Skelbimo tipine forma,
patvirtinta Vie5qlq pirkimq tarnybos
direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. isakymu

Nr. 15-178

UAB Komunaliniq paslaugq centras
(isi gyj andiosios organizacijos pavadinirn.as;

[m. k. 301846604, vytauto g. 71, Garliava, 5325g Kauno r., tel.lfaks.( g 37) 39307g
(isigyjandiosios organizacijos duomenyg
Vie5qiq pirkimq tarnybai

SKELBIMAS APIE ENERGIJOS AR KURO, KURIU REIKIA ELEKTROS IR SILUMOS
ENERGIJAI
GAMINTI, PIRKIMA
2017 m. rugsejo 6 d, Nr. 3-729

ISIGYJANCIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI
DUOMENYS
1.

oficialus pavadinimas ir kodas UAB Komunaliniq paslaugq centras, fm. k. 301g46604
uilcralaus pavadlnlmo rr kodo patikslinimas (pildyti, jei {ie duomenys keitesi)
turg,yJarurusrus

'rg,ailzacuos

paoa[nys

-

skyrlus, departamentas ar kt. (jei reikia)

nuv€rfrcs auresas vylaulo g, / l, \Jarllava, 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 tikslius U
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.

AR ISIGYJANdIOJI ORGANIZACIJA yRA IGALToTA
ORGANIZACIJOS ATLIKTI PIRKIMA?
2.

Taip
3.

Krros IsrcyJANtrosros

I *.

PIRKIMO OBJEKT AS (nurodyti perkamq energijos iitektirl ruii ir pavadinime

E

Biokuras

r

Gamtines dujos

E

Kita

Suskystintos

dujos

3'1' TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS (nurodyti

ir

T:
visas paslaugas, kurias bus

pagal pirkimo sutarti)

privalu teikti

Tiekejas privalo patiekti suskystintas dujas sutarlyje nurodytais terminais ir adresais bei
atlikti suskystintq dujq
poZeminiq rezervuarq bei redukciniq galvudiq technini aptamavim4.
4. ENERGIJOS

ISTEKLIU KIEKIS (atsizvelgiant

Kiekis

Mato vienetas

90

t

5. ENERGIJOS

i

visus galimus

pirkimo sutarties pratgsimus)

ISTEKLIV TIEKIMO TERMINAI, PRISTATYMO VIETA IR

TRANSPORTAVIMO SALYGOS

SUSKYSTINTV DUJU STIUYNNO SEZONO TIEKIMO GRAF'IKAS, KIEKIS,
GAVEJAI IR JU ADRESAI
Suslrystintq dujq poreikis,

Dujq tiekimo terminas

Spalio 31 d.

Lapkridio 30

A

a

5

GruodZio 31 d,

5

I d.

5

Vasario 28 d.

Kovo

3l

5

d.

4

BalandZio 30 d.

2

Viso:

I'

Sitkiinq katilinds dujq ukis
Sausio 13-osios g. 10, Sitktinrl
k, Babtq sen.

d,

Sausio

t

30

Bendras suskystintq naftos dujq kiekis, priklausomai nuo oro s4lygq ir poreikiq, gali buti
padidintas ar sumaZintas +20 procentq.

6.

PIRKIMO OBJEKTO SKIRSTYMAS I DALIS, KURIU KIEKVIENAI BUS SUDAROMA PIRKIMO

SUTARTIS

raip

NeE

I

Jei taip, pasiiilymai
(p

aiym eti tik

turi biiti teikiami:

v i enq I ange

vienai oatiai

li)
Vienai, kelioms ar visoms

!

visoms darims

dalims

fJ

7. Sutarties trukmd

Arba: laikotarpis menesiais

Arba:

Tryl

arba dienomis

t-T-ffl

nuo surarries sudarymo

pradL\a

8. SUTARTIS

GALI BUTI PRATESTA

raip l*lNe
Jei taip, nurodyti pirkimo sutarties pratgsimy skaiiiq ir laikq, kuriam pirkimo sutartis gali buti pratgsta.
Sutartis gali

bIti

pratgsta 2 kartus po 12 men,

9. INF'ORMACIJA

IR DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS TIEKEJUKVALIFIKACIJ.d: tciSg
verstis energijos i5tekliaus tiekimo veikla, ekonoming ir finansing biiklg, technini pfiEgum4
$ei
taikoma)

1.Tiekejas(fizinisasmuo)arbatiekejo(uridinioa'..
(nariai), turintis (turintys) teisg juridinio asmens vardu sudaryti sandor!, buhalteris (buhalteriai)
ar kitas
(kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisg sura5yti ir pasira5yti tiekejo apskaitos dokumentus, neturi
teistumo (arba teistumas yra iSnykgs ar panaikintas), del tiekejo (juridinio asmens) per pastaruosius 5
metus nebuvo priimtas ir isiteisejgs apkaltinamasis teismo nuosprendis uZ dalyvavim4 nusikalstamame
susivienijime, jo organizavimq ar vadovavimq jam, uZ teroro akt4, terorizmo kurstym4, valstybes
paslapties atskleidim4 ar praradim4, uZ ky5ininkavim4, tarpininko ky5ininkavimq, papirkim4,
sukdiavim4,

