bimo tipine forma,
virtinta Vie5qjq pirkimq tarnybos
irektoriaus 2075 m. spalio 30 d. isakymu

r.1S-178

Im.

k

UAB Komunaliniq paslaugq cent
(isigyj andiosios organizacijos pavadipimasf
301846604, vytautorg. 71, Garliava, 5325g Kaund r., tel./ faks.( g 37) 39307g
vs)

SKELBIMAS APIE ENERGIJOS AR. KURO, KURIV REIKIA ETEKTROS IR SILUMoS ENERGIJAI
GAMINTI, PIRKIMA
2018 m. lapkridio 26 d.

Nr. 3-1271

1. ISIGYJANdTOSTOS ORGANIZAC:IJOS PAvADINIMAS, ADRESAs IR KoNTAKTINIAI
DUOMENYS

Oficialus pavadinimas ir kodas UAB Komunaliniq paslaugr4 centras, im. k. 301846604
Oficialaus pavadinimo

ir kodo patikslinimas

[sigyjaniiqsios organizacijos padalinys

-

(pildyti,

jei iie duomenys keitesi)

skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)

Buvein6s 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

Interneto adresas (-ai): (nurodyti tiksliws URL) www.rlqc.lt
Pagrindinis isigyjaniiosios organizacijos adresas:
Adresas, krtrriuo galima tiesiogiai susipaZinti su pirkimo dokumentais: www.cvpp.lt

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

ISrGyJANdro.rr oRGANrzAcrJA yRA IGALToTA
ORGANIZACIJOS ATLIKTI PIRKIMA?

2. AR

Taip

3.

T

ISTGYJANdTOSTOS

Ne

PIRKIMO OBJEKTAS (nurodyti perkamq energijos iitekli4 ruii

tr

Biokuras

E
E

Gamtines dujos

Kita
AS

3.1.

pagal

PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS (nurodyti ir

visas paslaugas, kurias bus

privalu teikti

sutarti)

Gamtines dujos, lskaitant

4. ENERGIJOS

jq tiekim4 perdavim4 ir skirstym4 sutartyje nurodytais terminais ir adresais.

ISTEKLIU KIEKIS (atsiivelgiant

Kiek

Mato vienetas

605

MWh

5. ENERGIJOS

i

visus galimus

pirkimo sutarties pratgsimus)

ISTEKLIU TIEKIMO TERMINAI, PRIsTATYMo vIETA IR TRANSPoRTAVIMo

S4LYGO$
PRELIMINARUS BENDRAS GAMTINIU DUJV SUVARTOJIMO GRAF'IKAS
(F\ETVIRC IAIS IR ME NE SIAIS)
2019 metams reikalingas dujq kiekis, MWh

I ketvirtip

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Sausis

98

balandis

65

liepa

0

spalis

67

Vasaris

96

geguZe

0

rugpjltis

0

lapkritis

BB

Kovas

95

birZelis

0

rugsej is

0

gruodis

96

I5 viso:

289

I5 viso:

65

I5 viso:

0

I5 viso:

2s1

I5 viso:

605

DUJU PRISTATYMO VIETOS
r. sav., Neveronys, Kertupio g. 2
Kaurno r. sav., Neveronys, Kertupio g. 1
Kau ro r. sav., Karmelavos

II k., Vilniaus

Kaupro r. sav., YandLiogala, Parko g.

5,{

g. 5

6.

PIRKIMO OBJEKTO SKIRSTYMAS I DALIS, KURIV KIEKVIENAI BUS SUDARSMA PIRKIM9

SUTARTIS

raip I

Ne

Jei taip, p4siiilymai turi btrti teikiami:
(pazymefi lik vienq langeli)
Vienai daliai

tll-l

Vienai, kelioms ar visoms

l__l

Visoms dalims

dalims

7. Sutarties trukmd

Ar b a: laikotarpis menesiais

Aria:

arba dienomis

pradLia

8. SUTARITS

raip I

f[ry]

GALr BUTI PRAT4ST'A

*.

