
  
 

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 
 

 
 
  PATVIRTINTA: 
 Energijos išteklių pirkimo komisijos  
 protokolu Nr. PK-K22-13-02 
 

 
DYZELINIO KROSNIŲ KURO (ŽYMĖTO) DĖL KĖDAINIŲ RK  

PIRKIMO DOKUMENTAI 
  
 

TURINYS 
 

 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
2. PIRKIMO OBJEKTAS 
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 
4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 
5. PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 
6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 
7. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS 
8. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 
9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS 
10. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS  
11. GINČŲ NAGRINĖJIMAS 
12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
13. PRIEDAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Šildymui skirto žymėto kuro dėl Kėdainių RK pirkimo dokumentai 

2

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1.1. Įsigyjančioji organizacija – AB „Panevėžio energija“ numato pirkti Dyzelinį krosnių kurą (žymėtas) 
(toliau – Kuras) dėl Kėdainių RK. 

1.2. Šis pirkimas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarimu Nr. 
277 patvirtintomis Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir 
šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėmis ir vėlesniais šio teisės akto pakeitimais (toliau – 
Taisyklės). 

1.3. Pirkimo būdas – atviras konkursas (toliau – konkursas). 
1.4. Pirkimą atlieka Įsigyjančiosios organizacijos Energijos išteklių pirkimo komisija (toliau – Komisija). 
1.5. Skelbimas dalyvauti pirkimo procedūrose yra paskelbtas centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje (toliau – „CVP IS“) ir AB „Panevėžio energija“ interneto svetainėje, adresu: www.pe.lt. 
1.6. Pirkimas atliekamas laikantis tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, 

proporcingumo, skaidrumo ir protingumo principų. 
1.7. Dalyvių išlaidos, patirtos rengiant ir pateikiant pasiūlymus yra neatlyginamos ir AB „Panevėžio 

energija“ prie jokių aplinkybių nėra atsakinga už šias sąnaudas nepaisant pirkimo pravedimo 
procedūros ar rezultatų.  

1.8. AB „Panevėžio energija“ yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.  
1.9. AB „Panevėžio energija“ kontaktiniai asmenys:  
1.9.1. AB „Panevėžio energija“ Pirkimų tarnybos viršininkas Aristidas Lideikis, Senamiesčio g. 113, LT-

35114 Panevėžys, tel. 8 45 501 045, el. paštas: a.lideikis@pe.lt;  
1.9.2. AB „Panevėžio energija“ Pirkimų tarnybos viršininko pavaduotoja Jurgita Adomaitytė-Zykuvienė, 

Senamiesčio g. 113, LT-35114 Panevėžys, tel. 8~45 501 099, el. paštas: j.zykuviene@pe.lt; 
1.10. Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Įsigyjančiosios 

organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik el. paštu, taip pat skelbiami Įsigyjančiosios 
organizacijos interneto svetainėje adresu: www.pe.lt 

 
2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Perkamas Kuras privalo atitikti reikalavimus nurodytus 1 priede „Techninė specifikacija“.  
Pastaba: bus galima tiekti Kurą skirtą  naudoti ir žiemos laikotarpiu.  

2.2. Pirkimas nėra suskaidytas į atskiras pirkimo dalis.  
2.3. Pasirašius sutartį bus pateiktas VMI leidimas, įsigyti šildymui skirtą žymėtą kurą. 
2.4. Perkamo Kuro kiekis -  500 m3 ± 5 proc.,  prie +15 °C. 
2.5. Tiekėjas savo įrengimais/prietaisais tieks Kurą į Kėdainių RK, adresu:  Basanavičiaus g. 97, Kėdainiai, 

pagal AB „Panevėžio energija“ raštu pateiktus užsakymus per 5 d.d. po užsakymo pateikimo.  
Planuojama, kad bus pateikti ne daugiai kaip 8 užsakymai. 

2.6. Kuras tiekiamas vadovaujantis Pirkimo-pardavimo sutarties nuostatomis (toliau – pirkimo sutartis), kuri 
pateikta pirkimų dokumentų 3 priede.   
 

