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2016-03-24 Nr. 1
Oficialus pavadinimas ir kodas
Akcinė bendrovė ,,Šiaulių energija“, įmonės kodas 245358580
Oficialaus pavadinimo ir kodo patikslinimas (pildyti, jei šie duomenys keitėsi)
Įsigyjančiosios organizacijos padalinys – skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)
Buveinės adresas
Pramonės g.10 Šiauliai
Pašto indeksas
LT-78502

Šalis
Lietuva

Kontaktinis asmuo
Vida Sabestinaitė

Telefonas
+370 41 59 12 13

El. paštas
vida.s@senergija.lt

Faksas
+370 41 54 03 07

Interneto adresas (-ai): (nurodyti tikslius URL)
http://www.senergija.lt/
Pagrindinis įsigyjančiosios organizacijos adresas:
Pramonės g.10 Šiauliai
Adresas, kuriuo galima tiesiogiai susipažinti su pirkimo dokumentais:
Pramonės g.10 Šiauliai
Elektroninis pasiūlymų teikimas (jei taikoma):

2. AR ĮSIGYJANČIOJI ORGANIZACIJA YRA ĮGALIOTA KITOS ĮSIGYJANČIOSIOS ORGANIZACIJOS
ATLIKTI PIRKIMĄ?
Taip

Ne

x

3. PIRKIMO OBJEKTAS (nurodyti perkamą energijos išteklių rūšį ir pavadinimą)
...

Biokuras
Gamtinės dujos
Kita

x

Mažai sieringas mazutas

...

3.1. TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS (nurodyti ir visas paslaugas, kurias bus privalu teikti pagal

pirkimo sutartį)
Mazutas turi būti sertifikuotas Lietuvos Respublikoje, turėti kokybės sertifikatą, saugos duomenų lapą ir registruota
REACH registre. Mazutas turi atitikti standarto LST 1956:2004 reikalavimuose nurodytus minimalius kokybės
rodiklius.
Mazuto priėmimas pagal kiekį ir kokybę bus vykdomas vadovaujantis Kuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2005 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 4-383 (Žin., 2005,
Nr. 134-4824), įsakymo pakeitimas – 2009 m. balandžio 10 d. Nr. 4-159 (Žin., 2009, Nr. 43-1700).

4. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ KIEKIS (atsižvelgiant į visus galimus pirkimo sutarties pratęsimus)
Kiekis
960 ± 20

Mato vienetas
t

5. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ TIEKIMO TERMINAI, PRISTATYMO VIETA IR TRANSPORTAVIMO
SĄLYGOS
Pristatymo vieta - AB „Šiaulių energija“ Pramonės g. 10, Šiauliai. Mazutas pristatomas geležinkelio cisternomis.
nuo

Sutarties
pasirašymo

iki

2016-07-01

6. PIRKIMO OBJEKTO SKIRSTYMAS Į DALIS, KURIŲ KIEKVIENAI BUS SUDAROMA PIRKIMO
SUTARTIS
Taip

Ne

x

Jei taip, pasiūlymai turi būti teikiami:
(pažymėti tik vieną langelį)
Vienai daliai

x

Vienai, kelioms ar visoms dalims

Visoms dalims

7. SUTARTIES TRUKMĖ
arba dienomis

Arba: laikotarpis mėnesiais
Arba: pradžia
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nuo sutarties sudarymo
2
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8

8. SUTARTIS GALI BŪTI PRATĘSTA
Taip

Ne

x

Jei taip, nurodyti pirkimo sutarties pratęsimų skaičių ir laiką, kuriam pirkimo sutartis gali būti pratęsta:
Nenumatoma

9. INFORMACIJA IR DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS TIEKĖJŲKVALIFIKACIJĄ: teisę verstis
energijos ištekliaus tiekimo veikla, ekonominę ir finansinę būklę, techninį pajėgumą (jei taikoma)

0

1

1. Tiekėjas turi teisę vertis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. Pateikiama Valstybės įmonės
Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas ar kiti dokumentai,
patvirtinantys Tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos
tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje Tiekėjas registruotas)
išduotas dokumentas (pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija*) arba priesaikos deklaracija, liudijanti Tiekėjo
teisę verstis atitinkama veikla.
2. Tiekėjas apsidraudęs bendrosios civilinės atsakomybės draudimu tiekiant kurą. Pateikiama draudimo polisas,
įrodantis, kad Tiekėjas apsidraudęs bendrosios civilinės atsakomybės draudimu tiekiant kurą (pateikiama tinkamai
patvirtinta dokumento kopija*).
3. Tiekėjas neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už
nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir (ar) turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų
sistemai. Pateikiama 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 užsienio šalies
institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt)
kalendorinių dienų. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo
terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
4. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 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. Pateikiama:
1) Jeigu Tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, Įsigyjančioji organizacija nereikalauja
Tiekėjo pateikti jokio dokumento, patvirtinančio, 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. Įsigyjančioji organizacija duomenis tikrina valstybės įmonės
Registrų centro informacinėje sistemoje paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną, nurodytą skelbime.
Jeigu Tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikiamas Valstybės įmonės Registrų
centro išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba
išrašas iš teismo sprendimo (pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija*).
Kitos valstybės Tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar
šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą (pateikiama
skaitmeninė dokumento kopija).
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo
terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar
apribojęs savo veiklos
Pastabos:
1. *Dokumentų kopijos yra tvirtinamos Tiekėjo ar jo įgalioto asmens (įgaliojimas pridedamas) parašu, nurodant
žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi). Įsigyjančioji
organizacija pasilieka teisę paprašyti dokumentų originalų.
2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, p. 1 nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti bent
vienas ūkio subjektų grupės narys, o p. 2-4 - kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.

10. PIRKIMO BŪDAS
Atviras konkursas

x

Skelbiamos derybos

10.1. Energijos išteklių pirkimo būdo pasirinkimo pagrindas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 aktualia redakcija) ,,Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje,
energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo” , reikalavimų p.
20.2

11. AR BUVO SKELBIAMAS IŠANKSTINIS SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ?
Taip

Ne

x

Jei taip, nurodyti skelbimo indeksą ir paskelbimo datą:
Indeksas
Paskelbimo data

12. PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINAS
Data:
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Laikas (valanda ir minutės):

1

0

:

3

0

12.1. Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas
lietuvių

12.2. Pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis
Taip

Ne

x

13. PAPILDOMA INFORMACIJA
Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Komisijos posėdyje, kuris įvyks AB ,,Šiaulių energija” Administracinio pastato
III aukšte, Pasitarimų kabinete, Pramonės g. 10, Šiauliai, Lietuva. Posėdžio pradžia 2016 m. balandžio 25 d. 10 val.
30 min. (Lietuvos Respublikos laiku).

Komercijos direktorius
(įsigyjančiosios organizacijos vadovo arba jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Skelbimo paskelbimo data (pildyti nereikia, sistema užpildo automatiškai)

Gintautas Šablinskas
(vardas, pavardė)

