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AB „AMBER GRID“ 

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR STAKLIŲ PARDAVIMO  
KONKURSO BŪDU TIPINĖS SĄLYGOS 

 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.1. AB „Amber Grid“ (toliau – Pardavėjas) konkurso būdu parduoda transporto priemones/ 

stakles (toliau – transporto priemonė/staklės), kurių sąrašas, pardavimo kaina, buvimo vieta 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 ir staklių pardavimo konkurso būdu sąlygose (toliau – Sąlygos). 

1.2. Konkursui pateiktų pasiūlymų peržiūrėjimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyksta 
kiekvienos mėnesio savaitės penktadienį (darbo dienomis)  nuo 13.00 iki 14.00 val. adresu Savanorių 
pr. 28, Vilnius. Jei ši diena yra nedarbo diena, pasiūlymų nagrinėjimo procedūros vyksta kitą po šios 
dienos einančią darbo dieną nuo 13.00 iki 14.00 val. arba kitą iš anksto internetinėje svetainėje  
paskelbtą dieną ir (ar) laiku.  

1.3. Transporto priemonių/staklių būklę (techninį stovį) dalyviai gali įvertinti jų apžiūros metu. 
Parduodamas transporto priemones/stakles apžiūrėti ir gauti detalesnės informacijos galima adresais: 
Gudelių g. 49, Vilnius (tel. 8 699 08930) ir Verslo g. 11, Maksvytiškių k. Panevėžio r. (tel. 8 699 08407) 
darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val.  

1.4. Dėl informacijos, susijusios su transporto priemonių/staklių pardavimo procedūromis, galima 
kreiptis į Pardavėjo kontaktinį asmenį – Valdą Rodžianską, tel. +370 5 2360329.  

1.5. Pardavėjas ir pirkėjas bet kokiu metu iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo gali nutraukti 
pirkimo- pardavimo procesą.  

 

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). 
2.3. Pasiūlyme konkurso dalyvis turi: 
2.3.1. nurodyti vardą, pavardę/įmonės pavadinimą, kontaktinius duomenis; 
2.3.2. nurodyti transporto priemonę arba transporto priemones ar stakles, kurias jis pageidauja 

pirkti,  siūlomą kainą eurais pageidaujamai transporto priemonei ar staklėms.  
2.4. Konkurso dalyvis pasiūlymą turi atsiųsti elektroniniu paštu auto@ambergrid.lt iki 

kiekvieno penktadienio 13.00 val. Paskirties (subject) laukelyje turi būti parašyta „Transporto 
priemonių/staklių pardavimo konkursui“.   

2.5. Tuo atveju, jei vienas dalyvis savo vardu dėl vienos konkrečios transporto priemonės ar 
staklių pateikia du ar daugiau pasiūlymų skirtingomis kainomis, galiojančiu laikomas pasiūlymas su 
didžiausia pasiūlyta kaina. 

2.6. Pardavėjas, pirkėjui pareikalavus, tą pačią ar sekančią darbo dieną pateikia patvirtinimą, 
kad Pirkėjo pasiūlymas yra gautas, nurodo jo gavimo dieną.  

2.7. 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.  

https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai
mailto:auto@ambergrid.lt


 2 

2.8. Jei pirkėjas nepateiks dokumentų per 5 d. d. ar atsisakys pirkti, tai pasiūlymą pirkti gaus 
kitas. Skelbimas nebus išimtas kol sutartis nepasirašyta ir transporto priemonė (-ės) neišregistruota (-
os). 

2.9. Jei pasiūlymas gaunamas po pasiūlymų galutinio pateikimo termino, pasiūlymas bus 
nagrinėjamas sekančiame komisijos posėdyje. 
 

3. MOKĖJIMO SĄLYGOS 
 

3.1. Visą sumą už perkamą transporto priemonę/stakles 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 pranešimo apie laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo Pirkėjui 
dienos.  

 
4. KONKURSO SĄLYGŲ PAKEITIMAS 

 
4.1. Atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, Pardavėjo transporto 

priemonių/staklių 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. Visi pasiūlymus pateikę 
dalyviai apie tai informuojami raštu. 

 
5. KONKURSO PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS 

 
5.1. Konkursui pateikti pasiūlymai nagrinėjami kiekvienos savaitės darbo penktadienį nuo 

13.00 val. iki 14.00 val. Jei ši diena yra nedarbo diena, pasiūlymų nagrinėjimas vyksta kitą po šios dienos 
einančią darbo dieną. 

