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2020 m. kovo 20 d. Nr. 1
1. ĮSIGYJANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS
Oficialus pavadinimas ir kodas
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, 303792888
Oficialaus pavadinimo ir kodo patikslinimas (pildyti, jei šie duomenys keitėsi)
Įsigyjančiosios organizacijos padalinys – skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)
Buveinės adresas
Žvejų g. 14, Vilnius
Pašto indeksas
LT-09310

Šalis
Lietuva

Kontaktinis asmuo
Eglė Pranckaitienė

Telefonas
+370 612 08786

El. paštas
Egle.Pranckaitiene@ignitis.lt

Faksas
Faksas

Interneto adresas (-ai): (nurodyti tikslius URL)
http://www.kkj.lt
Pagrindinis įsigyjančiosios organizacijos adresas:
http://www.kkj.lt
Adresas, kuriuo galima tiesiogiai susipažinti su pirkimo dokumentais:
www.cvpp.lt
http://www.kkj.lt
Elektroninis pasiūlymų teikimas (jei taikoma):

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

Ne

X

3. PIRKIMO OBJEKTAS (nurodyti perkamą energijos išteklių rūšį ir pavadinimą)
Biokuras

...

Gamtinės dujos

X

Kita

...

3.1. TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS (nurodyti ir visas paslaugas, kurias bus privalu teikti pagal
pirkimo sutartį)
Pirkimo objektas gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą).

4. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ KIEKIS (atsižvelgiant į visus galimus pirkimo sutarties pratęsimus)

Kiekis

Mato vienetas

25 000

MWh

5. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ TIEKIMO TERMINAI, PRISTATYMO VIETA IR TRANSPORTAVIMO
SĄLYGOS
Tiekimo terminas – 12 mėnesių.
Pristatymo vieta – Veterinarų g. 19, Kauno r.

6. PIRKIMO OBJEKTO SKIRSTYMAS Į DALIS, KURIŲ KIEKVIENAI BUS SUDAROMA PIRKIMO
SUTARTIS
Taip

Ne

X

Jei taip, pasiūlymai turi būti teikiami:
(pažymėti tik vieną langelį)
Vienai daliai

Vienai, kelioms ar visoms dalims

Visoms dalims

7. SUTARTIES TRUKMĖ
Arba: laikotarpis mėnesiais

1

2

arba dienomis

nuo sutarties sudarymo*.

* Sutartis įsigalios sekančią dienai, kai baigsis sutarties Nr. S-2019-SSUT-75 galiojimas arba išpirkus visą sutartyje Nr.
S-2019-SSUT-75 numatytą Gamtinių dujų kiekį. Apie Sutarties įsigaliojimo pradžią Įsigyjančioji organizacija raštu
informuos Pirkimą laimėjusį tiekėją ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki sutarties Nr. S-2019-SSUT75 galiojimo pabaigos ir Sutarties įsigaliojimo.

Arba: pradžia

ir pabaiga

8. SUTARTIS GALI BŪTI PRATĘSTA
Taip

Ne

X

Jei taip, nurodyti pirkimo sutarties pratęsimų skaičių ir laiką, kuriam pirkimo sutartis gali būti pratęsta:

9. INFORMACIJA IR DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS TIEKĖJŲKVALIFIKACIJĄ: teisę verstis
energijos ištekliaus tiekimo veikla, ekonominę ir finansinę būklę, techninį pajėgumą (jei taikoma)
Eil.
Nr.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Kvalifikaciniai reikalavimai

Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai

Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri yra
reikalinga Sutarčiai įvykdyti.

Pateikiama:
1. Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos
juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ir įstatai ar kiti
dokumentai (tinkamai patvirtintos kopijos*), patvirtinantys Tiekėjo
teisę verstis atitinkama veikla, kuri būtina Sutarčiai įgyvendinti arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos
tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta
toje valstybėje, kurioje Tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas.

Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio
asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis
narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio
asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys),
turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti
tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo
(teistumas yra išnykęs ar panaikintas) ir dėl
tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5
metus
nebuvo
priimtas
ir
įsiteisėjęs
apkaltinamasis
teismo
nuosprendis
už
dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo
organizavimą ar vadovavimą jam, už
kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą,
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar
tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį
ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą,
mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų
apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą,
deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto
įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų
pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos
valstybės
nėra
priimtas
ir
įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m.
kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių
ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos
derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose
Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus
nusikaltimus.
Tiekėjui nėra iškelta restruktūrizavimo,
bankroto byla arba vykdomas bankroto procesas
ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio

Pateikiamos aukščiau išvardintų dokumentų patvirtintos kopijos*.
Pateikiama:
1) Išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra,
arba,
2) Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma,
arba,
3) valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba,
4) aukščiau išvardytiems dokumentams tolygų šalies, kurioje
registruotas kandidatas ar dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko,
kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos
dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų, išduotą ne
anksčiau kaip 3 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasiūlymo pateikimo terminas (ir toks terminas
pažymoje nurodytas), toks dokumentas yra priimtinas.
Pateikiama aukščiau išvardintų dokumentų patvirtinta kopija*.

Pateikiama:
1) jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos
Respublikoje, jis pateikia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir

likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais
procedūros arba jam vykdomos analogiškos
procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas
įstatymus.

3.1.4.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius
su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo
įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis
registruotas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas
įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su
mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas,
mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų
suma yra mažesnė kaip 50,00 eurų.

nemokumo valdybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
raštą ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis
nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš
teismo sprendimo, jei toks yra;
2) jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos
Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išrašą, ar
valstybės įmonės Registrų centro šios įmonės Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis
nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš
teismo sprendimo, jei toks yra;
3) kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo,
pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis
atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo
institucijos išduotą pažymą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 3
mėnesius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei
pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.
4) ir deklaracija, užpildant Pirkimo sąlygų pasiūlymo formos Priede
Nr. 3 pateiktą formą, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia
susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies
institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su
kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo
veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal
šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši,
arba priesaikos ar laisvos formos pasirašyta
deklaracija
(patvirtinimas), jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas
dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
Pateikiama aukščiau išvardintų 1-3 punktuose dokumentų
patvirtintos kopijos*, o 4 punkte - pateikiamas dokumento
originalas.
Pateikiama:
Jeigu tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) registruotas Lietuvos
Respublikoje:
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus išduotų
pažymų apie įsipareigojimų įvykdymą valstybei ar valstybės įmonės
Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka
išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų
institucijų tvarkomus duomenis, patvirtintas kopijas;
2) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių
ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduoto
dokumento skaitmeninę kopiją, ar valstybės įmonės Registrų centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto
dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų
tvarkomus duomenis, patvirtintą kopiją.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo,
vietoje 1 ir 2 punktuose nurodytų dokumentų pateikia šalies, kurioje
jis yra registruotas, kompetentingų valstybės institucijų išduotų
pažymų patvirtintas kopijas.
Visi nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 3
mėnesius iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei
pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo
laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiamos aukščiau išvardintų dokumentų patvirtintos kopijos*.

3.2.
Bendrųjų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų pastabos*:
3.2.1.
Dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens (įgaliojimas pridedamas) parašu, nurodant žodžius „Kopija
tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi). Įsigyjančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti
dokumentų originalų.
3.2.2.
Užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille)

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų
dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).
3.2.3.
Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, Pirkimo sąlygų 3.1.1-3.1.4 punktuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai. Siekiant pagrįsti atitikimą šiam kvalifikaciniam reikalavimui
negalima sumuoti atskirų ūkio subjektų grupėje dalyvaujančių narių pajėgumų.

10. PIRKIMO BŪDAS
Atviras konkursas

Skelbiamos derybos

X

10.1. Energijos išteklių pirkimo būdo pasirinkimo pagrindas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarimo Nr. 277 punktas 33.

11. AR BUVO SKELBIAMAS IŠANKSTINIS SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ?
Taip

Ne

X

Jei taip, nurodyti skelbimo indeksą ir paskelbimo datą:

Indeksas
Paskelbimo data
12. PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINAS
Data:

2

0 2

0

0

4

0

7

Laikas (valanda ir minutės):

1

0

:

0

0

12.1. Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas
Lietuvių kalba
12.2. Pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis
Taip

Ne

X

13. PAPILDOMA INFORMACIJA

(įsigyjančiosios organizacijos vadovo arba jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Skelbimo paskelbimo data (pildyti nereikia, sistema užpildo automatiškai)

(vardas, pavardė)

