kelbimo tipine forma,
patvirtinta Vie5rliq pirkimq tarnybos
direktoriaus 2015 m, spalio 30 d. lsakymu

Nr. lS-178

UAB Komunaliniq paslaugq centras
(isigyj andiosios organizacijos pavadinimas)

Im.

k

zl, Garliava, 5325g Kauno r., tel.lfaks.( g 37) 39307s
(isigyj andiosios organizacij os duomenys)

301846604, vytauto g.

Vie5qiq pirkimq tarnybai

SKELBIMAS APIE ENERGIJOS AR KURO, KURIU REIKIA ELEKTROS IR SILUMOS ENERGIJAI
GAMINTI, PIRKIM,{
2018 m. gruodZio 3 d. Nr. 3-1286

ISIGYJANdIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAs, ADRESAS IR KoNTAKTINIAI
DUOMENYS
1.

oficialus pavadinimas ir kodas UAB Komunaliniq paslaugq centras, im. k, 301g46604
oficialaus pavadinimo ir kodo patikslinimas (pitdyti, jei iie duomenys keitesi)
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

(837)393078

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

Elektroninis pasiiilymq teikimas (j ei taikoma)

2. AR ISIGYJANCTO.II

:

ORGANIZACIJA YRA IGALIOTA KITOS ISrcyJANtroSrOS
ORGANIZACIJOS ATLIKTI PIRIilMA?

raip

I *.

3.

PIRrilMo OBJEKTAS

Biokuras

(nurodyti perkamq energijos iitekliq

r

Gamtines dujos

tr

Kita

E

3.1. TRUMPAS

ruii ir pavadinime

PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS (nurodyti ir

visas paslaugas, kurias bus

privalu teikti

pagal pirkimo sutarti)
Gamtines dujos, iskaitant

4. ENERGIJOS

jq tiekim4 perdavim4 ir skirstym4 sutartyje nurodytais terminais ir

ISTEKLIU KIEKIS (atsiivelgiant

Kiekis

Mato vienetas

605

MWh

5. ENERGIJOS

i

visus galimus

adresais.

pirkimo sutarties pratgsimus)

ISTEKLIU TIEKIMO TERMINAI, PRISTATYMO VIETA IR TRANSPORTAVIMO

S4LYGOS

PRELIMINARUS BENDRAS GAMTINIV DUJU SUVARTOJIMO GRAF'IKAS
(KETVrRirArS rR VrnNnsrlrs;
2019 metams reikalingas dujq kiekis, MWh

II ketvirtis

I ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Sausis

98

balandis

65

liepa

0

spalis

67

Vasaris

96

geguZe

0

rugpj[tis

0

lapkritis

88

Kovas

95

birZelis

0

rugsejis

0

gruodis

96

I5 viso:

289

I5 viso:

65

I5 viso:

0

I5 viso:

251

I3 viso:

605

DUJV PRISTATYMO VIETOS
Kauno r, sav., Neveronys, Kertupio g. 2
Kauno r. sav., Neveronys, Kertupio g. 1
Kauno r. sav., Karmelavos

II k., Vilniaus

g.

5

Kauno r. sav., VandZiogala, Parko g. 5A

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

raip I

NeE

Jei taip, pasiiilymai turi biiti teikiami:
(paiymefi fik vienq langeli)

vienai datiai

Vienai, kelioms ar visoms

!

Visoms dalims

dalims

!

7. Sutarties trukm6

Arba: laikotarpis menesiais

I-TTN

arba dienomis

Arba: pradhia

GALI BUTI PRAT4STA

8. SUTARTIS

raip

I t.

Jei taip, nurodyti pirkirno sutarties pratgsimy skaiiitq ir laikq, kuriam pirkimo sutartis gali buti pratgsta;

IR DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS TIEKEJUKVALIF.IKACIJd: teisg
verstis energijos i5tekliaus tiekimo veikla, ekonoming ir finansing btiklg, technini pajbgum4 (ei
9. INF'ORMACIJA

taikoma)

l.

Tiekejas (fizinis asmuo) arba tiekejo (uridinio asmens) vadovas ar Dkines bendrijos tikrasis narys
(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 i5nykgs ar panaikintas), del tiekejo (juridinio asmens) per pastaruosius 5
metus nebuvo priimtas

susivienijime,

jo

ir

isiteisejgs apkaltinamasis teismo nuosprendis uZ dalyvavim4 nusikalstamame

organizavimq

ar vadovavim4 jam, uZ teroro akt4, terorizmo kurstym4, valstybes

paslapties atskleidim4 ar praradim4, uZ ky5ininkavim4, tarpininko ky5ininkavim4, papirkim4, sukdiavim4,

kredito, paskolos ar tikslines paramos panaudojim4 ne pagal paskirtj ar nustatyt4 tvark4, kreditinj
sukdiavim4, mokesdiq nesumokejim4, neteisingq duomenq apie pajamas, peln4 ar turtq pateikim4,
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikim4, nusikalstamu bridu gauto turto lgijim4 ar
realizavim4, nusikalstamu budu igytq 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 Sqjungos teises aktuose apibreZtus nusikaltimus.

