
 
UAB "KAUNO ŠVARA" 

Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas 

KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ 

2020 m. vasario 27 d. 

 

UAB „Kauno švara“ vykdo kainų apklausą ir kviečia Jus dalyvauti apklausoje dėl antrinių 

žaliavų pirkimo. Siūlome pirkti (antrinių žaliavų kiekiai 2020 m. kovo - balandžio mėn.): 

1. Kartoninės pakuotės atliekos 15 01 01 - apie 230 t; 

2. Mišraus popieriaus (nerūšiuotos) atliekos 20 01 01  - apie 200 t; 

3. Mišraus popieriaus (rūšiuotos) atliekos 20 01 01 – apie 24 t; 

4. Plastikinės pakuotės (HDPE) atliekos 15 01 02 02 - apie 30 t. 

       Žaliavos yra presuotos.  

Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.  

Pirkime gali dalyvauti tik atliekų tvarkytojai turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų 

sutvarkymą įrodančius dokumentus ir turintys teisę gaminių ir (ar) pakuočių atliekas nurodytas 

konkurso sąlygose panaudoti (perdirbti) ar išvežti panaudoti (perdirbti) į Europos Sąjungos valstybes 

nares ar Ekonominės erdvės valstybes. 

Pirkėjas privalo išvežti nurodytą žaliavų kiekį per 5 (penkias) darbo dienas nuo pardavėjo pateiktos 

informacijos el. paštu apie žaliavų susidariusį kiekį. 

Pirkėjai, norėdami pasiimti antrines žaliavas, turi būti pilnai atsiskaitę su pardavėju. Jas reikia 

pasiimti savo transportu iš įmonės teritorijos. Siūlant kainą, pirkėjas turi būti įvertinęs (apžiūrėjęs) 

žaliavos kokybę ir  dėl jos kiekio ir kokybės pretenzijų reikšti negali. 

Laimėtojas privalo pasirašyti sutartį per 5 (penkias) darbo dienas.     

Pasiūlymą pateikti el. paštu: aukcionai@svara.lt iki 2020 m. kovo 02 d. 12 val. 00 min.  

mailto:aukcionai@svara.lt


 

Herbas arba prekių ženklas 

(Pirkėjo 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) 

______________________________                                                                                                   

(Adresatas) 

PASIŪLYMAS ANTRINIŲ ŽALIAVŲ PIRKIMUI 

____________ Nr.______  

      (Sudarymo vieta) 

Pirkėjo pavadinimas  

Pirkėjo adresas  

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis 

pirkimo/pardavimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

Mes siūlome šias kainas: 

Eil. 

Nr. 
Žaliavos pavadinimas 

Mato 

vienetas 

Planuojamas 

pirkimo 

kiekis 

Vieneto kaina Eur su atliekų 

turėtojui priklausančių pakuočių 

atliekų sutvarkymą įrodančiais 

dokumentais*  

(be PVM) 

1.  t   

2.  t   

*Dokumentas – patvirtinantis pakuočių atliekų sutvarkymą pagal  LR „Mokesčio už aplinkos teršimą 

įstatymas“  5 str.  

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, neįskaitant PVM mokesčio, kuris bus skaičiuojamas ir 

apmokamas pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. 

Transportavimo sąlygos – EX WORKS (Statybininkų g. 3, Kaunas) 

      

(Tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  (Vardas ir pavardė)  

 


