PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. VP-21/7695
2019 m. spalio 3 d.
Grūžiai
Pasvalio rajono Gružių vaikų globos namai (toliau - Globos namai), įstaigos kodas
169250587, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,
registruota buveinė yra Kalno g. 5, Gružių k., LT-39362 Pasvalio r., atstovaujama direktorės Danutės
Kazickienės, veikiančios Pasvalio rajono savivaldybės mero nuostatus (toliau - Pirkėjas), ir UAB
„EM SI“, juridinio asmens kodas 120643955, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre, registruota buveinė yra Z. Sierakausko 15 A-6, Vilniuje,
atstovaujama direktorės Jurgitos Sindeikės, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau - Tiekėjas),
toliau kartu šioje prekių pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi,
sudarė šią prekių pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų
sąlygų.
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Sutarties dalykas - degalai (benzinas A95, dyzelinas) (toliau - degalai arba prekės), skirti
Globos namų transporto priemonėms.
1.2. Degalai turi būti sertifikuoti, kokybiški, atitikti ES ir tarptautinių standartų degalams
nustatytus kokybės reikalavimus.
1.3. Tiekėjas privalo sudaryti sąlygas Pirkėjui degalus įsigyti pagal faktinį Pirkėjo poreikį, bet
kurioje Tiekėjo degalinėje, atsiskaitant Tiekėjo išduotomis mokėjimo kortelėmis. Tiekėjas privalo
nemokamai išduoti Pirkėjui mokėjimo korteles - pagal Pirkėjo pateiktą poreikį. Tiekėjas nemokamai
išduoda naujas ir keičia susidėvėjusias mokėjimo korteles.
1.4. Tiekėjas turi garantuoti nenutrūkstamą degalų užpylimą degalinėse, esančiose Pasvalio
miesto seniūnijos arba Pasvalio apylinkių seniūnijos teritorijoje, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio miestuose, įskaitant poilsio ir švenčių dienas.
2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ
2.1. Sutarties vykdymo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo data (kai sutartį pasirašo abi Šalys).
Degalų tiekimo laikotarpis - 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2019
m. lapkričio 1 d.
2.2. Sutartis galioja 36 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos arba kol bus pasiekta Sutarties 3.2
punkte numatyta maksimali Sutarties vertė.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS
3.1.
Sutarties prekių kaina privalo suteikti pasiūlyme nurodytą antkainį/nuolaidą kiekvienam
litrui degalų nuo tuo metu esančios AB „Orlen Lietuva“ terminalo, adresu: Juodeikių km., Mažeikių r.,
protokolo (http://www.orlenlietuva.lt/LT/Wholesale/Puslapiai/Kainu-protokolai.aspx) bazinės 1 litro
kainos, nepriklausomai nuo Pirkėjo per mėnesį įsigyjamo degalų kiekio. Jei Lietuvoje naftos produktus
gaminanti įmonė OL viešai neskelbia ir neteikia kainų protokolų, taikomas paskutinio paskelbto/pateikto
protokolo bazinis įkainis. Jei protokolai neskelbiami/neteikiami ilgiau nei 5 dienas, praėjus šiam laikui
prekių įkainis apskaičiuojamas iš degalinėje Prekių pirkimo momentu skelbtos kainos atėmus 0,05 EUR.
Lietuvoje naftos produktus gaminančios įmonės OL terminalo, adresu: Juodeikių km., Mažeikių r.,
/O

protokole skelbiant kelių skirtingų klasių degalų bazines kainas, kitos klasės degalų kaina pradedama
taikyti tik tada, kai ankščiau naudotos degalų klasės kaina nebeskelbiama. Į prekių kainą yra įskaičiuotas
PVM, visi kiti mokesčiai.
3.2 Maksimali sutarties vertė negali viršyti 36300,00 Eur su PVM per visą Sutarties galiojimo
laikotarpį. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių
nustatymo metodika, šiai sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas - kintamo įkainio kainodara.
3.3. Už kiekvieną degalų litrą Tiekėjas suteikia Pirkėjui antkainį/nuolaidą degalams :
3. 3. 1. Benzinui A95
ur;
3. 3. 2. Dyzelinui
Eur.
3.4. Suma, kurią Pirkėjas sumokės Tiekėjui už suteiktas Prekes, priklausys nuo faktiškai įsigytų
Prekių kiekio.
3.5. Tiekėjo suteikiama antkainis/nuolaida yra fiksuota ir Sutarties galiojimo laikotarpiu
nekeičiama.
3.6. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:
3.6.1. Tiekėjas per 5 dienas pasibaigus mėnesiui, turi pateikti Pirkėjui ataskaitą apie kiekvienos
kortelės naudojimą per praėjusį mėnesį. Ataskaitoje turi būti nurodomas kortelės Nr., įsigytų degalų
pavadinimas, kiekis, vieta, data, laikas, vieno litro kaina, bendra suma ir kiti reikalingi duomenys.
3.6.2. Už per praėjusį mėnesį nupirktus degalus Tiekėjas iki einamojo mėnesio 10 dienos turi
pateikti Pirkėjui PVM sąskaitą faktūrą naudojantis „E-sąskaitą“ sistema. Pirkėjas už faktiškai pirktas
prekes apmoka Tiekėjo sąskaitas - faktūras ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos
faktūros - gavimo dienos.
3.7. Pirkėjas už suteiktas Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko
sąskaitą:
Sąskaitos Nr. LT447044060001345569
B an kas AB S EB bankas
Banko kodas 70440

