AB „AMBER GRID“
IZOLIUOTŲ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ PARDAVIMO APKLAUSOS BŪDU SĄLYGOS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. AB „Amber Grid“ (toliau – Pardavėjas) apklausos būdu parduoda nepanaudotus izoliuotus plieninius
vamzdžius (toliau – Prekės) ir kviečia potencialius pirkėjus (toliau – Pirkėjas) pateikti Pasiūlymus Prekėms įsigyti.
1.2. Pirkėjams rekomenduojama gyvai įvertinti parduodamų Prekių būklę. Parduodamas prekes apžiūrėti
galima adresu Gudelių g. 49, Vilnius iš anksto susitarus bendruoju elektroniniu paštu info@ambergrid.lt arba
mobiliuoju telefonu +370 656 69955.
1.4. Pirkėjas, norėdamas išsiaiškinti bet kokius su šiuo pardavimu susijusius klausimus, gali kreiptis šiuo
elektroniniu paštu – L.Cigileicikaite@ambergrid.lt.
Pardavėjas į elektroniniu paštu pateiktus klausimus įsipareigoja atsakyti per 2 darbo dienas nuo jų gavimo
dienos, jei jie Pirkėjo pateikti likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino.
1.5. Pirkėjas, pateikdamas Pasiūlymą, patvirtina, kad susipažino su šiomis Sąlygomis ir su jomis sutinka.
2. PARDAVIMO OBJEKTAS
2.1. Pardavimo objektas – nepanaudoti izoliuoti plieniniai vamzdžiai.
2.2. Pardavimo objektas skaidomas į dalis.
2.3. Detalus parduodamų Prekių sąrašas su techninėmis specifikacijomis pateiktas šių Sąlygų 1 priede.
2.4. Pradinės pardavimo kainos už 1 metrą yra nurodytos šių Sąlygų 2 priede.
2.5. Pirkėjas pateikia Pasiūlymą tik toms Prekių pozicijoms, kurias pageidauja įsigyti.
2.6. Prekių pristatymo ir atsiėmimo sąlygos:
2.6.1. Pirkėjas arba jo įgalioti asmenys turės savomis lėšomis atsiimti Prekes iš jų saugojimo vietos
Gudelių g. 49, Vilnius Pardavėjo darbo laiku: pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30, penktadieniais 7.3015.15;
2.6.2. Pirkėjas turės Prekes pasikrauti sava įranga ir išsivežti savo transportu;
2.6.3. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika po Prekių atsiėmimo tenka Pirkėjui.
3. KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS
3.1. Pasiūlymai bus vertinami ir lyginami eurais be PVM.
3.2. Pasibaigus pardavimo procedūroms, pardavimą laimėjęs Pirkėjas bus pakviestas sudaryti pirkimo–
pardavimo sutartį.
3.3. Visą sumą už Prekes, t. y. Pirkėjo pasiūlyme nurodytą sumą plius PVM suma, 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 išankstinės sąskaitos išrašymo už visas Prekes.
4. KVALIFIKACINIAI IR DARBŲ SAUGOS REIKALAVIMAI
4.1. Pirkėjas, pripažintas laimėjusiu, prieš sudarant pirkimo–pardavimo sutartį, privalės pateikti žemiau
nurodytą informaciją:
4.1.1. jei laimėjusį Pasiūlymą pateikęs Pirkėjas – juridinis asmuo:
4.1.1.1. įmonės registravimo (identifikavimo) pažymėjimo kopiją;
4.1.2. jei laimėjusį Pasiūlymą pateikęs Pirkėjas – fizinis asmuo:
4.1.2.1. asmens dokumento kopiją.

4.2. Iki Prekių atsiėmimo pradžios 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/perdavimo-sistema/saugumas/sutikimo-isdavimo-salygos).
4.3. Pirkėjas įsipareigoja iki Prekių pasiėmimo pradžios, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 10 darbo
dienų nuo sutarties pasirašymo, pateikti visus Sutikimui gauti reikalingus dokumentus. Pirkėjas galės pasiimti
Prekes tik gavęs Sutikimą. Sutikimas turi galioti visą Prekių pasiėmimo nurodytuose objektuose ir (ar) teritorijose
laikotarpį. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad visi jo Prekes pasiimantys įgalioti asmenys gautų Sutikimą, jeigu
įgaliotiems asmenims bus pavesta paimti Prekes nurodytuose objektuose ir (ar) teritorijose.
