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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1.1. VšĮ Velžio komunalinis ūkis (toliau – perkančioji organizacija), įmonės kodas 168967899, 
Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. LT-38129 numato įsigyti III kaitrumo grupės malkinę 
medieną atviro konkurso būdu. 
1.2. Pirkimo procedūros vykdomos vadovaujantis 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl 
įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai 
gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ aktualia redakcija (toliau – Taisyklės), Lietuvos 
Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas) bei kitais pirkimus 
reglamentuojančiais teisės aktais. 

1.3. Tiesioginį ryšį su dalyviais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo įgaliotos palaikyti – administratorė 
– viešųjų pirkimų specialistė Jūratė Šmočiukienė tel. 8 658 39884, el.p. 
jurate.smociukiene@velkom.lt. Dėl pirkimo objekto – šilumos gamybos tarnybos inžinierė Alvyra 
Bogušienė tel. 8 618 80538, el.p. alvyra.bogusiene@velziokomunalinis.lt.  
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 
pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 
1.5. Išankstinis skelbimas apie numatomą pirkimą nebuvo paskelbtas. 
1.6. Šio pirkimo metu derybos yra draudžiamos ir nebus vykdomos. 
1.7. Skelbimas apie pirkimą ir pirkimo dokumentai (įskaitant ir dokumentų paaiškinimus bei 
patikslinimus) skelbiami CVP IS rubrikoje kuro pirkimai http://www.vpt.lt/kuropirkimai ir 
Įsigyjančios organizacijos internetinėje svetainėje www.velziokomunalinis.lt 
1.8. Įsigyjančioji organizacija bet kuriuo metu iki Sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo 
procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iš anksto. 
         

II. PIRKIMO OBJEKTAS 
 

2.1. Perkamas objektas – III kaitrumo grupės malkinė mediena (įskaitant jos pakrovimą, 
atvežimą ir iškrovimą). BVPŽ kodas 03413000-8. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, todėl 
pasiūlymai turi būti pateikti visai pirkimo apimčiai. 
2.2. Perkamos malkinės medienos savybės, sudėtis, kokybė ir pristatymo vieta yra nustatytos 
pateiktoje techninėje specifikacijoje Nr. I10-46 (1 priedas). 
2.4. Mediena į nurodytą pristatymo vietą turės būti pristatyta per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 
po pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo. 
2.5. Mediena pristatoma tiekėjo transportu, iš anksto suderinus laiką su Įsigyjančiaja organizacija. 
Pardavėjas už pristatytas prekes pateikia pirkėjui sąskaitą faktūrą už faktiškai pristatytą medienos 
kiekį.  
2.6. Maksimali pirkimui skirta suma yra 21.600,00 Eur be PVM. 
 
 

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 
 
3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir 
pateikti tai įrodančius dokumentus: 
 

Eil. 
Nr. 

Reikalavimai tiekėjams Reikalavimus įrodantys dokumentai 

3.1.1 Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas 
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reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. pateikia VĮ Registrų centro išduotą Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registro 
išplėstinio išrašo kopiją, ūkininkas – 
ūkininko pažymėjimą, asmuo, besiverčiantis 
veikla turint verslo liudijimą – verslo 
liudijimo kopiją, ar kitus dokumentus, 
liudijančius tiekėjo teisę verstis atitinkama 
veikla.  
Pateikiama dokumento tinkamai patvirtinta 
kopija. 

 
3.2. Dokumento tinkamai patvirtinta kopija laikoma dokumento kopija, parengta vadovaujantis 
dokumentų kopijų (nuorašų ar išrašų) įforminimo tvarka. 
3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 
melagingą informaciją, kurią Įsigyjančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis 
priemonėmis. 

