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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (toliau - Įsigyjančioji organizacija) skelbiamų
derybų būdu (toliau – derybos) numato pirkti 2017/2018 m. šildymo sezonui apie 600 (šešis
šimtus) tonų +/- 30% akmens anglies.
1.2. Derybos vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio
3 dalies 6 punktu, Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir
šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos, patvirtintos LR Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d.
nutarimu Nr. 277 (aktuali redakcija TAR, 2015, Nr. 2015-14026), nuostatais, bei UAB
„Nemenčinės komunalininkas“ direktoriaus 2015-02-11 įsakymu Nr. 3K-28 patvirtintomis UAB
„Nemenčinės komunalininkas“ energijos išteklių šilumos energijai gaminti pirkimų taisyklėmis
(toliau – Taisyklės).
1.3. Derybos atliekamos laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų ir
konfidencialumo reikalavimų.
1.4. Apie derybas paskelbta CVP IS ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ tinklalapyje
www.nemenkom.lt.
1.5. Įsigyjančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – inţinierius šilumos gamybai ir tiekimui
Algirdas Stukėnas 869818342, el. paštas algirdas@nemenkom.lt.
1.6. Įsigyjančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
II. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Perkama apie 600 (šeši šimtai) tonų +/- 30% akmens anglies katilų kūrenimui.
Reikalavimai akmens angliai nustatyti techninėje specifikacijoje (1 priedas).
2.2. Sutarties galiojimo terminas – 12 mėn. Numatytas galimas sutarties pratesimas – 1 kartą 12
mėn.
2.3. Pirkimas į dalis neskaidomas. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai prekių apimčiai.
III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos
reikalavimus:
Eil.
Nr.
1.

Kvalifikaciniai reikalavimai
Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi
teistumo (arba teistumas yra išnykęs
ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio
asmens) per pastaruosius 5 metus
nebuvo
priimtas
ir
įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis uţ
nusikalstamas veikas nuosavybei,
turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams, intelektinei ar pramoninei
nuosavybei, ekonomikai ir verslo
tvarkai, finansų sistemai.

Atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams
patvirtinantys dokumentai
Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir
ryšių departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis, arba atitinkamos uţsienio šalies
institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne
anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis
nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra
priimtinas.
Pateikiamas originalas*.

2.

3.

Tiekėjas yra registruotas įstatymų
nustatyta tvarka ir tiekėjas turi teisę
verstis ta veikla (biokuro tiekimo
veikla), kuri reikalinga pirkimo
sutarčiai įvykdyti.

Tiekėjas
nėra
bankrutavęs,
likviduojamas, su kreditoriais sudaręs
taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių
susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai
tiekėjas
prisiima
tam
tikrus
įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka
savo reikalavimus atidėti, sumaţinti ar
jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs
savo veiklos arba jo padėtis pagal
šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus nėra tokia pati ar panaši.
Jam nėra iškelta restruktūrizavimo,
bankroto byla arba nėra vykdomas
bankroto procesas ne teismo tvarka,
nėra siekiama priverstinio likvidavimo
procedūros
ar
susitarimo
su
kreditoriais arba jam nėra vykdomos
analogiškos procedūros pagal šalies,
kurioje jis registruotas, įstatymus.

Tiekėjas (juridinis asmuo) pateikia: VĮ Registrų
centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registro išplėstinį išrašą) arba
registravimo paţymėjimą ir įstatus ar jų dalis, ar
kitus dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę
verstis atitinkama veikla (jei tai kitos šalies
tiekėjas - profesinių ar veiklos tvarkytojų,
valstybės įgaliotų institucijų paţymos, kaip yra
nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas
registruotas) išduotus dokumentus ar priesaikos
deklaraciją, liudijančią tiekėjo teisę verstis
atitinkama veikla).
Pateikiamas originalas arba kopija*.
1) Apie tiekėjo (juridinio asmens) teisinį statusą
bus tikrinama Valstybės įmonės Registrų centro
informacinėje
sistemoje
adresu
http://www.registrucentras.lt/jar/p/ (Perkančioji
organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų
pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime
apie pirkimą, duomenis)
Jeigu tiekėjas yra uţsienio šalyje registruotas
juridinis ar fizinis asmuo, jis
pateikia
atitinkamos uţsienio šalies institucijos išduotą
dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento
kopija*), patvirtinantį, kad tiekėjas nėra
bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas
bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra
siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar
susitarimo su kreditoriais, arba išrašą iš teismo
sprendimo (pateikiama skaitmeninė dokumento
kopija*), išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki
paraiškų pateikimo termino. Jei dokumentas
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra
priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 3
priedas), patvirtinanti, kad Tiekėjas nėra su
kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar
apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos uţsienio
šalies
institucijos
išduotas
dokumentas,
patvirtinantis, kad Tiekėjas nėra su kreditoriais
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs
savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje
jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar
panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei
atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas
dokumentas arba jis neapima visų keliamų
klausimų.
Pateikiamas originalas arba kopija*.

4.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių, įskaitant ir
socialinio draudimo įmokas,
mokėjimu.
Tiekėjas laikomas įvykdţiusiu
įsipareigojimus, susijusius su
mokesčių mokėjimu, jeigu jo
neįvykdytų įsipareigojimų suma yra
maţesnė kaip 50 eurų.

