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METALŲ LAUŽO
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS
[nurodyti sutarties sudarymo datą, Nr.,
vietą]
1. Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, atstovaujama [nurodyti pareigas, vardą, pavardę],
veikiančio(-s) pagal [nurodyti dokumentą, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau – Pardavėjas), ir
[nurodyti pirkėjo pavadinimą], atstovaujama [nurodyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančio(-s)
pagal [nurodyti dokumentą, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau – Pirkėjas), (toliau Pardavėjas ir
Pirkėjas atskirai vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis), sudarė šią metalų laužo pirkimo-pardavimo
sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl šių Sutarties sąlygų:
I. SUTARTIES DALYKAS
2. Šios Sutarties dalykas – juodųjų metalų laužo, nurodyto 4 punkte pateiktoje lentelėje (toliau –
Laužas), pirkimas-pardavimas.
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas įsipareigoja nupirkti visą Sutarties priede Nr. 1
nurodytą bendrą Laužo kiekį pagal 4 punkte esančioje lentelėje išvardintas rūšis ir kainas. Sutarties
priede Nr. 1 nurodytą Laužo kiekį, priklausomai nuo poreikio, Pardavėjas pasilieka teisę keisti iki 20
proc.
III. KAINA
4.

Laužo 1 (vienos) tonos kaina nurodyta žemiau pateiktoje lentelėje:
Vienos tonos kaina,
Laužo pavadinimas
Šifras
PVM, EUR
EUR (be PVM)

