AB „Amber Grid“
METALO LAUŽO PARDAVIMO SĄLYGOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. AB „Amber Grid“ (toliau – Pardavėjas) organizuoja potencialių metalo atliekų supirkimo įmonių
konkursą (toliau – Konkursas) ilgalaikei metalo laužo pirkimo–pardavimo sutarčiai (toliau – Sutartis) sudaryti.
1.2. Pardavėjas nekompensuoja ir neatsako už Pirkėjo patirtas dalyvavimo Konkurse bei pasiūlymų
(toliau – Pasiūlymas) rengimo ir įteikimo Pardavėjui išlaidas.
1.3. Pirkėjas, pateikdamas Pasiūlymą patvirtina, kad susipažino su šiomis pardavimo sąlygomis (toliau
– Sąlygos) ir su jomis sutinka.
1.4. Pardavėjas turi teisę nutraukti Konkursą bet kuriuo metu iki pirkimo–pardavimo sutarties
sudarymo dėl bet kokių aplinkybių.
1.5. Pirkėjas, norėdamas išsiaiškinti bet kokius su šiuo pardavimu susijusius klausimus, gali kreiptis
šiuo elektroniniu paštu – L.Cigileicikaite@ambergrid.lt.
1.6. Konkursas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų ir
konfidencialumo reikalavimų.

II. PARDAVIMO OBJEKTAS IR KAINA
2.1. Pardavimo objektas – metalo laužas (toliau – Metalo laužas). Preliminarus per metus sukaupiamo
Metalo laužo sąrašas ir kiekis pateikiamas Sąlygų 1 priede.
2.2 Pardavimo objektas skaidomas į 3 (tris) dalis:
2.2.1. I pardavimo objekto dalis – Metalo laužo išvežimas Vilniuje, Gudelių g. 49;
2.2.2. II pardavimo objekto dalis – Metalo laužo išvežimas Panevėžio r., Maksvytiškių k., Verslo
g. 11;
2.2.3. III pardavimo objekto dalis – Metalo laužo pristatymas Pirkėjui didžiuosiuose Lietuvos
miestuose ir jų rajonuose.
2.3. Pirkėjas gali pateikti siūlomą koeficientą vienai, porai ar visoms pardavimo objekto dalims. I ir II
pardavimo objekto dalims koeficientas siūlomas įvertinant transportavimo, metalo pjaustymo, pakrovimo ir
panašias išlaidas, III objekto daliai – iškrovimo ir panašias išlaidas.
2.4. Sutartis bus sudaroma su didžiausią koeficientą atitinkamai pardavimo objekto daliai pasiūliusiu
Pirkėju.

2.5. Sutartys bus sudaromos kiekvienai pardavimo objekto daliai atskirai.
2.6. Pirkėjo pasiūlytas koeficientas nėra perskaičiuojamas ir išlieka pastovus visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu.
2.7. Metalo laužo galutinė kaina susideda iš dviejų paskutinių laikotarpių konkretaus metalo biržos
kainų indekso verčių aritmetinių vidurkių vidurkio (Londono/Roterdamo metalų biržoje) (toliau – Metalo
laužo rinkos kaina) ir nekintančio koeficiento.
2.8. Metalo laužo galutinės kainos Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuojamos kas kiekvieną
metų ketvirtį remiantis Sutarties 1 priede nurodytais kainų perskaičiavimo ir taikymo terminais.
2.9. Už duomenų, reikalingų Metalo laužo galutinių kainų perskaičiavimui pateikimą Pardavėjo
atstovui, atsakingam už Sutarties vykdymą, atsako Pirkėjas.
2.10. Už Metalo laužo galutinių kainų perskaičiavimą atsako Pardavėjo atstovas, atsakingas už
Sutarties vykdymą.
2.11. Metalo laužo galutinė kaina Sutarties sudarymo metu skaičiuojama naudojant 2022 m. II ir III
ketvirčių duomenis.
2.12. Metalo laužo galutinė kaina perskaičiuoja pagal formulę:
𝐼𝑥 +𝐼𝑥

𝑀𝑛𝑥 = ( 𝐿2 2 𝐿1 ) × 𝐾
kur:
MXn – perskaičiuota Metalo laužo pardavimui taikytina 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.
2.13. Tam tikro laikotarpio indekso verčių aritmetinis vidurkis apskaičiuojamas kaip visų to
laikotarpio dienų, kuriomis paskelbta kainų indekso vertė, vidutinių kainų aritmetinis vidurkis.
2.14. 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 ir užsienio valiutų santykiai (skelbia Europos Centrinis Bankas); 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:
1