5.

Tiekėjo siūloma akmens anglis
atitinka techninėje specifikacijoje (1
priedas) nustatytus akmens anglies
kokybės parametrus.

6.

Tiekėjo sandėliavimo vieta yra
nutolusi ne toliau kaip 30 km.
spinduliu nuo Nemenčinės miesto.

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis,
ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas,
kompetentingos valstybės institucijos išduota
paţyma. Pateikiama skaitmeninė dokumento
kopija.
2. Jeigu Lietuvos Respublikoje registruotas
tiekėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio
draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio
socialinio draudimo fondo administravimu,
išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės
Registrų
centro
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą,
patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų
tvarkomus
duomenis.
Jeigu
Lietuvos
Respublikoje registruotas tiekėjas yra juridinis
asmuo, iš jo nereikalaujama pateikti dokumentų,
pagrindţiančių, kad tiekėjas yra įvykdęs
įsipareigojimus,
susijusius
su
socialinio
draudimo
įmokų
mokėjimu.
Perkančioji
organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų
pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime
apie pirkimą, duomenis. Jeigu kitoje valstybėje
registruotas tiekėjas yra fizinis arba juridinis
asmuo, jis pateikia šalies, kurioje yra
įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės
institucijos išduotą paţymą. Pateikiamas
skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne
anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti
anksčiau, tačiau juose nurodyta, kad jie galioja
susipaţinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną,
tokie dokumentai yra priimtini.
Pateikiamas originalas arba kopija*.
Pateikiama:
1. siūlomos pirkti akmens anglies kokybės pasas
su techninėmis charakteristikomis;
2. akmens anglies SSOM rūšies importo
deklaracija ir akmens anglies gamintojo
sertifikatas.
Pateikiamas originalas arba kopija*.
Pateikiama akmens anglies sandėliavimo paţyma
apie anglies sandėliavimo vietą.
Pateikiamas originalas arba kopija*.

7.

8.

Akmens anglies svėrimui Tiekėjas Pateikiama:
privalo
turėti
elektronines
ne 1. Paţyma apie apskaitos principus taikomus
maţesnes kaip 30 tonų svarstykles.
anglies pakrovimui, bei galimybių uţtikrinimas
dėl įsigyjančiosios
organizacijos atstovo
dalyvavimo anglies svėrimo procese;
2. Elektroninių svarstyklių galiojanti metrologinė
paţyma.
Pateikiamas originalas arba kopija*.
Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba Įvykdytų sutarčių sąrašas (3 priedas).
nuo įmonės registravimo dienos (jei Pateikiamas originalas arba kopija*.
veiklą vykdė maţiau nei 3 metus) yra
įvykdęs bent 1 akmens anglies
pardavimo sutartį, kurios vertė ne
maţesnė kaip 0,7 tiekėjo pasiūlyme
nurodytos kainos.

*Pastabos:
1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje
išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;
2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant ţodţius „Kopija tikra“ ir pareigų
pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi);
3) uţsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo paţyma (Apostille) tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (Ţin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl uţsienio valstybėse išduotų dokumentų
legalizavimo panaikinimo (Ţin., 1997, Nr. 68-1699).

3.2. Tiekėjo, neatitinkančio šių lentelių reikalavimų, pasiūlymas atmetamas.
3.3. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių derybų sąlygų kvalifikacinių
reikalavimų 1–8 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus
dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių derybų sąlygų kvalifikacinių
reikalavimų 8 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus
dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
3.4. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą
informaciją, kurią įsigyjančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba
tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios
sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su įsigyjančiąja organizacija sudaryti pirkimo
sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos
sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę uţ prievolių įsigyjančiajai
organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo
atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo įsigyjančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo
vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).
4.2. Įsigyjančioji organizacija nereikalauja, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripaţinus
geriausiu ir įsigyjančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė
įgautų tam tikrą teisinę formą.