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Pirkėjo teisės ir pareigos:
4.1.1. pirkti degalus iš Tiekėjo degalinės;
4.1.2. šios Sutarties nustatyta tvarka ir terminais sumokėti Tiekėjui už parduotus Degalus;
4.1.3. saugoti Tiekėjo išduotas mokėjimo korteles nuo magnetinių laukų poveikio ir fizinių
pažeidimų ir griežtai laikyti paslaptyje kortelės PIN (personalinį identifikacijos numerį);
4.1.4. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje;
4.1.5. Pirkėjas turi teisę vienašališkai išskaityti priskaičiuotas netesybas ir nuostolius iš Tiekėjui
mokėtinų sumų;
4.1.6. Pirkėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose
teisės aktuose.
4.2. Tiekėjo teisės ir pareigos:
4.2.1. parduoti Pirkėjui kokybiškus Degalus degalinėje;
4.2.2. šaltuoju metų laiku privalo užtikrinti žieminio dyzelinio kuro pardavimą;
4.2.3. Tiekėjas privalo nemokamai išduoti Pirkėjui kuro kortelių kiekį pagal Pirkėjo pateiktą
poreikį;
4.2.4. per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo rašytinio užsakymo gavimo dienos nemokamai išduoti
Pirkėjui korteles, pagal kurias bus apskaitomi Pirkėjo nupirkti Degalai. Sutarties galiojimo metu kortelių
skaičius gali keistis. Susidėvėjusios/neveikiančios kortelės keičiamos nemokamai;

4.2.5. Tiekėjas visą Sutarties galiojimo laikotarpį privalo suteikti pasiūlyme nurodytą
antkainj/nuolaidą kiekvienam litrui degalų nuo tuo metu esančios AB „Orlen Lietuva“ terminalo, adresu:
Juodeikių km., Mažeikių r., protokolo bazinės 1 litro kainos, nepriklausomai nuo Pirkėjo per mėnesį
įsigyjamo degalų kiekio;
4.2.6. Tiekėjo siūlomi degalai privalo atitikti Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų,
biodegalų ir skystojo kuro privalomuosius kokybės rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos
energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr.l-348/D 1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje
vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ (su
vėlesniais papildymais ir pakeitimais);
4.2.7. Degalų pardavimo sąlygos turi būti vienodai taikomos visose Tiekėjo ir jo pasitelktų
subtiekėjų turimo degalų tinklo degalinėse;
4.2.8. ne vėliau kaip per 1 vai. nuo Pirkėjo pranešimo apie pamestą ir (ar) pavogtą kortelę
gavimo, užblokuoti kortelę;
4.2.9. atlyginti Pirkėjui ir tretiesiems asmenims nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo
Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo, įskaitant bet neapsiropojant, dėl nekokybiškų Degalų pateikimo;
4.2.10. Tiekėjas turi teisę gauti apmokėjimą už parduotus Degalus;
4.2.1 L tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose;
4.2.12. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose
teisės aktuose.
5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu, Pirkėjas privalo
sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % (dvi šimtąsias procento) delspinigių nuo laiku
neapmokėtos sumos.
5.2. Jei Tiekėjas nutraukia Sutartį ne dėl Pirkėjo kaltės, atlygina dėl to Pirkėjo patirtus nuostolius
bei sumoka 300,00 Eur (trys šimtai eurų 00 centų) dydžio baudą.
5.3. Tiekėjas, pažeidęs Sutartį ir jos priedus, dalinai ar visiškai jų nevykdantis ar netinkamai ją
vykdantis, atlygina dėl to Pirkėjo patirtus nuostolius bei sumoka 150,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt
eurų 00 centų) dydžio baudą.
5.4. Sutarties nutraukimo tvarka:
5.4.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 10 kalendorinių dienų raštu pranešus
apie tai Tiekėjui, jeigu Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu
buvo nurodęs savo pasiūlyme;
5.4.2. Sutartis, nutraukiama Šalių susitarimu, laikoma nutraukta Šalims pasirašius susitarimą;
5.4.3. Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų įstatymų
numatytais atvejais.
5.5. Sutartyje numatoma fiksuotas antkainis/nuolaida, kurią Tiekėjas taiko Pirkėjui visą prekių
pagal šią Sutartį pirkimo laikotarpį. Sutartyje nurodyta fiksuotas antkainis/nuolaida nebus keičiama dėl
bendro kainų lygio kitimo.
5.6. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Tiekėjui, taip pat
tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Tiekėjui dėl iškeltos bankroto bylos,
pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Tiekėjas gali pakeisti subtiekėjus. Apie tai jis turi
informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekėjo pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas kartu
su Tiekėju paruošia papildomą susitarimą prie Sutarties dėl subtiekėjų pakeitimo, pasirašomą abiejų