Aširačiai

Vienos tonos kaina,
EUR (su PVM)
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5. Šios Sutarties 4 punkte nurodytos Laužo (1 t) pardavimo kainos (be PVM) nustatytos,
vadovaujantis Pirkėjo pasiūlytomis kainomis už parduodamą Laužą 20___ m. __________________
mėn. ______ d. Viešajame metalų laužo aukcione Nr. 20___/_____ (toliau – Aukcionas). Metalų
laužo kainos turi būti nurodytos įvertinant metalų laužo užterštumą nurodytą 22 punkte.
6. Pirkėjas pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje, kurios
atsirado ar gali atsirasti vykdant šią Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių,
jei tokių būtų, vykdymu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas.
7. Šalys susitaria ir sutinka, kad jei šios Sutarties galiojimo metu pasikeitus teisės aktams
pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, Laužo kaina be PVM, nustatyta 4 punkte esančioje
lentelėje, dėl to keičiama nebus, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.
IV. MOKĖJIMO SĄLYGOS
8. Pirkėjas per 5 darbo dienas po Sutarties sudarymo, apmoka už visą Sutarties priede Nr. 1
nurodytą Laužo kiekį (sumoka parduodamo Laužo kiekio kainą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnį) pavedimu į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą,
nurodytą Sutarties XV skyriuje. Jeigu per nurodytą terminą Pirkėjas neatlieka šio mokėjimo, nuo
kitos dienos jam pradedami skaičiuoti 0,1 % dydžio delspinigiai nuo reikiamos sumokėti sumos,
įskaitant PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, maksimalią delspinigių skaičiavimo ribą
nustatant 20 % nuo Sutarties priede Nr. 1 nurodyto viso Laužo kiekio kainos, įskaitant PVM.
9. Jei Pirkėjo už parduodamo Laužo kiekį sumokėta suma yra mažesnė negu Pardavėjas patiekė
Laužo pagal perdavimo-priėmimo aktą (-us), Pirkėjas trūkstamą sumą sumoka per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Pardavėjo pranešimo išsiuntimo dienos, į Pardavėjo Sutarties XV skyriuje nurodytą
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atsiskaitomąją sąskaitą. Per nustatytą terminą neatlikus šio mokėjimo, Pirkėjui nuo kitos dienos
pradedami skaičiuoti 0,1 % dydžio delspinigiai nuo nesumokėtos sumos, įskaitant PVM, už kiekvieną
uždelstą kalendorinę dieną, maksimalią delspinigių skaičiavimo ribą nustatant 20 % nuo Sutarties
priede Nr. 1 nurodyto viso Laužo kiekio kainos, įskaitant PVM.
10. Jei Pirkėjo už Laužą sumokėta suma yra didesnė nei Pardavėjas pateikė jam Laužo pagal
perdavimo-priėmimo aktą (-us), permokėta suma Pirkėjui raštu pareikalavus, per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Pirkėjo rašto gavimo grąžinama į Sutarties XV skyriuje nurodytą Pirkėjo atsiskaitomąją
sąskaitą. Per nustatytą terminą neatlikus šio mokėjimo, Pardavėjui nuo kitos dienos pradedami
skaičiuoti 0,1 % dydžio delspinigiai nuo Pirkėjui negrąžinto sumos, įskaitant PVM, už kiekvieną
uždelstą kalendorinę dieną, maksimalią delspinigių skaičiavimo ribą nustatant 20 % nuo Sutarties
priede Nr. 1 nurodyto viso Laužo kiekio kainos, įskaitant PVM.
11. Pirkėjas, atlikęs mokėjimą, tą pačią dieną el. paštu Pardavėjui perduoda mokėjimo pavedimo
kopiją.
12. PVM sąskaitą-faktūrą per 2 (dvi) d.d. išrašo Pardavėjas, atsižvelgiant į Laužo perdavimopriėmimo aktą (-us), kuriame (-iuose) yra įvertintas viršnorminis laužo užterštumas, jei toks buvo
nustatytas.
V. LAUŽO PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA
13. Pardavėjas parduoda Sutarties Priede Nr. 1 nurodytus Laužo kiekius ir pasilieka teisę pagal 3
punktą keisti parduodamo Laužo kiekius.
14. Pardavėjas patiekia Laužą Pirkėjui tik gavęs iš Pirkėjo išankstinį apmokėjimą Sutarties 8
punkte nustatyta tvarka.
15. Laužui perduoti ir Laužo priėmimo-perdavimo aktus pasirašyti ir pateikti bei Sutarties 18, 23
punkte nurodytus veiksmus atlikti Pardavėjo įgaliotų asmenų kontaktiniai duomenys nurodyti
sutarties priede Nr. 1. Apie įgalioto atsakingo asmens pasikeitimą Pardavėjas informuoja Pirkėją šios
Sutarties XV skyriuje nurodytu Pirkėjo el. paštu, išsiųsdamas Pardavėjo vidine tvarka (per DVS)
užregistruotą el. laišką, kuriame nurodomi šios Sutarties rekvizitai bei vietoj kokio įgalioto atsakingo
asmens skiriamas naujasis įgaliotas atsakingas asmuo, nurodant paskirtojo asmens pareigas, vardą,
pavardę, kontaktinę informaciją. El. paštu Pirkėjui pateiktas užregistruotas el. laiškas prilyginamas
Sutarties 1 priedo patikslinimui ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl
šios priežasties nėra / nebus atliekamas.
16. Su taros naudojimu bei Laužo transportavimu susijusias išlaidas prisiima Pirkėjas. Laužą iš
Sutarties priede Nr. 1 nurodytos vietos(-ų) Pirkėjas transportuoja savo transportu ir jėgomis.
16.1. Su Laužo svėrimu susijusias išlaidas prisiima Pirkėjas.
16.2. Su Laužo pakrovimu susijusias išlaidas prisiima Pirkėjas.
17. Laužo nuosavybės teisė ir atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui nuo Laužo perdavimopriėmimo akto pasirašymo momento
18. Parduodamo Laužo rūšis, masė, taros masė ir užterštumas nustatoma dalyvaujant abiejų Šalių
įgaliotiems asmenims, autotransporto svėrimo ar kitomis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka patikrintomis svarstyklėmis, surašomas svėrimo aktas. Laužo svėrimo metu Pardavėjo
įgaliotas atstovas turi pasirašyti svėrimo aktą ir turi teisę pareikšti pretenzijas dėl vykdomo svėrimo.
Už tinkamą svarstyklių veikimą ir svėrimo tikslumą atsako Pirkėjas.
19. Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 dienų po sutarties pasirašymo savo sąskaita išvežti
Laužą iš Sutarties priede Nr. 1 nurodytų vietų.
VI. PREKIŲ KOKYBĖ
20. Laužas turi būti nuvalytas nuo plastmasinių, guminių, medinių bei kitų nemetalinių detalių ar
kitokių medžiagų.
21. Jeigu Laužo užterštumas neviršija 3 %, laikoma, kad Laužas neužterštas.
22. Pardavėjas turi užtikrinti, kad Laužo užterštumas neviršytų 3 %.
23. Pirkėjas, nustatęs, kad perduotas Laužas neatitinka 20 ir (ar) 22 punktuose nustatytų
reikalavimų, nedelsiant dalyvaujant Šalių įgaliotiems atstovams, nustatomas Laužo užterštumo
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procentas, apie tai pažymint Laužo perdavimo-priėmimo akte. Šiame akte nurodomas faktiškas Lauže