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis derybų sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
įvykdymui.
5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
5.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jeigu pateikiami
uţsienio kalbomis surašyti dokumentai ar jų kopijos, kartu turi būti pateikti vertimų biuro ar vertėjų
patvirtinti dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Jeigu skirtingomis kalbomis parengtų pirkimo
dokumentų nuostatos nesutampa, vadovaujamasi lietuvių kalba parengtais pirkimo dokumentais.
5.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal derybų sąlygų 2 priede pateiktą formą.
Pasiūlymas teikiamas uţklijuotame voke. Ant voko turi būti uţrašytas įsigyjančiosios organizacijos
pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi
būti uţrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu
grąţinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neuţklijuotame voke.
5.5. Pasiūlymo lapai su priedais turi būti sunumeruoti, sutvirtinti tarpusavyje taip, kad negalima
būtų jų išardyti nepaliekant tokį išardymą patvirtinančių ţymių (pavyzdţiui, surišti ar sutvirtinti
kniedėmis, tai yra sutvirtinti tarpusavyje), ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo
įgalioto asmens parašu. Pasiūlymo (su priedais) paskutinio lapo antrojoje pusėje turi būti nurodytas
tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas ir (ar) padėtas antspaudas (jeigu jie turi antspaudą), nurodyta
pavardė, pareigos (jeigu jos yra) ir pasiūlymo lapų skaičius.
5.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
5.6.1. uţpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių derybų sąlygų 2 priedą;
5.6.2. derybų nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindţiantys dokumentai;
5.6.3. įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą ir jo priedus deryboms (jei pasiūlymą pasirašo ne
tiekėjo įmonės vadovas);
5.6.4. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija (reikalaujama ūkio
subjektų grupei);
5.6.5. Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas ir įsigyjančioji organizacija nepriklauso
susijusių įmonių grupei (4 priedas);
5.6.6. Rašytinis patvirtinimas, kad tiekėjas laikosi derybų sąlygų 5.7 punkte nustatytų
reikalavimų.
5.6.7. kita derybose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
5.7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys.
Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja
teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Šis apribojimas taikomas ir Susijusių
įmonių nurodytiems tiekėjams. Susijusios įmonės – įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių:
5.7.1. viena įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias įmones) turi 25
procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale ţyminčių
kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo
sutartį, įgaliojimą ir panašiai) turi 25 procentus ir daugiau visų kitos įmonės dalyvių balsų;
5.7.2. viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo ar prieţiūros
organo narių ar administracijos pareigūnų;
5.7.3. įmonė turi galimybę daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su šia
įmone, arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų;
5.7.4. įmonė, kuri dėl sutarčių, sudarytų su kitos įmonės dalyviais, kontroliuoja daugumą
šios įmonės dalyvių balsų;
5.7.5. dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę šio
punkto 5.7.1–5.7.4 papunkčiuose nurodyti įmonių ryšiai, jeigu šios įmonės verčiasi tokia pačia
veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje atitinkamoje rinkoje ar susijusiose rinkose.
5.8. Tiekėjams nėra leidţiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

5.9. Tiekėjai turi nurodyti subtiekėjus (subteikėjus), kuriuos jie ketina pasitelkti sutarčiai vykdyti
(Sąlygų 2 priedo forma). Tai nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti
pirkimo sutarties įvykdymo.
5.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017 m. geguţės 12 d. 10.00 val. (Lietuvos Respublikos
laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Piliakalnio g. 50, LT 15175 Nemenčinė, raštinė. Tiekėjo prašymu įsigyjančioji organizacija nedelsdama pateikia rašytinį
patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
5.11. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.
Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo
nurodoma kaip konfidenciali.
5.12. Pasiūlymuose akmens anglies kaina nurodoma Eur su PVM uţ vieną toną ir akcizu.
Apskaičiuojant kainą, turi būti atsiţvelgta į visą šių derybų sąlygų 2 priede nurodytą prekių apimtį,
kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus, akcizą ir pan.
5.13. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų nuo derybų
pasiūlymų pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad
pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
5.14. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, įsigyjančioji organizacija turi teisę prašyti, kad
tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.
5.15. Įsigyjančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują
pasiūlymų pateikimo terminą įsigyjančioji organizacija paskelbia savo tinklalapyje adresu
www.nemenkom.lt.
5.16. Tiekėjai iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripaţįstamas
galiojančiu, jeigu įsigyjančioji organizacija jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino.
5.17. Įsigyjančioji organizacija neatsako uţ pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių
pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąţinami
tiekėjui registruotu laišku.
VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŢTIKRINIMAS
6.1. Įsigyjančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo uţtikrinimo Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo uţtikrinimo būdais.
VII. DERYBŲ SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
7.1. Įsigyjančioji organizacija privalo atsakyti į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti
(patikslinti) pirkimo dokumentus per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo, tačiau ne vėliau kaip
prieš 3 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jeigu prašymas gautas likus
pakankamai laiko, ne maţiau kaip prieš 6 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
7.2. Įsigyjančioji organizacija, atsakydama į tiekėjo prašymą, skelbia tokius paaiškinimus interneto
adresu: www.nemenkom.lt.
7.3. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, įsigyjančioji organizacija savo iniciatyva gali
paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Tokius paaiškinimus (patikslinimus) įsigyjančioji
organizacija skelbia interneto adresu www.nemenkom.lt, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu paaiškinimai paskelbiami vėliau, įsigyjančioji
organizacija privalo atitinkamai pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.
7.4. Jeigu pirkimo dokumentus paaiškinusi (patikslinusi) įsigyjančioji organizacija jų negali pateikti
derybų sąlygų 7.3 punkte nustatytais terminais, ji privalo perkelti pasiūlymų pateikimo terminą. Šis
terminas nukeliamas protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo
pasiūlymus, galėtų atsiţvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ir tinkamai parengti pasiūlymus.