 
IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS 

 
4.1. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo 
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties 
įvykdymui. 
4.2. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas 
pateikiamas užklijuotame ir užantspauduotame voke, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto atstovo. 
Ant voko turi būti užrašytas Įsigyjančiosios organizacijos  pavadinimas ir adresas, pirkimo 
pavadinimas: „III KAITRUMO GRUPĖS MALKINĖ MEDIENA“, Tiekėjo pavadinimas ir 
adresas. Taip pat ant voko turi būti užrašas „Neatplėšti iki 2022 m. kovo 7 d. 09.00 val. 00 min“. 
4.3. Įsigyjančioji organizacija neatsako už pašto ir kitus vėlavimus, dėl kurių pasiūlymai gauti 
pavėluotai. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam Tiekėjui, jeigu pasiūlymas gaunamas 
pavėluotai ir (arba) pateiktas neužklijuotame voke. 
4.4. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Jeigu pasiūlymą pasirašo 
įgaliotas asmuo, tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti įgaliojimą, suteikiantį 
teisę pasirašyti pasiūlymą. 
4.5. Pasiūlymo lapai su priedais turi būti sunumeruoti, sutvirtinti tarpusavyje taip, kad negalima 
būtų jų išardyti nepaliekant tokį išardymą patvirtinančių žymių (pavyzdžiui, surišti ar sutvirtinti 
kniedėmis, tai yra sutvirtinti tarpusavyje), ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar 
jo įgalioto asmens parašu. Pasiūlymo (su priedais) paskutinio lapo antrojoje pusėje turi būti 
nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas ir (ar) padėtas antspaudas (jeigu jie turi antspaudą), 
nurodyta pavardė, pareigos (jeigu jos yra) ir pasiūlymo lapų skaičius.  
4.6. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jeigu atitinkami 
dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertėjo parašu patvirtintas vertimas į lietuvių 
kalbą. 
4.7. Pasiūlymą sudaro Tiekėjo pateiktų dokumentų visuma (Įsigyjančioji organizacija pasilieka sau 
teisę pareikalauti dokumentų originalų): 
4.7.1. Užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal konkurso sąlygų 2 priedą; 
4.7.2. Konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus pagrindžiantys dokumentai; 
4.7.3. Įgaliojimas, jeigu pasiūlymą pasirašo ne pats tiekėjas, o jo įgaliotas asmuo; 
4.7.4. Kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 
4.8. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. 
Tiekėjui neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Jeigu tiekėjas pirkimui pateikia daugiau kaip 
vieną pasiūlymą visi tokie pasiūlymai bus atmesti.  
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4.9. Į Perkamo objekto kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Perkamo 
objekto kaina turi būti pateikta eurais be PVM ir nurodant su PVM (PVM turi būti nurodomas 
atskirai) taip, kaip nurodyta pasiūlymo formoje (2 Priedas) dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. 
 
Pasiūlyme nurodoma kaina turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Pasiūlymo formoje 
(2 priedas). Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į Techninėje specifikacijoje (1 priedas) 
nurodytus reikalavimus. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. 
Pasiūlymo kaina nurodoma ir skaičiais, ir žodžiais. Medienos kaina turi būti nurodyta eurais be 
PVM už vieną kietmetrį. 
4.10. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos 
užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą 
orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų 
santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą 
orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.  
4.11. Pasiūlymas turi būti pateiktas raštu iki 2022 m. kovo 7 d. 09.00 val. (Lietuvos Respublikos 
laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Nevėžio g. 54, Velžio k., 
Panevėžio r., LT-38129 Lietuva.  
4.12. Tiekėjo prašymu Įsigyjančioji organizacija privalo nedelsdama pateikti rašytinį patvirtinimą, 
kad Tiekėjo pasiūlymas gautas, nurodydama tikslų pasiūlymo gavimo laiką (diena, valanda ir 
minutės). 
4.12. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, 
tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų 
aspektai. 
4.13. Pasiūlymas turi galioti 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo galutinio termino 
dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, 
kiek numatyta šiame punkte.  
4.14. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstami 
galiojančiais, jeigu perkančioji organizacija juos gauna prieš pasiūlymų pateikimo terminą. 
4.15. Tiekėjas privalo pasiūlyti ne mažiau kaip 108 (šimtas aštuoni) ktm medienos kiekio. 
 
