AB „AMBER GRID“
TRANSPORTO PRIEMONIŲ PARDAVIMO
KONKURSO BŪDU SĄLYGOS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. AB „Amber Grid“ (toliau – Pardavėjas) konkurso būdu parduoda transporto priemones, kurių
sąrašas, pradinė pardavimo kaina, buvimo vieta ir pagrindinė techninė specifikacija nurodomi šių
konkurso
sąlygų
4
priede
ir
Pardavėjo
internetinėje
svetainėje
adresu:
https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai. Dalyvavimo konkurse sąlygos yra išdėstytos šiose
Transporto priemonių pardavimo konkurso būdu sąlygose (toliau – Sąlygos).
1.2. Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo, nagrinėjimo ir vertinimo procedūros vyks iš
anksto internetinėje svetainėje paskelbtą dieną (diena nurodoma pardavimo skelbime) nuo 10:00 val.
Konkurso dalyviai pasiūlymų nagrinėjime nedalyvauja. Pasiūlymų nagrinėjimo procedūroje Komisija
patikrina dalyvio pateiktus dokumentus ir surašo protokolą, kuriame nurodomas pasiūlymą pateikusio
dalyvio pavadinimas, adresas, pateiktų dokumentų pavadinimai ir pasiūlyme nurodyta kaina.
1.3. Transporto priemonių būklę (techninį stovį) dalyviai gali įvertinti jų apžiūros metu.
Parduodamas transporto priemones apžiūrėti ir gauti detalesnės informacijos galima adresais:
Gudelių g. 49, Vilnius:
2021-12-01 nuo 9.30 iki 16.30 val.
Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.:
2021-12-02 nuo 9.30 iki 11.30 val.
1.4. Dėl informacijos, susijusios su transporto priemonių pardavimo procedūromis, galima
kreiptis į Pardavėją bendruoju el. paštu – info@ambergrid.lt. Pardavėjas į el. paštu pateiktus klausimus
įsipareigoja atsakyti per 2 darbo dienas nuo jų gavimo dienos, jei jie Dalyvio pateikti likus ne mažiau
kaip 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino.
2. KONKURSO PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS
2.1. Dalyviai dokumentus konkursui turi pateikti lietuvių kalba.
2.2. Konkurso dalyvis, norintis dalyvauti konkurse, turi pateikti Pardavėjui pasiūlymą pagal
pridedamą formą (1 priedas) ir užpildyta Sąžiningumo deklaraciją (5 priedas). Konkurso dalyviui
nepateikus ar per Pardavėjo nurodytą terminą nepateikus Sąžiningumo deklaracijos, dalyvio
pasiūlymas atmetamas. Pardavimo objektas nedalomas – pirkėjas pasiūlymą privalo pateikti visam
objektui.
2.3. Pasiūlyme konkurso dalyvis turi:
2.3.1. nurodyti vardą, pavardę/įmonės pavadinimą, kontaktinius duomenis;
2.3.2. nurodyti transporto priemonių siūlomas transporto priemonės kainas (eurais).
2.4. Konkurso dalyvis pasiūlymą turi atsiųsti elektroniniu paštu auto@ambergrid.lt iki 202112-07 10.00 val. Paskirties (subject) laukelyje turi būti parašyta „Transporto priemonių pardavimo
konkursui“.
2.5. Tuo atveju, jei vienas dalyvis savo vardu dėl transporto priemonių komplekto pateikia du
ar daugiau pasiūlymų skirtingomis kainomis, galiojančiu laikomas pasiūlymas su didžiausia pasiūlyta
kaina.
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2.6. Pardavėjas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikia patvirtinimą, kad
jo pasiūlymas yra priimtas ar atmestas, nurodo 7.2 punkte nurodytus reikalingus dokumentus ir
informaciją, kurią pirkėjas turi pateikti sutarties parengimui.
2.7. Jei pirkėjas nepateiks dokumentų per 3 d. d. ar atsisakys pirkti, tai pasiūlymą pirkti gaus
kitas pirkėjas pagal pasiūlymų eilę.
2.8.
Jei pasiūlymas gaunamas po pasiūlymų galutinio pateikimo termino, pasiūlymas
nenagrinėjamas komisijos posėdyje, apie tai elektroniniu paštu informuojamas pasiūlymą
pateikęs pirkėjas.
3. MOKĖJIMO SĄLYGOS
3.1.
Visą sumą už perkamas transporto priemones laimėtojas turi sumokėti į Pardavėjo banko
sąskaitą Nr. LT71 7044 0600 0790 5969, esančią AB „SEB bankas“ (Pardavėjo įmonės kodas 303090867)
per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.
4. KONKURSO SĄLYGŲ PAKEITIMAS
4.1.
Atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, Pardavėjo transporto priemonių
pardavimo komisija (toliau – Komisija) gali pakeisti ar papildyti Sąlygas.
4.2.
Jeigu Komisija pakeičia ar papildo Sąlygas nesuėjus galutiniam pasiūlymų pateikimo
terminui, pasiūlymų pateikimo terminas perkeliamas tokiam laikui, per kurį dalyviai, rengdami savo
konkurso pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos pakeitimus ar papildymus. Informacija apie pokytį
skelbiama
Pardavėjo
internetinėje
svetainėje
adresu:
https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai
5. KONKURSO PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS
5.1.
