METALO LAUŽO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS
2022 m. ______ __ d. Nr. _______
PARDAVĖJAS
Pavadinimas
Buveinės adresas
Juridinio asmens kodas
PVM mokėtojo kodas
Banko sąskaita
Atstovas ir atstovavimo
pagrindas
Telefonas
El. pašto adresas

AB „Amber Grid“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius
303090867
LT100007844014
LT717044060007905969

(8 5) 236 0855, (8 5) 236 0850
info@ambergrid.lt
PIRKĖJAS

Pavadinimas
Buveinės adresas
Juridinio asmens kodas
PVM mokėtojo kodas
Banko sąskaita
Atstovas ir atstovavimo
pagrindas
Telefonas
El. pašto adresas

abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šią Metalo laužo
pirkimo–pardavimo sutartį dėl __________ pardavimo objekto dalies (toliau – Sutartis):
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis parduoti ir perduoti Pirkėjui metalo laužą
(toliau – Metalo laužas), kurio rūšys ir preliminarūs kiekiai pateikti Pardavimo sąlygų 1 priede, o Pirkėjas
įsipareigoja priimti Metalo laužą ir sumokėti už jį Pardavėjui Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.
1.2. Sutarties galiojimo metu nekintančio koeficiento dydis: _______________.
2. METALO LAUŽO KAINA
2.1. Metalo laužo galutinė kaina susideda iš paskutinės taikytos metalo laužo kainos, konkretaus metalo
laužo biržos kainų indekso tam tikram laikotarpiui verčių santykio (Londono/Roterdamo metalų biržoje) (toliau
– Metalo laužo rinkos kaina) ir nekintančio koeficiento.
2.2. Pirkėjo pasiūlytas koeficientas nėra perskaičiuojamas ir išlieka pastovus visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu.

2.3. Metalo laužo rinkos kainos Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuojamos pagal Sutarties 1 priede
nurodytus kainų perskaičiavimo ir taikymo terminus.
2.4. Už duomenų, reikalingų kainų perskaičiavimui pateikimą Pardavėjo atstovui, atsakingam už
Sutarties vykdymą, atsako Pirkėjas.
2.5. Už Metalo laužo galutinės kainos perskaičiavimą atsako Pardavėjo atstovas, atsakingas už Sutarties
vykdymą.
2.6. Metalo laužo galutinė kaina perskaičiuojama pagal formulę:

MX

n+1

=

MX

n

x

IL2x
IL1x

x

K

kur:
MXn+1 – nauja perskaičiuota t.t. Metalo laužo pardavimui taikytina pardavimo kaina (eurais);
MXn – paskutinė taikyta t.t. Metalo laužo pardavimo kaina (eurais);
IL1x – pirmo laikotarpio* konkretaus metalo biržos kainų indekso verčių aritmetinis vidurkis Londono / Roterdamo
metalų biržoje, išreikštas eurais;
IL2x – antro laikotarpio* konkretaus metalo biržos kainų indekso verčių aritmetinis vidurkis Londono / Roterdamo
metalų biržoje, išreikštas eurais;
K – Sutarties galiojimo metu nekintantis koeficientas;
n – kainų perskaičiavimo eilės numeris*;
x – Metalo laužo trumpinys**
* - pagal Sutarties 1 priedą
** - pagal Sutarties 2 priedą

2.7. Tam tikro laikotarpio indekso verčių aritmetinis vidurkis apskaičiuojamas kaip visų to laikotarpio
dienų, kuriomis paskelbta kainų indekso vertė, vidutinių kainų aritmetinis vidurkis.
2.8. Tam tikro laikotarpio kainų indekso verčių aritmetinis vidurkis, išreikštas JAV doleriais,
perskaičiuojamas į eurus taikant atitinkamo laikotarpio vidutinį JAV dolerio kursą euro atžvilgiu. Laikotarpio
vidutinis JAV dolerio kursas euro atžvilgiu apskaičiuojamas kaip visų to laikotarpio dienų paskelbtų valiutos kursų
aritmetinis vidurkis. Skaičiavimui naudojama Lietuvos banko tinklapyje pateikiama informacija (t.y. kasdien
skelbiami

euro
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šaltinis:

