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Dokumento dalis, kuriame 
yra daromas pakeitimas. 

Buvęs tekstas Patikslintas tekstas 

A dalis 2.1. p. Pasiūlymų pateikimo terminas 2008-11-05 
10:00 

Pasiūlymų pateikimo terminas 2008-11-12 
10:00 

A dalis 2.1. p. Vokų su techniniais pasiūlymais atplėšimo 
posėdžio data 2008-11-05 10:20 

Vokų su techniniais pasiūlymais atplėšimo 
posėdžio data 2008-11-12 10:20 

A dalis 6.2. p. Nr. 9 Įmonės gamintojos ar kitos nepriklausomos 
(įgaliotos) laboratorijos kokybės pažymėjimo 
kopija kiekvienai prekei. 

Dalyvio pasiūlymas (B dalies I priedas). 

A dalis 6.2. p.  Nr. 12 Dalyvis turi užtikrinti galimybes nustatyti 
Kortelės limitus kiekiui ir sumai bei teikti prekių 
pirkimo ataskaitas kiekvienai Kortelei, nurodant 
įsigytą prekę, kiekį, datą, laiką, kainą ir sumą. 

Dalyvis užtikrina galimybę  teikti prekių pirkimo 
ataskaitas kiekvienai Kortelei, nurodant įsigytą 
prekę, kiekį, datą, laiką, kainą ir sumą. 

A dalis 6.3. p. Tiekėjas, įrašytas į oficialius patvirtintų tiekėjų 
sąrašus (VPĮ nustatyta tvarka), vietoj šio 
straipsnio 6.2. p. nustatytus 1, 2 ir 6 
kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiančių 
dokumentų, turi teisę pateikti pažymos apie jo 
registraciją oficialiuose patvirtintų tiekėjų 
sąrašuose kopiją, patvirtintą tiekėjo ar jo 
įgalioto atstovo. 

Dalyvis, įrašytas į oficialius patvirtintų tiekėjų 
sąrašus (VPĮ nustatyta tvarka), vietoj šio 
straipsnio 6.2. p. nustatytus 1, 2, 6 ir 7 
kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiančių 
dokumentų, turi teisę pateikti pažymos apie jo 
registraciją oficialiuose patvirtintų tiekėjų 
sąrašuose kopiją, patvirtintą Dalyvio ar jo 
įgalioto atstovo. 

B dalis I priedas 5 p. - Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su 
visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis 
pirkimo dokumentuose, įskaitant 

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su 
visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis 
pirkimo dokumentuose, įskaitant 



Preliminariosios sutarties sąlygas (pirkimo 
dokumentų D dalis).  
- Visose prekybos vietose (degalinėse) turime 
galimybę fiksuoti įsigytų Prekių kiekį bei kainą 
Mūsų išduodamomis kortelėmis. 
- Patvirtiname, kad turime galimybę nustatyti 
Kortelės limitus kiekiui ir sumai bei teikti prekių 
pirkimo ataskaitas kiekvienai Kortelei, nurodant 
įsigytą prekę, kiekį, datą, laiką, kainą ir sumą. 

Preliminariosios sutarties sąlygas (pirkimo 
dokumentų D dalis).  
- Visose prekybos vietose (degalinėse) turime 
galimybę fiksuoti įsigytų Prekių kiekį bei kainą 
Mūsų išduodamomis kortelėmis. 
- Patvirtiname, kad turime galimybę teikti 
prekių pirkimo ataskaitas kiekvienai Kortelei, 
nurodant įsigytą prekę, kiekį, datą, laiką, kainą 
ir sumą. 
- Patvirtiname, kad visose prekybos vietose 
(degalinėse) turime įmonės gamintojos ar kitos 
nepriklausomos (įgaliotos) laboratorijos 
kokybės pažymėjimus kiekvienai siūlomai 
Prekei. 

B dalis II priedas vidutinės kainos 
skaičiavimo lentelė. 

Vidutinė 95 benzino (95) ir dyzelinio kuro (D) 
kaina (Cvid) 

Vidutinė 95 benzino (95) ir dyzelinio kuro (D) 
kaina (Cvid), paskaičiuota pagal nurodytomis 
datomis parduoto (be nuolaidų) 95 benzino ir 
dyzelinio kuro vieno litro kainas, kurias galime 
pagrįsti kasos aparatų kvitais (mums yra 
žinoma, kad CPO prašymu nepateikus priimtino 
kainos pagrindimo mūsų pasiūlymas bus 
atmestas kaip neatitinkantis pirkimo 
dokumentų reikalavimų). 

D dalis II priedas 6.3. p. UŽSAKOVAS sąskaitas-faktūras turi apmokėti iki 
Užsakymo sutarties Specialiosiose sąlygose 
nustatyto termino, jei Sutarties specialiosiose 
sąlygose UŽSAKOVAS nėra įsipareigojęs vykdyti 
avansinius mokėjimus. 