7.5. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama perkančiosios organizacijos
internetinėje svetainėje www.nemenkom.lt, t. y. ten, kur yra skelbiamos derybų sąlygos.
7.6. Bet kokia informacija, derybų sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas įsigyjančiosios
organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu
info@nemenkom.lt arba faksu 2381277.
VIII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
8.1. Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai su tiekėjų pirminiais pasiūlymais, vyks adresu
Piliakalnio g. 50, Nemenčinėje, 8 kab. Komisijos posėdţio pradţia – 2017 m. geguţės 12 d. 10 val.
00 min. Tiekėjai ir jų atstovai vokų plėšime su pirminiais pasiūlymais nedalyvauja.
8.2. Vokų su galutiniais tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti galutinius
pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų
atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.
8.3. Kiekvieno pateikto pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo Komisijos posėdyje
dalyvaujantys nariai.
8.4. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams
skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar
pateiktas pasiūlymo galiojimo uţtikrinimas (jeigu jo reikalaujama), ar pateikto pasiūlymo lapai
reikiamai sutvirtinti tarpusavyje, sunumeruoti ir pasiūlymas paskutinio lapo antrojoje pusėje
patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė,
pareigos ir pasiūlymo lapų skaičius.
8.5. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos ţodţiais,
teisinga laikoma kaina, nurodyta ţodţiais.
8.6. Atplėšiant vokus su pasiūlymais, Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų
įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų pasiūlymo lapų sutvirtinimo
tarpusavyje ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti per posėdį: nesunumeruoti
pasiūlymo puslapiai, paskutinio lapo antrojoje pusėje nėra tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašo ir
(ar) antspaudo (jeigu jie turi antspaudą), nenurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė
pareigos, pasiūlymo lapų skaičius.
8.7. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir
vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, jeigu jie to
pageidauja raštu. Kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas turi
teisę asmeniškai susipaţinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supaţindindama su šia
informacija įsigyjančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios
informacijos.
8.8. Komisija vokų atplėšimo procedūros rezultatus įformina protokolu.
8.9. Tolesnes pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka
pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant.
IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŢASTYS
9.1. Tiekėjų kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo
dokumentuose nustatytais kriterijais ir tvarka. Įsigyjančioji organizacija priima sprendimą dėl
kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacinių duomenų patikrinimo ir kiekvienam iš jų
raštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo dėl tiekėjo atitikties derybų dokumentuose
nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams priėmimo praneša šio patikrinimo rezultatus. Teisę
dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka
įsigyjančiosios organizacijos reikalavimus.
9.2. Įsigyjančiosios organizacija pasiūlymus vertina remdamasi maţiausios kainos kriterijumi.

9.3. Įsigyjančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus. Jeigu tiekėjas
pateikia netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus
dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, ar jų
nepateikia, įsigyjančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos
dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo
įsigyjančiosios organizacijos prašymo išsiuntimo.
9.4. Įsigyjančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos
apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme
pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant per vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje paskelbtos
kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos
sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
9.5. Jeigu tiekėjas per įsigyjančiosios organizacijos nurodytą terminą aritmetinių klaidų neištaiso,
nepapildo ar nepateikia pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų ir
(ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose
nustatytų reikalavimų.
9.6. Komisija gali atmesti visus pateiktus pasiūlymus, jeigu visų tiekėjų pasiūlytos kainos
įsigyjančiajai organizacijai per didelės ir nepriimtinos.
9.7. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maţa kaina, Komisija privalo tiekėjo raštu
paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai maţos pasiūlymo kainos pagrindimą.
Jei tiekėjas kainos nepagrindţia, jo pasiūlymas atmetamas. Neįprastai maţa kaina – tai dalyvio
pasiūlyme nurodyta kaina, kuri įsigyjančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama
sutarties tinkamam įvykdymui. Kaina visais atvejais bus laikoma neįprastai maţa, jeigu ji atitinka
bent vieną iš šių sąlygų:
(a) yra 15 ir daugiau procentų maţesnė uţ visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų
prieţasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;
(b) yra 30 ir daugiau procentų maţesnė nuo suplanuotų šiam viešajam pirkimui skirti lėšų.
9.8. Komisija turi atmesti tiekėjo pateiktą pasiūlymą, jeigu:
9.8.1. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos
reikalavimų arba įsigyjančiosios organizacijos prašymu nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių
duomenų apie savo kvalifikaciją;
9.8.2. tiekėjas nepagrindė neįprastai maţos pasiūlymo kainos;
9.8.3. pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų.
9.9. Esant reikalui, Tiekėjai ar jų atstovai gali būti kviečiami į Komisijos posėdį, pranešant, į kokius
klausimus jie turės atsakyti. Taip pat gali būti prašoma pristatyti į įsigyjančiosios organizacijos
buveinę siūlomos pirkti akmens anglies pavyzdį, kad Komisija galėtų įsitikinti akmens anglies
kokybe.
X. DERYBŲ EIGA
10.1. Komisija, nustačiusi, kad pateiktas pirminis pasiūlymas atitinka derybų sąlygų reikalavimus,
raštu kviečia derybų dalyvio įgaliotą atstovą atvykti derėtis dėl pateikto pirminio pasiūlymo sąlygų
ir kainos.
10.2. Derybų metu su derybų dalyviu bus deramasi dėl pasiūlymo kainos ir pasiūlymo sąlygų.
Derybos bus vykdomos lietuvių kalba.
10.3. Derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos nariai ir derybų dalyvio, su
kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas.
10.4. Pabaigus derybas, derybų dalyvių prašoma pateikti galutinius tiekėjų pasiūlymus vokuose.
XI. GALUTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, DERYBŲ LAIMĖTOJO NUSTATYMAS IR
SUTARTIES PASIRAŠYMAS