https://www.lb.lt/lt/kasdien-skelbiami-euro-ir-uzsienio-valiutu-santykiai-skelbia-europos-centrinis-bankas).
Skaičiavimui naudojami valiutos kursai apvalinami iki dešimt tūkstantųjų dalių, t.y. keturių skaitmenų po kablelio.
Atitinkamo laikotarpio metalo kainų indekso verčių aritmetinio vidurkio, išreikšto JAV doleriais,
perskaičiavimo į eurus formulė:
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kur:
IeurL – tam tikro laikotarpio metalo kainų indekso verčių aritmetinis vidurkis, išreikštas eurais;
IusdL – tam tikro laikotarpio metalo kainų indekso verčių aritmetinis vidurkis, išreikštas JAV doleriais;
EURUSDL – tam tikro laikotarpio vidutinis JAV dolerio kursas euro atžvilgiu (JAV dolerių kiekis, kurį galima įsigyti
už 1 (vieną) eurą.
2.9. Pirkėjas pateikia Pardavėjo atstovui, atsakingam už Sutarties vykdymą, Sutarties 2 priede nurodytų
tam tikrų laikotarpių kainų indekso duomenis bei vidurkius pagal Sutarties 1 priede nurodytus terminus. Pateikta
informacija patvirtinama Pirkėjo atstovo fiziniu arba elektroniniu parašu. Dokumentai gali būti teikiami šiais failų
formatais – .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .adoc bei prisegti prie el. pašto laiško. Paaiškėjus, kad pateikti duomenys ir
kainų vidurkis nėra teisingi, Pardavėjas turi teisę pritaikyti Pirkėjui baudą, kurios dydis 500 (penki šimtai) eurų.
2.10. Pirkėjas, nepateikęs duomenų, reikalingų kainų perskaičiavimui iki Sutarties 1 priede nurodytų
datų, privalės sumokėti Pardavėjui 100 (vieno šimto) Eur vertės baudą už kiekvieną uždelstą dieną ir Metalo
laužas Pirkėjui neperduodamas, kol nepateikiami Metalo laužo kainos perskaičiavimui reikalingi duomenys ir
nepasirašomas Metalo laužo kainos perskaičiavimas ateinančiam laikotarpiui.
2.11. Metalo laužo kainos perskaičiavimas turi būti Šalių pasirašytas ne vėliau kaip iki kiekvieno ketvirčio
1 (pirmos) dienos.
3. METALO LAUŽO PRIĖMIMO–PERDAVIMO TVARKA IR DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMAI
3.1. Pardavėjas pateikia Pirkėjui užsakymą dėl Metalo laužo išvežimo (pristatymo) el. paštu ............
Pirkėjas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos patvirtina užsakymo gavimą
rašytiniu pranešimu elektroniniu paštu, iš kurio buvo gautas užsakymas.
3.2. Minimalus sukaupto Metalo laužo kiekis teikiant užsakymą – 3000 (trys tūkstančiai) kg. Užsakymas
gali būti teikiamas esant mažesniam sukaupto Metalo laužo kiekiui, jeigu Pardavėjas tai suderina su Pirkėju.
3.3. Pardavėjo užsakyme dėl Metalo laužo išvežimo (pristatymo) turi būti nurodoma:
3.3.1. Nustatytas Metalo laužo išvežimo terminas;
3.3.2. Preliminarus Pirkėjui perduodamo Metalo laužo kiekis;
3.3.3. Metalo laužo perdavimo (paėmimo) vieta;
3.3.4. Metalo laužo rūšis;
3.3.5. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas arba Pardavėjo rangovas pats pristato Metalo laužą Pirkėjui,
Pardavėjas teikdamas užsakymą nurodo planuojamą pristatymo datą.
3.3.6. Asmens, atsakingo už Metalo laužo perdavimą, vardas, pavardė, pareigos ir kontaktinio
telefono numeris bei kita Pardavėjo nuomone reikalinga informacija.
3.4. Pardavėjui pateikus užsakymą išvežti (pristatyti) Metalo laužą, prieš perimant Metalo laužą, Pirkėjas
privalo:

