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r. ISIGYJANCIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI
DUOMENYS
Oficialus pavadinimas

ir

kodas UAB Komunaliniq paslaugq centras, im. k. 301846604

oficialaus pavadinimo ir kodo patikslinim as (pitdyti, jei iie duomenys keitxi)
fsigyjaniiosios organizacijos padatinys

-

skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)

Buveinds adresas Vytauto g.71, Garliava, Kauno r.
Pa5to indeksas 53258

Salis Lietuva

Kontaktinis asmuo Algimanta Cepeliene

Telefonas (8 37) 393078

El. pastas info@rkpc.lt

Faksas (8 37) 393078

fnterneto adresas (-ai): (nurodyti tilcslius URL) www.rtqc.tt
Pagrindinis isigyjaniiosios organizacijos adresas:
Adresas, kuriuo galima tiesiogiai susipaZinti su pirkimo dokumentais: www.cvpp.lt

Elektroninis pasiiilymq teikimas (iei taikoma): Pirkimas vykdomas CVP IS priemonemis, pasiekiamomis
adresu https ://pirkimai. eviesiej ipirkimai. ltl.

ISIGYJANdIOJI ORGANIZACIJA yRA IGALToTA Krros lsrcyJANirosros
ORGANIZACIJOS ATLIKTI PIRKIMA?
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PIRKIMO OBJEKT AS (nurodyti perkamq energijos iitekliry ruii ir pavadinimq)

I

Biokuras

r

Gamtines dujos

E

Kita
3.1. TRUMPAS

Gabalines kuro

durpes

PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS (nurodyti ir

| ...

visas paslaugas, kurias bus

pagal pirkimo sutarti)

privalu teikti

Tiekejas privalo patiekti gabalines kuro durpes sutartyje nurodytais terminais ir adresais.

4. ENERGIJOS

ISTEKLIU KIEKIS (atsizvelgiant i

Kiekis

visus galimus

pirkimo sutarties pratgsimus)

Mato vienetas

6600

5. ENERGIJOS

ISTEKLIV TIEKIMO TERMINAI, PRIsTATYMo vIETA IR TRANSPoRTAvIMo

S,{LYGOS

GABALINIU KURO DURPIU PRELIMINARUS TIEKIMO GRAF'IKAS
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Bendras gabaliniq kuro durpiq kiekis, priklausomai nuo oro s4lygq pirkejo
ir
poreikiq, gali b1ti padidintas
30 procentq.

ar sumaZintas

t

2. Tikslios pristatymo datos derinamos su pirkejo atstovu.
3. Kuro tiekimas vykdomas Tiekejo s4skaita i Pirkejo sandelius,

3.1. Kauno g. 17, Babtq mstl., Kauno r.
3.2. Vilniaus g. 5C, Karmdlavos II k., Kauno

esandius adresais:

r.

3'3. Parko g. 54, vandZiogalos mstl., Kauno r. (po katilines jrengimo;.
4' Tiekejas, kartu su pirmu krovinio vaZtara5diu, pristato ir gabaliniq kuro durpiq tyrimq protokol4,
pagrindZianti reikalaujamas gabaliniq kuro durpiq charakteristikas (koloringumas
- kcalikg, dregnumas proc', peleningumas - proc') (1 priedas)' Jei kitq veZimq gabaliniq kuro
durpiq charakteristikos skiriasi,
pateikiamas kitas gabaliniq kuro durpiq tyrimq protokolas.
5' Pristatomas gabaliniq kuro durpiq kiekis krovinio vaZtara5diuose fiksuojamas pagal
svori ir perskaidiuojant
prie s4lygines 40 proc. dregmes' Apmokama uL gaut4kieki, perskaidiuot4 prie
s4lygines 40 proc. dregmes.
6' Pateiktoje PVM s4skaitoje-fakturoje turi biiti i5skirla transportavimo dalis ir pateiktas
bendras pristatytos
gabaliniq kuro durpiq kiekis (t.).
7' Tiekejas vis4 sutarties laikotarpi (Sildymo sezono metu) privalo sandelyje
tureti bent 3 proc. sutarties
apimties gabaliniq kuro durpiq kiekio rezervq, kad laikomas rezervines atsargas
bet kuriuo metu bDtq galima
ne veliau kaip per 3 valandas pradeti tiekti naudojimo vietas automobiliq
transportu ir per 24val. po
i
uhakymo pristatyti i katilines, taip i5laikant bDtin4 sukaupti rezerviniq atsargq
kiekj reiialaujam4 pagal
Energijos i5teklilt rezerviniq atsargq sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo
taisykles.

PIRKIMO OBJEKTO SKIRSTYMAS I DALIS, KURIV KIEKVIENAI BUS SUDAROMA
PIRKIMO
SUTARTIS
6.