5.2. Konkurso dalyviai pasiūlymų nagrinėjime nedalyvauja. 
5.3. 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 kaina. 

 
6. KONKURSO PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, PALYGINIMAS BEI LAIMĖTOJO/JŲ 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 kiekvienos parduodamos 
transporto priemonės/staklių. Laimėtoju bus pripažintas dalyvis, nurodęs didžiausią kainą (įskaitant 
PVM) konkrečiai transporto priemonei/staklėms. Jei du ar daugiau konkurso dalyvių tai pačiai 
transporto priemonei/staklėms 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 pardavimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 
6.5.2. atsirado aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti; 
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6.5.3. siūlomos per mažos, Pardavėjui nepriimtinos kainos; 
6.5.4. Sąlygų 1.5 punkte nurodytu atveju. 
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, 
visiems pasiūlymus pateikusiems dalyviams išsiunčiami pranešimai apie konkurso nutraukimą arba visų 
konkurso pasiūlymų atmetimą. 

 
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 5 (penkias) darbo dienas atvykti sudaryti 
transporto priemonės/staklių 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/staklių pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma raštu. Pirkimo-

pardavimo sutarties forma pateikiama Sąlygų 3 priede. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra numatyti 
prie šių Sąlygų pridedamoje Pirkimo-pardavimo sutarties formoje papildomas nuostatas.  

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.  

7.5. Kai įsigalioja pirkimo-pardavimo sutartis su laimėtoju (laimėtojais) dėl konkrečios 
transporto priemonės/staklių, kitiems konkurso dalyviams, pateikusiems dėl jos pasiūlymus per 5 
(penkias) darbo dienas elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas apie transporto priemonės/staklių 
pardavimą kitam pirkėjui, neatskleidžiant pirkėjo tapatybės, tačiau nurodant pardavimo kainą. 
 

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, konkurso dalyviai negali 
atskleisti dalyvių pateiktų konkursui pasiūlymų ir transporto priemonių/staklių 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 Pardavėjui ir Dalyviui prieš skelbiant Sąlygas;  
8.2.3. negali būti atskleista šių Sąlygų nustatyta tvarka. 
8.3. Dalyvis, pažeidęs šių Sąlygų 8.2 punkte numatytas konfidencialumo pareigas, privalo atlyginti   

Pardavėjui visus dėl šių pareigų nevykdymo patirtus nuostolius.  
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Sąlygų 1 priedas 
 

DALYVIO PASIŪLYMAS DĖL TRANSPORTO PRIEMONĖS/STAKLIŲ PIRKIMO 
 

201    m. _________________  ____ d. 
(data) 

 

Dalyvio pavadinimas/ vardas, pavardė  

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

Telefono numeris  

Elektroninio pašto adresas  

 
Pageidaujame įsigyti šią (-ias) transporto priemonę (-es) / stakles: 

Eil. Nr. 
sąraše 

Valstybinis 
Nr. 

Markė ir modelis 
Siūloma transporto 

priemonės/staklių pirkimo 
kaina, eurais 
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Sąlygų 2 priedas 
 

 
 

SUTARTIES SUDARYMUI PATEIKIAMA INFORMACIJA 
 

Įmonės pavadinimas  

Vardas, pavardė (pasirašantis sutartį)  

Adresas  

Telefono numeris  

El. pašto adresas  

Banko pavadinimas  

Sąskaitos Nr.  

Įmonės kodas/ asmens kodas  

PVM mokėtojo kodas  

 
 
Kartu turėti su savimi šiuos dokumentus:  

Eil. 
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas 

1. 
Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ar Juridinių asmenų registro trumpojo išrašo, 
įstatų kopija (jei dalyvis fizinis asmuo) arba fizinio asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento (jei dalyvis fizinis asmuo) kopija 

2. 
Įgaliojimas atstovauti fizinį asmenį ar įgaliojimo patvirtinta kopija juridinio asmens atstovui 
(jei reikalinga pagal konkurso sąlygas) 
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Sąlygų 3 priedas 
 

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS 
 

201.. m. _______________  .______ d. Nr. _______ 
 
AB „Amber Grid“ (toliau – Pardavėjas), atstovaujama __________________________________,  ir  
________________________________________, asmens kodas _____________________, adresas 
_____________________________________, LT-______, ________________ (toliau - Pirkėjas),  
 
Toliau Pardavėjas ir Pirkėjas bendrai vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią 
Pirkimo – pardavimo sutartį (toliau - Sutartis): 
 
1. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis parduoti Pirkėjui 
transporto priemonę / stakles (toliau – Turtas): ___________________________________, reg. Nr. 
____________________________  

1.2. Šia sutartimi Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties ir Sutarties prieduose nurodytas sąlygas 
atitinkantį Turtą ir sumokėti už jį Pardavėjui Sutartyje nustatytą kainą Sutartyje nustatyta tvarka. 