3.4.1. Elektroninėje Valstybinės mokesčių inspekcijos sistemoje išrašyti krovinio vežimo
važtaraštį (pagal 2016 m. balandžio 1 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-36 patvirtintas Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų
duomenų teikimo valstybinei mokesčių inspekcijai taisykles);
3.4.2. Naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau –
GPAIS), parengti reikalingą dokumentaciją (lydraštį, kitus dokumentus) pagal aktualios Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos Atliekų tvarkymo taisyklių redakcijos reikalavimus. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad lydraštyje
ir kituose dokumentuose pateikta informacija būtų teisinga;
3.4.3. Kiekvieną kartą Pardavėjui pateikus Metalo laužo išvežimo užsakymą, prieš pradėdamas
darbus Pirkėjas iš Pardavėjo turi gauti raštišką sutikimą dirbti veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos
objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje (toliau – Sutikimas) (https://www.ambergrid.lt/lt/perdavimosistema/saugumas/sutikimo-isdavimo-salygos);
3.4.4. Jeigu Pardavėjo teritorijoje bus atliekami metalo pjaustymo darbai (ugnies darbai),
Pirkėjas kartu su Sutikimu turi Pardavėjui pateikti leidimą atlikti ugnies darbus Pardavėjo teritorijoje (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/asr, Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 9 priedas);
3.4.5. Pirkėjas įsipareigoja iki Metalo laužo pasiėmimo pradžios, tačiau visais atvejais ne vėliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, pateikti visus Sutikimui gauti reikalingus
dokumentus. Pirkėjas galės pasiimti Prekes tik gavęs Sutikimą. Sutikimas turi galioti visą Metalo laužo pasiėmimo
nurodytuose objektuose ir (ar) teritorijose laikotarpį. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad visi Metalo laužą pasiimantys
įgalioti asmenys gautų Sutikimą, jeigu įgaliotiems asmenims bus pavesta paimti Metalo laužą nurodytuose
objektuose ir (ar) teritorijose;
3.4.6. Jeigu Pirkėjas Metalo laužą atsiima neturėdamas Sutarties 3.3.3 punkte nurodyto
Pardavėjo Sutikimo (jo negavus, pasibaigus Sutikimo galiojimui, Pardavėjui panaikinus ar sustabdžius Sutikimo
galiojimą ar pan.) ar Paslaugas teikiantys darbuotojai nedėvėjo asmeninės apsaugos priemonių ir pan., Pirkėjui
Metalo laužas nebus perduotas;
3.4.7. Jeigu Pirkėjas vykdo Metalo laužo išvežimo ir/ar pjaustymo darbus Pardavėjo teritorijoje,
atsakomybė už darbo ir priešgaisrinę saugą prisiima pats Pirkėjas.
3.5. Visos su Metalo laužo išvežimu susijusios išlaidos tenka Pirkėjui ir Pardavėjas jų nekompensuoja.
3.6. Metalo laužo priėmimas–perdavimas vykdomas dalyvaujant abiejų Šalių atstovams. Metalo laužo
priėmimas–perdavimas įforminamas Metalo laužo priėmimo–perdavimo aktu, surašytu dviem vienodą teisinę
galią turinčiais egzemplioriais, kurį pasirašo abiejų Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
3.7. Metalo laužo atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka Pirkėjui po Metalo laužo paėmimo iš
Pardavėjo sandėliavimo vietos arba Pardavėjui arba Pardavėjo rangovui pristačius Metalo laužą Pirkėjui.
4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui perduoti nuosavybės teisę į Metalo laužą, o Pirkėjas įsipareigoja
Metalo laužą priimti šiame Sutarties skyriuje nustatyta tvarka.