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 
 

3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: 
1 lentelė 

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai 

3.1.1. Tiekėjas turi teisę verstis ta 
veikla, kuri reikalinga pirkimo 
sutarčiai įvykdyti.  

Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: 
1. Galiojančios licencijos verstis didmenine prekyba 

nefasuotais naftos produktais, kopija. 
2. Valstybinės mokesčių inspekcijos išduoto galiojančio 

leidimo dėl šildymui skirto žymėto kuro tiekimo ir 
pardavimo, kopija. 

Pastabos: 
1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami 

arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija 
arba oficiali tiekėjo deklaracija; 

2.2. Vertinant tiekėjo kvalifikaciją, AB „Panevėžio energija“ turi teisę pareikalauti tiekėjo papildomos 
informacijos ir dokumentų, jei pateikta informacija ar dokumentai neįrodo tiekėjo atitikimo keliamiems 
kvalifikacijos reikalavimams. 
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2.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą 
informaciją, kurią AB „Panevėžio energija“ gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 
 

4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 
 

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba 
tinkamai patvirtintą jos kopiją. 
 

5. PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 
 

5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme 
pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 

5.2. Tiekėjai pasiūlymus rengia lietuvių kalba. Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pasirašytas pasiūlymas 
pateikiamas raštu užklijuotame voke. 

5.3. Pasiūlymas, pasirašytas Tiekėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas raštu, adresu:                                             
AB „Panevėžio energija“ Sekretoriatas (III-ias aukštas) Senamiesčio g. 113, LT-35114 Panevėžys, 
Lietuva, iki 2022 m. rugsėjo 20 d., 11.00 val. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami. 

5.4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, išnagrinėja visus pirkimo dokumentus, formas ir terminus. Pasiūlyme  
Kuro kaina nurodoma eurais ir turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių pirkimo 
dokumentų 2 priedo 1 ir 2 lentelėse, t. y. 1 lentelėje pateikiamas 1 m3, esant +15°C temperatūros, Kuro 
kaina galiojusi 2022-09-06 10:00 val. taikant AB „Orlen Lietuva“ kainų protokole nurodytą Kuro 
bazinę kainą su akcizo mokesčiu, terminale Juodeikių km. Mažeikių raj. (kintama kainos dalis), plius 
taikomą nuolaidą/antkainį ir pristatymo/iškrovimo kainą eurais už 1 m3 be PVM, esant Kuro 
temperatūrai +15°C, Kuro (pastovi kainos dalis). Gauta 1 m3 Kuro kaina perkeliama į 2 lentelę ir 
paskaičiuojama pasiūlymo kaina. Visi įkainiai ir paskaičiavimai yra nurodomi su 2 skaičiais po 
kablelio. 

5.5. Tiekėjas privalo pasiūlyti visą perkamą Kuro kiekį.  
5.6. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų, skaičiuojant nuo pasiūlymo pateikimo termino dienos. 
5.7. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma: 
5.7.1. pasiūlymas (užpildytas 1 priedas); 
5.7.2. Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, jei pasiūlymą pasirašo ne 

įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo, kopija;  
5.7.3. tiekėjo atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai, nurodyti 

pirkimų dokumentų 3.1.1. p.;  
5.7.4. jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, jungtinės veiklos sutarties kopija; 
5.7.5. kita, tiekėjo manymu, reikalinga ir svarbi informacija susijusi su pirkimu. 
5.8. Pasiūlymo lapai su priedais turi būti sunumeruoti, sutvirtinti tarpusavyje taip, kad negalima būtų jų 

išardyti nepaliekant tokį išardymą patvirtinančių žymių (pavyzdžiui, surišti ar sutvirtinti kniedėmis, tai 
yra sutvirtinti tarpusavyje), ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens 
parašu. Pasiūlymo (su priedais) paskutinio lapo antrojoje pusėje turi būti nurodytas tiekėjo ar jo 
įgalioto asmens vardas ir (ar) padėtas antspaudas (jeigu jie turi antspaudą), nurodyta pavardė, pareigos 
(jeigu jos yra) ir pasiūlymo lapų skaičius. 