E

Jei taip, nuyodyti pirkimo sutarties pratgsim7 skaiiiq

9. INFORI,\{ACIJA

ir laikq, kuriam pirkimo sutartis gali

buti pratgsta;

IRDOKUMENTAI' PATVIRTINANTYS TIEKEJUKVALIFIKACIJ,{:

teisg

verstis energijos i5tekliaus tiekimo vei)kla, ekonoming ir finansing btiklg, technini pajbgum4 $ei
taikoma)
1. Tiekejas (fizinis asmuo) arba tiekejo (uridinio asmens) vadovas ar iikines bendrijos tikrasis narys
(nariai), tufintis (turintys) teisq juridinio asmens vardu sudaryti sandori, buhalteris (buhalteriai) ar kitas
(kiti) asmup (asmenys), turintis (turintysr) teisg sura5yti ir pasira5yti tiekejo apskaitos dokumentus, neturi
teistumo (4rba teistumas yra i5nykgs ar panaikintas), del tiekejo (uridinio asmens) per pastaruosius 5
metus nebuvo priimtas ir isiteisejgs apkaltinamasis teismo nuosprendis uZ dalyvavim4 nusikalstamame
susivienijirpe, jo organizavim4 ar vadovavimq jam, uZ teroro akI4, terorizmo kurstym4, valstybes
paslapties zitskleidimq ar praradim4, uZ ky5ininkavim4, tarpininko ky5ininkavim4, papirkim4, sukdiavim4,
kredito, paskolos ar tikslines paramos panaudojim4 ne.pagal paskirti ar nustatyt4 tvark4, kreditini
sukdiavim4, mokesdiq nesumokejim4, neteisingq duomenq apie pajamas, peln4 ar turt1 pateikim4,
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokurnento nepateikim4, nusikalstamu budu gauto turto igijim4 ar
realizavimt\, nusikalstamu bDdu lgytq pinigq ar turto legalizavim4. Del tiekejo i5 kitos valstybes nera
priimtas ir isiteisejgs apkaltinamasis teismo nuosprendis uZ Direktyvos 2009/8l/EB 39 straipsnio I dalyje
i5vardytuose Europos S4jungos teises aktuose apibreZtus nusikaltimus,

Dokument4s - ISraSas i5 teismo sprendimo arba Informatikos

ir ry5iq

departamento prie Vidaus reikalq

i5vardytuope Europos S4jungos teises akJuose apibreZtus nusikaltimus.
Dokumentas - ISraSas i5 teismo sprendimo arba Informatikos ir ry5iq departamento prie Viclaus reikalq
ministerijds paLyma arba atitinkamos uLZsienio Salies institucijos dokumentas, iSduotas ne anksdiau kaip

60 dienq iki pasiDlymq pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas i5duotas anksdiau, tadiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiDlymq pateikimo terminas, toks dqkumentas jo galiojimo laikotarpiu
yra priimtiiras. Pateikiamas skenuotas dr:kumentas elektroninej e formoj

e.

2, Tiekejas nera bankrutavgs, likviduojamas, su kreditoriais nera sudaigs taikos sutarties, ndra sustabdgs
ar apribojgs savo veiklos, arbajo padetis pagal Salies, kuriojejis registpuotas, istatymus nera tokia pati ar
pana5i; jarn nera iSkelta restruktDrizavimo, bankroto byla arba bankoto procesas nera vykdomas ne
teismo tvafka, nera inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais proceduros arba jam

jis registruftas, istatymus.
Dokumentai - 1) Jeigu tiekejas yra :fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, .jis pateikia
Valstybes imones Registry centro i5duot4 i5ra54 ar Sios imones Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nustatyta tvarka i5duot4 dokument4, patvirtinanti jungtinius kompetentingq institucijq tvarkomus
duomenis qturodytoms aplinkybems irodyti, arba teismo i5duot4 i5ra54 i5 teismo sprendimo, jei toks yra.
Jeigu tieke;jas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, i5 jo nereikalaujama pateiktijokiq
5i reikalav m4 irodandiq dokumentq. I'erkandioji organizacija tikina paskutines pasiulymq pateikimo
nera vykdomos analogi5kos procediiros pagal Salies, kurioje

termino dignos, nurodytos skelbime apie pirkim4, duomenis.
Kitos vals{ybes tiekejas, kuris yra fizirris arba juridinis asmuo, pateikia Salies, kurioje yra registruotas
Tiekejas, 4r Salies, i5 kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar vie5ojo administravimo institucijos
i5duot4 paLym4.