nustatytų priemaišų kiekis (masės, mato vnt. ir proc.), kuris turi neviršyti 22 punkte nustatytų
reikalavimų, jų kilmė, užteršimo priežastys. PVM sąskaitoje-faktūroje Laužo faktinis kiekis
nurodomas iš viso Laužo kiekio atėmus akte nurodytą viršnorminių teršalų kiekį, jei jis viršija 22
punkte nustatytą užterštumo normą.
VIII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
24. Sutarties įvykdymo užtikrinimu laikomas Pirkėjo Laužo Aukcionui pateiktas Aukciono
dalyvio piniginis įnašas, kuris, Pirkėją pripažinus Aukciono laimėtoju, jam yra negrąžinamas,
užskaitant jį kaip šios Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
25. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Pirkėjui, kai šis įvykdo visus jam iš Sutarties
kylančius įsipareigojimus, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo raštiško pareikalavimo
gavimo dienos.
IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
26. Jei Pirkėjas nesumoka įsigyjamo Laužo kainos daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties 8 punkte nurodyto termino, Pardavėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją
raštu prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, neatlygindamas Pirkėjui jokių išlaidų ar nuostolių,
susijusių su Sutarties nutraukimu.
27. Tokia pačia tvarka ir su tokiomis pačiomis pasekmėmis Pardavėjas taip pat turi teisę
vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Pirkėjas šios Sutarties 9 punkte nustatyta tvarka nesumoka
trūkstamos Laužo kainos.
28. Pardavėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš 5 (penkias)
kalendorines dienas, neatlygindamas Pirkėjui jokių išlaidų ar nuostolių, susijusių su Sutarties
nutraukimu, jei Pirkėjas nevykdo bet kokio kito Sutartyje jam numatyto įsipareigojimo arba vykdo jį
netinkamai.
Vienašališkai nutraukęs Sutartį, Pardavėjas turi teisę paskelbti, kad rengia naują aukcioną
Laužui parduoti. Šiuo atveju nesąžiningas Pirkėjas neturi teisės dalyvauti naujame aukcione ir apie tai
jį informuoja Pardavėjas, siųsdamas pranešimą dėl vienašalio Sutarties nutraukimo.
29. Bet kuriuo atveju Pardavėjui Sutartį nutraukus dėl to, kad Pirkėjas nevykdo savo iš Sutarties
kylančių įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai, arba Pirkėjas pats be pateisinamos priežasties
vienašališkai nutraukia Sutartį, Pardavėjas pasilieka Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties
įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei jo padarytų
nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito
pobūdžio kompensacijų mokėjimui užtikrinti.
30. Jei Laužas dėl Pirkėjo kaltės neišvežamas Sutartyje nustatytu terminu arba Pirkėjas nevykdo
bet kokio kito įsipareigojimo, kylančio iš Sutarties, ir dėl to Pardavėjui Valstybės institucijų bus
pritaikytos finansinės sankcijos, Pirkėjas atlygina dėl to Pardavėjo patirtus nuostolius.
31. Delspinigių, sumokėjimas ir/ar patirtų nuostolių atlyginimas, jei Sutartis nėra nutraukta,
neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
32. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties
nutraukimo, mokėjimo ir patirtų nuostolių atlyginimo.
33. Pardavėjas turi teisę vienašališkai priskaičiuotą delspinigių arba/ir nuostolių sumą išskaityti iš
Pirkėjui grąžintinų sumų.
34. Pardavėjas ir Pirkėjas yra patys atsakingi už tinkamą savo galinių įrenginių (kompiuterinės
technikos, interneto ryšio) veikimą.
X. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (Force – majeure)
35. Sutarties Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį
neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos
aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
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Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių
pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. 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.
36. Sutarties 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 ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti
galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta
įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
37. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo
momento. Jeigu Sutarties Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti
kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio
pranešimo.
XI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
38. 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
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
39. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Sutarties Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami
abipusiu susitarimu/derybomis. 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 teismuose Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
XII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
40. Sutarties Šalys garantuoja, kad turi visus šios Sutarties sudarymui ir vykdymui reikalingus ir
tinkamai įformintus įgalinimus ir leidimus, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų išduodamus leidimus ar licencijas, ar bet kokius
kitokius šios Sutarties sudarymui ir vykdymui reikalingus dokumentus.
41. Vadovaujantis Darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais (Žin., 1998-05-13, Nr. 44-1224),
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais (Žin., 2008-01-24, Nr. 10-362), Saugos ir sveikatos
taisyklėmis statyboje DT 5-00 (Žin., 2001-01-10, Nr. 3-74) bei atsižvelgiant į darbų geležinkelyje
ypatumus, prieš darbų pradžią Pirkėjas iš Pardavėjo turi gauti aktą-leidimą darbų vykdymui.
42. Po Sutarties pasirašymo susirašinėjimas dėl jos netenka galios.
43. Nė viena šios Sutarties Šalis neturi teisės perduoti šia Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų
tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo.
44. Šios Sutarties sąlygos yra Šalių konfidenciali informacija. Už informacijos pagal šią Sutartį
paskleidimą, kalta Šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius.
45. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens
duomenų tvarkymą laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