Sutarties šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. Ši Sutarties sąlyga taikoma tuomet, jei
pasiūlyme Tiekėjas nurodo, kad ketina pasitelkti subtiekėjus.
6. NENUGALIMA JĖGA
6.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų
ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant
pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
6.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti
prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių
galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar
savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą,
veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
6.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl
nenugalimos jėgos (force majeure).
7. KITOS NUOSTATOS
7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų
įvykdymo.
7.2. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, konkurso dokumentacija ir šios Sutarties sąlygomis.
7.3. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka.
7.4. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant Sutartį
taip pat dėl to, kas neaptarta Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais viešuosius pirkimus. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar
reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau
nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt)
kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose.
7.5. Šalys susitaria ir supranta, kad ši Sutartis yra nekonfidenciali ir gali būti skelbiama viešai, kaip
tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.
7.6. Pirkėjo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą ir paskelbimą - administratorė Agnė
Kasperavičienė;
7.7. Tiekėjo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą - pardavimų vadovė Gitana Matuizienė
.gitana@emsi.lt, Tel 869989110.
7.8. Sutarties priedai:
7.8.1. Tiekėjo pasiūlymas (1 priedas).
Šalių rekvizitai:

PIRKĖJAS

TIEKĖJAS

Pasvalio rajono Gružių vaikų globos namai
Kalno g. 5, Gružių k., LT-39362 Pasvalio r.
Įstaigos kodas 169250587
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
A. s. LT594010042600000027
Tek (8 451) 43 444
EI. p. gruziuvgn@pasvalys.lt

Tiekėjo pavadinimas
Adresas Z. Sierakausko 15 a-6, Vilnius
Įmonės kodas 120643955
Banko pavadinimas AB SEB bankas
Banko kodas 70440
A.s. LT447044060001345569
PVM mokėtojo kodas LT206439515
Telefono numeris 8 52 159780
EI. p.info@emsi.lt

Direktorė

Direktorė

5

UAB "EMSI"
Z.Sierakausko g. 15A-6, Vilnius
Įmonės kodas 120643955
PVM mokėtojo kodas LT206439515
AB SEB bankas, a.s. LT447044060001345569
tel. (8 5) 2159780, faks. (8 5) 2159816
2019 10 03

Kreditinių mokėjimo kortelių priėmimo-perdavimo aktas
Pasvalio r. Gružių vaikų globos namai
Sutarties Nr. VP-21/7695
Adresas: Kalno g. 5, Grūžiu k.. LT-39362 Pasvalio r., tel.: 8-451-43444 dir. Danutė Kazickienė
9440004202910494
9440004202910502
Viso kortelių:

2

Pirkimo sąlygų 1 priedas

UAB „EMSI“
Kodas 120643955. PVM kodas LT206439515. Z.Sierakausko g. 15a-6, Vilnius.
Tel. (8 5) 215 97 80. Faks. (8 5) 215 98 16.
El.paštas info@emsi.lt. Interneto svetainė www.emsi.lt.
AB SEB bankas, a.s. LT447044060001345569

PASVALIO RAJONO GROŽIU VAIKU GLOBOS NAMAI
(Adresatas (perkančiajai organizacijai))
PASIŪLYMAS
DĖL DEGALŲ PIRKIMO
2019-09-24
(Data)
Vilnius
(Vieta)
Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas
/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi
visi dalyvių pavadinimai ir kodai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Asmens, atsakingo už pasiūlymo pateikimą,
vardas, pavardė, pareigos
Telefono, fakso numeris
EI. pašto adresas

UAB „EMSI“ į.k. 120643955

Z. Sierakauskol5 A-6, LT-03105, Vilnius
Pardavimų vadovė Gitana Matuizienė
+370 52159819
iiita n a iiije m s i.il

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

/ lentelė
Degalų (1 litro) įkainio sudedamosios
dalys
kintam oji (laiis

pastovioji
dalis*

Eil.
Nr.