4.4. Jeigu Pirkėjas Prekes atsiima neturėdamas Sutarties 4.2 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 Prekės nebus
perduotos. Dėl to Pirkėjui negali būti taikomas jokia Sutartyje numatyta ar kita atsakomybė.
4.5. Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos, sveikatos saugos, gaisrinės saugos,
Pardavėjo, Pirkėjo darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą Prekių atsiėmimo vietoje ir kitų Lietuvos Respublikos
teisės aktų laikymąsi sutartinių įsipareigojimų vykdymo metu, kuri tiesiogiai priklauo nuo Pirkėjo veiksmų, tenka
Pirkėjui.
5. KONKURSO PASIŪLYMO RENGIMAS IR PATEIKIMAS
5.1. Pirkėjas Pasiūlymą pateikia užpildydamas Sąlygų 2 priede pateiktą formą.
5.2. Pirkėjo pasiūlyme turi būti:
5.2.1. jei Pasiūlymą teikia juridinis asmuo – juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys
(telefono numeris, elektroninio pašto adresas), juridinį asmenį atstovaujančio (už Pasiūlymą atsakingo) asmens
vardas ir pavardė, Pirkėjo adresas bei darbo laikas;
5.2.2. jei Pasiūlymą teikia fizinis asmuo – fizinio asmens vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys
(telefono numeris, Pirkėjo adresas, elektroninio pašto adresas);
5.2.2. siūloma Prekių kaina be PVM. Siūloma kaina atskiroms Prekių pozicijoms turi būti ne mažesnė nei
nurodyta jų Pradinė pardavimo kaina už 1 metrą.
5.3. Jeigu Pasiūlymą teikia juridinis asmuo, Pasiūlymas turi būti pasirašytas Pasiūlymą teikiančios įmonės
vadovo arba jo įgalioto atstovo. Jei Pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridedamos
dokumentų, patvirtinančių pasirašiusiojo asmens įgaliojimus, kopijos.
5.4. Jeigu Pasiūlymą teikia fizinio asmens atstovas, prie Pasiūlymo turi būti pridedamos dokumentų,
patvirtinančių teisę atstovauti fizinį asmenį, kopijos.
5.5. Pasiūlymą PDF formate ir atstovavimo įgaliojimą (jeigu reikalingas) Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui el.
paštu adresu: tvs@ambergrid.lt.
5.6. El. laiško temoje (“Subject”) nurodyti: „Neatidaryti iki 2022-10-20 12.00 val. Izoliuotų vamzdžių
pardavimo apklausai”.
5.7. Pasiūlymas turi būti pateiktas nuo apklausos paskelbimo dienos iki 2022 m. spalio 20 d. 11.00 val.
5.8. Pirkėjas savo vardu gali pateikti tik vieną Pasiūlymą. Tuo atveju, jei vienas Pirkėjas savo vardu pateikia
du ar daugiau Pasiūlymus skirtingomis kainomis, galiojančiu laikomas Pasiūlymas su didžiausia pasiūlyta kaina.
5.9. Visi Pasiūlymai turi galioti ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pasiūlymų pateikimo dienos.
5.10. Jei Pasiūlymas gaunamas po galutinio Pasiūlymų pateikimo termino, nurodyto Sąlygų 5.7 punkte, jis
nebus priimtas ir vertinamas.
5.11. Pasiūlymą pateikęs Pirkėjas iki galutinio Pasiūlymų pateikimo termino turi teisę atsisakyti dalyvauti
apklausoje 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 Sąlygų pakeitimą ar papildymą informuojami elektroniniu paštu.
6. KONKURSO PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, PALYGINIMAS IR LAIMĖTOJO (-Ų) NUSTATYMAS
6.1. Su Pasiūlymais susipažįstama 2022 m. spalio 20 d. 12.00 val.
6.2. Vertinami ir lyginami tik Sąlygose išdėstytus reikalavimus atitinkantys Pasiūlymai. Komisija gali atmesti
dalyvio Pasiūlymą, jeigu nustatoma, kad Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai kokiu nors būdu bandė daryti įtaką, kad
jam būtų palankiau taikomos pardavimo procedūros ir/ar Pirkėjas neįvykdė kitų Sąlygose nurodytų reikalavimų.

