikintų jo tinkamumu ir galėtų
pateikti atitinkamą Pirminį pasiūlymą. Pardavėjo atstovas dalyvaus visų apžiūrų metu.
Dalyvis (-iai), kurio (-ių) pateiktas Pasiūlymas atitiks Sąlygų reikalavimus ir bus pakviestas (-i) į
Derybas, esant poreikiui, galės papildomai apžiūrėti ir įsivertinti Pardavimo objektą (iš anksto
suderinus laiką su SD 2 punkte nurodytų (-ais) asmeniu (-imis)) iki Galutinių pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos.
Laimėjęs dalyvis galės išvežti Pardavimo objektą didžiagabaritę ir (ar) sunkiasvorę transporto
priemonę tik tuo atveju, jei iki Pardavimo objekto išvežimo pateiks Pardavėjui leidimą važiuoti
valstybinės ir (ar) vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto
priemonėmis.
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.
Visi Laimėjusio dalyvio 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 bus supažindintas Pardavėjo atsakingo asmens.
Laimėjęs dalyvis privalo būti susipažinęs ir santykiuose su Pardavėju ir Sutarties vykdymui
pasitelkiamomis trečiosiomis šalimis laikytis AB „Ignitis grupė“ (buvęs pavadinimas „Lietuvos
energija“, UAB) įmonių grupės Antikorupcinės politikos ir Etikos kodekso nuostatų (politika ir
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kodeksas yra vieši ir skelbiami interneto svetainėje www.ignitisgrupe.lt), kurie taip pat taikomi AB
„Ignitis gamyba“, kaip vienai iš AB „Ignitis grupė“ įmonei, įtvirtinančių gerosios verslo praktikos,
etikos ir elgesio normas. Laimėjęs dalyvis privalo užtikrinti, kad šio punkto reikalavimų laikytųsi
Laimėjusio dalyvio ir/ar Sutarties vykdymui jo pasitelkiamų trečiųjų šalių darbuotojai ir kiti atstovai.
Laimėjęs dalyvis privalės nedelsiant informuoti apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias
aplinkybes, dėl kurių Sutartis gali neatitikti Etikos kodekso nuostatų, nacionalinio saugumo,
korupcijos prevencijos, ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų ar kitų viešųjų interesų apsaugai
skirtų teisės aktų reikalavimų.
Pardavėjas, Pardavimo objekto pardavimo procedūrų metu, arba pasirašius Sutartį iki Pardavimo
objekto smulkinimo, demontavimo, pasikrovimo ir išsivežimo darbų pradžios, supažindins
Laimėjusį dalyvį (pasirašytinai) su Pardavėjo rangovinių organizacijų ir komandiruoto personalo
darbų organizavimo Pardavėjo objektuose tvarkos aprašu (aktualia redakcija). Laimėjęs dalyvis
įsipareigos laikytis šiame tvarkos apraše nustatytos tvarkos.
Laimėjęs dalyvis 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 Laimėjusio dalyvio įrangos/technikos dingimo, vagystės ir pan.
Pardavimo objekto iš Pardavimo objekto perdavimo vietos, kuri nurodyta SD 7 punkte, pakrovimas
ir išvežimas bus atliekamas kaip nurodyta SD 12 ir SD 13 punktuose.
PPA Šalių pasirašomas Laimėjusiam dalyviui BD 3.2 punkte nurodyta tvarka apmokėjus išankstinę
sąskaitą faktūrą.
PVM sąskaitų faktūrų išrašymą atlieka Pardavėjas, pagal Šalių suderintą PPA.
Pardavimo objekto perdavimo vieta ir Pardavimo objekto perdavimo Laimėjusiam dalyviui
momentas:
2.15.1. Pardavimo objekto perdavimo vieta – Pardavimo objekto Pardavėjo teritorijoje buvimo
vieta;
2.15.2. Pardavimo objekto perdavimo Laimėjusiam dalyviui momentas – Šalims Pardavėjo
teritorijoje pasirašius PPA.
Nuo Pardavimo objekto perdavimo Laimėjusiam dalyviui momento, laikoma, jog Pardavėjas
tinkamai įvykdė visas Sutartyje nurodytas jam priskirtas pareigas, taip pat laikoma, jog Pardavėjas
Laimėjusiam dalyviui tinkamai perdavė Pardavimo objektą ir Laimėjęs dalyvis Pardavėjui dėl
Pardavimo objekto perdavimo pretenzijų neturi, ir nuo šio momento Laimėjusiam dalyviui pereina
visa rizika ir atsakomybė dėl Pardavimo objekto atsitiktinio žuvimo, sugadinimo ar sudegimo.