1.3. Sutartis sudaryta su Pirkėju, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu perkant sutartyje 
nurodytą Turtą konkurso būdu.  

1.4. Pirkėjas neturi teisės atšaukti konkursui pateikto savo pasiūlymo. 
 

2. TURTO KAINA IR ATSISKAITYMAS 

2.1.Turto, nurodyto 1.1 punkte, kaina _________ EUR (_________________________ ) ir 
________ EUR 21% PVM (_______________________ ). Iš viso: 

Turto kaina su PVM ________ EUR (___________________________________ eurų, __ ct )  
2.2. Turto kaina negali būti keičiama. 
2.3. Visi atsiskaitymai pagal sutartį atliekami eurais. 
2.4. Pinigai pagal šią Sutartį pervedami į AB „Amber Grid“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT71 7044 

0600 0790 5969, “SEB bankas“, AB. 
2.5. Mokėjimo dokumentuose (atliekant mokėjimą per banką) būtina nurodyti Turto duomenis: 

t.y. valstybinį numerį, markę, modelį, kitus identifikuojančius duomenis. 
2.6. Pasikeitus Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM 

be atskiro Šalių susitarimo, bus perskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM 
dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika priskiriama 
Pirkėjui.  
 
3. TURTO KOKYBĖ 

3.1. Turtui jokia Pardavėjo garantija nesuteikiama.  
3.2. Pardavėjas informuoja, o Pirkėjas patvirtina, kad buvo Pardavėjo informuotas apie visus 

Pardavėjui žinomus Turto trūkumus, t.y.: [...]. 
3.3. Pirkėjas pareiškia ir patvirtina kad, prieš sudarydamas Sutartį, jis apžiūrėjo Turtą, įvertino jo 

faktinę būklę ir kokybę, ir patvirtina, kad dėl Turto faktinės būklės, komplektacijos ir kokybės jokių 
pretenzijų Pardavėjui jis neturi ir ateityje neturės bei nereikš pretenzijų. 

 
4. NUOSAVYBĖS TEISĖS PERDAVIMAS IR TURTO REGISTRAVIMAS 

4.1. Nuosavybės teisė į Turtą, atsakomybė, susijusi su Turto naudojimu, taip pat Turto atsitiktinio 
žuvimo rizika pereina Pirkėjui Šalims pasirašius Turto perdavimo-priėmimo aktą. Pirkėjo ir Pardavėjo 
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arba jų tinkamai įgaliotų atstovų pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas tampa neatskiriama Sutarties 
dalimi. 

4.2. Turtas perduodamas Pirkėjui, kai jis sumoka Pardavėjui Sutartyje nurodytą Turto kainą. Turto 
ir jos dokumentų perdavimas Pirkėjui įforminamas perdavimo-priėmimo aktu. Turto perdavimo-
priėmimo aktą pasirašo Pirkėjas ir Pardavėjas arba jų tinkamai įgalioti atstovai. Jeigu Pirkėjui pagal 
Sutartį priskaičiuojami delspinigiai, Pardavėjas turi teisę neperduoti Turto kol Pirkėjas nesumoka 
Pardavėjui priskaičiuotų delspinigių, įskaitant bet neapsiribojant numatytų Sutarties 4.6 punkte.  

4.3. Pirkėjas, sumokėjęs visą Sutartyje numatytą Turto kainą, įgyja teisę įregistruoti Turto savo 
vardu VĮ REGITRA tvarkomame transporto priemonių registre ir/ar bet kuriame kitame viešajame 
(valstybiniame) registre, jeigu Turtui yra privaloma tokia registracija. (Šio punkto nuostatos netaikomos 
staklių pardavimo atveju.) 

4.4. Pardavėjas, perduodamas Turtą Pirkėjui pagal perdavimo-priėmimo aktą,  išregistruoja Turtą 
VĮ REGITRA tvarkomame transporto priemonių registre ir/ar bet kuriame kitame viešame 
(valstybiniame) registre pakeičiant Turto registravimo duomenis (jeigu Turtui registracija yra 
privaloma). Visos Turto išregistravimo, duomenų keitimo išlaidos tenka Pardavėjui. (Šio punkto 
nuostatos netaikomos staklių pardavimo atveju.) 

