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Konfidencialu

KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ SKELBIAMOMS DERYBOMS
MEDIENOS BIOKURO TIEKIMUI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. UAB „Fortum Klaipėda” (toliau – Pirkėjas) perka medienos biokurą (toliau – Kuras) pagal Pirkėjo
pateiktus duomenis ir sąlygas.
1.2. Tiekėjo paruoštas pasiūlymas ir visa su pasiūlymu susijusi korespondencija bei dokumentai,
kuriais yra keičiamasi tarp Tiekėjo ir Pirkėjo, turi būti parašyti lietuvių arba anglų kalba. Jei dokumentai
sudaryti ne lietuvių arba anglų kalbomis, kartu turi būti pateikiami tinkamai atlikti ir patvirtinti vertimai į
lietuvių arba anglų kalbą. Dokumentai, neišversti į lietuvių arba anglų kalbą, nebus nagrinėjami. Tinkamu
vertimo patvirtinimu laikomas patvirtinimas vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.
1.3. Dalyvių išlaidos, patirtos rengiant ir pateikiant pasiūlymus yra neatlyginamos ir UAB „Fortum
Klaipėda“ nėra atsakinga už šias sąnaudas, nepaisant pirkimo pravedimo procedūros ar rezultatų.
1.4. Svarbios datos susijusios su Kvietimo pateikti pasiūlymą (toliau – Kvietimas) procesu yra
nurodytos Lentelėje Nr. 1. Pirkėjas pasilieka teisę pakeisti šias datas savo nuožiūra, prieš tai informuodama
tiekėjus. Be papildomo pranešimo žemiau nurodytos datos nebus keičiamos.
Lentelė Nr. 1: Svarbiausios pirkimo įgyvendinimo datos
SVARBŪS ĮGYVENDINIMO ETAPAI
Kvietimo pateikimas tiekėjams
Tiekėjų klausimai dėl Kvietimo sąlygų paaiškinimo
Pirkėjo atsakymai į tiekėjų pateiktus klausimus
Tiekėjų pasiūlymo pateikimo terminas
Pirkėjo tiekėjo (-jų) pasirinkimas
Sutarties pratęsimo pasirašymas

DATOS
2015.04.02
2015.04.03
2015.04.09
2015.04.16
2015.04.20
2015.04.23

1.5. Bet koks Pirkėjo ir Tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu:
Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda, Lietuva. Tiesioginį ryšį su Tiekėjais įgaliotas palaikyti – Andrius
Daujotas, tel. (8 616) 36738, faks. (8 46) 493 403, el. paštas: Andrius.daujotas@fortum.com.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Šio pirkimo objektas yra medienos biokuro pirkimas.
2.2. Perkamo kuro kiekis, kuro savybės, techniniai ir kokybės reikalavimai, tiekimo terminai,
pristatymo vieta ir transportavimo sąlygos bei kita informacija pateikiama šio kvietimo sąlygų priede Nr. 2.
2.3. Pirkimo sutartis bus sudaroma nuo 2015 m. gegužės 1d. iki 2016 m. balandžio 30d. be
galimybės pratęsti sutartį.

3. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
3.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šio Kvietimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
3.2. Pasiūlymą prašome atsiųsti adresu Kretainio g. 3 Klaipėda, užantspauduotame voke.
3.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2015.04.16 12 val. 00 min. Po termino gauti pasiūlymai nebus
priimami.
3.4. Pasiūlyme nurodoma prekių kaina pateikiama, kaip kainos nuolaida % (procentais) nuo,
Biokuro biržoje parduodamos mėnesinės, vidutinės biokuro kainos, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip,
kaip nurodyta šio Kvietimo priede Nr. 1. Į Kuro kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo
išlaidos, susijusios su Kuro tiekimu pagal Sutarties sąlygas.
3.5. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) nebus nagrinėjami.
3.6. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.
Pirkėjas negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.
Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, negali būti tiekėjo nurodoma
kaip konfidenciali.
3.7. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą išnagrinėja visus kvietimo dokumentus, formas, terminus,
specifikacijas ir kitą informaciją.
3.8. Tiekėjas taip pat prisiima visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo parengimu ir pateikimu.
3.9. Pirminis turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos. Jeigu
pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 60 dienų.
3.10. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu
Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

