Atviro konkurso skelbimas Nr.8

2019- 09-23

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas:
UAB “Fortum Švenčionių energija“, 178860251
I.1.1. Adresas, pašto kodas:
Vilniaus g. 16a, Švenčionys, LT-18123,
I.1.2. Kontaktiniai duomenys:
Kontaktinis asmuo: Gintautas
gintas.kujalis@fortum.lt.

Kujalis

tel.(8387)52303

,

fax.(8387)51762,

el.

paštas

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas:
PJUVENŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO BŪDU
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas:
1. Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas) (toliau – Kuras)
2.Kiekis, tiekimo terminai, pristatymo vieta
2.1. Katilinė Nr.1, esanti Vilniaus g. 16a, Švenčionys – 300000 litrų;
Katilinė Nr.6, esanti Žilvičių g. 30, Švenčionėliai – 130000 litrų.
2.2. Perkamas dyzelinis krosnių kuras (žymėtas). Pirkimo objektas yra 430 000 litrų dyzelinio krosnių kuro
(žymėto). Šis kiekis yra orientacinis. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso kiekio. Kuras bus
perkamas pagal perkančiosios organizacijos poreikį

II.2.1. Pirkimo objekto tipas:
Dyzelinis krosnių kuras (žymėtas)

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas:
Atviras konkursas
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas:
Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kuriu reikia elektros ir šilumos energijai
gaminti, pirkimų taisyklių 20 punktas.
IV. Pirkimo dokumentai:

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„FORTUM ŠVENČIONIŲ ENERGIJA“
PATVIRTINTA
Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio
2019-09-23 protokolu Nr. 2019/18
DYZELINIO KROSNIŲ KURO (ŽYMĖTO) PIRKIMO
ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TURINYS
BENDROSIOS NUOSTATOS
PIRKIMO OBJEKTAS
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
KURO PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS
PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
LAIMĖTOJO NUSTATYMAS IR SUTARTIES PASIRAŠYMAS.
PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
KITA INFORMACIJA

PRIEDAI:
1. Pasiūlymo forma (Priedas Nr.1.).
2. Pirkimo sutarties projektas (Priedas Nr.2.).
3. Techninės sąlygos (Priedas Nr.3.).
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Perkančioji organizacija UAB "Fortum Švenčionių energija“ (toliau vadinama – Perkančiąja
organizacija), įmonės kodas 178860251, PVM mokėtojo kodas LT788602515, adresas Vilniaus g.
16a, LT-18123 Švenčionys, tel. (8-387) 51593, faks. (8-387) 51762, el.p.
fortum.svencionys@fortum.lt, numato atviro konkurso būdu įsigyti 430000 litrų dyzelinio
krosnių kuro (žymėto) (toliau tekste – Kuras).
1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996,
Nr.84-2000; 2006, Nr.4-102; 2008, Nr.81-3179; 2009, Nr. 93-3986) 10 straipsnio 3 dalies 6 punktu, LR
Vyriausybės 2003-03-03 nutarimu Nr.277 "Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro,
kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo", pakeitimo LRV
2014-07-22 nutarimu Nr.741..