Laimėjusio dalyvio nuosavybės teisė į Pardavimo objektą atsiras nuo Pardavimo objekto perdavimo
momento.
Dalyviai turi atitikti minimalius SD 14 punkte nurodytus Dalyvių kvalifikacijai keliamus reikalavimus.
Dalyviai kartu su Pirminiu pasiūlymu turi pateikti visus Dalyvių kvalifikaciją patvirtinančius
dokumentus, nurodytus 2 Priede „Reikalavimai Dalyvių kvalifikacijai“. Dalyvių kvalifikaciją
patvirtinančios dokumentų kopijos turi būti patvirtintos Dalyvių vadovo ar jo įgalioto asmens parašu,
nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir
antspaudą (jei reikalavimas turėti antspaudą nustatytas įstatymuose ar juridinio asmens steigimo
dokumentuose).
Kiti Dalyvių įsipareigojimai perkant Pardavimo objektą nurodyti SD 19 punkte.
Kiti Pardavėjo įsipareigojimai parduodant Pardavimo objektą nurodyti SD 20 punkte.
Sutarties įsigaliojimo ir galiojimo terminai nurodyti SD 22 punkte.
Laimėjęs dalyvis ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos
Sutarties įvykdymo užtikrinimui privalės pateikti banko išduotą garantiją (toliau – Sutarties
Garantija) SD 18 punkte nurodytai sumai, kuri turės galioti nuo Sutarties sudarymo dienos ir ne
trumpiau kaip Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. Pardavėjui Sutarties galiojimo metu
panaudojus Sutarties Garantiją, Laimėjęs dalyvis privalės pateikti naują Sutarties Garantiją tai
pačiai sumai, kuri turės galioti ne trumpiau nei galioja Sutartis. Sutartis įsigalios Laimėjusiam
dalyviui pateikus reikalaujamos Sutarties Garantijos originalą.
3. KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS
Pardavimo objekto kaina, kurią Dalyvis nurodo savo Pasiūlyme, apima visus mokesčius ir
apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant ir kitas
Dalyvio išlaidas.
Išankstinė sąskaita faktūra Laimėjusiam dalyviui išrašoma ir pateikiama kaip nurodyta SD 10
punkte. Laimėjęs dalyvis Pardavėjo pateiktą išankstinę sąskaitą faktūrą privalo apmokėti SD 11
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punkte nurodyta tvarka. Laimėjęs dalyvis, neatlikęs mokėjimo SD 11 punkte nustatyta tvarka,
Pardavėjui pareikalavus, moka SD 16 punkte nurodytus delspinigius už kiekvieną uždelstą
kalendorinę dieną.
Laimėjęs dalyvis sumokėjęs, bet neišsivežęs Pardavimo objekto iš Pardavimo objekto perdavimo
vietos, nurodytos SD 7 punkte, per SD 13 punkte nurodytą terminą, Pardavėjui pareikalavus, moka
SD 16 punkte nurodytus delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
Tuo atveju, jei Laimėjęs dalyvis Pardavimo objektą norės išsivežti už Lietuvos Respublikos ribų,
kur įsivežant Lietuvos Respublikoje įsigytus daiktus pagal galiojančius teisės aktus privalomos
atitinkamos muitinės procedūros, Laimėjęs dalyvis 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 Laimėjęs dalyvis
privalės per 2 (dvi) darbo dienas pateikti Pardavėjui dokumentus, kurie patvirtintų minėtų procedūrų
atlikimą. Jeigu Laimėjęs dalyvis 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 Laimėjęs dalyvis.
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS
Dalyviai gali pateikti tik vieną Pasiūlymą, užpildant šių Sąlygų 3 Priede pateiktą Pasiūlymo formą.
Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas nurodytas SD 25 punkte.
Pasiūlymai pateikiami SD 27 punkte nurodytu (-ais) būdu (-ais) ir adresu (-ais).
Pasiūlymai, gauti pasibaigus Pasiūlymų pateikimo terminui, nebus priimami ir vertinami.
Pasiūlymai ir jų pataisymai, gauti iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus peržiūrimi ne
vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Dalyviai gali pakeisti arba atšaukti savo Pasiūlymus, apie tai raštu pranešdami Pardavėjui iki
nustatytos Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasibaigus šiam terminui Pasiūlymai negali būti
keičiami ar atšaukiami.