5
46. Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 45 punkte numatytus įsipareigojimus
privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų
paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines sankcijas.
47. Pasikeitus Šalių adresams, banko rekvizitams, įmonės pavadinimui, įvykus PVM registracijos
pasikeitimams ar pasikeitus kitiems rekvizitams, Šalys privalo per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų
pasikeitimo momento apie tai raštu pranešti viena kitai. Informavus apie rekvizitų pasikeitimus kitą
Šalį, Šalys pasirašo susitarimą dėl Sutarties pakeitimo toje dalyje, kur yra nurodyti Šalių rekvizitai.
Šalis, laiku nepranešusi apie PVM registracijos pasikeitimus, atlygina kitai Šaliai dėl to patirtus
nuostolius.
48. Šios Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys. Sutarties pakeitimai ir papildymai
galioja bei yra laikytini neatskiriama šios Sutarties dalimi, jei jie sudaryti raštiškai ir tinkamai
patvirtinti Sutarties Šalių įgaliotų atstovų.
49. Sutarties punktų pavadinimai naudojami tik dėl patogumo ir neturi jokios įtakos punktų
turiniui, Sutarties ar atskirų jos nuostatų aiškinimui.
50. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po
vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.
51. Visi pranešimai pagal šią Sutartį turi būti siunčiami el. paštu (PDF formatu), Sutarties XV
skyriuje nurodytais Šalių adresais. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu iki 17.00 val., laikomi
išsiųstais tą pačia dieną, išsiųsti po 17.00 val. – laikomi išsiustais kitą darbo dieną. Pranešimai apie
Sutarties nutraukimą siunčiami registruotu laišku ir terminai Sutarčiai nutraukti skaičiuojami nuo
tokio pranešimo gavimo dienos.
52. Pirkėjas yra/nėra (nereikalingą išbraukti) registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.
53. Pirkėjas pareiškia ir garantuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio,
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų
mokesčio įstatymų nuostatomis, jis yra/nėra laikomas asocijuotu (susijusiu) (nereikalingą išbraukti)
su Pardavėju.
XIII. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS
54. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius Šalių atstovams ir galioja iki visiško abiejų
Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
XIV. SUTARTIES PRIEDAI
55. Priedas Nr. 1 – Parduodamo metalų laužo rūšys, kiekiai, sandėliavimo vietos ir už atliekų
pridavimą atsakingi darbuotojai;
56. Priedas Nr. 2 – Laužo perdavimo-priėmimo aktas;
57. 20___ m. __________________ mėn. ______ d. Viešo metalų laužo aukciono Nr.
skelbimas pridedamas prie šios Sutarties kaip priedas.
XV. ŠALIŲ REKVIZITAI
PARDAVĖJAS
PIRKĖJAS
Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“
Įmonės kodas: 110053842
Įmonės kodas:
Įmonė registruota Juridinių asmenų registre
Įmonė registruota Juridinių asmenų registre
Adresas: Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius
Adresas:
Tel.: +370 269 2038
Tel.:
El. p.: info@litrail.lt
El. p.:
Atsisk. sąsk.: LT68 7044 0600 0029 4239
Atsisk. sąsk.:
Bankas: AB SEB bankas
Bankas:
PVM mokėtojo kodas: LT100538411
PVM mokėtojo kodas:
_____________________________