5.9. Pasiūlymas įdedamas į voką, jis užklijuojamas. Ant voko turi būti užrašyta: „PASIŪLYMAS 
DYZELINIO KROSNIŲ KURO (ŽYMĖTO) DĖL KĖDAINIŲ RK PIRKIMUI“, tiekėjo 
pavadinimas, adresas. Taip pat, ant voko turi būti užrašas: „Neatplėšti iki 2022 m. rugsėjo 20 d., 
11.00 val.“ 

5.10. Pasiūlymas pateikiamas paštu arba per kurjerį. 
5.11. AB „Panevėžio energija“ neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių 

pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Jeigu pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas 
su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui. Vokas su pasiūlymu grąžinamas ir tuo atveju, jeigu 
pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke. 

5.12. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Šis apribojimas taikomas ir taisyklių 9.11. papunktyje 
nurodytiems tiekėjams, priklausantiems susijusių įmonių grupei, t. y. visi asmenys, susiję nurodytais 
būdais, gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jeigu tokį pasiūlymą pateikia bent vienas iš tokių tiekėjų, kiti 
susiję asmenys dėl šio pirkimo objekto pateikti pasiūlymų negali. Jeigu atskirus pasiūlymus pateikia 
tiekėjai, tarpusavyje susiję pagal taisyklių 9.11. papunktyje nurodytus kriterijus, vėliau pasiūlymą 
pateikusio tiekėjo dokumentai atmetami kaip neatitinkantys šiame taisyklių punkte nustatytos sąlygos.  
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5.13. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo 
pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti. 

5.14. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. 
Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu                                   
AB „Panevėžio energija“ jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. 

 
6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 

6.1. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasiūlymui taikomas 
pasiūlymo galiojimo užtikrinimas – 4000 Eur (keturi tūkstančiai eurų), kuriuos tiekėjas sumoka 
Įsigyjančiajai organizacijai, jei jis atsiima pasiūlymą pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui ar 
atsisako pasirašyti Pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nurodytomis sąlygomis (su 
pasiūlymu jokio dokumento teikti nereikia). 
 

7. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS 
 

7.1. AB „Panevėžio energija“ atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti (patikslinti) pirkimo 
dokumentus per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo, tačiau ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jeigu prašymas gautas likus pakankamai laiko, ne mažiau kaip 
prieš 6 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsakymai į tiekėjų klausimus 
papildomai skelbiami pirkimo skelbime nurodytu interneto adresu. 

7.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, AB „Panevėžio energija“ savo iniciatyva gali paaiškinti 
(patikslinti) pirkimo dokumentus. Tokius paaiškinimus (patikslinimus) AB „Panevėžio energija“ 
skelbia interneto adresu, nurodytu pirkimo skelbime, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu paaiškinimai paskelbiami vėliau, AB „Panevėžio 
energija“ privalo atitinkamai pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą 

 
8. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS 

 

8.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Komisijos posėdyje, kuris įvyks adresu: Senamiesčio g. 113, 
Panevėžys, 202 kab. (II aukštas). Posėdžio pradžia: 2022 m. rugsėjo 20 d., 11.00 val. 

8.2. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai. 
8.3.  Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas 

pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina eurais be PVM bei pranešama, ar 
pateikto pasiūlymo lapai reikiamai sutvirtinti tarpusavyje, sunumeruoti ir pasiūlymas paskutinio lapo 
antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, 
pavardė, pareigos ir pasiūlymo lapų skaičius. Taip pat informuojama ar pasiūlyme teisinga AB „Orlen 
Lietuva“ kainų protokole nurodyta Kuro bazinė kaina eurais su akcizo mokesčiu be PVM, galiojusi     
2022-09-06 10:00 val. terminale Juodeikių km. Mažeikių raj. kuri pateikta: 
https://www.orlenlietuva.lt/LT/Wholesale/Puslapiai/Kainu-protokolai.aspx 
Nustačius netikslumą Komisija vadovaujasi pirkimo dokumentų 9.5. punktu. 

8.4. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, 
teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

8.5. Konkursui pateiktų pasiūlymų tolesnes nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka 
Komisija, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams (arba jų atstovams). 

 
9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS IR PALYGINIMAS 

 

9.1. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio 
valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą euro ir užsienio 
valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. 

