Konkurso sąlygų
2 priedas
UAB „LITESKO“

TECHNINĖS SĄLYGOS
SKALŪNŲ ALYVOS PIRKIMUI
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Prekės pavadinimas: skalūnų alyva VKG Extra light (arba lygiavertė) – skystas kuras (toliau
- Kuras) skirtas šilumos energijos gamybai.
Kuro tiekimo terminas ir kiekiai: 2017 m. spalio mėn. – 2018 m. balandžio mėn. imtinai.
Maksimalus perkamas Kuro kiekis – iki 1225 t. Kiekvienos partijos dydis, pristatymo vieta ir
būdas bus nurodomi papildomuose susitarimuose prie sutarties. Numatomas skalūnų alyvos
poreikis 2017-2018 m. pateikiamas techninių sąlygų 1 priede.
Kuro pristatymo vietos, būdai ir sąlygos:
3.1. Marijampolės rajoninė katilinė, Gamyklų g. 8, Marijampolė (pirkėjo pasirinkimu):
3.1.1. Pristatymas geležinkeliu. Cisternos, 4 ašių –apie 57 t talpos. Maksimalus partijos
dydis – 5 cisternos. Atskirų Kuro partijų pakrovimo ir išsiuntimo terminai negali
būti dažnesni, nei keturios paros, atskiros partijos negali būti apjungiamos.
3.1.2. Pristatymas pardavėjo autotransportu. Autocisternos - apie 27 t talpos.
Autocisternos turi būti su iškrovimo siurbliais. Padavimo aukštis ne mažiau 12 m.
Žarnos ilgis - H≥ 6 m.
3.2. A. Mackevičiaus katilinė, A. Mackevičiaus g. 10, Kelmė. Pristatymas pardavėjo
autotransportu, apie 27 t talpos. Autocisternos turi būti su iškrovimo siurbliais. Padavimo
aukštis ne mažiau 8 m. Žarnos ilgis - H≥ 6 m.
Kuro tiekimo sąlygos:
4.1. Geležinkeliu - pagal DAP Latvijos - Lietuvos siena sąlygas (perėjimo stotis Meitenė
(LDZ) / Joniškis (LG));
4.2. Autotransportu – pagal DDP pristatymo sąlygas į pristatymo vietą su iškrovimu į
nurodytu adresu esančios katilinės rezervuarus (landed) (pagal Incoterms );
4.3. Kuro tiekimas bus vykdomas pagal Pirkėjo užsakymus, kuriuose bus nurodyta tiksli
pristatymo vieta ir pristatymo būdas bei terminai.
Kuro priėmimas:
5.1. Pirkėjas priima Kurą darbo dienomis pagal jų kiekį ir svorį (netto) – pagal Kurą lydinčius
dokumentus, pagal kokybę – pagal pardavėjo išduodamą kuro kokybės pasą. Kuro
gavimo bei priėmimo iš Pirkėjo pusės faktas yra fiksuojamas Šalių atstovų parašais
atitinkamą Kuro partiją lydinčiuose važtaraščiuose galinėje stotyje (paskirties punkte)
Kuro transportavimo geležinkeliu dokumentacijos priėmimo metu arba katilinėje
transportavimo autotransportu dokumentacijos priėmimo metu.
Pagrindiniai Kuro kokybės reikalavimai:
6.1. tankis prie 15ºC, maks.:
923 kg/m3;
6.2. kinematinis klampumas prie 50 ºC, maks.:
4,0 cSt;
6.3. drėgnumas (masės), maks.:
0,3 %;
6.4. peleningumas (masės), maks.:
0,02%;
6.5. sieringumas (masės), maks.:
0,9%;
6.6. pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje, min.:
50 ºC;
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6.7. stingimo temperatūra :
-30 ºC.
Su atvežtu Kuru pateikiami dokumentai:
7.1 PVM sąskaita faktūra;
7.2. Kuro gabenimo važtaraštis ir deklaracija;
7.3. Kuro kokybės pažymėjimo (paso) kopiją (jame turi būti visi Kuro kokybės rodikliai su gamyklos
gamintojos ar Pardavėjo patvirtinimu);

7.4. Kuro saugos duomenų lapas ( lietuvių kalba).
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