UŽSAKOVAS sąskaitas-faktūras turi apmokėti iki 
Užsakymo sutarties Specialiosiose sąlygose 
nustatyto termino, jei Sutarties specialiosiose 
sąlygose UŽSAKOVAS nėra įsipareigojęs vykdyti 
avansinius mokėjimus. Jeigu UŽSAKOVAS iki 
einamojo mėnesio 5 dienos negauna sąskaitos-
faktūros už praėjusį mėnesį, jis privalo apie tai 
informuoti TIEKĖJĄ. Priešingu atveju yra 



 
Pirkimo dokumentų D dalies 3 priede nurodytų reikalavimų UŽSAKOVO ir TIEKĖJO rekvizitams patikslinimas: 
 
UŽSAKOVO ir TIEKĖJO rekvizitai papildomi įrašu „[El. paštas]“. 
 
Pirkimo dokumentų D dalies 3 priedo 3.1. punkto lentelės patikslinimas: 
 
Pirkimo dokumentų D dalies 3 priedo 3.1. punkto lentelė:  
 

laikoma, kad UŽSAKOVAS sąskaitą gavo ir 
privalo ją apmokėti. 

D dalis II priedas 6.5. p. UŽSAKOVUI iki Specialiosiose sąlygose 
nustatyto termino be pateisinamų priežasčių 
nesumokėjus TIEKĖJO pateiktoje sąskaitoje-
faktūroje nurodytos sumos, TIEKĖJAS gali 
reikalauti iš UŽSAKOVO 0,05 % (dviejų 
dešimtųjų procento) nuo vėluojamos sumokėti 
sumos dydžio delspinigius už kiekvieną 
praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo 
mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena 
neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas 
apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 

UŽSAKOVUI iki Specialiosiose sąlygose 
nustatyto termino be pateisinamų priežasčių 
nesumokėjus TIEKĖJO pateiktoje sąskaitoje-
faktūroje nurodytos sumos, TIEKĖJAS gali 
reikalauti iš UŽSAKOVO 0,05 % (penkių šimtųjų 
procento) nuo vėluojamos sumokėti sumos 
dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną. 
Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino 
pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki 
dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši 
diena neįskaitoma). 

D dalis II priedas 6.7. p. Su sąskaita-faktūra TIEKĖJAS pateikia 
UŽSAKOVUI ataskaitą, kurioje turi būti 
nurodyta įsigyta Prekė, kiekis, data, laikas, 
kaina ir suma kiekvienai UŽSAKOVUI išduotai 
Kortelei. 

Pasikeitus Užsakymo sutarties Specialiosiose 
sąlygose nurodytam UŽSAKOVO adresui ar bet 
kuriems kitiems rekvizitams, reikalingiems 
sąskaitos-faktūros pateikimui, UŽSAKOVAS 
privalo nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 3 
darbo dienas apie tai raštu pranešti TIEKĖJUI, 
nurodydamas naują sąskaitų-faktūrų bei kitų 
dokumentų pateikimo adresą ir/ar kitus 
rekvizitus. 



Perkama prekė (Užsakyta 
prekė) Prekės kiekis litrais per mėnesį Nuolaida litrui, Lt 

[Užsakovo nurodytas Prekių kiekis litrais] [TIEKĖJO galutinė nuolaida] 

95 benzinas, dyzelinis kuras [Preliminariojoje sutartyje fiksuotas, tačiau 
Užsakyme nenurodytas Prekių kiekis litrais] [TIEKĖJO minimali nuolaida] 

 
keičiama taip:  
 

Perkama prekė (Užsakyta 
prekė) Prekės kiekis litrais per mėnesį Nuolaida litrui, Lt 

[Užsakovo nurodytas Prekių kiekio litrais 
intervalas] [TIEKĖJO galutinė nuolaida] 

95 benzinas, dyzelinis kuras 
[Preliminariojoje sutartyje fiksuoti, tačiau 
Užsakyme nenurodyti Prekių kiekio intervalai] 

[- TIEKĖJO minimalios nuolaidos mažesniems 
nei Užsakyme nurodytiems Prekių kiekio 
intervalams;  

- TIEKĖJO minimalios nuolaidos didesniems nei 
Užsakyme nurodytiems Prekių kiekio 
intervalams, jei minimalios nuolaidos nėra 
mažesnės už galutinę nuolaidą. Jei TIEKĖJO 
minimalios nuolaidos didesniems nei Užsakyme 
nurodytiems Prekių kiekio intervalams yra 
mažesnės už galutinę nuolaidą, taikoma 
galutinė nuolaida.] 

 