Degalų
rūšis

Preliminarus
degalų
kiekis 36
mėnesių
laikotarpiui,
litrais

I

2

3

1.

Dyzelinis
kuras (C
klasės)

15 000

A95
Benzinas

15 000

2.

3.

2019 m. rugsėjo 17 d.
Lietuvoje
naftos
Siūloma
produktus
nuolaida/antka
inis** už 1
gaminančios įmonės
terminalo AB „Orlen
(vieną litrą)
degalų
Lietuva“ (Juodeikių
km., Mažeikių raj.)
(eurais su
viešai
paskelbta
PVM)
protokolo bazinės 1
litro kainos eurais
(įskaitant akcizą ir
PVM). Kainos viešai
skelbiamos AB „Orlen
Lietuva“
internetiniame
tinklalapyje
adresu
httD://www.orlenlietu
va.lt/LT/Wholesale/Pu
slapiai/Kainuprotokolai.asox
4

J

Suskaičiuo
tas degalų
įkainis

Viso
preliminaraus
degalų kiekio
kaina

(eurais su
PVM)

(eurais su
PVM)

(4 -/+ 5)
(6x3)

6

7

1 ,0 6 7

(1067,3 8 E u r/l 0001)
1 ,0 9 2

*■
(1092,15 Eur / 1 0 0 0 1)

G a lu t in ė p a s iū ly m o k a in a 3 6 m ė n e s ių d e g a lų t ie k im o la ik o t a r p iu i su P V M * * *

32835,00

Paaiškinimai:
•
*Antkainis pateikiamas nurodant teigiamą skaičių (+), nuolaida pateikiama nurodant
neigiamą skaičių (-).
•
** Antkainis/nuolaida nurodoma Eurais, pateikiant 3 skaičius po kablelio.
•
Kiekviena degalų rūšis skaičiuojama atskirai.
.
***Tiekėjo nurodyta bendra siūloma kaina bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui. Prekės
bus perkamos pagal faktinį poreikį, vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateiktomis sąlygomis ir
2

tvarka. Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir sąskaitų pateikimo per „esąskaita“ sistemą išlaidos.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės
atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:__________________ .

2 lentelė
Pasitel csime šiuos subtiekėjus:*
Eil.
Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai), adresas (Nr.
ai)

įsipareigojimai, kuriems
ketinama pasitelkti subtiekėją
(-us) ir jų vertės nuo bendros
pasiūlymo kainos dalis
(procentais)

1.

Dokumentų pavadinimai

Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

EMSI degalinių Lietuvoje sąrašas
UAB „EMSI“ Licencijos 41
EMSI registravimo pažymėjimas
įgaliojimas G. Matuizienei 2019-01-03 KONFIDENCIALU
Dyzelino kokybės pažymėjimas
Benzino kokybės pažymėjimas

Šiame pasiūlyme yra pateikta confidenciali informacija:
Dokumente esanti
konfidenciali informacija
(nurodoma dokumento dalis /
Eil.
Pateikto dokumento
puslapis, kuriame yra
Nr.
pavadinimas
konfidenciali informacija)*
1.

2.

Įgaliojimas G. Matuizienei
2019-01-03
KONFIDENCIALU
Pasiūlymo I lentelė

1 asmens kodas
KONFIDENCIALU
2 puslapis 1 lentelės 1 ir 2
eilutės 5, 6 ir 7 stulpelio
duomenys KONFIDENCIALU

Konfidencialios
informacijos pagrindimas
(paaiškinama, kuo
remiantis nurodytas
dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialūs)*
Asmens duomenų apsauga

UAB „EMSI“ komercinė
(gamybinė) paslaptis
Į S A K Y M A S 2017-0324 Nr.Į 17-057

* Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo
ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioj! organizacija laiko, kad jo
pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali
informacija yra pasiūlymo kaina ar visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Pardavimų vadovė
Gitana M aUdūem

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinam a ne visa
apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys
asmenys.
Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Pardavimu vadovė

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

parašas

vardas ir pavardė

4