𝐼𝐸𝑈𝑅𝐿 = 𝐼𝑈𝑆𝐷𝐿 × (𝐸𝑈𝑅𝑈𝑆𝐷 )
𝐿

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).
2.15. Pirkėjas privalės pateikti Pardavėjui Sutarties 2 priede nurodytų tam tikrų laikotarpių kainų
indekso duomenis bei vidurkius pagal Sutarties 1 priede nurodytą grafiką. Paaiškėjus, kad pateikti duomenys
ir kainų vidurkis nėra teisingi, Pardavėjas turės teisę pritaikyti baudą, kurios dydis 500 (penki šimtai) eurų.
2.16. Pirkėjas, nepateikęs duomenų, reikalingų kainų perskaičiavimui Sutarties 1 priede nurodytais
terminais, privalės sumokėti Pardavėjui 100,00 (vieno šimto) eurų vertės baudą už kiekvieną uždelstą dieną
ir Metalo laužas Pirkėjui neperduodamas, kol nepateikiami kainos perskaičiavimui reikalingi duomenys ir
nepasirašomas Metalo laužo kainos perskaičiavimas ateinančiam laikotarpiui.
2.17. Visos sumos (išskyrus valiutos kursą) skaičiavimuose apvalinamos iki šimtųjų dalių (t. y. dviejų
skaitmenų po kablelio).
2.18. Metalo laužo kainos perskaičiavimas turi būti Šalių pasirašytas ne vėliau kaip iki kiekvieno
ketvirčio 1 (pirmos) dienos.
2.19. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Metalo laužą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo
PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
2.20. PVM sąskaitas faktūras Pardavėjas pateikia Pirkėjui ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po
mėnesio, kurį buvo pasirašyti Metalo laužo priėmimo-perdavimo aktai, 5 (penktos) darbo dienos elektroniniu
paštu, Pirkėjo nurodytu adresu.
2.21. 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.
2.22. Vadovaujantis LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d., pridėtinės vertės mokestį
sumoka Pirkėjas.

III. METALO LAUŽO PRISTATYMO IR ATSIĖMIMO SĄLYGOS
3.1. I ir II pardavimo objekto dalių Pirkėjai arba jų įgalioti asmenys privalės pasikrauti ir pasiimti
Metalo laužą iš jų sandėliavimo vietos atitinkamais adresais Gudelių g. 49, Vilnius arba Verslo g. 11, Panevėžio
r. savo lėšomis, naudodamiesi savais ištekliais, darbuotojais, infrastruktūra ir įranga. Šių išlaidų Pardavėjas
nekompensuoja. I ir II pardavimo objekto dalių Pirkėjai arba jų įgalioti asmenys turės pasikrauti ir pasiimti
Metalo laužą iš jų sandėliavimo vietos Pardavėjo darbo laiku: pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30,
penktadieniais 7.30-15.15.
3.2. I ir II pardavimo objekto dalių Pirkėjai privalės pradėti išvežimo darbus per 3 (tris) darbo dienas
nuo raštiško sutikimo dirbti veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar
jų apsaugos zonoje gavimo dienos (toliau – Sutikimas) (https://www.ambergrid.lt/lt/perdavimosistema/saugumas/sutikimo-isdavimo-salygos).
3.3. 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.

IV. KVALIFIKACINIAI IR DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMAI
4.1. Pirkėjai, ketinantys dalyvauti pardavimo procedūrose, turi atitikti minimalius Pirkėjų kvalifikacijai
keliamus reikalavimus.
4.2. Sutarčiai vykdyti galima pasitelkti trečiuosius asmenis (Subrangą), kurie turi LR privalomus
leidimus Metalo laužo supirkimo veiklai vykdyti.
4.3. Pirkėjas, pripažintas laimėjusiu, prieš sudarant pirkimo–pardavimo sutartį, privalės pateikti
žemiau nurodytą informaciją ir dokumentus, patvirtinančius jo kvalifikaciją:
4.3.1. įmonės registravimo (identifikavimo) pažymėjimo kopiją;
4.3.2. įmonės registrą tvarkančios įstaigos pažymos kopiją, patvirtinančią, kad Pirkėjas nėra
bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą, išduota ne vėliau kaip prieš 3 mėn.;
4.3.3. leidžiančias surinkti ir laikyti Metalo laužo atliekas licencijos ir priedo kopiją.
4.4. Kiekvieną kartą Pardavėjui pateikus Metalo laužo išvežimo užsakymą, Pirkėjas iš Pardavėjo turės
gauti Sutikimą.
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 Metalo laužą tik gavęs Sutikimą. Sutikimas turi galioti visą Metalo laužo pasiėmimo
nurodytuose objektuose ir (ar) teritorijose laikotarpį. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad visi jo Metalą laužą
pasiimantys įgalioti asmenys gautų Sutikimą, jeigu įgaliotiems asmenims bus pavesta paimti Metalo laužą
nurodytuose objektuose ir (ar) teritorijose.