Visi Pasiūlymų dokumentai turi būti pasirašyti Dalyvių ar jų tinkamai įgaliotų asmenų. Jei
Pasiūlymus pasirašys Dalyvių įgalioti asmenys, prie Pasiūlymų turi būti pridėtas rašytinis
įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.
Pasiūlymuose turi būti nurodytas jų galiojimo terminas, kuris turi būti ne trumpesnis nei nurodytas
SD 26 punkte, skaičiuojant nuo Pasiūlymų pateikimo dienos. Pardavimų procedūrą laikinai
sustabdžius, Pasiūlymų galiojimo laikotarpis pratęsiamas tokio laikino sustabdymo laikotarpiui. Jei
Pasiūlymuose jų galiojimo laikas nenurodytas, laikoma, kad Pasiūlymai galioja SD 26 punkte
nurodytą kalendorinių dienų skaičių, nuo Pasiūlymų pateikimo dienos.
Pasiūlymai ir kita korespondencija bei dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Jei dalis
korespondencijos pateikiama kita nei lietuvių kalba, kartu turi būti pridedamas Pasiūlymą teikiančio
Dalyvio parašu patvirtintas korespondencijos vertimas į lietuvių kalbą.
Pardavėjas turi teisę Pasiūlymų pateikimo terminą pratęsti. Visiems Dalyviams, kuriems buvo
pateiktos Sąlygos, Pardavėjas atskirai raštu praneš naują Pasiūlymų pateikimo termino pabaigą.
Pardavėjas neatsako dėl Pasiūlymų, kurie nebuvo gauti ar gauti pavėluotai dėl telekomunikacijų
priemonių darbo sutrikimų ar kitų nenumatytų atvejų. Pardavėjas, gavęs Pasiūlymus pasibaigus
Pirminių pasiūlymų pateikimo terminui, apie tai informuoja Dalyvį, o tokio Pasiūlymo nevertina.
5. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS
Pasiūlymus nagrinės, palygins ir įvertins Pardavimų komisija. Pasiūlymai bus nagrinėjami bei
vertinami konfidencialiai, Dalyviams ar jų įgaliotiesiems atstovams nedalyvaujant. Jeigu nustatoma,
kad Dalyviai tiesiogiai ar netiesiogiai kokiu nors būdu bandė daryti įtaką, kad jiems būtų palankiau
taikomos Pardavimo procedūros, Pardavėjas gali atmesti jų Pasiūlymus.
Pardavėjas vertins kartu su Dalyvio Pasiūlymu pateiktus Dalyvio kvalifikaciją patvirtinančius
dokumentus. Tuo atveju, jeigu Dalyvis, nepateiks kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, arba,
Pardavėjo prašymu, nepatikslins pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją,
tokiu atveju Dalyvio Pasiūlymas bus atmestas ir jis negalės toliau dalyvauti Pardavime.
Dalyvių pateikti Pasiūlymai atmetami, jeigu pateikti Pasiūlymai neatitinka Sąlygose nurodytų
reikalavimų. Atmesti Pasiūlymai nebus vertinami.
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Sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkantys Galutiniai pasiūlymai (tuo atveju, jei Derybos nebuvo
vykdomos – Pirminiai pasiūlymai) bus vertinami remiantis kriterijumi, kuris nurodytas SD 28 punkte.
Pasiūlymų kainą Dalyviai nurodo Sąlygų 3 Priede esančioje lentelėje.
Galutinio pasiūlymo kaina negali būti mažesnė nei Pirminio pasiūlymo kaina. Jeigu Dalyvis,
teikdamas Galutinį pasiūlymą, nurodo mažesnę kainą, jo Pirminis pasiūlymas bus laikomas
Galutiniu pasiūlymu.
Tuo atveju, jei buvo vykdomos Derybos ir po Derybų Dalyvis nepateikia Galutinio pasiūlymo, jo
Pirminis pasiūlymas laikomas Galutiniu pasiūlymu. Dalyvio Pasiūlymas taip pat laikomas Galutiniu
pasiūlymu, kai jis be pateisinamos priežasties neatvyksta į Derybas.