kedito, paskolos ar tikslines paramos panaudojim4 ne pagal paskirt! ar nustatyt4 tvarkq, kreditin!
sukdiavim4, mokesdiq nesumokejim4, neteisingq duomenq apie pajamas, peln4 ar tuft4 pateikim4,
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikim4, nusikalstamu budu gauto turlo jgijim4 ar
realizavim4, nusikalstamu budu igytq pinigq ar turto legalizavim4, Del tiekejo iS kitos valstybes
nera
priimtas ir isiteisejgs apkaltinamasis teismo nuosprendis uZ Direktyvo s 2009181/EB 39 straipsnio
I dalyje
i5vardytuose Europos Sqj ungos teises aktuose apibreztus nusikaltimus.
Dokumentas - ISraSas i5 teismo sprendimo arba Informatikos ir rysiq departamento prie Vidaus reikall

ministerijos paLyma arba atitinkamos uZsienio Salies institucijos dokumentas, isduotas ne anksdiau kaio

60 dienq iki pasiulymq pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas

isduotas anksdiau, tadiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiiilymq pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu

yra priimtinas, Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninei e formoi e.
2' Tiekejas nera bankrutavEs, likviduojamas, su keditoriais nera sudargs taikos sutarties, nera
sustabdgs
arapribojgs savo veiklos, arba jo padetis pagal Salies, kurioje jis registruotas,
n6ratokiapati
ar
lstatynus
pana5i; jam nera iSl<elta restruktDrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas

nera vykdomas ne

teismo rvarka, nera inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais proced1ros
arba jam
nera vykdomos analogi5kos procedDros pagal Salies, kurioje jis registruotas, jstatymus,

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 iSduot4 dokument4, patvirtinanti jungtinius kompetentingrl institucijq
tvarkomus

duomenis nurodytoms aplinkybems irodyti, arba teismo i5duot4 i5ra54 iS teismo sprendimo, jei
toks yra.
Jeigu tiekejas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, i5 jo nereikalaujama pateikti jokiq

5i reikalavim4 irodandiq dokumentq. Perkandioji organizacija tikrina paskutines pasiulymq 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 vie5ojo administravimo instituciios
i5duot4 paLym4.

Nurodytas dokumentas turi bDti isduotas ne anksdiau kaip 60 dienq iki pasiDlymq 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 dokumentas, patvirtinantis, kad tiekejas ndra su keditoriais sudarEs taikos sutarties,
sustabdEs 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 nei5duodamas minetas dokumentas arba
dokumentas elektroninej e formoj e.

jis

neapima visq keliamq klausimq,pateikiamas skenuotas

3. Tiekejas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra i5nykgs ar panaikintas), del Tiekejo
(juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir jsiteisejgs 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
vie5iesiems interesams' Dokumentas - ISraSas i5 teismo sprendimo arba Informatikos ir rySiq
departamento prie Vidaus reikalq ministerijos ar valstybes
lmones Registrq centro Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nustatyta tvarka iSduotas dokumentas, patvirtinantis jungtiniLrs kompetentingq institucijq
tvarkomus duotnenis, arba atitinkamos uZsieriio Salies institucijos dokumentas, isduotas ne anksdiau
kaip
60 dienq iki pasiDlymq pateikimo termino pabaigos. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronineie
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 bankot4' Dokumentas - ISraSas i5 teismo sprendimo arba Informatikos ir rySiq
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministerijos arba atitinkamos uZsienio Salies
institucijos dokumentas, i5duotas 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
elektronineje formoj e.

jo galiojimo

laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamas skenuotas dokumentas

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 yra nustatyta toje

valstybeje, kurioje tiekejas registruotas) i5duotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta
kopija)

ar

priesaikos deklaracija, liudijanti tiekejo teisg verstis atitinkama veikla. pateikiamas
skenuotas

dokumentas elektroninej e formoj e.

10.

PIRKIMO BUDAS

Atviras konkursas

raip

E

Skelbiamos derybos

I

NeE

I

Jei taip, nurodyti skelbimo indeks4

ir paskelbimo dat4:

|_l-fn
Paskelbimodata l-T-l-fl
f
Indeksas

12.

U

PASIULYMU PATEIKIMO TERMINAS

Data:

2

0

I

12.1. Kalba (kalbos),

7

trl 0l i 0Fl Laikas (valanda ir minutes):

fTq '[oTol

kuria (kuriomis) turi biiti parengtas pasiDlymas

Lietuviq kalba
12.2. Pasiiilymas pateikiamas elektroninemis priemondmis

Taip
13.

lEN.

PAPILDOMA INFORMACIJA

pa@@

Pirkimas vykdomas cvp IS priemonemis,
Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekejai.
Direktorius

(/Ubuf/q

(isigtj aniiosios organizacij os vadovo arba
jo igalioto asmens pareig4 pavadinimas)

u m

(paraias)

Skelbimo paskelbimo data (pildyti nereikia, sistema uipildo automatiikai)

[T-fn

Rimantas Vitkauskas
(vardas, pavarde)