Nef

raip I

Jei taip, pasiulymai turi btiti teikiami:
(paiymefi fik vienq langeli)

vienai datiai

Vienai, kelioms ar visoms

!
7. Sutarties trukmd

dalims

Visoms dalims

!

Arba: laikotarpis menesiais

Arba:pradaia

8. SUTARTIS

Taip

Fl

l-TTtl

l-T]-fl ff

arba dienomis

n

[TTl

irpabaiga

tlfn

nuo sutarties sudarymo

f

m

GALI BUTI PRATESTA

N"

Jei taip, nurodyti pirkimo sutarties pratgsimq skaiiitl ir taikq, kuriam pirkimo
sutartis gali biiti prargsta.
Sutartis gali biiti pratQsta 2 kartus po tZ rnen

9.

INFORMACIJA IR DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS TIEKEJUKVALIFIKACIQ:
tciSg
ir finansing biiklg, technini pal1gumq (jei

verstis energijos i5tekliaus tiekimo veikla, ekonoming
taikoma)

l.

Tiekejas (fizinis asmuo) arba
(nariai), turintis (turintys) teisg juridinio asmens vardu sudaryti sandori,
buhalteris (buhalteriai) ar kitas
(kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisg surasyti ir pasirasyti tiekejo
apskaitos dokumentus, neturi
teistumo (arba teistumas yra i3nykEs ar panaikintas), del tiekejo (uridinio asmens)
per pastaruosius 5
metus nebuvo priimtas ir isiteisejgs apkaltinamasis teismo nuosprendis uZ
dalyvavim4 nusikalstamame
susivienijime, jo organizavim4 ar vadovavim4 jam, uZ teroro aktq, terorizmo

kurstym4, valstybes
paslapties atskleidim4 ar praradimq, uZ kydininkavim;,tarpininko
ky5ininkavim4, papirkim4, sukdiavim4,

kredito, paskolos ar tikslines paramos panaudojim4 ne pagal paskirti ar nustatyt4
tvark4, kreditin!
sukdiavim4, mokesdiq nesumokejim4, neteisingq duomenq apie pajamas, peln4
ar turt4 pateikim4,
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikim4, nusikalstamu budu gauto
turto igijim4 ar
realizavimq, nusikalstamu bDdu lgytq pinigq ar tufto lega]izavim4. Del
tiekejo is kitos valstybes nera
priimtas ir isiteisejgs apkaltinamasis teismo nuosprendis uZ Direktyvo s 2009/gl/EB
39 straipsnio
1 dalyje

i5vardytuose Europos Sqjungos teises aktuose apibreZtus nusikaltimus.

Dokumentas

-

ISraSas i5 teismo sprendimo arba Informatikos ir rySiq departamento
prie Vidaus reikalq
ministerijos paLyma arba atitinkamos uZsienio Salies institucijos dokumentas, isduotas
ne anksdiau kaip
60 dienq iki pasiDlymq pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas isduotas anksdiau, tadiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiiilymq pateikimo terminas, toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu

yra pri i mtinas. Pateiki amas skenuotas dokumentas

e

I

ektroni nej e formoj

e.

2. Tiekejas nera bankrutavgs, likviduojamas, su keditoriais nera sudargs tail<os
sutarties, nera sustabdEs
ar apribojgs savo veiklos, arba jo padetis pagal Salies, kurioje jis registruotas,
istatymus ndratokia pati ar
panasi; jam nera i5kelta restruktDrizavimo, bankroto byla arba bankoto procesas

ndra vykdomas ne

teismo tvarka, nera inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procedDros arba jam
nera vykdomos analogi5kos proceduros pagal Salies, kurioje jis registruotas,
istatymus.
Dokumentai - l) Jeigu tiekejas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis
pateikia
Valstybes imones Registrq centro i5duot4 i5ra54 ar Sios
imones Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nustatyta tvarka i5duot4 dokument4, patvirtinanti jungtinius kompetentingq institucijq
tvarkomus
duomenis nurodytoms aplinkybems irodyti, arba teismo i5duot4 i5ra54 iS teismo sprendimo, jei
toks yra.
Jeigu tiekejas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iS jo nereikalaujamapateikti
jokiq
5i reikalavim4 irodandiq dokumentq. Perkandioji organizacija tikrina paskutines pasiiilymq pateikimo

termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkim4, duomenis.
Kitos valstybes tiekejas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia
salies, kurioje yra registruotas
Tiekejas, ar Salies, i5 kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar
viesojo administravimo institucijos
i5duot4 palym4.