4.5. Pasirašius Turto perdavimo-priėmimo aktą ir Pardavėjui išregistravus Turtą VĮ REGITRA 
tvarkomame transporto priemonių registre ir/ar bet kuriame kitame viešame (valstybiniame) registre 
pakeičiant Turto registravimo duomenis (jeigu Turtui registracija yra privaloma) visa atsakomybė už 
Turto naudojimą  tenka Pirkėjui. (Šio punkto nuostatos netaikomos staklių pardavimo atveju.) 

4.6. Turtą Pirkėjas privalo atsiimti savo lėšomis ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po visos 
Sutartyje numatytos kainos sumokėjimo Pardavėjui. Jei Pirkėjas laiku neįvykdo šios pareigos, už Turto 
saugojimą Pardavėjui jis privalo mokėti po 5,00 EUR (penki eurai) už kiekvieną uždelstą dieną. 

4.7. Jeigu Pirkėjas ketina pagal Sutartį įsigytą Turtą išvežti už Europos Sąjungos ribų, jis 
įsipareigoja savo lėšomis ir jėgomis atlikti visus su Turto deklaravimu ir pateikimu muitiniam 
įforminimui susijusius veiksmus. Tokiu atveju Turto perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas tik po to, 
kai Pirkėjas pateikia Pardavėjui tinkamai įformintą muitinės deklaraciją. 

 
5. FORCE MAJEURE SĄLYGOS  

5.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį 
neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir 
protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti 
aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti 
ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Įvykus nenugalimos jėgos 
aplinkybėms (force majeure), Sutarties Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodekso 6.212 
straipsnio ir kitų teisės aktų nuostatomis. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų 
prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas 
pratęsiamas.  
 
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią 
Sutartį įvykdymo. 

6.2. Visi šios Sutarties pakeitimai ir/ar papildymai gali būti daromi tik rašytiniu Šalių susitarimu. 
6.3. Sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 

numatytais atvejais ir taip pat Šalių susitarimu.  
6.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį pranešęs apie tai Pirkėjui 

prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu:   
6.4.1. Pirkėjas daugiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos 

visiškai neatsiskaito už Turtą.  
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6.4.2. Pirkėjas Sutartyje nustatytais terminais neatsiima Turto. Pardavėjas turi teisę skaičiuoti 
delspinigius už Turto saugojimą  pagal Sutarties 4.6 punktą. 

6.5. Nutraukus Sutartį 6.4.1 arba 6.4.2 punktuose nurodytais atvejais, Pardavėjas turi teisę Turtą 
parduoti kitam pirkėjui, o Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjui su Turto pardavimu kitam pirkėjui 
susijusias pagrįstas išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu Turtas bus parduotas už mažesnę 
kainą negu ta, kuri nurodyta šioje Sutartyje.   

6.6. Įspėjimo apie Sutarties  nutraukimą  terminas  pradedamas  skaičiuoti nuo įspėjimo gavimo 
dienos. Įspėjimas  apie  nutraukimą laikomas  kitos Šalies  gautu: jo gavimo ar perdavimo dieną, kai  jis 
įteikiamas  registruotu paštu ar per kurjerį, arba po 4 (keturių) dienų nuo įspėjimo išsiuntimo dienos, 
siunčiant jį Sutartyje nurodytais kitos Šalies  rekvizitais. 

6.7. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 

6.8. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties ir/ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu,  
sprendžiami Šalių derybomis. Jeigu Šalys kilusių ginčų ar nesutarimų negali išspręsti derybomis, jie 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos 
teisme.  

6.9. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai 
iš šalių. 

 

7.  ŠALIŲ REKVIZITAI: 
PARDAVĖJAS 
 
AB „Amber Grid” 
Savanorių pr. 28, LT – 03116 Vilnius 
Tel. 8-5 236 08 55, faksas 236 08 50 
A/s LT71 7044 0600 0790 5969 
AB SEB bankas 
Juridinio asmens kodas 303090867 
PVM mokėtojo kodas LT100007844014 
 
_______________________________ 
 

PIRKĖJAS 
 
_______________________________ 
______________________, ________ 
Asmens kodas: ___________________ 
Tel.: __________________ 
 
 
 
Vardas, pavardė   
________________________________ 

        Parašas        Parašas 
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ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS  

