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Radviliškio šiluma UAB
El.p. info@radsiluma.lt

PRANEŠIMAS
APIE BALTPOOL UAB ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOJE SUDARYTĄ (-US)

PIRKIMO-PARDAVIMO SANDORĮ (-IUS)
2020-03-03

Informuojame, kad 2020-03-03 vykusio BALTPOOL UAB energijos išteklių biržos (toliau – birža) aukciono metu Jūsų pateikto (-ų)
pavedimo (-ų) biržoje pagrindu buvo sudarytas (-i) pirkimo-pardavimo sandoris (-iai), kurio (-ių) duomenys pateikiami žemiau.

SANDORIO (-Ų) DUOMENYS

Sandorio Nr. ir data: SUT050030, 2020-03-03 Sandorio būsena: Įsigaliojęs

Pirkėjas (pavadinimas,
kodas, tel.):

Radviliškio šiluma UAB,
171444859,
8-422-60873

Pardavėjas (pavadinimas,
kodas, tel.):

S. Krivicko įmonė FASMA,
171259312,
+37042254051

Kuro pristatymo vieta: Linkaičių k. Radviliškio raj.
(GPS: 55.776875, 23.620359)

Iškrovimo tipas (tik
granulėms):

-

Kuro svėrimo vieta (jei
skiriasi):

- Kuro rūšies kodas,
pristatymo laikotarpis:

SM2 (Smulkinta mediena)
W10/200302/200308/1

Kuro kiekis per savaitę, tne: 30 Kaina, Eur/tne be PVM: 105.00

Kuro kiekis per visą
pristatymo laikotarpį, tne:

30 Bendra sandorio vertė, Eur
be PVM:

3 150.00

Netaikomos sankcijos už sausesnį kurą
Pagal sudarytą sandorį, taikant šią nestandartinę sąlygą, pardavėjui nėra taikoma sankcija jeigu pristatyto biokuro drėgnio rodiklis yra
mažesnis nei biokuro produkto specifikacijoje nurodyta mažiausia galima reikšmė.

Sandorio Nr. ir data: SUT050028, 2020-03-03 Sandorio būsena: Įsigaliojęs

Pirkėjas (pavadinimas,
kodas, tel.):

Radviliškio šiluma UAB,
171444859,
8-422-60873

Pardavėjas (pavadinimas,
kodas, tel.):

Egritmeda, UAB,
162946243,
+37068659277

Kuro pristatymo vieta: Linkaičių k. Radviliškio raj.
(GPS: 55.776875, 23.620359)

Iškrovimo tipas (tik
granulėms):

-

Kuro svėrimo vieta (jei
skiriasi):

- Kuro rūšies kodas,
pristatymo laikotarpis:

SM2 (Smulkinta mediena)
W10/200302/200308/1

Kuro kiekis per savaitę, tne: 54 Kaina, Eur/tne be PVM: 104.00

Kuro kiekis per visą
pristatymo laikotarpį, tne:

54 Bendra sandorio vertė, Eur
be PVM:

5 616.00

Netaikomos sankcijos už sausesnį kurą
Pagal sudarytą sandorį, taikant šią nestandartinę sąlygą, pardavėjui nėra taikoma sankcija jeigu pristatyto biokuro drėgnio rodiklis yra
mažesnis nei biokuro produkto specifikacijoje nurodyta mažiausia galima reikšmė.

REIKALINGŲ PATEIKTI PAPILDOMŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ VERTĖ

Turimų pateikti užtikrinimo
priemonių bendra vertė, Eur

438.30 Iki šio pranešimo dienos pateiktų
ir nepanaudotų užtikrinimo
priemonių vertė, Eur:

7 911.47

Reikalingos pateikti papildomos
užtikrinimo priemonės vertė, Eur

0.00

Papildomos užtikrinimo priemonės
pateikimo terminas

-

Elektroninę sutarties versiją ir sandorio būseną visada galite rasti Elektroninėje Prekybos Sistemoje savo paskyros skiltyje "Sandoriai“.