4.6. Jeigu Pardavėjo teritorijoje bus atliekami metalo pjaustymo darbai (ugnies darbai), Pirkėjas kartu
su Sutikimu turi Pardavėjui pateikti leidimą atlikti ugnies darbus Pardavėjo teritorijoje (Bendrųjų gaisrinės
saugos taisyklių 9 priedas, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/asr).
4.7. Jeigu Pirkėjas Metalo laužą atsiima neturėdamas Sutarties 4.6 punkte nurodyto Pardavėjo
Sutikimo (jo negavus, pasibaigus Sutikimo galiojimui, Pardavėjui panaikinus ar sustabdžius Sutikimo galiojimą
ar pan.) ar Metalo laužo pasiėmimo darbus vykdantys darbuotojai nedėvėjo asmeninės apsaugos priemonių
ir pan., Pirkėjui Metalo laužas nebus perduotas.
4.8. Pirkėjas atsako už incidentų (gaisro ar kt.) likvidavimą bei kompensuoja Pardavėjui nuostolius, jei
incidento metu Pardavėjas jų patyrė.
4.9. 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:
4.9.1. 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;
4.9.2. jei Pirkėjas neužtikrina, kad Metalo laužą atsiimantys asmenys, atsiimdami Metalo laužą
nebūtų neblaivūs ar apsvaigę nuo psichoaktyvių medžiagų, Pirkėjas Pardavėjo reikalavimu moka 300 (trijų
šimtų) Eur baudą už kiekvieną atvejį;
4.9.3. 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.

V. KONKURSO PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS
5.1. Dokumentai Konkursui turi būti pateikti lietuvių kalba.
5.2. Pirkėjas Pasiūlymą pateikia užpildydamas Sąlygų 2 priede pateiktą formą.
5.3. Pirkėjo Pasiūlyme turi būti: juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys (buveinės
adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), juridinį asmenį atstovaujančio (už Pasiūlymą
atsakingo) asmens vardas ir pavardė, Konkurso dalyvio metalo supirkimo aikštelės adresas bei darbo laikas,
siūlomas koeficientas.
5.4. Pasiūlymas turi būti pasirašytas Pirkėjo (Konkurse dalyvaujančios įmonės vadovo) arba jo įgalioto
atstovo. Jei Pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridedami dokumentų, patvirtinančių
pasirašiusiojo asmens įgaliojimus.
5.5. Pasiūlymą PDF formate ir atstovavimo įgaliojimą (jeigu reikalingas) turi pateikti Pardavėjui el.
paštu adresu tvs@ambergrid.lt.

5.6. El. laiško temoje (“Subject”) nurodyti: „Neatidaryti iki 2022-11-30 12:00 val. Metalo laužo
pardavimo konkursui”.
5.7. Pasiūlymai bus vertinami nuo 2022 m. lapkričio 30 d. 13.00 val.
5.8. Pirkėjas savo vardu gali pateikti tik vieną Pasiūlymą. Tuo atveju, jei vienas Pirkėjas savo vardu
pateikia du ar daugiau Pasiūlymų skirtingomis kainomis, galiojančiu laikomas Pasiūlymas su didžiausiu
pasiūlytu koeficientu.
5.9. Visi Pasiūlymai turi galioti ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pasiūlymų
pateikimo dienos.
5.10. Jei Pasiūlymas gaunamas po galutinio Pasiūlymų pateikimo termino, jis nebus priimtas ir
vertinamas.
5.11. Pasiūlymą pateikęs Pirkėjas iki Pasiūlymų pateikimo termino turi teisę atsisakyti dalyvauti
Konkurse ir atšaukti pateiktą Pasiūlymą.
5.12. Pardavėjas turi teisę prašyti, kad Pirkėjas paaiškintų pateiktą Pasiūlymą.
5.13. Pardavėjas turi teisę pakeisti ar papildyti Sąlygas iki galutinio Pasiūlymų pateikimo termino. Visi
Pasiūlymus pateikę Pirkėjai apie tai informuojami raštu.

VI. KONKURSO PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS
6.1. Pirkėjo pateiktas Pasiūlymas gali būti atmetamas, jeigu pateiktas Pasiūlymas neatitinka Sąlygose
nurodytų reikalavimų.
6.2. Pardavėjas vertina ir palygina tik šių Sąlygų reikalavimus atitinkančius Pirkėjų Pasiūlymus.
6.3. Laimėjusiu bus laikomas Pasiūlymas, kuriame bus nurodytas (pasiūlytas) didžiausias koeficientas.
Jei du ar daugiau Pirkėjų pasiūlė vienodą koeficientą tai pačiai pardavimo objekto daliai, laimėjusiu
pripažįstamas anksčiausiai Pasiūlymą pateikusio Pirkėjo Pasiūlymas.
6.4. Laimėjusiu bus pripažintas Pirkėjo Pasiūlymas, kuris visiškai atitiks Sąlygų reikalavimus ir kuriame
bus pasiūlytas didžiausias koeficientas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Bet kokie Pardavėjo ir Pirkėjų, taip pat Konkursą laimėjusio Pirkėjo, tarpusavio santykiai,
nenumatyti šiose Sąlygose, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai tarp Pardavėjo ir
Pirkėjo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________________________