11.1. Derybų galutiniais pasiūlymais yra laikomi šalių (Derybų dalyvio ir Įsigyjančiosios
organizacijos įgaliotų asmenų) pasirašyti derybų protokolai, derybų dalyvio pirminiai pasiūlymai,
kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu, galutiniai tiekėjų pasiūlymai.
11.2. Komisija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi įvertinti, ar derybų
dalyvių galutiniuose pasiūlymuose įvardintos sąlygos tenkina Įsigyjančiosios organizacijos
poreikius ir, ar pasiūlymo kainos yra priimtinos Įsigyjančiajai organizacijai, atmesti pirkimo
dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitinkančius pasiūlymus, po to nustatyti pasiūlymų eilę
(išskyrus tą atvejį, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir tik tada priimti sprendimą dėl
geriausio pasiūlymo pripaţinimo laimėjusiu.
11.3. Pasiūlymų eilė nustatoma kainų didėjimo tvarka. Jeigu keli pasiūlymai pateikiami vienodomis
kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais
įregistruotas anksčiausiai.
11.4. Pranešimas apie laimėjusį pasiūlymą išsiunčiamas visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo.

XII. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS IR GINČŲ
NAGRINĖJIMAS
12.1. Pirkimo sutartis sudaroma ir nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu ir Taisyklėmis.
12.2. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigia pirkimo
sutarties atidėjimo terminas – 5 kalendorinės dienos, kuris prasideda nuo įsigyjančiosios
organizacijos pranešimo apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo visiems pasiūlymus
pateikusiems tiekėjams dienos.
12.3. Kiekvienas pasiūlymą pateikęs tiekėjas, kuris mano, kad įsigyjančioji organizacija nesilaikė
Taisyklių ir paţeidė ar paţeis jo teisėtus interesus, turi teisę pareikšti įsigyjančiajai organizacijai
pretenziją. Pretenzija turi būti pareikšta raštu per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią kandidatas suţino
arba turi ir gali suţinoti apie tariamą savo teisių paţeidimą, bet ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki
pirkimo sutarties atidėjimo termino pabaigos arba sutarties pasirašymo. Pretenzija, pateikta
praleidus šiame punkte nustatytą terminą, paliekama nenagrinėta, ir kitą darbo dieną apie tai
informuojamas pretenziją pateikęs asmuo.
12.4. Įsigyjančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol
išnagrinėjama ši pretenzija ir priimamas sprendimas. Jeigu kandidato rašytinė pretenzija gaunama
per pirkimo sutarties atidėjimo terminą, įsigyjančioji organizacija privalo sustabdyti pirkimo
procedūras, iki išnagrinės šią pretenziją ir priims dėl jos sprendimą. Jeigu dėl pretenzijų
nagrinėjimo pratęsiami pirkimo sutarties pasirašymo ar kiti pirkimo procedūrų terminai, apie tai
įsigyjančioji organizacija informuoja pasiūlymus pateikusius dalyvius, nurodydama terminų
atidėjimo prieţastį.
12.5. Įsigyjančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą sprendimą ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo, taip pat ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu
pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui apie priimtą sprendimą. Išnagrinėjus pretenziją, pirkimo
procedūra tęsiama.
12.6. Įsigyjančioji organizacija privalo sudaryti pirkimo sutartį su tuo tiekėju, kurio pasiūlymas
Komisijos sprendimu pripaţintas geriausiu.
12.7. Jeigu laimėtojas raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki įsigyjančiosios organizacijos
nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose
nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju įsigyjančioji
organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę
yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

12.8. Sudarius pirkimo sutartį, įsigyjančioji organizacija kitiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia pranešimus apie pirkimo sutarties sudarymą. Pranešime
nurodoma, su kuo pasirašyta pirkimo sutartis, pirkimo objektas ir sutartyje nurodyta kaina.
12.9. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laiką negali būti keičiamos, išskyrus tokias
pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų paţeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo,
abipusio pripaţinimo, proporcingumo, skaidrumo ir protingumo principai ir tikslai, ir kai yra gautas
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, kad tokie pirkimo sutarties sąlygų pakeitimai būtų padaryti.
Viešųjų pirkimų tarnyba minėtą sutikimą (ar nesutikimą) privalo pateikti ne vėliau kaip per 15
darbo dienų. Jeigu įsigyjančioji organizacija kartu su kreipimusi nepateikia visų būtinų dokumentų,
Viešųjų pirkimų tarnyba gali paprašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimui priimti. Tokiu
atveju terminas Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimui dėl sutikimo priimti pratęsiamas tiek dienų,
per kiek įsigyjančioji organizacija pateikia papildomus dokumentus. Jeigu per šiame punkte
nustatytą terminą Viešųjų pirkimų tarnyba nepateikia jokio atsakymo, laikoma, kad sutikimas
gautas.
12.10. Sutarties projektas pridedamas (5 priedas).