 
Savanorių pr. 28, Vilnius, 201.. m. .................    ........ d. 
________________________________________________________________________________ 
  (akto sudarymo vieta ir data) 
 
Mes, AB „Amber Grid“, atstovaujama ..........(toliau – Pardavėjas), ir ...................... (toliau – Pirkėjas) surašėme šį 
aktą apie tai, kad automobilis/staklės ........................., valst. Nr. ........, identifikavimo Nr. ..........................., 
 
parduotas (perduotas) pagal 201..-...-........ pirkimo pardavimo sutartį Nr. ........., 
_______________________________________________________________________________ 
          (sutarties pavadinimas, data,  PVM sąskaita-faktūra ir pan.) 
 
perduotas 201-.......-.........., 
_______________________________________________________________________________ 
   (perdavimo data) 
 
kurio pardavimo kaina .......... Eur.  
Pirkėjas patvirtina, kad yra supažindintas su visais automobilio/staklių trūkumais, jį apžiūrėjo ir pretenzijų 
neturi. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Perdavimo-priėmimo aktas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas tenka 
pardavėjui, kitas pirkėjui (gavėjui). 
 
 
 
Šalių parašai: 
 

Pardavėjas 
 
AB „Amber Grid“  
 
.................................. 
 
 
 

Pirkėjas 
 
 
 

.................................. 
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Sąlygų 4 priedas 
 

PARDUODAMŲ AUTOMOBILIŲ IR STAKLIŲ SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. 

Turto pavadinimas, markė, modelis, 
valstybinis numeris 

Pradinė 
pardavimo 

kaina, EUR su 
PVM 

Turto buvimo vieta 

1. 
Automobilis Mitsubishi Space Star, ACT 072 
(metalo laužas) 

260 
Gudelių g. 49, Vilnius 

2. Autopakrovėjas STILL R 70-45 1920 Gudelių g. 49, Vilnius 

3. Automobilis VW Caddy, AEV148 2800 Gudelių g. 49, Vilnius 

4. Automobilis Mitsubishi L200, ETD949 6400 Gudelių g. 49, Vilnius 

5. Automobilis Mitsubishi L200, JFL897 6400 Gudelių g. 49, Vilnius 

6. Automobilis Mitsubishi Lancer, AZP764 1600 Gudelių g. 49, Vilnius 

7. Automobilis Mitsubishi Pajero Sport, UVV173 3600 
Verslo g. 11, Maksvytiškių k., 
Panevėžio r. 

8. Automobilis VW Caddy, BBP992 2800 
Verslo g. 11, Maksvytiškių k., 
Panevėžio r. 

9. Automobilis Mercedes Benz Vito, DGU865 6400 
Verslo g. 11, Maksvytiškių k., 
Panevėžio r. 

10. Tekinimo staklės L-Z Mascot (1985 m. gamybos) 1600 
Verslo g. 11, Maksvytiškių k., 
Panevėžio r. 

11. Tekinimo staklės TK-62 (metalo laužas) 1280 Gudelių g. 49, Vilnius 

12. Galandinimo staklės TY-009 (metalo laužas) 260 Gudelių g. 49, Vilnius 
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Mitsubishi Space Star  
Pagaminimo metai – 2004 m., galia – 72 kW, kuras – benzinas, variklio darbinis tūris – 1584 cm³, 
mechaninė pavarų dėžė. Automobilio rida 241185 km. 

  
 

 
 
Automobilio trūkumai: Surūdijęs automobilio kėbulas, trūkęs pagrindinis diržas, reikalingas variklio 
kapitalinis remontas. 

 
 

Autopakrovėjas STILL R 70-45  
Pagaminimo metai – 1996 m. Atidirbta 12000 moto valandų. 
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Autokrautuvo trūkumai: Kuro siurblio gedimas, blogas kuro cirkuliavimas. Sunkiai užsiveda. 
Problemos su hidrauline sistema. Hidraulinės žarnos leidžia hidraulinį skystį. Sugedusi stabdžių 
sistema. 

 

VW Caddy  
 

Pagaminimo metai – 2004, galia – 51 kW, kuras – dyzelis, variklio darbinis tūris – 1968 cm³, 
automobilio rida 233871 km. 
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Automobilio trūkumai: Padidintas variklio dūmingumas, didelis alyvos nuotėkis variklio skyriuje, 
surūdijęs automobilio variklio dangtis ir slenksčiai, sulūžusi priekinės pakabos spyruoklė, 
susidėvėjusios priekinių svirčių įvorės, sudilę stabdžių diskai, stringa galinis stabdžių suportas, surūdiję 
stabdžių hidrauliniai vamzdeliai, kiauras duslintuvas, suplyšusi vairuotojo sėdinė. 

