Ataskaitos tipine forma,

patvirtinta VieSqyq pirkimq tarnybos
direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. isakymu

Nr. 1S-179

(Ataskaitos tipind forma)

UAB Komunaliniq paslaugq centras
fi $igyj andiosios organ izacij os pavadinimas)

71, Garliava,53258 Kauno r.
(isigyj anpiosios organizacijos duomenys (kodas, adresas)

VieSUjU

pirkimq tarnybai

ENERGIJOS AR KURO, KUFTU REIKIA ELEKTROS IR SILUMos ENERG]IJAI GAMINTI.
PIRKIMO PROCEDURU ATASKAITA
2016 m. vasario 4 d. Nr. 3-144

r. PIRKIMO NUMERIS
2. ISIGYJANdIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR

KONT'AKTINIAI

DUOMENYS
Pavadinimas

ir

kodas

Pavadinimo ir kodo patikslinimal (pildyti, jei iie dStomenys keit\si)
fsigyjaniiosios organizacijos pad tlinys

-

skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)

Buvein6s adresas
PaSto rndeksas

S plis

Kontaktinis asmuo

Telefonas

El, pa5tas

Faksas

Interneto adresas (-ai)z (nurodyti t ikslius URL) wwlv.rkpc.lt
Pagrindinis isigyj aniiosios organi zacijos adresas : www.rkpc.lt
Adresas, kuriuo galima tiesiogiai susipaiinti su pirkimo dokumentais:
http /vpt.l rv. ltlltlnuo rodos/kuro-s kelbimai-irataskaitos
:

3' AR PIRKIMO IGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI
ISIGYJANdIAJAI oRGAI{IZACTL\r? (jeigu
taip, pildyti 3,1 papunktj )

Netr

raip I

3.1. fsigyjaniiosios organizacijoq pavadinimas, kodas, adresas
Kodas ir pavadinimas:
Pavadinimo patikslinimas:
Buveines adresas:
Telefonas:

PIRKIMO BUDAS

4.

Atviras

Skdlbiamos derybos

Neskelbiamos derybos

konkursas

4.1. Energijos iSteklirl isigijimo
pasirinkimo motyvai (pagrindimas)
1. Gabalinemis kuro durpernis eneigijos istekliq uiil,oie neprekiau.larn.a2.vadov auj anti s Lietuvos Respublikos vyriausybes z0 | 4-07 -22 nutarimu Nr. 741
,,Del innoniq, veikiandiq
energetil<os srityje, energijos ar kur]o, kr"rriq reikia elektros ir silumos energijai gaminti, pirkimq
tvarkos
patvirti n imo" pakeitimo" patvirtintf4 taisykliq 20. 2. punktu.

5.

PIRKIMO OBJEKTAS

p at

e i kt

q kl as ifi kat or

i

perkamq energijos iitekliry

it)

rulj

ir pavadinimq, pagal sistemoje

T

Biokuras
Gamtines dujos

I

Kita

tr

Gabalines kuro durpes

5.r. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DEL KURIV TIEKEJAT BUvo pRASoMr pATETKTT
ATSKIRUS PASIULYMUS SKAIdIUS:
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirltomas j datis)

d

5"2, TRUMPAS

PIRKIMO OBJEKTO APRASYM AS (nurodyti ir

visas paslaugas, kurias bus

privalu

teikti pagal pirkimo sutarti)
1800 t gabaliniq kuro durpiq (atitinkandiq reikalaujamas gabaliniq kuro durpiq charakterisitikas, pristatymas),

6.

PASIULYMU PATEIKIMO DATA (pildyti, jei pirkimas

atliktas neskelbiamq derybry budu)

7.

PASIULYMUS PATEIK4 TIEKEJAI

Tiekejo kodas, pavadinimas

7.1.

f;

avadinimo patikslinimas

PATEIKTU PASIULYMU KAINOS

Pirkimo objekto
dalies (-iq)
numeris

Tiekejo kodap, pavadinimas

Pasillymo kaina
(EUR)

(-iai)

8.

ATMESTIPASITLYMAI

Pirkimo objekto
dalies (-iq) numeris

Tiekejo kodas, pavadinimas

prieZasrtys

(-iai)

9"

PasiDlymo atmetimo

LAIMEJ4 TIEKEJAI, KURIE ATSISAKE PASIRASYTI PIRKIMO SUTARTIIJ

Tiekejo kodas, pavadinimas

10, SUDARYTA

TAIP

10.1.

T

PIRKIMO SUTARTIS

NEE

rnformacija apie pirkimo sultarti gs) (pildoma tiek kartq, kiek reikia)

PirkirnoITiekeio Ipavadinimo I

lpirki,"o

objekto

kodas,

dalies

pavadinimas

patikslin mas

(-iq)

sutarties

sutartyje

sudarymo
data

numeris

sutarties

sutartyje

sutarbyje

nustatyta

galiojimo

nustatytas

nustatyta

bendra

terminas

energijos
iStekliq

energijos

kiekis,

vieneto kaina,
EUR

pirkimo
objekto
dalies (-iq)

(-iai)

mato vnt.

iStekliq

verte/Bendra
numatoma

pirkimo
sutarties
verte (EUR)

(iskaitant
VISUS

privalomus
mokesiius ir
atsiivelgiant

j

visus

galimus
pratgsimus)

10.2.

Pirkimo sutarties nesud aryfno prieZastys

Negauta pasillymq,

1

1.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Direktorius
(js i gyj

anii

os

Rimantas Vitkauskas
i

os or ganiz ac ij o s

(vardas ir pavard€)

vadovo arbajo igalioto asmens

pareigq pavadinimas)

[r

Ataskaitos paskelbimo data (pildyt i nereikia, sistema uipildo automdtiikai)

nl-n m