UAB „Nemenčinės komunalininkas“
Akmens anglies pirkimo, vykdomo
skelbiamų derybų būdu sąlygų
1 priedas

AKMENS ANGLIES PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Akmens anglis turi atitikti šias kokybės charakteristikas:
- Rūšis SSOM;
- Frakcija 13 – 50 mm;
- Peleningumas 5-8 %;
- Drėgnumas 5-8 %;
- Sieros kiekis iki 0,3 %;
- Ţemutinė kuro degimo šilumos vertė ne maţiau 7000 kcal/kg;
- Sandėliavimo vieta turi būti nutolusi ne daugiau kaip 30 km spinduliu nuo Nemenčinės;
- Akmens anglies svėrimui Tiekėjas privalo turėti elektronines ne maţesnes kaip iki 30 t
svarstykles;
- Svarstyklės privalo turėti galiojančios metrologinės patikros sertifikatą;
- Įsigyjančioji organizacija savo transportu organizuoja prekės išveţimą iš Tiekėjo sandėlio.
Akmens anglies krovimo, svėrimo ir perdavimo vieta yra Tiekėjo sandėlyje. Tiekėjas
privalo turėti akmens anglies atsargas sandėliavimo vietoje mėnesiui į priekį pagal suderintą
tarp šalių grafiką.

UAB „Nemenčinės komunalininkas“
Akmens anglies pirkimo, vykdomo
skelbiamų derybų būdu sąlygų
2 priedas
Herbas arba prekių ţenklas
(Tiekėjo 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 (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL AKMENS ANGLIES PIRKIMO
____________________
(Data)

____________________
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Uţ pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

Šiuo pasiūlymu paţymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis,
nustatytomis:
1) Skelbiamų derybų sąlygose;
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Mes siūlome šias prekes:
Eil.
Nr.

Prekės pavadinimas

I
1

II
Akmens anglis

Preliminarus
Akmens anglies kaina
kiekis (t) +/už 1 toną Eur su PVM
30%
ir akcizu
III
IV
600
Bendra pasiūlymo kaina

Viso kiekio kaina Eur
su PVM ir akcizu
(V=IIIxIV)
V

Bendra pasiūlymo kaina ____________Eur su PVM (____________ suma žodžiais)
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________Lt.
Akmens anglies techninės sąlygos (duomenys pateikiami iš sertifikato):
Rūšis
Frakcija mm

Peleningumas %
Drėgnumas %
Sieros kiekis %
Ţemutinė kuro degimo šilumos vertė kcal/g
Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad 2015/2016 m. šildymo sezono metu akmens anglies kokybė
bus tokia, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Pateiktų dokumentų pavadinimas
Nr.

Dokumento puslapių
skaičius

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Eil.
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas*

*Pildoma tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.
Pasiūlymas galioja 90 d. nuo pasiūlymų pateikimo termino paskutinės dienos.

______________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

A.V.

UAB „Nemenčinės komunalininkas“
Akmens anglies pirkimo, vykdomo
skelbiamų derybų būdu sąlygų
3 priedas

ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Sutarties
pavadinimas

Uţsakovas

_________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

Sutarties Sutarties
sudarymo įvykdymo
data
data

_________
(Parašas)

Sutarties
aprašymas
(nurodomas
parduotos
akmens anglies
kiekis)

Sutarties
vertė Eur
su visais
mokesčiais

_________________
(Vardas ir Pavardė)

UAB „Nemenčinės komunalininkas“
Akmens anglies pirkimo, vykdomo
skelbiamų derybų būdu sąlygų
4 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

(Data)

(Vieta)

Aš,

,
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

vadovaujantis (atstovaujantis)
(tiekėjo pavadinimas)

(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja įsigyjančiosios organizacijos atliekamame viešajame
pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas (toliau – Tiekėjas) šiame
viešajame pirkime veikia nepriklausomai, bei Tiekėjas ir Įsigyjančioji organizacija nepriklauso
susijusių įmonių grupei, taip kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos
22 d. nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr.277 „Dėl
įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai
gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo Nr.741 taisyklių 9.11 punkte (toliau - Taisyklės).*
Man ţinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas
(atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.
* Jeigu Tiekėjas su Įsigyjančiąja organizacija priklauso susijusių įmonių grupei, Tiekėjas
nurodo Taisyklių 9.11 papunktį, pagal kurį Tiekėjas ir Įsigyjančioji organizacija priklauso susijusių
įmonių grupei.