1.3. Kuro pirkimo sąlygose vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Kuro pirkimo tvarkoje
vartojamų sąvokų reikšmes.
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, racionalumo,
abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
1.5. Pirkimas atliekamas atviro konkurso būdu (toliau - Konkursas).
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1.6. Apie pirkimą skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP
IS) ir Perkančios organizacijos tinklalapyje www.fortum.lt .
1.7. Pateikdamas pasiūlymą, Tiekėjas patvirtina ir garantuoja, kad susipažino ir sutinka su visais
Kuro pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais ir sąlygomis.
1.8. Kontaktinis asmuo: Gintautas Kujalis tel.(8387)52303 , fax.(8387)51762, el. paštas
gintas.kujalis@fortum.lt
1.9. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau vadinama – PVM) mokėtoja.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas yra 430 000 litrų dyzelinio krosnių kuro (žymėto). Šis kiekis yra
orientacinis. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso kiekio. Kuras bus perkamas
pagal Perkančiosios organizacijos poreikį.
2.2. Kuro tiekimo laikotarpis - 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties pasirašymo.
2.3. Pirkimas į dalis neskirstomas, alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima.
2.4. Techniniai reikalavimai dyzeliniam krosnių kurui (žymėtam) nurodyti Kuro pirkimo sąlygų
Priede Nr.3.
2.5. Kuro pristatymo vietos:
2.5.1. UAB “Fortum Švenčionių energija“ katilinė Nr.1, esanti Vilniaus g. 16a, Švenčionys –
300000 litrų.
2.5.2. UAB “Fortum Švenčionių energija“ katilinė Nr.6, esanti Žilvičių g. 30, Švenčionėliai –
130000 litrų.
2.6. Kuras pristatomas – automobilinėmis cisternomis . Minimalus vienkartinio užsakymo dydis
nemažiau 20 000 litrų, maksimalus 30 000 litrų.
2.7. Kuras tiekiamas visą sutarties galiojimo laikotarpį, pagal užsakymus, tiekimą pradedant po
sutarties pasirašymo.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus,
pateikiant tai pagrindžiančius dokumentus:
3.1.1. Tiekėjas turi teise verstis ta veikla, kuri reikalinga Pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas
pateikia LR energetikos ministerijos ar savivaldybės leidimo, verstis didmenine prekyba
nefasuotais naftos produktais, įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą kopiją.
17. Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu Pirkimo komisija, nustato, kad jis
pateikė melagingus duomenis, kuriuos Perkančioji organizacija gali įrodyti, bet kokiomis
teisėtomis priemonėmis.
4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji privalo pateikti jungtinės veiklos
sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos

šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija sudaryti
pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis (procentais) pirkimo sutarties vertėje. Jungtinės
veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių
Perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta,
kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti
pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią
informaciją).
4.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą
pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio
subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
4.3. Jei ūkio subjektų grupė veikia pagal jungtinės veiklos sutartį, asmenys, sudarę sutartį,
pateikia vieną bendrą pasiūlymą, kurį pasirašo visų jų įgaliotasis asmuo arba visi jungtinės veiklos
partneriai, ir yra solidariai atsakingi už pasiūlymą ir sutartį. Be išankstinio raštiško Perkančiosios
organizacijos sutikimo jungtinės veiklos sutartis negali būti keičiama.
5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
5.1. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas patvirtina, kad sutinka su Konkurso sąlygomis ir
patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam
pirkimo sutarties įvykdymui.
5.2. Pasiūlymas pasirašytas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens turi būti pateikiamas raštu,
užklijuotame voke.
5.3. Tiekėjas pasiūlymą privalo parengti pagal Konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą.
Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame ir antspauduotame voke, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto
atstovo. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas
neužklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir
adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos“.
5.4. Vokas su pasiūlymu turi būti pateiktas šiuo adresu: Vilniaus g. 16a, LT-18123 Švenčionys iki
skelbime nurodytos datos. Tiekėjo prašymu perkančioji organizacija nedelsdama pateikia rašytinį
patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas. Pavėluotai gautas neatplėštas vokas su pasiūlymu
grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui. Vokas su pasiūlymu grąžinamas ir tuo atveju, jeigu pasiūlymas
pateikiamas neužklijuotame voke.