 

Mitsubishi L200  
 

Pagaminimo metai – 2009, galia – 100 kW, kuras – dyzelis, variklio darbinis tūris – 2477 cm³, 
automobilio rida 258593 km. 
 

 

 
 
Automobilio trūkumai: Surūdijęs automobilio variklio dangtis priekinis sparnas; reikalingas bagažinės 
užrakto remontas; sulaužytas kaitės pusės posparnis; sulankstytas kairės pusės priekinis sparnas; 
bėga alyva iš vairo kolonėlės; didelis alyvos nutekėjimas variklio skyriuje; reikalingas rankinio stabdžio 
remontas. Automobilio techninė apžiūra galioja iki 2018-03-09. 

 

 
Mitsubishi L200  

 
Pagaminimo metai – 2008, galia – 100 kW, kuras – dyzelis, variklio darbinis tūris – 2477 cm³, 
automobilio rida 237934 km. 
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Automobilio trūkumai: Surūdijęs automobilio variklio dangtis, slenksčiai, priekiniai sparnai; sutrūkęs 
priekinis stiklas; susidėvėję priekinio stabilizatoriaus traukės ir įvorės; suplyšusios skirstymo dėžės 
atraminės pagalvės; kiauras surūdijęs ir sulankstytas duslintuvas; susidėvėjęs kardano pakabinamas 
guolis; didelė stabdžių hidraulinių vamzdelių korozija. Automobilio techninė apžiūra galioja iki 2018-
08-09. 

 

Mitsubishi Lancer  
 

Pagaminimo metai – 2005, galia – 72 kW, kuras – benzinas, variklio darbinis tūris – 1584 cm³, 
automobilio rida 338811 km. 
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Automobilio trūkumai: Surūdijęs automobilio kėbulas (sparnai, slenksčiai, variklio, bagažinės 
dangčiai, lanžeronai, dugnas, durys); suskilęs priekinis stiklas; susidėvėjusios priekinių svirčių įvorės; 
susidėvėję priekinių ir galinių stabdžių diskai ir kaladėlės; didelis alyvos nutekėjimas variklio skyriuje. 

 

Mitsubishi PajeroSport  
 

Pagaminimo metai – 2003, galia – 85 kW, kuras – dyzelinas, variklio darbinis tūris – 2477 cm³, 
automobilio rida 257215 km. 
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Automobilio trūkumai: Smarkiai susidėvėję automobilio važiuoklė, pakaba; variklis labai daug 
naudoja tepalų (degina); surūdijęs visas automobilio kėbulas. 

 

VW Caddy  
 

Pagaminimo metai – 2005, galia – 51 kW, kuras – dyzelinas, variklio darbinis tūris – 1968 cm³, 
automobilio rida 257215 km. 
 

 

 
 
Automobilio trūkumai: Smarkiai susidėvėję automobilio važiuoklė, pakaba; variklis labai daug 
naudoja tepalų (degina); surūdijęs automobilio kėbulas. 

 
 

Mercedes Benz Vito111  
 

Pagaminimo metai – 2007, galia – 80 kW, kuras – dyzelinas, variklio darbinis tūris – 2148 cm³, 
automobilio rida 198017 km. 
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Automobilio trūkumai: Smarkiai susidėvėję automobilio važiuoklė, pakaba; variklis labai daug 
naudoja tepalų (degina); labai daug investicijų reikalauja automobilio kompiuterinė dalis, surūdijęs 
visas automobilio kėbulas. 

 
Tekinimo staklės L-Z Mascot 

 
Pagaminimo metai – 1985 m. 
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Tekinimo staklių trūkumai: Susidėvėjusi sankaba, didelis alyvos nuotėkis iš pavarų dėžės, neveikia 
emulsijos padavimo siurblys. 

 

Tekinimo staklės  
Pagaminimo metai – 1975 m. Staklės veikiančios. 
 

    
 
Staklių trūkumai: Neveikia sriegių gaminimo pavara. Neveikia kai kurios sukimo momento pavaros. 

 
Galandinimo staklės  

Pagaminimo metai – 1981 m. Staklės veikiančios. 
 

.    .  
 
Staklių trūkumai: Susidėvėję galandinimo diskai. 

 