4.2. Metalo laužas turi būti be toksinių medžiagų, chemikalų, radioaktyvių medžiagų, sprogmenų.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja:
4.3.1. Pirkėjui elektroniniu paštu pateikti užsakymą dėl Metalo laužo išvežimo (pristatymo);
4.3.2. Užtikrinti privažiavimą Pirkėjo transporto priemonėms, paimančioms Metalo laužą
(išskyrus tuos atvejus, kai Pardavėjas arba Pardavėjo rangovas Metalo laužą Pirkėjui pristato savomis lėšomis ir
transportu);
4.3.3. Dalyvauti sveriant tuščią ir pakrautą Pirkėjo transporto priemonę (jeigu Pardavėjas Metalo
laužą Pirkėjui pristato savomis lėšomis ir transportu – sveriama Pardavėjo transporto priemonė su kroviniu ir be
jo);
4.3.4. Pasirašyti Metalo laužo priėmimo–perdavimo aktą;
4.3.5. Pirkėjui pateikti PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio,
kurį buvo pasirašyti Metalo laužo priėmimo–perdavimo aktai, 5 (penktos) darbo dienos;
4.3.6. Perduoti Metalo laužą Pirkėjui darbo dienomis Pardavėjo darbo valandomis: pirmadienįketvirtadienį nuo 07.30 val. iki 16.30 val., penktadienį ir prieššventinėmis dienomis nuo 07.30 val. iki 15.15 val.
4.4. Pardavėjas neįsipareigoja parduoti Pirkėjui viso šios Pardavimo sąlygų 1 priede nurodyto Metalo
laužo kiekio. Nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir gali kisti.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja:
4.5.1. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo gavimo elektroniniu paštu ir
Sutikimo gavimo pateikti į Pardavėjo teritoriją įvažiuosiančių transporto priemonių sąrašą;
4.5.2. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutikimo gavimo pateikti leidimą atlikti ugnies
darbus, jeigu tokie bus vykdomi;
4.5.3. Pradėti Metalo laužo išvežimo darbus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutikimo
gavimo ir leidimo atlikti ugnies darbus patvirtinimo dienos;
4.5.4. Išvežti Metalo laužą iš Pardavėjo teritorijos ir per nurodytą Metalo laužo išvežimo terminą
(išskyrus tuos atvejus, kai Pardavėjas arba jo rangovas Metalo laužą Pirkėjui pristato savomis lėšomis ir
transportu);
4.5.5. Atliekant Metalo laužo išvežimo ir priėmimo darbus, laikytis teisės aktų nustatytų darbų
saugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų, užtikrinti žmonių apsaugą nuo atliekamų Metalo laužo
išvežimo ir priėmimo darbų sukeliamų pavojų;
4.5.6. Vadovaudamasis LR Valstybinės mokesčių inspekcijos 2016 m. balandžio 1 d. Nr. VA-36
įsakymu „Dėl važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo valstybinei mokesčių
inspekcijai taisyklių patvirtinimo“, pildyti elektroninį krovinio važtaraštį i.VAZ paslaugų pagalba ir elektroniniu
paštu atsiųsti visus pasirašytus dokumentus atsakingam Pardavėjo atstovui;
4.5.7. Savo darbo jėga ir techninėmis priemonėmis pakrauti Metalo laužą į savo transporto
priemones ir iškrauti savo supirktuvėje. Tais atvejais, kai Pardavėjas arba jo rangovas Metalo laužą pristato
savomis lėšomis ir transportu, Pirkėjas pristatytą Metalo laužą įsipareigoja iškrauti savo supirktuvėje savo
lėšomis ir įranga). Šių išlaidų Pardavėjas nekompensuoja;