5.5. Perkančioji organizacija neatsako už pašto ir kitus vėlavimus, dėl kurių pasiūlymai gauti
pavėluotai.
5.6. Pasiūlymą sudaro Tiekėjo pateiktų dokumentų visuma (Perkančioji organizacija pasilieka
sau teisę pareikalauti dokumentų), susidedanti iš:
5.6.1. Užpildytos pasiūlymo formos pagal Konkurso sąlygų priedą Nr.1;
5.6.2. Tiekėjo įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jeigu pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo;
5.6.3. Jungtinės veiklos sutarties kopijos (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);
5.6.4. AB „Orlen Lietuva“ terminale Jodeikių km. 2019.10.01. dienos kainų protokolo kopijos;
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5.6.5. Kitų Konkurso sąlygomis nustatytų dokumentų;
5.7. Teikiamo pasiūlymo lapai turi būti reikiamai sutvirtinti tarpusavyje, sunumeruoti.
Pasiūlymas paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinamas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu,
nurodant įgalioto asmens vardą, pavardę, pareigas ir pasiūlymo lapų skaičius.
5.8. Pasiūlyme dalyvio nurodyta kaina privalo būti apskaičiuota ir nurodyta Konkurso sąlygų
priede Nr. 1 nustatyta tvarka. Dalyvio pasiūlyme Kuro kaina privalo būti nurodyta eurais. Į Kuro
kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Transportavimo paslaugos kaina
nurodoma atskirai. Į transportavimo paslaugos kainą turi būti įskaičiuotos Kuro pakrovimo ir
iškrovimo sąnaudos. Pasiūlyme turi būti nurodytas mokėjimo atidėjimo terminas, kuris negali būti
trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo.
5.9. Tiekėjai pasiūlyme pateikia Kuro kainą eurais pagal AB „Orlen Lietuva“ 2019-10-01
protokole nurodytą kuro pardavimo kainą terminale Juodeikių km. eurais be PVM 1 litrų
(1ltr. esant produkto temperatūrai +15), nurodo siūlomą nuolaidą arba antkainį,
transportavimo paslaugos kainą, taikomą PVM ir bendrą kainą. Tiekėjo pasiūlymas privalo
būti pateiktas pagal Konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą.
5.10. Pasiūlymas galioja Tiekėjo nurodytą laiką, kuris negali būti trumpesnis nei 90
(devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Kol nesibaigė
pasiūlymo galiojimo laikas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad Tiekėjas pratęstų jo
galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas tokį prašymą gali atmesti.
5.11. Tiekėjas, iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, turi teisę raštu pakeisti arba
atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas ar pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas,
pripažįstamas galiojančiu.
6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
7. KURO PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
7.1. Kuro pirkimo sąlygos gali būti aiškinamos ir tikslinamos Tiekėjų iniciatyva, jiems raštu
kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Perkančioji organizacija privalo atsakyti į kiekvieną Tiekėjo
prašymą paaiškinti Kuro pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo
dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
7.2. Atsakydama į kiekvieną Tiekėjo raštu pateiktą prašymą paaiškinti Kuro pirkimo sąlygas,
jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių Kuro pirkimo sąlygų 7.1. punkte nurodytam terminui,
Perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti visiems Tiekėjams, ne vėliau
kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą
Tiekėjo prašymą paaiškinti Kuro pirkimo sąlygas Perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip
per 1 (vieną) darbo dieną nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, aiškindama ir/ar
tikslindama Kuro pirkimo sąlygas Tiekėjų iniciatyva, visus paaiškinimus ir patikslinimus pateikia
visiems Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams, bet nenurodo, kuris Tiekėjas pateikė prašymą
paaiškinti Kuro pirkimo sąlygas.

7.3. Perkančioji organizacija, paaiškindama ir/ar tikslindama Kuro pirkimo dokumentus, privalo
užtikrinti Tiekėjų anonimiškumą, t.y. privalo užtikrinti, kad Tiekėjai nesužinotų kitų Tiekėjų,
dalyvaujančių Kuro pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.
7.4. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su Tiekėjais dėl Kuro pirkimo dokumentų
paaiškinimų.
8. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS
8.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Komisijos posėdyje pasitarimų kambaryje esančiame
pirmame pastato, Vilniaus g. 16a, Švenčionys, aukšte. Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai
su pasiūlymais pradžia - skelbime nurodyta data ir laikas.

8.2. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę
Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai.
8.3. Vokus atplėšia vienas iš komisijos narių. Kiekvieno pirkimui pateikto pasiūlymo paskutinio
lapo antroje pusėje pasirašo komisijos posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai. Komisija vokų
atplėšimo procedūros rezultatus įformina protokolu.
8.4. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams
skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina, ar pateikto
pasiūlymo lapai reikiamai sutvirtinti tarpusavyje, sunumeruoti ir pasiūlymas paskutinio lapo
antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens
vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymo lapų skaičius.
9.