Nurodytas dokumentas turi bflti i5duotas ne anksdiau kaip 60 dienq
iki pasiulymq pateikimo termino
pabaigos' Jei dokumentas i5duotas anksdiau, tadiau jo galiojimo
terminas itg"rni, nei pasiDlymq
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra
pateikiamas

priimtinas.

dokumentas elektroninej e formoj e.

skenuotas

2) Tiekejo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekejas ndra su keditoriais
sudargs taikos sutarties, sustabdgs ar
apribojgs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos
uZsienio Salies institucijos
isduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekejas ndra su kreditoriais
sudarEs taikos sutarties, sustabdgs ar

apribojgs savo veiklos, nesiekia

susitarimo su kreditoriais arba jo padetis pagal Salies, kurioje jis
registruotas, istatymus nera tokia pati ar pana5i, arba priesaikos ar
oficiali deklaracija, jei atitinkamoje
Salyje neisduodamas minetas dokumentas arba jis neapima visq keliamq
klausimq.pateikiamas skenuotas
dokumentas elektronineje formoje.

3' Tiekejas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra isnykEs ar panaikintas), del Tiekejo
(uridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir
apkaltinamasis

teismo
isiteisejgs
nuosprendis uZ nusikalstamas veikas nuosavybei, tulinems teisems ir turtiniams
interesams, intelektinei

ar pramoninei

nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansq sistemai, valstybes
tarnybai ir
viesiesiems interesams. Dokumentas - I5rasas i5 teismo sprendimo arba
Informatikos ir rysiq
departamento prie Vidaus reikalq ministerijos ar valstybes
imones Registrq centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nustatyta tvarka i5duotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingq
institucijrl
tvarkomus duomenis, arba atitinkamos uZsienio Salies institucijos dokumentas,
isduotas ne anksdiau kaip
60 dientl iki pasiDlymq pateikimo termino pabaigos. Pateikiamas skenuotas dokumentas
elektronineje

formoie.

4'

Tiekejas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekejo, kuris yra juridinis asmuo,
dalyvis, turintis balsq
daugum4 juridinio asmens dalyviq susirinkime, neturi neiSnykusio ar
nepanaikinto teistumo uZ

nusikalstam4 bankrot4.

Dokumentas

-

Israsas i5 teismo sprendimo arba Infonnatikos ir ry5ir-1 cleparlamento prie
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalq ministerijos arba atitinkamos uZsienio Salies institucijos
dokumentas, i5duotas
ne anksdiau kaip 60 dienq iki pasiDlymq pateikimo termino pabaigos.
Jei dokumentas isduotas anksdiau,
tadiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasi[lymq pateikimo terminas,
toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas,

Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronineje formoj e.

5' Tiekejas

turi teisg verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutardiai
ivykdyti. Dokumentas Dokumentai, patvirtinantys tiekejo teisg verstis atitinkama veikla arba atitinkamos
uZsienio Salies
institucijos (profesiniq ar veiklos tvarkytojq, valstybes
igaliotq institucijq paLymos,kaip yranustatyta toje
valstybeje, kurioje tiekejas registruotas) i5duotas dokumentas (originalas arba tinkamaipatvirtinta
koprja)
ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekejo teisg verstis atitinkama veikla. pateikiamas
skenuotas

dokumentas elektroninej e formoj e.

6. Tiekejas privalo tureti pakankam4 patirtj
ivykdyti sutart!. per paskutinius trejus metus arba per laik4
nuo Tiekejo iregistravimo dienos (ei Tiekejas r,1,kde veikl4 maLiau nei 3 metus) jvykdyta
bent viena

pana5i sutartis, kurios vertd ne maZesnd, kaip 0,g pasiDlymo vertds.

Dokumentas

-

[vykdytq sutardiq s4ra5as (nurodant pinigine iSraiSka). Dokumentas pateikiamas

elektroninej e formoj e.

10.

PIRKIMO BUDAS

Atviras konkursas

|x]

10.1. Energijos i5tekliq

Skelbiamos derybos

I

pirkimo biido pasirinkimo pagrindas

Kadangi energijos i5tekliq birZoje gabalinemis kuro durpemis neprekiaujama, pirkimas vykdomas atviro
konkurso bridu.

11.

AR BUVO SKELBIAMAS ISANKSTINIS SKELBIMAS APIE PIRKIMA?

NeE

raip I

Jei taip, nurodyti skelbimo indeks4

ir paskelbimo dat4:

Indeksas

l-T-f-fl U

Paskelbimodata

12.

f

PASIULYMU PATEIKIMO TERMINAS

Data:

2

0

I

7

12.1. Kalba (kalbos),

trT0l t 0T-sl Laikas (valanda ir minutes):

trTol'FTol

kuria (kuriomis) turi buti parengtas pasiiilymas

Lietuviu kalba
12.2. Pasiiilymas pateikiamas elektronindmis priemondmis

Taip
13.

lEN.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pirkimas vykdornas CVP IS priemonemis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lV,
Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti ti
Direktorius

(isigl aniiosios organizacij os vadovo arba
jo igalioto asmens pareigq pavadinimas)

_\

Rimantas Vitkauskas

\*

(vardas, pavarde)

skelbimo paskelbimo data (pildyti nereikiq, sistema uipildo automatiikai)

t-T-t-ft

r n