(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

UAB „Nemenčinės komunalininkas“
Akmens anglies pirkimo, vykdomo
skelbiamų derybų būdu sąlygų
5 priedas
Sutarties projektas
AKMENS ANGLIES PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ________
2017-....-.....
Nemenčinė
UAB ,,Nemenčinės komunalininkas‘‘, atstovaujama direktoriaus Vladislav Jedinskij (toliau
– Pirkėjas), veikiančio pagal bendrovės įstatus, į. k. 186442084 ir .....................................(toliau –
Pardavėjas), atstovaujama ................., veikiančio pagal............., į. k................., toliau kartu šioje Akmens
anglies pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi
Energijos išteklių pirkimų komisijos 2017 m. ................ d. sprendimu dėl laimėjusio pasiūlymo , uţfiksuotu
protokole Nr......, sudarė šią Akmens anglies pirkimo - pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir
susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Pardavėjas šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis įsipareigoja parduoti Pirkėjui akmens anglį,
kurios charakteristikos yra nurodytos Sutarties 1.2 punkte (toliau – Anglis), o Pirkėjas įsipareigoja
nupirkti iš Pardavėjo Anglį bei sumokėti uţ ją šioje Sutartyje nustatytais terminais bei tvarka.
1.2. Anglies kokybės charakteristikos:
- rūšis SSOM
- frakcija 13-50 mm;
- peleningumas 5-8 %;
- drėgnumas 5-8 %;
- sieros kiekis iki 0,3 %;
- ţemutinė kuro degimo šilumos vertė ne maţiau 7000 kcal/kg.
2. ANGLIES KIEKIS
2.1. Pagal šią Sutartį parduodamas preliminarus Anglies kiekis yra 600 (šeši šimtai) tonų +/- 30 proc. per
2017/2018 metų šildymo sezoną.
2.2. Šalys susitaria, kad 2.1 punkte nurodytas Anglies kiekis Pirkėjui bus parduodamas dalimis, pagal
Pirkėjo ir Pardavėjo raštu suderintą Anglies pardavimo kiekio ir išveţimo grafiką.
2.3. Šalys susitaria 2.2 punkte nurodytą Anglies pardavimo kiekio ir išveţimo grafiką parengti ir suderinti
ne vėliau kaip per 2 savaites po Sutarties pasirašymo. Jeigu iki to laiko grafikas nebus suderintas,
Pardavėjas, atsiţvelgdamas į 2.1 punkte nurodytą parduodamos Anglies kiekį, turės teisę Pirkėjui
dalimis parduodamos Anglies kiekius nustatyti savo nuoţiūra.
2.4. Šalys susitaria, kad Šalims suderinus Anglies pardavimo kiekio ir išveţimo grafiką, Anglis bus
parduodama išimtinai vadovaujantis suderintame grafike nurodytais dalimis parduodamos Anglies
kiekiais ir jos pardavimo terminais.
2.5. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu priklausomai nuo oro sąlygų Pirkėjui kyla būtinybė sumaţinti ar
padidinti 2.1 punkte nurodytą perkamos Anglies kiekį, Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui rašytinį
pasiūlymą dėl parduodamos Anglies kiekio pakeitimo, nurodydamas konkretų Anglies kiekį, kuriuo
pageidauja didinti ar maţinti 2.1 punkte nurodytą Anglies kiekį. Šalys aiškiai susitaria, kad bet kuriuo
atveju Pirkėjas neturi teisės reikalauti sumaţinti 2.1 punkte nurodytą Anglies kiekį daugiau kaip 30 proc.
3. KAINA
3.1. Vienos Anglies tonos, parduodamos pagal šią Sutartį, įkainis yra ............. Eur (kaina žodžiais),
tame tarpe įskaičiuota pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir akcizas.
3.2. Anglies įkainiai perskaičiuojami, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokesčio, akcizo taikomo Angliai
dydţiai. Perskaičiuoti sutarties įkainiai įforminami sutarties šalių pasirašytu protokolu, kuris yra