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

9.1. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi mažiausios kainos kriterijumi.
9.2. Perkančiosios organizacijos Pirkimo komisija tikrina Tiekėjų pasiūlymuose pateiktų
kvalifikacijos duomenų atitiktį Kuro pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos
reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad Tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra
neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti Tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per Perkančiosios
organizacijos nurodytą terminą. Jeigu Perkančiosios organizacijos prašymu Tiekėjas nepatikslino
pateiktų netikslių ir/ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, Perkančioji organizacija tokį
pasiūlymą atmeta.
9.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Pirkimo komisijai paprašius, Tiekėjas privalo
per nurodytą terminą pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdamas pasiūlymo esmės.
9.4. Jeigu pateiktame pasiūlyme Pirkimų komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos
apskaičiavimo klaidų, ji privalo paprašyti Tiekėjo per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme
pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu
paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės
atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
9.5. Pirkimo komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
9.5.1. Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų.
9.5.2. Tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir per
Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą jų nepatikslino.
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9.5.3. Pasiūlymas neatitiko Kuro pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų ir per Perkančiosios
organizacijos nustatytą terminą Tiekėjas nepaaiškino pasiūlymo.
9.5.4. Tiekėjas pateikė pasiūlymą ne pagal Kuro pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą formą.
9.5.5. Tiekėjas nepateikė Kuro pirkimo sąlygose nurodytų pateikti dokumentų.
9.5.6. Tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet
kokiomis teisėtomis priemonėmis.
9.5.7. Tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlymo aritmetinių
klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo.
9.5.8. Tiekėjo buvo pasiūlyta per didelė, Perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina.
9.5.9. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis Tiekėjas informuojamas raštu.
9.6. Komisija turi teisę atmesti visus pasiūlymus ir nutraukti pirkimo procedūras, jei atsirado
aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamos prekės tapo nebereikalingos, nėra lėšų joms
finansuoti ir t.t.). Perkančioji organizacija neatsako už pirkimo dalyvių patirtus nuostolius dėl
aukščiau minėtų aplinkybių, ar susijusių su pirkimo procedūrų nutraukimu. Perkančioji
organizacija pasilieka sau teisę inicijuoti naują pirkimą.
9.7. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą nutraukti pirkimą, ne vėliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas po tokio sprendimo priėmimo praneša pirkimo dalyviams.
9.8. Pirkimas laikomas neįvykusiu, jei pagal šių Kuro pirkimų sąlygų reikalavimus atmetus
pasiūlymus, nelieka nė vieno galiojančio pasiūlymo.

10.

LAIMĖTOJO NUSTATYMAS IR SUTARTIES PASIRAŠYMAS.

10.1. Geriausiu pasiūlymu laikomas tas, kurio kaina yra mažiausia.
10.2. Įvertinus pasiūlymus, Perkančioji organizacija sudaro pasiūlymų eilę kainos didėjimo tvarka
ir nustato laimėjusį pasiūlymą. Tiekėjai informuojami apie visų vertintų pasiūlymų galutines
kainas, sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą.
10.3. Tiekėjai informuojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Pirkimų komisijos sprendimo
dėl pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu priėmimo dienos.

11.

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS.

11.1. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam Tiekėjui, kurio pasiūlymas
pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas pasirašyti pirkimo sutartį kviečiamas raštu. Kvietime pasirašyti
sutartį nurodomas laikas, iki kada jis turi pasirašyti pirkimo – pardavimo sutartį.
11.2. Laimėjęs Tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per Perkančiosios organizacijos
nurodytą terminą. Jeigu Tiekėjas iki nurodyto laiko neatvyksta pasirašyti sutarties ar atsisako
pasirašyti, tuo atveju Perkančioji organizacija siūlo sudaryti sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas
pagal kainas yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio pasirašyti sutartį.
11.3. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė pirkimo rezultatų apskundimo terminai,
išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas Tiekėjas.

11.4. Sudaroma sutartis turi atitikti laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą ir šias Kuro pirkimo sąlygas.
11.5. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas Kuro pirkimų sąlygų 2 priede.
11.6. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos. Tais
atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant Kuro
pirkimo sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik
neesmines kuro pirkimo sutarties sąlygas.
12.

KITA INFORMACIJA

12.1. Perkančios organizacijos ir Tiekėjų tarpusavio santykiai, nenumatyti šiose konkurso
sąlygose, reguliuojami Lietuvos Respublikos įstatymais, taisyklėmis ir kitais teisės aktais.
Kuro pirkimo sąlygų
1 priedas
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir
saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
UAB „Fortum Švenčionių energija“
PASIŪLYMAS DYZELINIO KROSNIŲ KURO (ŽYMĖTO) PIRKIMUI
____________ Nr.______
(Data)
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,
surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,
surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
1. Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad sutinkame su visomis Kuro pirkimo sąlygomis, numatytomis
Kuro pirkimo dokumentuose.
Mes siūlome patiekti:
Eil.
Nr.