 

V. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO IR SUTARTIES ĮVYKDYMO  
UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI 

 
5.1. Įsigyjančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. 
5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo nereikalaujama. 
 

VI. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 
 
6.1. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems raštu 
kreipiantis į Įsigyjančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami 
Įsigyjančiajai organizacijai raštu ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) darbo dienoms iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos. 
6.2. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo raštu pateiktą prašymą paaiškinti Pirkimo sąlygas, jeigu jis 
buvo pateiktas ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos, arba aiškindama, tikslindama pirkimo sąlygas savo iniciatyva, Įsigyjančioji organizacija 
turi paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti visiems tiekėjams, kurie gavo pirkimo dokumentus, ne 
vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bet nenurodo, 
kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas.  
6.3. Įsigyjančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo 
užtikrinti Tiekėjų anonimiškumą, t.y. privalo užtikrinti, kad Tiekėjas nesužinotų kitų Tiekėjų, 
dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų. 
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6.4. Įsigyjančioji organizacija nerengs susitikimų su Tiekėjais dėl pirkimo dokumentų 
paaiškinimų. 
6.5 Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Įsigyjančiosios 
organizacijos ir Tiekėjo susirašinėjimas bus vykdomas Pirkimo sąlygų 1.3. punkte nurodytais 
kontaktiniais duomenimis. 

 
VII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA 

 
7.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Komisijos posėdyje, kuris vyks adresu Nevėžio g. 54, 
Velžio k., Panevėžio r., III a. I kabinete. Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su 
pasiūlymais, pradžia 2022 m. kovo 7 d. 09.00 val. 00 min (Lietuvos Respublikos laiku). Posėdžio 
diena ir laikas turi sutapti su pasiūlymų patekimo termino pabaiga. Pakeitus pasiūlymų pateikimo 
terminą, atitinkamai turi būti pakeistas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo laikas. Apie pasikeitusį 
pasiūlymų pateikimo terminą Įsigyjančioji organizacija raštu informuoja visus pasiūlymus 
pateikusius Tiekėjus. Nustatytu laiku turi būti atplėšti visi vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus 
jų pateikimo terminui. 
7.2. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę 
Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. 
Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai 
arba jų įgalioti atstovai. 
7.3. Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių Komisijos 
posėdyje Tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje. 
7.4.Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems 
atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir 
pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu. Tuo 
atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, 
teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.  
7.5. Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje, 
turi pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti vokų su pasiūlymais 
atplėšimo posėdyje. Šis dokumentas pateikiamas Komisijai iki posėdžio pradžios/posėdžio 
pradžioje. 
7.6. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir 
vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, jeigu jie to 
pageidauja raštu. Kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas turi 
teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia 
informacija Įsigyjančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios 
informacijos. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir 
konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus 
jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. 
7.7. Komisija vokų atplėšimo procedūros rezultatus įformina protokolu. 
7.8. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, 
tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 
 

VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS 
 
8.1. Įsigyjančioji organizacija pasiūlymus vertina mažiausios kainos kriterijumi. Pirkimo komisija 
nagrinėja: 
8.1.1. ar Tiekėjas savo pasiūlyme pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją; 
8.1.2. ar Tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus; 
8.1.3. ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir ar Tiekėjas, pirkimo komisijos prašymus, 
pateikė raštišką tinkamą kainos pagrįstumo įrodymą; 
8.1.4. ar nebuvo pasiūlytos per didelės, Įsigyjančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. 
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8.2. Įsigyjančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus. Tačiau ji 
negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmę. 
8.3. Komisija gali atmesti visus pateiktus pasiūlymus, jeigu visų Tiekėjų pasiūlytos kainos 
Perkančiąjai organizacijai per didelės ir nepriimtinos.  
8.4. Komisija turi atmetsti pateiktą pasiūlymą, jeigu: 
8.4.1. pasiūlymą pateikęs Tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos 
reikalavimų arba Įsigyjančiosios organizacijos prašymu nepatikslina pateiktų netikslių ar 
neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją; 
8.4.2. pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų; 
8.4.3.Tiekėjęs pasteikė pasiūlymą ne pagal III kaitrumo grupės malkinės medienos pirkimo sąlygų 
2 Priede nurodytą formą; 
8.4.4. Tiekėjęs pateikė melagingą informaciją, kurią Įsigyjančioji organizacija gali įrodyti bet 
kokiomis priemonėmis. 
8.5. Apie pasiūlymo atmetimą ir atmetimo priežastis Tiekėjas bus nedelsiant informuotas, ne 
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo atmesti pasiūlymą priėmimo. 
8.6. Komisija vertina ir palygina tik pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančius tiekėjų 
pasiūlymus. Priimant sprendimą dėl pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu, įvertinami pateikti tiekėjų 
pasiūlymai, atmetami pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai ir 
priimamas sprendimas dėl pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu. 
8.7. Įsigyjančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos 
kriterijų. 
Jeigu keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę 
įrašomas Tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas ankščiausiai. Pasiūlymų eilė 
nenustatoma kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas. 
8.8. Pranešimas apie laimėjusį pasiūlymą išsiunčiamas visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams 
ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo 
priėmimo dienos. 
8.9. Pirkimas pasibaigia, kai: 
8.9.1. sudaromas pirkimo sutartis; 
8.9.2. atmetami visi pasiūlymai; 
8.9.3. nutraukiamos pirkimo procedūros; 
8.9.4. per nustatytą terminą nepateikiamas nei vienas pasiūlymas; 
8.9.5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios 
priklauso nuo tiekėjų; 
8.9.6. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį. 
8.10. Kai pirkimas neįvyko, nes visi pirkimui pateikti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentuose 
nustatytų reikalavimų, Komisija turi teisę vykdyti III kaitrumo grupės malkinės medienos pirkimą 
neskelbiamų derybų būdu, iš esmės nekeisdama pirkimo sąlygų. Į derybas kviečiami visi vykusiam 
pirkimui pasiūlymus pateikę Tiekėjai, atitinkantys Įsigyjančiosios organizacijos nustatytus 
minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymų turinio bei formos reikalavimus. 
 

IX. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 
9.1. Sutartis sudaroma ir nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 
Taisyklėmis ir Sąlygomis. 
9.2. Įsigyjančioji organizacija sudarys pirkimo sutartį su tuo tiekėju, kurio pasiūlymas komisijos 
sprendimu pripažintas laimėjusiu. Geriausią pasiūlymą pateikusiam tiekėjui ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas nuo komisijos sprendimo priėmimo raštu pranešama, kad jo pasiūlymas pripažintas 
laimėjusiu, ir nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. 
9.3.Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki 
Įsigyjančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako 
sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė 
sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju, Įsigyjančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį 
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tiekėjui, kurio pasiūlymas komisijos sprendimu pripažintas pirmu po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti 
pirkimo sutartį. 
9.4. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo galutinė kaina ar 
keičiamas jos nustatymo būdas, pasiūlymo turinys, pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo 
reikalavimai ir kitos pirkimo sąlygos. 
9.5. Sudarius pirkimo sutartį, Įsigyjančioji organizacija kitiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams 
ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas išsiunčia pranešimus apie pirkimo sutarties sudarymą. 
Pranešime nurodoma, su kuo pasirašyta pirkimo sutartis, pirkimo objektas ir sutartyje nurodyta 
kaina. 
9.6. Sutartis įsigalios nuo jos pasirašymo dienos ir galios 30 kalendorinių dienų arba iki visiško 
šalių įsipareigojimų įvykdymo. 
9.7. Įsigyjančioji organizacija apmoka už faktiškai patiektą Medienos kiekį per 30 (trisdešimt) 
dienų po priėmimo–perdavimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos faktūros pateikimo PVM 
sąskaita faktūra pateikiama tik pasirašius perdavimo–priėmimo aktą. Sąskaitos teikiamos 
naudojantis „E. sąskaita“ priemonėmis. 
9.8. Tiekėjui ne dėl Įsigyjančiosios organizacijos kaltės nepateikus Medienos pirkimo sutartyje 
nustatytu terminu ir tvarka, Įsigyjančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti 
skaičiuoti po 0,01 proc. dydžio delspinigius nuo bendros sutarties kainos su PVM už kiekvieną 
termino praleidimo dieną. 
9.9. Tiekėjui priskaičiuotos netesybos (delspinigiai) ir Įsigyjančiosios organizacijos patirtos 
išlaidos (nuostoliai), tiekėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį, išskaitomos iš tiekėjui 
mokėtinų sumų. Nesant mokėtinų sumų ar jų nepakankant, Įsigyjančioji organizacija turi teisę 
pateikti tiekėjui rašytinį reikalavimą dėl netesybų (delspinigių) sumokėjimo, kurį jis turi įvykdyti 
per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašytinio pareikalavimo pateikimo dienos. 