4.5.8. Pirkėjas, neatsiėmęs Metalo laužo per nustatytą terminą, moka Pardavėjui 30
(trisdešimties) Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;
4.5.9. Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos, sveikatos saugos, gaisrinės
saugos, Pirkėjo, Pardavėjo darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą Metalo laužo atsiėmimo vietoje ir kitų
Lietuvos Respublikos teisės aktų laikymąsi sutartinių įsipareigojimų vykdymo metu tenka Pirkėjui:
4.5.9.1. jei Pirkėjas ar Metalo laužą atsiimantis asmenys pažeidžia darbuotojų saugos ir
sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos ar kitokių teisės aktų reikalavimus, Pirkėjas Pardavėjo reikalavimu
moka 100 (vieno šimto) Eur baudą už kiekvieną atvejį;
4.5.9.2. jei Pirkėjas neužtikrina, kad Metalo laužą atsiimantys asmenys, atsiimdami Prekes
nebūtų neblaivūs ar apsvaigę nuo psichoaktyvių medžiagų, Pirkėjas Pardavėjo reikalavimu moka 300 (trijų šimtų)
Eur baudą už kiekvieną atvejį;
4.5.9.3. jei Pirkėjas ar Metalo laužą atsiimantis asmenys pažeidžia darbuotojų saugos ir sveikatos
ir/ar gaisrinės reikalavimus, ir dėl to įvyksta nelaimingas atsitikimas, Pirkėjas Pardavėjo reikalavimu moka 500
(penkių šimtų) Eur baudą už kiekvieną atvejį.
4.6. Pirkėjas atsako už dėl Pirkėjo kaltės kilusių incidentų (gaisro ir kt.) likvidavimą bei kompensuoja
Pardavėjui nuostolius, jei incidento metu Pardavėjas jų patyrė.
4.7. Parduodamas Metalo laužas bus sveriamas (tuščia transporto priemonė ir pakrauta) Pirkėjo
automobilinėmis svarstyklėmis, turinčiomis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus išduotą metrologinės
patikros sertifikatą. Metalo laužas sveriamas dalyvaujant Pardavėjo ir Pirkėjo atstovams;
4.8. Pirkėjas ir Pardavėjas svėrimo dieną pasirašo Metalo laužo priėmimo–perdavimo aktą.
5. ATSISKAITYMO UŽ METALO LAUŽĄ TVARKA
5.1. Pirkėjas sumoka Pardavėjui Metalo laužo kainą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PVM
sąskaitos faktūros, kuri išrašoma remiantis Metalo laužo priėmimo–perdavimo aktais, gavimo dienos.
5.2. Pirkėjas, nesumokėjęs Pardavėjui už Metalo laužą per Sutartyje nurodytą terminą, Pardavėjui
pareikalavus, moka 0,05 (penkių šimtųjų) procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už
kiekvieną uždelstą dieną.
5.3. Pirkėjui nuosavybės teisė į Metalo laužą pereina, kai Pirkėjas sumoka visą Metalo laužo pirkimo–
pardavimo kainą.
5.4. Vadovaujantis LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. , pridėtinės vertės mokestį sumoka
Pirkėjas.
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių. Šalims nepareiškus noro
nutraukti Sutartį prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties termino pabaigos, Sutartis automatiškai pratęsiama

vieneriems metams. Tokiu būdu Sutartis gali būti pratęsiama 2 (du) kartus po 12 mėn., tomis pačiomis, Sutartyje
numatytomis sąlygomis.
6.2. Bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą, nutraukti Sutartį, įspėjus apie tai kitą
Šalį raštu (paštu ar elektroniniu paštu) prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei viena iš Šalių Sutarties
nevykdo ar netinkamai ją vykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Esminio sutarties pažeidimo sąlygos
nustatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.
6.3. Sutartis bet kuriuo metu gali būti nutraukta Šalių rašytiniu susitarimu.
6.4. Sutartis gali būti keičiama arba papildoma tik Šalių susitarimu. Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir
papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
6.5. Pirkėjas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško
Pardavėjo sutikimo.
6.6. Pasikeitus Sutartyje nurodytiems Šalies duomenims, Šalis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
privalo apie tai raštiškai informuoti kitą Šalį.
6.7. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Sutarties ir neaptartus jų sąlygose, reglamentuoja
Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
6.8. Visus ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali
išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.
6.9. Sutarties sąlygos bei informacija, gauta Šalims vykdant Sutartį, yra konfidenciali ir viešai
neskelbiama be kitos Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, numatytus Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės
aktuose.
6.10. Šalys susitaria, kad informacijos pateikimas nebus laikomas Sutarties 6.10 punkto pažeidimu, jeigu
informacija pateikiama audito įmonei, kuri pagal sutartį atlieka Šalių veiklos ar finansinės atskaitomybės auditą,
Šalių advokatams ir/ar kitiems patarėjams bei konsultantams. Šalys taip pat susitaria, kad Pardavėjas turi teisę
viešai atskleisti Kainą ir Pirkėjo (juridinio asmens) pavadinimą.
6.11. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. ŠALIŲ REKVIZITAI:
PIRKĖJAS
„__________“
________________
LT-_______, __________
Įmonės kodas ___________
PVM kodas LT____________
A. s. LT__________________

.................................................

PARDAVĖJAS
AB „Amber Grid“
Laisvės pr. 10
LT-04215 Vilnius
Įmonės kodas 303090867
PVM kodas LT100007844014
A. s. LT71 7044 0600 0790 5969
AB SEB BANKAS
..................................................