Prekių
pavadinimas

Kiekis AB „Orlen
,
Lietuva“
litrais 2019-10-01 kainų
protokole
nurodyta
dyzelinio krosnių
kuro (žymėto)

Siūloma
nuolaida/antkainis1
nuo AB „Orlen
Lietuva“ kainų
protokole2 nurodytos
dyzelinio krosnių
kuro (žymėto)

Kuro
pristatymo
kaina,
EUR/1000
l be PVM

Kuro kaina su
pristatymu,
EUR/1000 l.
(be PVM)
3x(4+/-5+6)
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1

2

1.

Kat. Nr. 1
dyzelinis
krosnių
kuras
(žymėtas)

2.

3

Kat. Nr.6
dyzelinis
krosnių
kuras
(žymėtas)

pardavimo kaina
terminale
Juodeikių km.,
EUR/1000 l, esant
produkto
temperatūrai +
15oC (be PVM)

pardavimo kainos
terminale Juodeikių
km., EUR/1000 l,
esant produkto
temperatūrai + 15oC
(be PVM)

4

5

6

7

300000

130000

Viso pasiūlymo kaina, Eur be PVM
PVM 21%
Viso pasiūlymo kaina, EUR su PVM
Pastaba:
Jeigu siūloma nuolaida, nurodoma „-„ (minus) ir nuolaidos dydis išreikštas eurais (pvz. jeigu
Tiekėjas siūlo 1 EUR nuolaidą nuo AB „Orlen Lietuva“ protokole nurodytos Dyzelinio krosnių
kuro pardavimo kainos be PVM UAB „Orlen Lietuva“ terminale Juodeikių km.), tuomet Tiekėjas
nurodo -1);
1

Jeigu siūlomas antkainis, nurodoma “+” (plius) ir antkainio dydis išreikštas eurais (pvz. jeigu
Tiekėjas siūlo 1 EUR antkainį nuo AB „Orlen Lietuva“ protokole nurodytos Dyzelinio krosnių
kuro pardavimo kainos be PVM UAB „Orlen Lietuva“ terminale Juodeikių km.), tuomet Tiekėjas
nurodo +1).
kartu su pasiūlymu pateikti AB „Orlen Lietuva“ 2019-10-01 dienos Kuro kainų protokolo
Tiekėjo vadovo patvirtintą kopiją.
2

Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą yra įskaičiuotos visos išlaidos ir
visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir
laikydamiesi Kuro pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į
pasiūlymo kainą. Siūloma prekė visiškai atitinka Kuro pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus.
Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską,
ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija - (išvardijami dokumentai su
konfidencialia informacija): (nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą).
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento
skaičius

puslapių

2

Pastaba: Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasiūlyme nėra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento
skaičius

puslapių

Pasiūlymas galioja iki 20...... m.............................................mėn............................d.
Pasirašydamas pateiktą pasiūlymą parašu, patvirtinu, kad pateikiamų dokumentų kopijos ir
pateikti dokumentai yra tikri.