 
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
9.1. Bet kokie Įsigyjančiosios organizacijos ir Tiekėjų tarpusavio santykiai, nenumatyti šiuose 
pirkimo dokumentuose, reguliuojami Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 
9.2. Jeigu Įsigyjančioji organizacija nesilaiko Taisyklių, nevykdo kitų teisės aktų nustatytų 
reikalavimų ar pažeidžia Tiekėjo teises, Tiekėjas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į 
teismą ir išieškoti patirtus nuostolius. 
9.3. Jeigu Tiekėjas nesilaiko Taisyklių, nevykdo kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, 
Įsigyjančioji organizacija įstatymų nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš Tiekėjo 
patirtus nuostolius.  
9.4. Įsigyjančiosios organizacijos vadovai ar kiti įgalioti asmenys (Komisijos nariai ir ekspertai), 
pažeidę Taisykles, atsako pagal įstatymus. 
9.5. Įvykdytos pirkimo sutartys, protokolai, kiti su pirkimu susiję dokumentai saugomi Lietuvos 
Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 

__________________ 



8 
 

 
 

1 priedas 
 
 

TVIRTINU: 
 
 

III KAITRUMO GRUPĖS MALKINĖS MEDIENOS 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

2022-02-09 Nr. I10-46 
 

1. Pavadinimas ir pritaikymo sritis - III kaitrumo grupės malkinės medienos (toliau – Mediena)  
pirkimas su pristatymu į VšĮ Velžio komunalinio ūkio katilinę. 
2. Techninės specifikacijos sudarymo tikslas ir paskirtis: 
 2.1. Tikslas – aprūpinti kuru VšĮ Velžio komunalinio ūkio katilę. 
 2.2. Paskirtis – patalpų šildymas, karšto vandens gamyba. 
3. Techniniai reikalavimai perkamai  Medienai: 
 3.1. Kaitrumo grupė – III (pageidautina ne vienos rūšies malkinė mediena pvz.: eglės, 
drebulės, baltalksnio arba kita mišri III kaitrumo grupei prikalusanti malkinė mediena). 
 3.2. Drėgnumas – 25–55 proc. 
 3.3. Mediena  neturi būti  išpuvusi ar sudūlėjusi. 
 3.4. Medienos diametras turi būti 12–24 cm. 
 3.4. Mediena neturi būti perrišta metalinėmis juostomis ar viela, rąstuose ar tarp rąstų negali 
būti įstrigusių pašalinių daiktų (metalo, akmenų ar pan.). 
4. Standartas, techninis reglamentas ar normatyvas: 
 4.1. Mediena turi atitikti standarto ĮST 9325773-6:2001 arba lygiaverčio standarto 
reikalavimus. 
 4.2. Perkamos Medienos matavimai turi būti vykdomi pagal Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 631 (su pakeitimais) patvirtintas Apvalios medienos 
bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisykles. 
5. Kitos pirkimo objekto savybės: 
 5.1. Mediena perkama ktm (kietmetriais) ir suprantama kaip sudėta rietuvėje Mediena be oro 
tarpų. 
 5.2. Perkamos  Medienos  kiekis 360 ktm. 
 5.3. Mediena turi būti pristatyta šiais adresais: 
Eil.
Nr. 

