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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI"

Uždaroji akcinė bendrovė. Pieninės g. 2. 60133 Raseiniai.
Tel.(8 428) 51951. Faksas (8428) 54150. El.p. info@raseiniust lt. Interneto svetainė www.raseiniust.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 172412113. PVM mokėtojo kodas LTI24121113. A.s.LT40
7300010002573037, "Swedbank", b. k. 73000

SKELBIMAS APIE ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS
ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMĄ

2015 m. rugsėjo 29 d. Nr. 3

1. ĮSIGYJANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Oficialus pavadinimas ir kodas
UAB "Raseinių šilumos tinklai", 172412113

Oficialaus pavadinimo ir kodo patikslinimas (pildyti, jei šie duomenys keitėsi)

Įsigyjančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)

Buveinės adresas
Pieninės g. 2, Raseiniai

Pašto indeksas Salis
LT-60133 Lietuva

Kontaktinis asmuo Telefonas
Povilas Judickis (8428) 51951

El. paštas Faksas
povil as@raseiniust.lt (8428) 54 150

Interneto adresas (-ai): (nurodyti tikslius URL)

. Pagrindinis įsigyjančiosios organizacijos adresas: http://www.raseiniust.ltJ

Adresas,kuriuo galima tiesiogiai susipažinti su pirkimo dokumentais: http://www.raseiniust.ltJ

Elektroninis pasiūlymų teikimas (jei taikoma):

2. AR ĮSIGYJANČIOJI ORGANIZACIJA YRA ĮGALIOTA KITOS ĮSIGYJANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ATLIKTI
PIRKIMĄ?

Taip D NeW

3. PIRKIMO OBJEKTAS (Ill/rodyti perkamq energijos ištekliu rūš] irpavadinimą)

Biokuras IL~__ur_o_d_u~rp_ė_s ~~



Gamtinės dujos D
D ----------------~~Kita

3.1. TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS (nurod)!ti ir visas kitas paslauc7as, kurias bus orivalu teikti pagal pirkimo sutarti)

Kuro durpės ir jų transportavimo paslaugos. Įsigyjančioji organizacija sutarties vykdymo metu turi teisę pirkti tik kuro durpes be
transportavimo paslaugos, jei isigyjančioji organizacija gali mažesniais kaštais transportuoti kuro durpes iš tiekėjo sandėlio i pristatymo
vietas.
Kuro durpių pagrindiniai techniniai parametrai: durpių šilumingumas - ne mažesnis kaip 2030 kcal/kg, drėgnumas - iki 50 proc.,
peleningumas - iki 5 proc., sieros kiekis - ne daugiau kaip 0,03 proc., švilio kiekis nuo atvežtų durpių kiekio - iki 5 proc., kuro durpėse
nezali akmenų, geležies, žemių, snieao bei ledo aabafu ir kitų pašalinių daiktų ar medžlazu.

4. NUMATOMAS PERKAMŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ KIEKIS iatsižvelgiant j visus galimus pirkimo sutarties pratęsimus ir
atnaujinimus)

Kiekis Mato vienetas
1320 tne

5. PRISTATYMO VIETA
1. Zemaičių g. 9, Raseiniai, preliminarus kuro durpių kiekis iki 1200 tne;
2. Dvaro .6, Blinstrubiški k., Palie i sen., Raseini r. sav., reliminarus kuro dur kiekis 120 tne.

6. PIRKIMO OBJEKTO SKIRSTYMAS ĮDALIS, KURIŲ KIEKVIENAI BUS SUDAROMA PIRKIMO SUTARTIS

Taip 0 Ne[KJ
Jei taip, pasiūlymai turi būti teikiami:
(pažymėti tik vieną langelį)

Vienai daliai o Vienai, kelioms ar visoms dalims o Visoms dalims o

7. SUTARTIES TRUKMĖ

Arba: laikotarpis mėnesiais arba dienomis rr:::co nuo sutarties sudarymo

Arba: pradžia ir pabaiga LIIIJ IT] IT]

8. SUTARTIS GALI BŪTI PRATĘSTA

Taip 0 Ne[KJ
Jei taip, nurodyti pirkimo sutarties pratęsimų skaičių ir laikq, kuriam pirkimo sutartis gali būti pratęsta:



9. INFORMACIJA mDOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS REIKALAUJAMĄ TIEKĖJŲ
KVALIFIKACIJĄ: teisę verstis atitinkama veikla, ekonominę ir finansinę būklę, techninį pajėgumą (jei taikoma)

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
dokumentai

1.