(Tiekėjo arba įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė,
parašas

Kuro pirkimo sąlygų
2 priedas
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS (PROJEKTAS)
2019 m.
d.
Nr.
Švenčionys
UAB „Fortum Švenčionių energija“, atstovaujama bendrovės generalinio
direktoriaus Gintauto Kujalio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Pirkėjas)
ir
.........................., atstovaujama ..........................., veikiančio .................................... (toliau –
Pardavėju), kartu vadinamos Šalimis, sudarė šią žymėto dyzelinio krosnių kuro (toliau –Kuras)
pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis parduoti ir pristatyti Pirkėjo
nupirktą Kuro kiekį adresu: Vilniaus g. 16a, Švenčionių m.. ir Žilvičių g. 30, Švenčionėlių m., iki
430 000 litrų Kuro, o Pirkėjas įsipareigoja pristatytą Kurą priimti ir sumokėti kainą.
1.2. Kuro kokybė turi atitikti Techninėse sąlygose pridedamose prie Sutarties kaip priedas Nr. 3
(toliau – Techninės sąlygos) nurodytus reikalavimus.
1.3. Šalių susitarimu Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso Kuro kiekio. Šalių sutartas Kuro kiekis
Kuro kiekis priklausys faktiškai užsakyto ir pristatyto Kuro kiekio. Kuro kiekis nustatomas
Techninėse sąlygose nustatyta tvarka.
1.4. Sutartis sudaryta Pirkėjui įvykdžius Kuro pirkimą atviro konkurso būdu.
1.5. Pardavėjo pasiūlymas pridedamas Sutarties priede Nr. 1.
2. PREKĖS TIEKIMO TVARKA
2.1. Kuras Pirkėjui tiekiamas 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo datos pagal Pirkėjo
poreikį.
2.2. Kuro kaina nustatoma pagal Pardavėjo atviro konkurso metu pateiktą pasiūlymą, kuri
apskaičiuojama Sutarties 5 skyriuje nurodyta tvarka.
2.3. Pirkėjas apie reikiamą Kuro kiekį ir pristatymo datą Pardavėją informuoja raštu (pateikia
užsakymą) ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki Kuro pristatymo datos. Nustatyta tvarka Pirkėjo
pateiktą užsakymą turi patvirtinti Pardavėjas. Tik Pardavėjo patvirtintas užsakymas tampa
įpareigojančiu Pardavėjui pristatyti Pirkėjo nurodytą Kuro kiekį per nurodytą terminą. .
2.4. Kuras Pirkėjui tiekiamas su Kuro pirkimo sąlygų Techninėse sąlygose paminėtais
dokumentais.
2.5. Esant abejonėms dėl Kuro kokybės, jo mėginiai paimami iškrovimo vietoje pagal
galiojančia metodiką, dalyvaujant Pirkėjo ir Pardavėjo atstovams. Mėginiai tiriami
nepriklausomoje UAB „SGS Klaipėda Ltd“ laboratorijoje. Visas su Prekės kokybės patikrinimu
susijusias išlaidas apmoka Pardavėjas, jeigu nustatyta, kad Prekė nekokybiška arba Pirkėjas, jeigu
Prekė – kokybiška.
3. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI:
3.1. Sutartu laiku savo sąskaita pristatyti Pirkėjo užsakytą Kuro kiekį.
3.2. Pirkėjui pareikalavus, pateikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išduotus ir
Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus, deklaracijas ir kitus Sutarčiai vykdyti būtinus
dokumentus.
3.3. Tiekti Kurą, atitinkantį Kuro pirkimo sąlygų Techninėse sąlygose bei kituose teisės aktuose
nustatytus reikalavimus.
3.4. Kartu su tiekiamu Kuru pateikti Sutartyje nurodytus dokumentus.
3.5. PVM sąskaitą faktūrą pateikti elektroniniu būdu, per registrų centro sistema „E.sąskaita“.
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4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Priimti Pardavėjo pristatytą Kurą ir už jį atsiskaityti 5 skyriuje nustatyta tvarka.
4.2. Vykdyti kitas Sutartyje nustatytas pareigas.
5.
SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMO TVARKA IR SĄLYGOS
5.1. Kuro kaina yra iki .................. EUR. (............................. eurų, ................... cnt.) be PVM.
5.1.1 Prekės kaina (Eur už 1000 litrų esant 15 °C) nustatoma Užsakymo pateikimo dieną,
vadovaujantis tos dienos kainų protokolu AB „Orlen Lietuva“ terminale Juodeikių km., Prekės
bazinę kainą su akcizo mokesčiu atitinkamai padidinus kuro pristatymo įkainiu xxx EUR/1000 l
esant 15 °C bei pridedant PVM. Prekei bus taikoma XXX EUR/už 1000 15 °C nuolaida nuo Prekės
bazinės kainos.“
5.2. Pirkėjas sumoka Pardavėjui už faktiškai patiektą Kurą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitoje faktūroje Pardavėjas nurodo prekės
pavadinimą, kiekį litrais ir tonomis, kainą, pridėtinės vertės mokestį.
5.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami pavedimu į Pardavėjo sąskaitą banke.
5.4. Kuro nuolaida/antkainis ir transportavimo paslaugų kaina nebus keičiama per visą pirkimo
Sutarties galiojimo terminą, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
5.4.1. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM tarifui,
PVM bus apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM tarifą, galiojantį
prievolės apskaičiuoti PVM metu.
6. SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI
6.1. Sutarties Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu pranešusios apie tai viena kitai
ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.
6.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe, bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį.
7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7.1. Jeigu Pardavėjas nesilaiko Kuro pristatymo terminų, jis moka Pirkėjui 0,02 % dydžio
delspinigius nuo nepateikto Kuro kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.
7.2. Jeigu Pirkėjas nesilaiko apmokėjimo terminų, jis moka Pardavėjui 0,02 % dydžio delspinigius
nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
8. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)
8.1. Nė viena iš Sutarties šalių neatsakys už dalinį ar pilną prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą,
jeigu tai bus pasekmė nenumatytų aplinkybių, išvardintų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės
esant nenugalimos jėgos (force-majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.
8.2. Sutarties šalis, dėl taisyklėse nurodytų aplinkybių negalinti įvykdyti prisiimtų
įsipareigojimų, privalo kuo skubiau raštu apie tai informuoti kitą šalį. Laiku nepranešusi šalis
tampa atsakinga už nuostolių, kurių pranešus būtų buvę išvengta, atlyginimą.
9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS
9.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 (dvylika) mėnesių.
9.2. Šalys neturi teisės perduoti savo teisių ir pareigų pagal Sutartį tretiesiems asmenims.
9.3. Jeigu keičiasi šią sutartį pasirašiusių šalių adresai ar kiti rekvizitai, tai Šalys nedelsiant
privalo apie tai informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų
ar atsikirtimų, jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
9.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po
vieną kiekvienai iš Šalių.