Katilinės  pavadinimas Katilinės adresas 
Malkų kiekis 

ktm 
1. Vadoklių mokyklos Žalioji g. 7, Vadokliai Vadoklių sen., Panevėžio r. 360 
 Iš viso: 360 

5.4. Mediena į 5.3 punkte nurodytą pristatymo vietą turės būti patiekta per 30 kalendorinių dienų 
po sutarties pasirašymo dienos. 
5.5. Pardavėjas ir pirkėjas pasirašo faktiškai gautos Medienos aktą. Pardavėjas ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas nuo akto pasirašymo dienos pateikia pirkėjui sąskaitą faktūrą už faktiškai  pristatytą 
Medienos kiekį apmokėti.  
5.6. Pirkėjas sąskaitą faktūrą apmoka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 
sąskaitos išrašymo dienos. 
 
 
 
Sudarė:____________________________________________ 
                              (vardas, pavardė, parašas, data) 
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2 priedas  

(Pasiūlymo forma) 
 

Herbas arba prekių ženklas 
(Tiekėjo pavadinimas) 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, 
pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės 

mokesčio mokėtojas) 
 

VšĮ Velžio komunaliniam ūkiui 
 

III KAITRUMO GRUPĖS MALKINĖS MEDIENOS  
PASIŪLYMAS 

____________ Nr.______ 
             (data) 

__________________ 
(sudarymo vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas  

Tiekėjo adresas  

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, 
pareigos 

 

Telefono numeris  

El. pašto adresas  

 
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
1. atviro konkurso skelbime; 
2. šio pirkimo sąlygose; 
3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 
Mes siūlome: 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 

Vieneto 
kaina  ktm  

(Eur be 
PVM) 

Siūlomas 
pateikti 

medienos  kiekis 
ktm* 

Suma iš viso, 
(Eur be 
PVM) 

1. III kaitrumo grupės malkinė mediena    

2. 
 

Transportavimo išlaidos kartu su 
pakrovimu ir iškrovimu 

   

Pasiūlymo kaina Eur be PVM   

PVM 21 proc.  

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM  

* nurodomas Siūlomas pateikti Medienos kiekis (ktm). 
 
 
Pasiūlymo kaina: ........................................................................................................ Eur be PVM,  
                                                                             (suma žodžiais) 

Bendra pasiūlymo kaina:................................................................................................ Eur su PVM. 
 (suma  žodžiais) 
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Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 
 
Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi 
mokesčiai, įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimą per VĮ Registrų centro informacinę sistemą 
„E. sąskaita“, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir 
laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo 
kainą. 
Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo sąlygose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių 
veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar Sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui. 
 
Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, 
ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui. 
 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei būtina pateikti): 
 
Eil. 
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas 
Dokumento puslapių 

skaičius 
   
 
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkantysis subjektas šios informacijos 
negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai): 
Eil. 
Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 

   
Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos 
pasiūlyme nėra.  
 
 
Pasiūlymas galioja iki 2022  m.______________ d.  
 