________________________________
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Sutarties rengėjas (TVPC): Augustinas Bruožys, (8-629) 53457, el. p.: augustinas.bruozys@litrail.lt
Už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo: Aivaras Stundžia, tel. (8-614) 08932, el.p.: aivaras.stundzia@litrail.lt
Įteikti: DIE, APC, FAPA, TVPC, KD.

1
Sutarties priedas Nr. 1
PARDUODAMO METALŲ LAUŽO RŪŠYS, KIEKIAI, SANDELIAVIMO VIETOS IR UŽ
ATLIEKŲ PRIDAVIMĄ
ATSAKINGI DARBUOTOJAI

Eil.
Parduodamo metalų laužo pavadinimas
Kiekis, t
Nr.
1.
Aširačiai
22
1. Aukcione parduodamas visas lentelės 3 stulpelyje nurodytas metalų laužo kiekis, kurį,
priklausomai nuo poreikio, Pardavėjas pasilieka teisę keisti iki 20 proc. Šis laužas dalimis
neparduodamas.
2. Metalų laužas bus patiekiamas adresais:
Laužo atsiėmimo
stotis, adresas

Vilnius,
Iešmininkų 17A.

Preliminarus
Laužo
Už metalo laužo pridavimą
kiekis
atsakingas darbuotojas
tonomis

22

Ričardas Klimkevičius, tel. 868743981,
pavaduojantis Aldas Rupeika, tel.
861548127

Papildoma informacija

Pirkėjas turės galimybę prie
metalo laužo privažiuoti
autotransportu. Taip pat
pirkėjas naudomas savo
krautuvą ar kraną pakrauti
metalo laužą į vagonus.

1
Sutarties priedas Nr. 2
METALŲ LAUŽO PERDAVIMO AKTAS
201

m. ………………………. d. Nr. …………..

Komisija, dalyvaujant ……………………………... atstovui _________________________ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ ………………………………..
atstovui
……………………………………………….. surašė šį aktą remiantis 201
Nr. SP …………….

Eil.
Nr.

Transporto
markė

valstybinis Nr.

Važtaraščio
Nr.

Metalo laužo
pavadinimas

m. …………………………... metalų laužo pirkimo – pardavimo sutartimi

Masė, kg
šifras

Bruto

Taros (faktinė)

Apmokėti
Neto

Metalo laužas

1
2
3
4

…………..…………………. atstovas

(parašas)

(vardas, pavardė)

AB „Lietuvos geležinkeliai“
……………………………. atstovas

(parašas)

(vardas, pavardė)

šifras

Masė, kg