9.5. Sutarties sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus neesmines Sutarties sąlygas. Neesminės
sutarties sąlygos gali būti keičiamos ar papildomos tik raštišku abiejų Šalių sutarimu.
9.6. Ginčai tarp Šalių sprendžiami derybų keliu, o nepasiekus susitarimo Lietuvos Respublikos
teismuose įstatymų nustatyta tvarka.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI
PIRKĖJAS

PARDAVĖJAS

UAB „Fortum Švenčionių energija"
Vilniaus g. 16a, LT-18123 Švenčionys
Įmonės kodas 178860251
PVM mokėtojo kodas LT788602515
Registro tvarkytojas - VĮ Registrų centras
A.s. Nr. LT607300010002589458
AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Tel.: (8-387) 51593
Faksas: (8-387) 51762
El. paštas: fortum.svencionys@fortum.lt
Generalinis direktorius
Gintautas Kujalis
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Kuro pirkimo
sąlygų 3 priedas
TECHNINĖS SĄLYGOS
Dyzelinio krosnių kuro (žymėto) tiekimas
1. Prekė-dyzelinis krosnių kuras (žymėtas), tai skystas kuras skirtas šilumos energijos
gamybai (toliau – Kuras).
2. Kuro kokybė turi atitikti LST EN 590:2014 reikalavimus.
3. Kuro tiekimo laikotarpis 12 mėnesių.
4. Kuro pristatymo vietos:
A. UAB “Fortum Švenčionių energija“ katilinė Nr.1, esanti Vilniaus g. 16a, Švenčionys –
300 000 litrų;
B. UAB “Fortum Švenčionių energija“ katilinė Nr.6, esanti Žilvičių g. 30, Švenčionėliai –
130 000 litrų.
5. Numatomas pirkti kuro kiekis yra orientacinis, Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti maksimalų
kuro kiekį.
6. Apie reikalingą Kuro pristatymą Pirkėjas informuos Pardavėją prieš 48 valandas.
Informacija apie reikalingą vežti kuro kiekį Tiekėjui bus pateikiama elektroniniu paštu.
7. Su atvežtu Kuru pateikiami dokumentai:
7.1. Kuro kokybės pažymėjimas.
7.2. Krovinio gabenimo važtaraštis.
7.3. PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodoma: kuro kiekis litrais ir tonomis, kuro kaina,
transportavimo kaina.
7.4. Kuro saugos duomenų lapas (lietuvių kalba).
8. Kuro kiekis nustatomas pagal metrologiškai patikrintų skaitiklių įrengtų ant autocisternų
rodmenis.
9. Kuro pristatymo sąlygos:
Kuras tiekiamos autotransportu su iškrovimo įranga (siurbliais), maksimalus autocisternos
ilgis su vilkiku iki 13,5 m.
10. Autocisternos pasijungimo antgalis MB 80, DIN 28450, PN 16.