 

     

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 
pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė)   
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3 priedas 

III KAITRUMO GRUPĖS MALKINĖS MEDIENOS KURUI 
PIRKIMO – PARDAVIMO 

SUTARTIS 
2022 m. ____________  __ d.  I10 –  

Velžys 
 

VšĮ Velžio komunalinis ūkis, įm. k. 168967899, kurio adresas yra Nevėžio g. 54, Velžio 
k., Panevėžio r., atstovaujamas direktoriaus Vaido Virbalo, veikiančio pagal įstatus, (toliau – 
Užsakovas) ir  

___________________, įm.k. ____________, kurio adresas ___________________, 
veikiančio pagal ______________________, (toliau – Paslaugų teikėjas),  

toliau kartu šioje įmonės  teisinio  administravimo  paslaugų  pirkimo-pardavimo sutartyje 
vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarome šią paslaugų viešojo pirkimo–
pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitariame dėl toliau išvardintų sąlygų. 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
    

1.1. Sutarties objektas - III kaitrumo grupės malkinės medienos kurui pirkimas ir jų 
pristatymas. Prekių kiekis, pristatymo adresas ir kiti reikalavimai apibrėžti techninėje 
specifikacijoje (1  priedas) 

1.2. Paslaugų teikimo terminas – mediena turi būti pristatyta nurodytu adresu per 30 
kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo. 

1.3. Sutarties įsigaliojimo diena laikoma diena, kai Sutartį pasirašo abi Šalys. Sutartis galioja 
iki visiško abiejų Šalių sutartinių įsipareigojimo įvykdymo. 
 

2. TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS 
     2.1. Tiekėjas įsipareigoja: 
 2.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti malkinę medieną. Tiekėjas 
pasirūpina  visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui; 
 2.1.2. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir 
užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių 
atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to 
būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai. 
 2.1.3. Pirkėjui pateikus pretenziją dėl malkų kiekio ar kokybės, nedelsiant ir ne vėliau kaip per 
3 darbo dienas ištaisyti pretenzijoje nurodytus trūkumus. 
     2.2. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės 
aktuose. 
 

3. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS 
     3.1. Pirkėjas įsipareigoja:  
 3.1.1. priimti Tiekėjo sutartu laiku atvežtą malkinę medieną, jeigu ji atitinka techninėje 
specifikacijoje nustatytus reikalavimus; 
 3.1.2. sumokėti už atvežtą malkinę medieną kainą, kuri nustatyta sutartyje; 

3.1.3. pasirašyti malkų gavimo dokumentus; 
3.1.4. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje; 
3.1.5. laiku atsiskaityti su Tiekėju, o netinkamai vykdant įsipareigojimus mokėti 0,01 proc. 

dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną iki visiško sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymo. 
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     3.2. Pirkėjas turi teisę patikrinti atvežtos malkinės medienos kiekį ir kokybę. Nustačius, kad 
atvežta mediena neatitinka dokumentuose nurodytos kaitrumo grupės reikalavimų – atsisakyti jas 
priimti, o nustačius kiekio trūkumus kreiptis į Tiekėją su pretenzija. 
     3.3. Pirkėjas turi ir kitas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų 
numatytas teises.  
 

4. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS 
 

4.1. Sutarties kaina: 
4.1.1. Vieno kietmetrio (ktm) III kaitrumo grupės malkinės medienos pardavimo kaina –

______ Eur/ktm be PVM;  
      4.1.2. Vieno kietmetrio (ktm) malkinės medienos atvežimo į nurodytą vietą kaina – 
________ Eur/ktm be PVM; 

 4.1.3. Visos Sutarties kaina Eur be PVM – __________  ( suma žodžiais ); 
 4.1.4. PVM mokestis – ________ ( suma žodžiais ) ; 
 4.1.5. Bendra Sutarties kaina Eur su PVM – ________ ( suma žodžiais ) . 
 
    4.2. Sutarties vykdymo laikotarpiu malkinės medienos pardavimo ir atvežimo kaina nebus 
keičiama.  

     4.3. Pirkėjas už malkas Tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienu nuo PVM 
sąskaitos faktūros pateikimo E. sąskaita priemonėmis Pirkėjui dienos.  

