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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI"

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 172412113. PVM mokėtojo kodas LTI24121 113. A.s.LT40
7300010002573037, "Swedbank", b. k. 73000

INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

2015 m. rugsėjo 17 d.

I. PERKANČIOn ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
1.1. Perkančios ios organizacijos pavadinimas ir įmones kodas: UAB .Raseinų šilumos tinklai", kodas 172412113.
1.1.1. Adresas, pašto kodas: Pieninės g.2, LT -60133 Raseiniai.
I. 1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo( -enys) kontaktams, telefonas( -ai), faksas, el. paštas, interneto adresas (-ai) ir
elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Povilas Judickis, tel. (370-428) 519 51, faks. (370-428) 54 150, el. p.
povilas@raseiniust.lt, el. pri eiga https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt .

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
11.1.Pirkimo pavadinimas: Medžio granulių pirkimas.
11.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Pirkimo objektas yra medžio granulės. Perkamas maksimalus kiekis -
314 tne medžio granulių. Perkančioji organizacija gali užsakyti iki 20 proc. mažesnį medžio granulių kiekį. Perkančioji
organizacija neįsipareigoja nupirkti viso medžio granulių kiekio. Užsakomas medžio granulių kiekis gali priklausys
nuo Perkančiosios organizacijos poreikių, meteorologinių sąlygų ir kitų aplinkybių, lemiančių medžio granulių
suvartojimą šilumos energijos gamybai.
Perkamų medžio granulių techniniai parametrai:
1. Medžio granulių žemutinė kaloringumo riba ne mažiau 4000 kcal/kg.;
2. Frakcijos gabaritai - iki 6 mm;
3. Medžio granulių drėgnumas - iki 8 proc.
4. Peleningumas - iki 0,5%;
5. Pakuotės - iki 16 kg maišuose. Pakuotės ir padėklai bus grąžinami tiekėjui.
11.2.1. Pirkimo objekto tipas (įrašyti tik vieną tipą - prekės, paslaugos ar darbai): prekės.

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
111.1.Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
111.2.Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 741 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003
m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 .Dėl Įmoniu, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir
šilumos energijai gaminti, pirkimu tvarkos patvirtinimo" pakeitimo" patvirtintų Įmonių, veikiančių energetikos srityje,
energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimo taisyklių 20, 21 punktai.
N. Šio skelbimo išsiuntimo data: 2015-09-17.
V. Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas: 2015-10-05 10 val. 00 min.

V. Perkančiosios organizacijos vadovo arbajo įgalioto asmens vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas:

Vyr. Inžinierius Povilas Judickis