2.

Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų
nustatyta tvarka ir turi teisę verstis durpių
gavybos ir tiekimo veikla.

Tiekėjui nėra iškelta restruktūrizavimo,
bankroto byla arba bankroto procesas,
vykdomas neteismine tvarka, inicijuota
priverstinio likvidavimo procedūra ar
susitarimas su kreditoriais arba jam nėra
vykdomos analogiškos procedūros pagal
valstybės, kurioje jis įsisteigęs, įstatymus.

1) Tiekėjas (juridinis asmuo) pateikia VĮ Registrų
centras išduotą Lietuvos Respublikos Juridinių
asmenų registro išplėstinio išrašą, ūkininkas -
ūkininko pažymėjimą, asmuo, kuris verčiasi
individualia veikla, pateikia verslo liudijimą ar
pažymą. Jei tiekėjas yra registruotas užsienio
valstybėje, pateikiama tos šalies profesinių ar
veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų
pažymos, kaip yra nustatyta valstybėje, kurioje
tiekėjas yra registruotas.

2) Leidimas vykdyti durpių išteklių gavybą,
išduotas Lietuvos geologijos tarnybos ar
atitinkamos užsienio institucijos.

1) Duomenys dėl juridinių asmenų neat1ygintinai
bus tikrinami paskutinę pasiūlymų pateikimo
termino dieną išsaugant atitinkamo dokumento
skaitmeninę kopiją Valstybės įrnonės Registrų
centro informacinėje sistemoje:
http://www.registrucentras.ltlj ar/pl

2) Informacija apie fizinius asmenis Valstybės
įmonės Registrų centro informacinėje
sistemoje nėra viešai teikiama, todėl kai
pirkime dalyvauja fizinis asmuo - JIS turi
pateikti Valstybės įmonės Registrų centro
išduota išrašą ar šios įrnonės LR Vyriausybės
nustatyta tvarka išduotą pažymą, patvirtinančią
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti,
arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo,
jei toks yra, atitinkamos užsienio šalies
institucijos (jei Tiekėjas registruotas užsienio
valstybėje) pažymą, išduotą ne anksčiau kaip
30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos.

3) Tiekėjo deklaracija (Derybų sąlygų 3 priedas),
patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs
savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis,
kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudares taikos



sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos
arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis
registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši,
arba priesaikos ar oficiali deklaracija, JeI
atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas
dokumentas arba jis neapima visų keliamų
klausimų.

3. Tiekėjas neturi neišnykusio ar
nepanaikinto teistumo arba įsiteisėjusio
apkaltinamojo teismo nuosprendžio už
nusikalstamas veikas nuosavybei,
turtinėms teisėms lr (ar) turtiniams
interesams, ekonomikai, verslo tvarkai,
finansų sistemai.

Atviras konkursas

10. PIRKIMO BŪDAS

D

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota
pažyma fiziniams asmenims - apie jų teistumą
(neteistumą), juridiniams asmenims - pažyma
apie teismo priimtus sprendimus, teismo išduotas
išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba
valstybės įrnonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius
kompetentingų institucijų tvarko mus duomenis,
arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar
šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos
teismo ar viešojo administravimo institucijos
išduota pažyma ne anksčiau kaip 30 dienų iki
pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Skelbiamos derybos

10.1. Energijos išteklių įsigijimo būdo pasirinkimo motyvas

Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų
taisyklių 20 ir 21 punktai (Biokuro biržoje neprekiaujama kuro durpėmis).

Taip D
11. AR BUVO SKELBIAMAS IŠANKSTINIS SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ?

Ne[KJ
Jei taip, nurodyti skelbimo indeksą ir paskelbimo datą:

Indeksas ~

Paskelbimo data ~ LIJ LIJ

12. PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINAS

Data: [I[QJJJJJ ~ ITIIl Laikas (valanda ir minutės): [JIIJ [[[QJ
12.1. Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas

r----------------------------------------r---------------------------~-------------------------------------



Lietuvių kalba.

12.2. Pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis

Taip D Ne[K]

13. PAPILDOMA INFORMACIJA

Vyr. inžinierius Povilas Judickis
(jsigyjančiosios organizacijos vadovo arba jo

jgalioto asmens pareigų pavadinimas)
(vardas, pavardė)

Skelbimo paskelbimo data (pildyti nereikia, sistema užpildo automatiškai)

[ITI] [TI [TI

r----------------------------------------,----------------------------r--------------------------------------


