KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS
MEDŽIO GRANULIŲ PIRKIMUI SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Perkančioji organizacija: UAB „Raseinių šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 172412113, buveinės
adresas Pieninės g. 2, LT-60133 Raseiniai, tel. (8-428 51951), faks. (8-428 54150), http://www.raseiniust.lt/
el. paštas info@raseiniust.lt
Pirkimo objektas – medžio granulės. Kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ): 09111400-4
medienos kuras. Perkamas medžio granulių preliminarus kiekis – 80 tne, kuris gali svyruoti 20 proc.
priklausomai nuo Perkančiosios organizacijos poreikių, meteorologinių sąlygų ir kitų aplinkybių. Perkamų
medžio granulių techniniai parametrai: frakcijos gabaritai – iki 6 mm, peleningumas – iki 0,5%, pakuotės –
iki 16 kg maišuose.
Medžio granulių pirkimas vykdomas skelbiamų derybų būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 741 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3
d. nutarimo Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir
šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ ir UAB „Raseinių šilumos tinklai“
direktoriau 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. (1.2)-1-89 patvirtintomis Medžio granulių pirkimo
skelbiamų derybų sąlygomis.
Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo, įgaliotas palaikyti ryšį su tiekėjais: direktoriaus pavaduotojas
komercijai Gytis Šulinskas, adresas Pieninės g. 2, LT-60133 Raseiniai, tel. (8 428) 51 951, mob. tel. 8 650
62 756, el. paštas gytis@raseiniust.lt
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Medžio granulių tiekimas pagal numatomą sudaryti pirkimo sutartį bus vykdomas iki 2014-2015 metų
šildymo sezono pabaigos. Perkančioji organizacija numato galimybę pratęsti pirkimo sutartį vasaros sezonui
iki 2015-2016 metų šildymo sezono pradžios.
Pristatymo vietos: Raseinių katilinė, Žemaičių g. 9, Raseinių m., Raseinių miesto sen., Raseinių r. sav., LT60118; Ariogalos katilinė, Rytų g. 4, Ariogalos m., Ariogalos miesto sen., Raseinių r. sav., LT-60256;
Viduklės gimnazijos katilinė, Dariaus ir Girėno gatvė 12, Viduklės mstl., Viduklės sen., Raseinių r. sav., LT60037.
Pirkimo dokumentų pateikimo tvarka: tiekėjas privalo pateikti prašymą perkančiosios organizacijos
nurodytam kontaktiniam asmeniui Gyčiui Šulinskui elektroniniu paštu gytis@raseiniust.lt Pirkimo
dokumentai, jų paaiškinimai ir patikslinimai tiekėjams teikiami tik skaitmeniniu formatu tiekėjo prašyme
nurodytu elektroninio pašto adresu. Mokestis už pirkimo dokumentus nebus imamas.
Pirminių pasiūlymų pateikimas: pirminiai pasiūlymai teikiami užklijuotuose ir užantspauduotose vokuose
perkančiosios organizacijos buveinėje iki 2014 m. lapkričio 28 d. 10 val. 00 min. Vokai su pirminiais
pasiūlymais atplėšiami komisijos posėdyje, kuris vyks perkančiosios organizacijos buveinėje adresu Pieninės
g. 2, Raseiniai, posėdžių salėje, posėdžio pradžia 2014 m . lapkričio 28 d. 10 val. 00 min. Tiekėjų atstovai į
vokų su pirminiais tiekėjų pasiūlymais procedūrą nekviečiami.
Tiekėjas privalo atitikti derybų sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir pateikti
atitikimą įrodančius dokumentus.
Dokumentų kalba: pirkimo dokumentai ir pasiūlymai rengiami lietuvių kalba.
Derybos su dalyviais: į derybas bus kviečiami visi dalyviai, kurių pirminiai pasiūlymai atitinka derybų
sąlygose nustatytus reikalavimus. Derybos bus vykdomos dėl pasiūlymo kainos ir kitų pirkimo sutarties
sąlygų.
Pasiūlymų vertinimo kriterijus: mažiausia kaina.

Esminės pirkimo sutarties sąlygos: Perkamas – parduodamas granulių kiekis matuojamas energetiniais
matavimo vienetais – tonomis naftos ekvivalento (tne); Perkančioji organizacija sutarties vykdymo metu turi
teisę pirkti medžio granules be transportavimo paslaugos, jei Perkančioji organizacija gali mažesniais kaštais
transportuoti medžio granules iš tiekėjo sandėlio į derybų sąlygose nurodytas katilines; Sąskaitos išrašomos
už faktiškai pristatytą medžio granulių kiekį per vieną mėnesį. Perkančioji organizacija sumoka tiekėjui per
derybų metu susitartą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų. Perkančiajai
organizacija vėluojant apmokėti sąskaitas už pristatytą medžio granules kiekį, bus skaičiuojami 0,02 derybų
metu susitarto dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos apmokėti sumos; Sutarties
įvykdymas bus užtikrinamas baudomis ir delspinigiais.
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