9.2. Komisija nagrinėdama pasiūlymą nustato: 
9.2.1. ar dalyvis pateikė kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus (įgaliojimą, jei atstovauja įmonę pagal 

įgaliojimą, ar jungtinės veiklos sutartį); 
9.2.2. ar dalyvis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus;  
9.2.3. ar nepasiūlytos per didelės AB „Panevėžio energija“ nepriimtinos kainos. 
9.3. Jei tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija privalo tiekėjo 

raštu paprašyti per nurodytą terminą, ne trumpesnį kaip 3 darbo dienos, patikslinti pateiktus duomenis 
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apie kvalifikaciją. Jei tiekėjas per nustatytą terminą nepateikia prašyme nurodytų duomenų, Komisija 
pasiūlymą atmeta. 

9.4. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno tiekėjo kvalifikacijos ir tiekėjams, kurių kvalifikaciniai 
duomenys neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, raštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo 
sprendimo dėl tiekėjo atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams 
priėmimo, praneša šio patikrinimo rezultatus pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti 
tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurie atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus 
minimalius kvalifikacinius reikalavimus. 

9.5. Komisija gali kreiptis į tiekėją, kad tiekėjas paaiškintų savo pasiūlymą, tačiau negali paprašyti, siūlyti 
arba leisti tiekėjui pakeisti pasiūlymo turinio esmę, t. y. pakeisti kainą (pastovios kainos dalies t.y. 
pasiūlymo 1 lentelės 2 ir 3 stulpelio) arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų 
reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Komisija 
kreipiasi į tiekėją, kad šis patikslintų, papildytų arba pateiktų šiuos dokumentus per Komisijos 
nustatytą terminą. Jeigu tiekėjas klaidingai nurodė Kuro bazinę kaina su akcizo mokesčiu galiojusią 
2022-09-06 10:00 val., jis turi teisę ją ištaisyti. 

9.6. Komisija pasiūlymus vertina remdamasi mažiausios kainos kriterijumi. 
9.7. Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, 

kreipiasi į tiekėją, kad per nurodytą terminą ištaisytų pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, 
nekeičiant per vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme 
nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti 
kainą naujomis dalimis.  

9.8. Jeigu tiekėjas per Komisijos nurodytą terminą aritmetinių klaidų neištaiso, nepapildo ar nepateikia 
pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų ir (ar) nepaaiškina 
pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 

9.9. Komisija gali atmesti visus pateiktus pasiūlymus, jeigu visų tiekėjų pasiūlytos kainos AB „Panevėžio 
energija“ per didelės ir nepriimtinos. 

9.10. Komisija turi atmesti tiekėjo pateiktą pasiūlymą, jeigu: 
9.10.1. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų 

arba komisijos prašymu nepatikslina pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją; 
9.10.2. pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų.  
9.11. Neatmesti pasiūlymai surašomi į pasiūlymų eilę kainų didėjimo tvarka ir nustatomas konkurso 

laimėtojas. Jeigu keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis 
į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymu yra gautas ir įregistruotas anksčiausiai.  

9.12. Pranešimas apie pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą išsiunčiamas visiems pasiūlymus pateikusiems 
tiekėjams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo 
priėmimo 

9.13. AB „Panevėžio energija“ siūlo sudaryti pirkimo sutartį tam tiekėjui, kurio pasiūlymas Komisijos 
sprendimu pripažintas geriausiu. Geriausią pasiūlymą pateikusiam tiekėjui ne vėliau kaip per 5 darbo 
dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo raštu pranešama, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, 
ir nurodoma, iki kurio laiko reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties.  
 

10. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS 
 

10.1. Pirkimo sutarties projektas pateiktas 3 priede. 
10.2. Pirkimo sutartis yra sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Taisyklėmis, 

o nutraukiama Pirkimo sutartyje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka. 
10.3. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigia pirkimo sutarties atidėjimo 

terminas – 5 (penkių) darbo dienų laikotarpis (jei taikomas), kuris prasideda nuo AB „Panevėžio 
energija“ pranešimo apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo visiems pasiūlymus 
pateikusiems tiekėjams dienos. Atidėjimo terminas gali būti nenustatomas, kai pasiūlymą pateikia 
vienas tiekėjas, arba vykdomo atskiro pirkimo vertė neviršija 10 000 eurų be PVM ir bendra tokių 
pirkimų vertė per einamuosius finansinius metus arba 12 mėnesių neviršija 5 procentų bendros 
įsigyjančiosios organizacijos energijos išteklių pirkimų vertės. 