Nurodytas dokumentas turi biiti iSduotas ne anksdiau kaip 60 dienq iki pasiulymq pateikimo termino
pabaigos. Jei dokumentas i5duotas anksdiau, tadiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiulymq
pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamas skenuotas
dokumentas elektronineje formoje.
2) Tiekejo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekejas ndra su kreditoriais sudargs taikos sutarties, sustabdgs ar
apribojgs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos uZsienio Salies institucijos
i5duotas dcikumentas, patvirtinantis, kad tiekejas ndra su kreditoriais sudargs taikos sutarties, sustabdEs ar
apribojgs s,avo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padetis pagal Salies, kurioje jis

registruotap, istatymus nera tokia pati ar pana5i, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje
Salyje nei5{uodamas minetas dokumentas arba jis neapima visq keliamq klausimq.Pateikiamas skenuotas
dokumentas elektroninej e formoje.

3. Tiekejag (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra i5nykgs ar panaikintas), del Tiekejo
(juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir isiteisejgs apkaltinamasis teismo
nuosprendis uZ nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinems teisems ir turtiniams interesams, intelektinei
ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansq sistemai, valstybes tarnybai ir
viesiesiems interesams.

Dokumentas - ISraSas i5 teismo sprendimo arba Informatikos ir ry5iq departamento prie Vidaus reikalq
ministerijos ar valstybes imones Regisitrq centro Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka

i5duotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingq institucijq tvarkomus duomenis, arba
atitinkamoE uZsienio Salies institucijos dokumentas, i5duotas ne anksdiau kaip 60 dienq iki pasiulymq
pateikimo lermino pabaigos. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronineje formoje.

4. Tiekejas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekejo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsq
daugum4 juridinio asmens dalyviq susirinkime, neturi nei5nykusio ar nepanaikinto teistumo uZ
nusikalstam4 bankrot4.

-

ir ry5iq departamento prie Lietuvos
Respublikds vidaus reikalq ministerijos arba atitinkamos uZsienio Salies institucijos dokumentas, iSduotas
Dokument4s

ISraSas

i5 teismo sprendimo arba Informatikos

ne anksdiau kaip 60 dienq
tadiau

iki pasiiilymrl pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas

jo $aliojimo terminas ilgesnis nei pasiiilymq

i5duotas anksdiau,

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 Dokumentpi, patvirtinantys tiekejo teisg verstis atitinkama veikla arba atitinkamos uZsienio Salies
institucijos (profesiniq ar veiklos tvarkytojq, valstybes lgaliotq institucijq paZymos, kaip yra nustatyta toje
valstybeje, kurioje tiekejas registruotas) i5duotas dokumentas (original{s arba tinkamai patvirtinta koprja)
ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekejo teisg verstis atitinkama veikla. Pateikiamas skenuotas
dokumentas elektroninej e formoj e.

10. PTRKIMO

B0DAS

Atviras kotrkursas

Skelbiamos derybos

f

10.1. Energijos i5teklir;

I

pirkimo btido pasirinkimo pagrindas

Lietuvos $espublikos Vyriausybes 2003-03-03 nutarimo Nr.277 ,,Del imoniq, veikiandiq energetikos
srityje, energijos ar kuro, kuriq reikia elektros ir Silumos energijai gaminti, pirkimq taisykliq patvirtinimo"
(Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2014 m.liepos22 d. nutarimo Nr.741 redakcija) 20.2 p.

LBIMAS APIE PIRKIMA?

12.

PASIULYMV PATEIKIMO TERMTNAS

Data:

2 t0

I

12.1. Kalba (kalbos),

8

| 1 frl Iry

Laikas (valanda ir minutes):

FTol ' IoT ol

kuria (kuriomis) turi biiti parengtas pasillymas

Lietuviq kplba
12.2. Pasitrlymas pateikiamas elektronin6mis priemon6mis

Taip
13.

lJl

N"

PAPILDOMA INF'ORMACIJA

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonemis, pasiekiamomis adresu https://oirkimai.eviesiejipirkimai.ltl.
Pirkime gafi dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekejai.

Petras

iiegis

einantis difektoriaus pareigas
(vardas, pavarde)

jo igalioto

asmens pareigry pavadinimas)

Skelbimo paskelbimo data (pildyti nereikia,

t-T-[Tt

E ftr