6.3. Kiekviena Prekių pozicija bus vertinama atskirai pagal didžiausios pasiūlytos kainos kriterijų. Jei du ar
daugiau konkurso dalyvių pasiūlė vienodą kainą tai pačiai Prekių pozicijai ir ji yra didžiausia, laimėjusiu
pripažįstamas anksčiausiai Pasiūlymą pateikusio dalyvio Pasiūlymas.
6.4. Komisija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo Pasiūlymus (patikslintų informaciją, pateiktų
trūkstamus dokumentus), tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti konkurso kainos ir kitų esminių
Pasiūlymo sąlygų (išimtis taikoma, jeigu atliekant Pasiūlymų vertinimo procedūras Pirkėjo Pasiūlyme nustatoma
aritmetinė klaida).
6.5. Apklausos dalyviai į Pasiūlymų vertinimo procedūrą nekviečiami ir jiems neteikiama informacija,
susijusi su konkurso Pasiūlymų vertinimu ir palyginimu.
6.6. Pardavėjas gali priimti sprendimą nutraukti apklausą ir apklausa laikoma neįvykusia, jei:
6.6.1. visi pateikti Pasiūlymai neatitinka Sąlygose nustatytų reikalavimų;
6.6.2. nebuvo gautas nė vienas Pasiūlymas;
6.6.3. visuose pateiktuose Pasiūlymuose buvo pasiūlytos per mažos, Pardavėjui nepriimtinos kainos
(mažesnės nei nustatytos pradinės pardavimo kainos);
6.6.4. atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.
6.7. Pardavėjui susipažinus su Pasiūlymais ir priėmus sprendimą nutraukti apklausą ne vėliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo sprendimo apie apklausos nutraukimą, visiems Pasiūlymus pateikusiems Pirkėjams
išsiunčiami pranešimai apie apklausos nutraukimą.
7. PRETENZIJOS PATEIKIMAS DĖL REZULTATŲ
7.1. Pirkėjas, norėdamas iki pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo teisme ginčyti Pardavėjo sprendimus
ar veiksmus, pirmiausia raštu (elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą
tinkamą vežėją) turi pateikti pretenziją Pardavėjui.
7.2. Pirkėjas turi teisę pateikti pretenziją Pardavėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pardavėjo pranešimo
elektroniniu paštu apie pardavimo rezultatus, išskyrus tuos atvejus, kai:
7.2.1. Pasiūlymą pateikia tik vienas Pirkėjas;
7.2.2. visų Pirkėjų pateikti Pasiūlymai atitinka pardavimo dokumentų reikalavimus.
8. PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS IR ĮSIGALIOJIMAS
8.1. Visiems Pirkėjams per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo apie laimėjusius Pasiūlymus priėmimo
Pardavėjas elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą apie pardavimo rezultatus. Laimėję apklausą Pirkėjai kviečiami
ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas arba per atskirai suderintą laiką atsiųsti 4.1 punkte nurodytus
dokumentus ir pasirašyti pirkimo–pardavimo sutartį.
8.2. Pirkimo–pardavimo sutarties forma pateikiama Sąlygų 3 priede.
8.3. Jei apklausos laimėtojas atsisako sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį pardavimo dokumentuose ir/ar
jo Pasiūlyme nurodytomis sąlygomis arba jos nepasirašo per nustatytą terminą, Pardavėjas gali pripažinti
laimėtoju kitą Pirkėją, kurio Pasiūlymas pagal nustatytus vertinimo kriterijus yra geriausias po atsisakiusiojo
sudaryti sutartį ar laiku neatsiskaičiusio Pirkėjo pasiūlymo, ir siūlyti jam sudaryti sutartį.
8.4. Po pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo ir išankstinės sąskaitos apmokėjimo Pirkėjas turi išsivežti
Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

9.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Pardavėjas nekompensuoja ir neatsako už Pirkėjo patirtas dalyvavimo pardavime bei Pasiūlymų
rengimo ir įteikimo Pardavėjui išlaidas.
9.2. Komisijos nariai, kiti dalyvaujantys Komisijos darbe asmenys, negali atskleisti dalyvių pateiktų
konkursui Pasiūlymų ir 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, jei ši informacija:
9.2.1. nėra viešai žinoma ir nėra prieinama visuomenei;
9.2.2. nebuvo žinoma prieš skelbiant Sąlygas;
9.2.3. negali būti atskleista šių Sąlygų nustatyta tvarka.