10.4. AB „Panevėžio energija“ iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti bet kurias pirkimo 
procedūras, jeigu atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.  

10.5. Jeigu laimėtojas raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, arba iki AB „Panevėžio energija“ nurodyto 
laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis 
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sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju AB „Panevėžio energija“ 
siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po 
tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį, jeigu tenkinamos pirkimo dokumentų 9.2. punkte 
nurodytos sąlygos. 

10.6. Sudarius pirkimo sutartį, AB „Panevėžio energija“ kitiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ne 
vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia pranešimus apie pirkimo sutarties sudarymą. Pranešime 
nurodoma, su kuo pasirašyta pirkimo sutartis, pirkimo objektas ir sutartyje nurodyta kaina.  
 

11. GINČŲ NAGRINĖJIMAS 
 

11.1. Kiekvienas pasiūlymą pateikęs tiekėjas, kuris mano, kad AB „Panevėžio energija“ nesilaikė pirkimų 
dokumentuose nustatytų sąlygų ir pažeidė ar ketina pažeisti jo teisėtus interesus, turi teisę pareikšti                           
AB „Panevėžio energija“ pretenziją, taisyklėse nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pareikšta raštu 
per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią tiekėjas sužino arba turi ir gali sužinoti apie tariamą savo teisių 
pažeidimą, bet ne vėliau  kaip 5 darbo dienos iki pirkimo sutarties atidėjimo termino pabaigos arba 
sutarties pasirašymo. Pretenzija, pateikta praleidus šiame punkte nustatytą terminą, paliekama 
nenagrinėta, ir kitą darbo dieną apie tai informuojamas pretenziją pateikęs asmuo.  

11.2. AB „Panevėžio energija“, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol 
išnagrinėjama ši pretenzija ir priimamas sprendimas. Jeigu tiekėjo rašytinė pretenzija gaunama per 
pirkimo sutarties atidėjimo terminą, AB „Panevėžio energija“ privalo sustabdyti pirkimo procedūras, 
iki išnagrinės šią pretenziją ir priims dėl jos sprendimą. Jeigu dėl pretenzijų nagrinėjimo pratęsiami 
pirkimo sutarties pasirašymo ar kiti pirkimo procedūrų terminai, apie tai AB „Panevėžio energija“ 
informuoja pasiūlymus pateikusius dalyvius, nurodydama terminų atidėjimo priežastį.  

11.3. AB „Panevėžio energija“ išnagrinėja pretenzijas ir priima motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas nuo pretenzijos gavimo, taip pat ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu praneša pretenziją 
pateikusiam Tiekėjui apie priimtą sprendimą. Apie pretenzijos pateikimą ir priimtą sprendimą dėl 
pretenzijos, AB „Panevėžio energija“ informuoja ir kitus pasiūlymus pateikusius tiekėjus. 
Išnagrinėjus pretenziją, šio pirkimo procedūra tęsiama.  
 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

12.1. Bet kokie AB „Panevėžio energija“ ir Tiekėjo tarpusavio santykiai, nenumatyti šiuose pirkimo 
dokumentuose, reguliuojami Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 

 
13. PRIEDAI 

 

13.1. 1-as priedas – Techninė specifikacija; 
13.2. 2-as priedas – Pasiūlymo forma; 
13.3. 3-as priedas – Pirkimo-pardavimo sutarties projektas. 
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1 priedas prie pirkimo dokumentų 
 
    

DYZELINIO KROSNIŲ KURO (ŽYMETO) DĖL KĖDAINIŲ RK PIRKIMO 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

 
 
 
1. Pirkimo objektas. 

Žymėtas dyzelinis kuras (toliau - Kuras), skirtas naudoti šilumos gamybai AB „Panevėžio energija“ 
eksploatuojamai Kėdainių rajoninėje katilinėje. 
 