neatsiejama sutarties dalis. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties įkainis nekeičiamas.
4. PREKIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS
4.1. Šalys susitaria, kad Pirkėjas jam parduodamą Anglį savo transportu pasiima iš Pardavėjo sandėlio,
kurio adresas yra............................................, pagal Šalių suderintą Anglies pardavimo kiekio ir išveţimo
grafiką.
4.2. Anglies pakrovimo metu į Pirkėjo transporto priemonę, Pirkėjo įgaliotas atstovas privalo patikrinti
jos kiekį. Tuo atveju, jei faktiškai pateiktas Anglies kiekis nesutampa su dokumentuose nurodytu Anglies
kiekiu, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti pateiktą Anglį ir reikalauti pašalinti Anglies kiekio trūkumus.
Visos Pirkėjo pretenzijos dėl perduodamos Anglies kiekio turi būti pateikiamos Pardavėjui Anglių
pakrovimo į Pirkėjo transportą metu.
5. ANGLIES KOKYBĖ
5.1. Pardavėjas uţtikrina ir garantuoja, kad 2017/2018 metų šildymo sezono sutarties galiojimo metu akmens
anglies kokybė bus tokia, kaip nurodyta pasiūlymo pateiktoje paţymoje (sertifikate). Pirkėjas turi teisę
patikrinti akmens anglies kokybę nepriklausomoje arba kitoje pagal ISO ar GOST, SGS standartus
sertifikuotoje laboratorijoje. Jeigu nustatomi ţemesni akmens anglies kokybės charakteristikos parametrai
(frakcija, peleningumas, drėgnumas, sieros kiekis, ţemutinė kuro degimo šilumos vertė) nei nurodyta
pateiktoje paţymoje (sertifikate), Pirkėjas turi teisę sumaţinti akmens anglies pirkimo kainą proporcingai
atsiţvelgiant į kokybės charakteristikos parametrų sumaţėjimą (pablogėjimą) arba Pirkėjas pasilieka sau teisę
vienašališkai nutraukti sutartį. Visas galimas išlaidas, susijusias su akmens anglies kokybės tikrinimu,
apmoka Pirkėjas. Paaiškėjus, kad akmens anglis neatitinka Sutarties 1.2 punkte nurodytų kokybės
reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja kompensuoti Pirkėjo patirtas kokybės tikrinimo išlaidas.
6. APMOKĖJIMO TVARKA
6.1. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti uţ faktiškai per mėnesį pateiktą Anglies kiekį per 60 kalendorinių
dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.
6.2. Pirkėjas atsiskaito uţ Anglį bankiniu pavedimu, pervesdamas sąskaitoje-faktūroje nurodytą sumą į
Pardavėjo nurodytą sąskaitą.
7. NETESYBOS IR NUOSTOLIŲ PADENGIMAS
7.1.Tuo atveju, jei Pirkėjas vėluoja apmokėti Pardavėjo pateiktą sąskaitą-faktūrą šios Sutarties 6.1.
punkte terminais, Pirkėjas įsipareigoja mokėti Pardavėjui 0,02 proc. dydţio delspinigius nuo
vėluojamos apmokėti sumos uţ kiekvieną uţdelstą dieną.
7.2.Tuo atveju jei Pardavėjas paţeidţia Anglies pardavimo kiekio ir išveţimo grafike įtvirtintus Anglies
tiekimo terminus, išskyrus atvejus, kai tai įvyksta ne dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas įsipareigoja
mokėti Pirkėjui 0,02 proc. dydţio delspinigius nuo vėluojamos perduoti Anglies kiekio vertės uţ
kiekvieną uţdelstą dieną.
7.3. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti savo įsipareigojimus, numatytus Sutartyje, įsipareigoja
atlyginti kitai Šaliai dėl įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo atsiradusius nuostolius.
7.4. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti akmens anglies pirkimo – pardavimo sutartį, arba
sumaţinti pirkimo kainą uţ pateiktą anglį proporcingai pagal kiekvieną anglies kokybės rodiklį, taikant
papildomai 0,8 baudos koeficientą nuo jau pamaţintos kainos, jeigu nustatoma, kad akmens anglies
kokybė prastesnė nei nurodyta pasiūlyme.
7.5. Neįvykdţius ar netinkamai įvykdţius Sutartyje numatytus reikalavimus ir dėl Pardavėjo kaltės
nutraukus Sutartį anksčiau joje numatyto termino, Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 1 000 Eur
(vieno tūkstančio eurų) baudą.
8. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
8.1. Šalys atleidţiamos nuo atsakomybės uţ šios Sutarties sąlygų visišką ar dalinį nesilaikymą, jeigu šis
nevykdymas atsirado dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės suprantamos taip
kaip nurodyta LR Civilinio kodekso 6.212 str. Šalis turi apie tokias aplinkybes pranešti kitai šaliai per 10
dienų.
8.2. Sutartis lieka galioti po nenugalimos jėgos aplinkybių išnykimo, jeigu šalys nesusitarė kitaip.
9. ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
9.1. Visi ginčai, kylantys vykdant šią Sutartį, sprendţiami derybų keliu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų

keliu, ginčai sprendţiami teismine tvarka sutartiniu pagrindu teismingame teisme pagal Pirkėjo buveinės
adresą.
9.2. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1.Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 12 mėn. Pirkimo sutartis gali būti
pratęsiama vieną kartą 12 mėn., jeigu Pirkėjas įsitikina, kad Sutarties pratęsimo momentu galioja UAB
„Nemenčinės komunalininkas“ direktoriaus 2015-02-11 įsakymu Nr. 3K-28 patvirtintų UAB
„Nemenčinės komunalininkas“ energijos išteklių šilumos energijai gaminti pirkimų taisyklių 17 punkte
(toliau – Taisyklės) nustatytos sąlygos. Numatomos pratęsti sutarties atitiktis Taisyklių 17 punkte
nurodytoms sąlygoms gali būti pradėta vertinti ne anksčiau nei likus 21 kalendorinei dienai iki
numatomos sutarties galiojimo pabaigos dienos.
10.2.Ši Sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių pranešus raštu kitai šaliai prieš 60 dienų.
10.3. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laiką negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties
sąlygas, kurias pakeitus nebūtų paţeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripaţinimo,
proporcingumo, skaidrumo ir protingumo principai ir tikslai, ir kai yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos
sutikimas, kad tokie pirkimo sutarties sąlygų pakeitimai būtų padaryti. Visi šios Sutarties pakeitimai ir
papildymai turi būti sudaromi raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų.
10.4.Siunčiami pagal Sutartį arba susiję su ja pranešimai (informacija) privalo būti įforminami raštu ir
laikomi įteiktais tinkamai, jeigu jie išsiųsti registruotu laišku šioje Sutartyje nurodytais Šalių adresais,
faksimiliniu aparatu arba elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) arba pristatyti Šalių juridiniu adresu,
įteikiant pasirašytinai. Kiekviena Šalis, pakeitusi adresą, nedelsdama apie tai privalo informuoti kitą Šalį.
10.5.Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.
PRIEDAI:
1. Techninė specifikacija.
11. SUTARTIES ŠALYS
PIRKĖJAS
UAB ,,Nemenčinės komunalininkas“
Piliakalnio g. 50,15175 Nemenčinė Vilniaus r.
Įm. k. 186442084
PVM mokėtojo kodas LT864420811
Tel. 85 2381275,
Faks. 85 2381277
el.p info@nemenkom.lt

_____________________________
Direktorius
Vladislav Jedinskij
A.v.

PARDAVĖJAS

______________________________

A.v.