Dokumentas - ISraSas i5 teismo sprendimo arba Informatikos ir ry5iq departamento prie Vidaus reikalq
ministerijos paLyma arba atitinkamos uZsienio Salies institucijos dokumentas, i5duotas ne anksdiau kaip
60 dienq iki pasirilymq pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas i5duotas anksdiau, tadiau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiolymq pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu
yra priimtinas. Pateikiama dokumento originalas arba tinkamai patvirtinta kopija,
2. Tiekejas nera bankrutavgs, likviduojamas, su keditoriais nera sudargs taikos sutarties, ndra sustabdgs
ar apribojgs savo veiklos, arbajo padetis pagal Salies, kurioje jis registruotas, istatymus ndra tokia pati ar

pana5i;

jam nera i5kelta restruktDrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nera vykdomas

ne

teismo tvarka, nera inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais proced[ros arba jam
nera vykdomos analogi5kos procediiros pagal Salies, kurioje jis registruotas, istatymus.

-

Dokumentai
1) Jeigu tiekejas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia
Valstybes imones Registrq centro i3duot4 i5ra54 ar Sios imones Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nustatyta tvarka i5duot4 dokumentq, patvirtinanti jungtinius kompetentingq institucijq tvarkomus
duomenis nurodytoms aplinkybems irodyti, arba teismo i5duot4 i5ra54 i5 teismo sprendimo, jei toks yra.
Jeigu tiekejas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, i5 jo nereikalaujama pateiktijokiq

5! reikalavim4 irodandiq dokumentq. Perkantysis subjektas tikrina paskutines pasiDlymq 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, iS kurios jis atvyko,
kompetentingos teismo ar vie5ojo administravimo institucijos i5duot4 paLymq.Nurodytas dokumentas turi
biiti i5duotas ne anksdiau kaip 60 dienq iki pasiulymq pateikimo termino pabaigos, Jei dokumentas
iSduotas anksdiau, tadiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiDlymq pateikimo terminas, toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama dokumento originalas arba tinkamai
patvirtinta kopija.
2) Tiekejo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekejas nera su kreditoriais sudargs taikos sutarties, sustabdEs ar
apribojgs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos uZsienio Salies institucijos
i5duotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekejas ndra su kreditoriais sudargs taikos sutarties, sustabdgs ar

apribojgs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padetis pagal Salies, kurioje jis
registruotas, lstatymus nera tokia pati ar pana5i, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje
Salyje nei5duodamas minetas dokumentas arba jis neapima visq keliamq klausimq. Pateikiama dokumento
originalas arba tinkamai patvirtinta kopija.

3. Tiekejas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra i5nykgs ar panaikintas), del Tiekejo

(uridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas

ir isiteisejEs apkaltinamasis teismo

nuosprendis uZ nusikalstamas veikas nuosavybei, tutinems teisems ir turtiniams interesams, intelektinei

ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai

ir

verslo tvarkai, finansq sistemai, valstybes tarnybai ir

vieiiesiems interesams,
Dokumentas - ISraSas 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 institucijq tvarkomus duomenis, arba
atitinkamos uZsienio Salies institucijos dokumentas, i5duotas ne anksdiau kaip 60 dienq iki pasiDlymq
pateikimo termino pabaigos. Pateikiama dokumento originalas arba tinkamai patvirtinta koprja.
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.

-

ISraSas i5 teismo sprendimo arba Informatikos ir ry5iq departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalq ministerijos arba atitinkamos uZsienio Salies institucijos dokumentas, isduotas
ne anksdiau kaip 60 dienq iki pasitilymq pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas i5duotas anksdiau,

Dokumentas

jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasi[lymq

pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama dokumento originalas arba tinkamai patvirtinta kopija.

tadiau

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 paZymos, kaip yra nustatyta toje
valstybeje, kurioje tiekejas registruotas) iSduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija)
ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekejo teisg verstis atitinkama veikla. Pateikiama dokumento
ori ginalas arb a tinkamai patvirtinta kopij a.

10.

PIRKIMO BUDAS

Atviras konkursas

E

10.1. Energijos i5tekliq

Skelbiamos derybos

I

pirkimo btido pasirinkimo pagrindas

Lietuvos Respublikos 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 2014m.liepos22 d. nutarimoNr.T4l redakcija) 20.2p.
11.

AR BUVO SKELBIAMAS ISANKSTINIS SKELBIMAS APIE PIRKIMA?

raip

NeE

I

Jei taip, nurodyti skelbimo indeks4

ir paskelbimo dat4:

Indeksas

Paskelbimo data

12. PASTULYMV PATEIKTMO
Data:

2

0

I

12.1. Kalba (kalbos),

8

TERLINAS

trl-rl m

Laikas (valanda ir minutes):

FTq,I

kuria (kuriomis) turi btrti parengtas pasillymas

Lietuviq kalba
12.2. Pasiiilymas pateikiamas elektronindmis priemon6mis

raip I *.
13.

PAPILDOMA INF'ORMACIJA

Direktoriaus pavaduotoj as, laikinai
einantis direktoriaus pareigas

ftsi gfi aniios i os or ganizac ij os v adov o
jo igalioto asmens pqreigry pavadinimas)

Petras

iiegis

(vardas, pavarde)
k)->JUN O

skelbimo paskelbimo data (pildyti nereikia, sistema uipildo automatiikai)

oTq