     4.4. Pirkėjas už perkamas malkas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą 
banko sąskaitą. 

5. MALKŲ TIEKIMO TERMINAI IR VIETA 
 

     5.1. Malkos Pirkėjui pristatomos Sutarties priede nurodytu adresu.  
     5.2. Tiekėjas, pristatydamas malkas, pateikia krovinio gabenimo važtaraštį, pagal kurį Pirkėjas 
sutikrina pristatytų malkų kiekį ir kokybę.    
     5.3. Galutinis Sutarties įvykdymo terminas yra 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo 
dienos. 
 

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ  
 

     6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią 
Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šią Sutartimi, ir 
susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos 
Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.  
     6.2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus 
įsipareigojimus.  
 

7. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)  
 

     7.1. 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.  
     7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie 
nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių 
aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo 
priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ir neigiamas pasekmes, taip pat pranešti 
galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta 
nevykdymo pagrindas.  
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8. Šalių pareiškimai  ir garantijos  

 
    8.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:  
 8.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 
 8.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir 
galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus malkinei 
medienai tiekti; 
 8.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių 
įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, 
potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų. 
 

9. Sutarties galiojimas ir pakeitimai 
 

     9.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 30 kalendorinių dienų arba iki 
visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.  
     9.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Šios Sutarties nuostatos, susijusios su 
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties 
nuostatos, kurios išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai 
įvykdyta ši Sutartis.  

10. Sutarties pažeidimas  
 

     10.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo 
įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.  
     10.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:  
 10.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 
 10.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius; 
 10.2.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius; 
 10.2.4. nutraukti sutartį;  
 10.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.  
 

11. Sutarties nutraukimas  
 

     11.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu sutarus dėl nutraukimo sąlygų.  
     11.2. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, tokiu atveju, šalis, ketinanti vienašališkai 
nutraukti Sutartį, prieš 7 (septynias) kalendorines dienas raštu praneša kitai Šaliai apie savo 
ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams 
ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis 
laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos. 
     11.3. Nutraukiant sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Tiekėjui ar jo atstovams ar kitiems 
nesuinteresuotiems asmenims, inventorizuoja pristatytas malkas ir parengia jų aprašą. Taip pat 
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo 
skolą Tiekėjui.  

12. Ginčų nagrinėjimo tvarka   
 

     12.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi 
Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti 
aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.  
     12.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami 
abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, 
kylantys iš šios sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių 
susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Pirkėjo buveinės adresą.   
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13. Baigiamosios nuostatos  
 

     13.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią sutartį 
jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.  
     13.2. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties šaliai 
pasirašytinai arba siunčiant el. paštu, paštu ar faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Pranešimai 
laikomi įteiktais tinkamai: siunčiant registruotu laišku po trijų darbo dienų nuo išsiuntimo datos, 
el. paštu ar faksu, kitą darbo dieną po pranešimo išsiuntimo dienos.   
     13.3. Pasikeitus adresams, telefonų ar faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys 
įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą. Neinformavusi Šalis prisiima visą dėl 
savalaikio neinformavimo kylančią riziką. 
     13.4. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 
kiekvienai Šaliai.  
     13.5. Šalys patvirtina, kad sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 
atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.  

_____________________________ 
 
 

ŠALIŲ REKVIZITAI 
 

Užsakovas: 
VšĮ Velžio komunalinis ūkis 
Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. 
Juridinio asmens kodas 168967899 
A/S  LT554010041200060112 
Tel. 8 601 74000 
Luminor Bank AB 
El. paštas:  info@velziokomunalinis.lt 
 
Pasirašantis asmuo 
 
_____________________________ 
Parašas 

                            Paslaugų teikėjas: 
                            Pavadinimas 
                            Adresas 
                            Juridinio asmens kodas 
                            A/S 
                            Tel. 
 
                            El. paštas:   
 
                            Pasirašantis asmuo 
 
                             _____________________________ 
                             Parašas 
  

 

 