Konkurso dalyviai pasiūlymų nagrinėjime nedalyvauja.
5.2.
Pasiūlymų nagrinėjimo procedūroje Komisija patikrina dalyvio pateiktus dokumentus ir
surašo protokolą, kuriame nurodomas pasiūlymą pateikusio dalyvio vardas, pavardė ar pavadinimas,
adresas, pateiktų dokumentų pavadinimai ir pasiūlyme nurodyta bendra transporto priemonių
komplekto kaina.
6. KONKURSO PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, PALYGINIMAS BEI LAIMĖTOJO (Ų) NUSTATYMAS
6.1.
Vertinami ir lyginami tik Sąlygose išdėstytus reikalavimus atitinkantys pasiūlymai.
Komisija gali atmesti dalyvio pasiūlymą, jeigu nustatoma, kad dalyvis tiesiogiai ar netiesiogiai kokiu nors
būdu bandė daryti įtaką, kad jam būtų palankiau taikomos konkurso procedūros ir/ar dalyvis neįvykdė
kitų Sąlygose nurodytų reikalavimų.
6.2.
Komisija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus. Tačiau ji negali prašyti,
siūlyti arba leisti pakeisti konkurso kainos ir kitų esminių pasiūlymo sąlygų.
6.3.
Vertinant pasiūlymus bus nustatomas laimėtojas dėl viso transporto priemonių
komplekto. Laimėtoju bus pripažintas dalyvis, nurodęs didžiausią kainą (įskaitant PVM) visam
transporto priemonių komplektui. Jei du ar daugiau konkurso dalyvių pasiūlė vienodą kainą ir ji yra
didžiausia, tai laimėtoju pripažįstamas anksčiausiai pasiūlymą pateikęs konkurso dalyvis.
6.4.
Konkurso dalyviai į pasiūlymų vertinimo procedūrą nekviečiami ir jiems neteikiama
informacija, susijusi su konkurso pasiūlymų vertinimu ir palyginimu.
6.5.
Komisija gali priimti sprendimą nutraukti konkursą arba atmesti visus konkurso
pasiūlymus, kai:
6.5.1. visi pateikti pasiūlymai neatitinka Sąlygose nustatytų reikalavimų;
6.5.2. atsirado aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti;
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6.5.3. siūlomos per mažos, Pardavėjui nepriimtinos kainos;
6.6. komisijai priėmus sprendimą nutraukti konkursą arba atmesti visus konkurso pasiūlymus ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo apie konkurso nutraukimą arba pasiūlymų atmetimą,
paskelbiama
Pardavėjo
internetinėje
svetainėje
adresu:
https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai bei jau pateikę pasiūlymus dalyviai papildomai
informuojami el. paštu.
7. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR ĮSIGALIOJIMAS
7.1.
Laimėjusiam konkursą dalyviui per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo apie laimėjusį
pasiūlymą priėmimo komisija išsiunčia pranešimą elektroniniu paštu apie jo konkurso pasiūlymo
pripažinimą laimėjusiu bei jis kviečiamas ne vėliau nei 3 (tris) darbo dienas atvykti sudaryti transporto
priemonių pirkimo-pardavimo sutartį.
7.2.
Atvykdamas pasirašyti sutartį, dalyvis su savimi turi turėti:
7.2.1. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o jei reikalinga, įgaliojimą atstovauti
fizinį asmenį;
7.2.2. juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją, o jei reikalinga, įgaliojimo patvirtintą
kopiją atstovauti juridinį asmenį.
7.3.
Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma raštu. Pirkimo-pardavimo
sutarties forma pateikiama Sąlygų 3 priede.
7.4.
Jei konkurso laimėtojas atsisako sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį konkurso
dokumentuose ir/ar jo pasiūlyme nurodytomis sąlygomis, arba jos nepasirašo per nustatytą terminą,
arba laiku nesumoka joje numatytos sumos, tai Pardavėjas gali pripažinti laimėtoju kitą dalyvį, kurio
pasiūlymas pagal nustatytus vertinimo kriterijus yra geriausias po atsisakiusiojo sudaryti sutartį ar laiku
neatsiskaičiusio konkurso dalyvio pasiūlymo, ir siūlyti jam sudaryti sutartį.
8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1.
Pardavėjas nekompensuoja ir neatsako už konkurso dalyvių turėtas dalyvavimo konkurse
išlaidas.
8.2.
Komisijos nariai, kiti dalyvaujantys Komisijos darbe asmenys, negali atskleisti dalyvių
pateiktų konkursui pasiūlymų ir transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutarčių informacijos
tretiesiems asmenims, neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu (žodžiu, raštu, elektroniniu būdu ar vizualiai) ši
informacija būtų pateikta, ar kokiame bendradarbiavimo etape ji išaiškėjo (toliau – Konfidenciali
informacija), jei ši informacija:
8.2.1. nėra viešai žinoma ir nėra prieinama visuomenei;
8.2.2. nebuvo žinoma prieš skelbiant Sąlygas;
8.2.3. negali būti atskleista šių Sąlygų nustatyta tvarka.
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