Laimėjusiu pasiūlymu bus pripažintas Galutinis pasiūlymas (tuo atveju, jei Derybos nebuvo
vykdomos – Pirminis pasiūlymas), atitinkantis visus Sąlygose nustatytus reikalavimus, ir kurio
Pasiūlymo kaina bus didžiausia vertinant pagal SD 28 nurodytą Pasiūlymo vertinimo kriterijų. Kai
keli Galutiniai pasiūlymai (tuo atveju, jei Derybos nebuvo vykdomos – Pirminis pasiūlymas)
pateikiami vienodomis kainomis, Laimėjusiu dalyviu laikomas Dalyvis, anksčiausiai pateikęs
Pirminį pasiūlymą.
Pardavėjas, priėmęs sprendimą dėl Laimėjusio pasiūlymo, informuoja apie tai visus Pasiūlymus
pateikusius Dalyvius ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo
dienos.
Vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ patvirtintu Grupės korupcijos rizikos vertinimo standartu, kuris taip
pat taikomas AB „Ignitis gamyba“, kaip vienai iš AB „Ignitis grupė“ įmonei, prieš sudarant Sutartį su
Laimėjusiu dalyviu, kuris pagal Grupės korupcijos rizikos vertinimo standartą būtų priskiriamas
didesnei nei maža korupcinei rizikai, bus atliekamas stropus sandorio (planuojamos sudaryti
Sutarties) ir veiklos partnerio (Laimėjusio dalyvio) patikrinimas. Atsižvelgiant į tai, po laimėtojo
pripažinimo, Laimėjęs dalyvis privalės užpildyti Pardavėjo atsakingo asmens pateiktą klausimyną
ir pateikti jį Pardavėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumento gavimo dienos, nebent Šalys
susitartų dėl kito termino atsižvelgiant į reikšmingas aplinkybes. Pardavėjas, gavęs Laimėjusio
dalyvio užpildytą klausimyną, pateiks atsakymą dėl galimybės sudaryti Sutartį su Laimėjusiu
dalyviu per 5 d. d.
Atlikus sandorio ir veiklos partnerio patikrinimą ir gavus teigiamą atsakymą dėl galimybės sudaryti
Sutartį su Laimėjusiu dalyviu, Pardavėjas informuos apie tai Laimėjusį dalyvį bei atsiųstame
pranešime nurodys preliminarų Sutarties pasirašymo terminą.
Jei Dalyvis, kurio Pasiūlymas gali būti pripažintas Laimėjusiu pasiūlymu ir kuriam buvo pasiūlyta
sudaryti Sutartį: 1) raštu atsisako sudaryti Sutartį, 2) neatvyksta sudaryti Sutarties iki tam nustatytos
datos, 3) nesudaro Sutarties per Pardavėjo nustatytą laikotarpį, laikoma, kad toks Dalyvis atsisakė
sudaryti Sutartį. Tokiu atveju Dalyvis privalės sumokėti Pardavėjui baudą, kuri numatyta SD 17
punkte, bei padengti Pardavėjo patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau
nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp Sutartį atsisakiusio
sudaryti Dalyvio Galutinio pasiūlymo (tuo atveju, jei Derybos nebuvo vykdomos – Pirminio
pasiūlymo) kainos (Eur be PVM) ir kito Dalyvio, Pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti
Sutartį Dalyvio, Galutinio pasiūlymo (tuo atveju, jei Derybos nebuvo vykdomos – Pirminio
pasiūlymo) kainos (Eur be PVM). Pardavėjas turės teisę pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam Dalyviui,
kurio kaina yra antra pagal dydį po atsisakiusio sudaryti Sutartį Dalyvio.
6. SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS
Pardavėjas į gautą Dalyvio prašymą raštu atsakys per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo gavimo dienos,
ir ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei
toks prašymas yra gautas ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki Pirminių pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos.
Preliminari Sutarties pasirašymo data nurodyta SD 23 punkte. Pardavėjas neįsipareigoja su
Laimėjusiu dalyviu pasirašyti Sutarties arba sudaryti Sutartį šiose Sąlygose numatytais terminais.
Pardavėjas turi teisę peržiūrėti (patikslinti) šias Sąlygas savo iniciatyva iki Pirminių pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Bet kurie tokie patikslinimai bus skelbiami kaip nurodyta SD 29
punkte, ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.
Tuo atveju, kai Pardavėjas Dalyviui pateikia šių Sąlygų patikslinimus ir negali užtikrinti, kad Dalyviai
gautų tokius patikslinimus ne vėliau kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki Pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos, tuomet Pardavėjas nukelia Pasiūlymų pateikimo termino pabaigą, suteikdamas
pakankamai laiko Dalyviui susipažinti su tokiais patikslinimais, rengiant savo Pasiūlymą.