4. TIEKĖJO KVALIFIKACIJA
4.1. UAB „Fortum Klaipėda“ ieško patikimų, finansiškai stabilių Tiekėjų, kurie atitinka griežtai nustatytus
kainos, kokybės ir prekių ar paslaugų teikimo reikalavimus. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos
minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
4.1.1. tiekėjas turi teisę verstis energijos ištekliaus tiekimo veikla;
4.1.2. tiekėjas turi būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu (min 500 000€ sumai);
4.1.3. tiekėjas turi technines galimybes ir kitas priemones, užtikrinančias, kad jo tiekiamo biokuro kokybė
atitinka įsigyjančiosios organizacijos nustatytus kokybės reikalavimus;
4.1.4. tiekėjas per pastaruosius 3 metus tinkamai įvykdė panašias pagal pirkimo apimtis sutartis (projektus),
kurių vertė ne mažesnė kaip 289 000 € (du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančių) be PVM mokesčio
ir/arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos , jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus, privalo
pateikti įrodymus apie esamus tiekimus bei pajėgumus vykdyti panašios apimties projektus.
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4.1.4. tiekėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas, vykdomas ne teismo
tvarka, inicijuota priverstinio likvidavimo procedūra ar susitarimas su kreditoriais arba jam vykdomas
analogiškas procedūras pagal valstybės, kurioje jis įsisteigęs, įstatymus;
4.1.5. tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu ir su socialinio draudimo įmokų
mokėjimu.
5. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS
5.1. Pateikti pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus
pateikusių tiekėjų atstovams.
5.2. Pasiūlymų nagrinėjimo metu bus nustatoma ar tiekėjų kvalifikacija yra tinkama, ar pasiūlymai
parengti pagal Kvietime nurodytus dokumentų reikalavimus.
5.3. Vertinimo kriterijus – didžiausia biokuro kainos nuolaida % (procentais) nuo, Biokuro biržoje
parduodamos mėnesinės, vidutinės biokuro kainos.
5.4. Pirkėjas pasilieka teisę derėtis su tiekėjais, kurie atitinka šiame Kvietime numatytus
kvalifikacinius reikalavimus.
6. TIEKĖJO ELGESIO KODEKSAS
6.1. „Fortum“ išskiria ilgalaikę plėtrą kaip prioritetą visose veiklos srityse. Remdamasi ilgalaikės
plėtros politika ir vidaus Veiklos kodeksu, „Fortum“ siekia aktyviai bendradarbiauti su partneriais ir nuolat
gerinti rezultatus aplinkosaugos, socialinėje ir ekonomikos srityse. „Fortum“ paslaugų ir prekių tiekėjai
vaidina svarbų vaidmenį bendrovės ilgalaikės plėtros planuose.
Šio tiekėjo veiklos kodekso tikslas – apibrėžti pagrindinius ilgalaikės plėtros reikalavimus „Fortum“
bendrovės tiekėjams.
Visi „Fortum“ tiekėjai privalo laikytis tiekėjo veiklos kodekso principų visuose savo sandoriuose.
7. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
7.1. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio Tiekėjo galutinį pasiūlymą (jei vykdomos derybos) ir
sąlygas numatytas šiame Kvietime.
7.2. Per 14 dienų nuo Sutarties pasirašymo tiekėjas privalo pateikti banko garantijos, draudimo įmonės
garantijos formą ar piniginį tinkamų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, kurio suma
sudaro 10% nuo Sutarties sumos.
7.3. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka. Pirkėjas atsiskaito su tiekėju per 30 kalendorinių dienų nuo prekių
perdavimo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.
7.4. Pirkėjas pasilieka teisę dalį Kuro įsigyti Baltpool UAB administruojamoje Energijos išteklių biržoje.

Logistikos projektų vadovas

Andrius Daujotas
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