2. Pirkimo objekto apimtys. 
Perkamo Kuro kiekis 500,00 m3 ± 5 proc.  prie +15 °C. 
 

3. Pirkimo objekto kokybės charakteristika. 
3.1. Pristatomas Kuras privalo atitikti Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų privalomuosius 

kokybės rodiklių reikalavimus, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo 
ministrų 2010-12-22 įsakyme Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos 
produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“. 

3.2. Kuro kokybė turi atitikti LST EN 590:2013+A1:2017 kokybės standarto reikalavimus. 
3.3. Pristatomas Kuras turi būti skirtas naudojimui kovo, balandžio, spalio, lapkričio mėnesiais. 

Pastaba: galima tiekti Kurą, skirtą naudoti ir žiemos laikotarpiu. 
 

4. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta. 
Kuras pristatomas į Kėdainių rajoninės katilinės skysto kuro rezervuarą Nr. 2, esanti adresu                           
J. Basanavičiaus g. 97, Kėdainiai. 

 
5.    Automobilis turi būti su siurbliu. Automobilio žarna jungiasi prie talpos antgalio, kurio tipas VK-80;  PN-

16 (nuotrauka pridedama). 
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2 priedas  
prie Pirkimo dokumentų 

 
 

 

 

PASIŪLYMAS 
DYZELINIO KROSNIŲ KURO (ŽYMĖTO) DĖL KĖDAINIŲ RK 

 PIRKIMUI 
 

_____________ Nr.______ 
(data) 

_____________ 
(sudarymo vieta) 

 
Tiekėjo pavadinimas  
/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 

 
 

Tiekėjo adresas  
/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 
 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  
 

Telefono numeris  
 

El. pašto adresas  
 

 
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų 
paaiškinimuose, papildymuose). 
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, bei duomenis apie mūsų 
pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti sutartį. 
 
 
Kuro 1 (vieno) m3, esant kuro temperatūrai +15°C, kainos paskaičiavimas, jei Kuras būtų užsakytas 2022-09-06 iki 
12:00 val. Kuro kaina yra skaidoma į dedamąsias, atskirai nurodant Kuro (žaliavos) ir transportavimo ir krovos kainas. 

1 lentelė 
AB „Orlen Lietuva“  

kainų protokole  
2022-09-06 *              

nurodyta dyzelinio krosnių 
kuro (žymėto) bazinė kaina 
Eur/ m3 su akcizo mokesčiu 

be PVM  
terminale Juodeikių km. 

Mažeikių raj.  

Siūloma nuolaida / antkainis1 
nuo AB „Orlen Lietuva“ 
protokole 2022-09-06* 

nurodytos dyzelinio krosnių 
kuro (žymėto)  

bazinės kainos su  
akcizo mokesčiu be PVM      
terminale Juodeikių km. 

Mažeikių raj., Eur/m3 

Kuro pristatymo ir 
iškrovimo kaina į 

katilinės talpą,  
Eur/m3  

(be PVM) 
 

Viso Kuro kaina Eur/m3, 
(be PVM) 
(1+2+3) 

1 2 3 4 

   ** 
Pastaba: Kainos nurodomos 1 m3 Kuro Eur/m3, esant Kuro temperatūrai +15°C.  
 

1Jeigu siūloma nuolaida, rašoma „–“ ir nuolaidos dydis išreikštas eurais (pvz. jeigu tiekėjas siūlo 3 eurų nuolaidą 
nuo  AB „Orlen Lietuva“ protokole nurodytos dyzelinio krosnių kuro (žymėto) pardavimo kainos terminale Juodeikių 
km. Mažeikių raj., tuomet tiekėjas rašo – 3); 

Jeigu siūlomas antkainis, rašoma „+“ ir antkainio dydis išreikštas eurais (pvz. jeigu tiekėjas siūlo 3 eurų antkainį 
nuo  AB „Orlen Lietuva“ protokole nurodytos dyzelinio krosnių kuro (žymėto) pardavimo kainos terminale Juodeikių 
km. Mažeikių raj., tuomet tiekėjas rašo + 3). 

 
* AB „Orlen Lietuva“ kainų protokole nurodyta kaina galiojusi 2022-09-06  10:00 val. Ji skirta tik pasiūlymų 
palyginimui. 
** Gauta suma perkeliama į 2 lentelės 4 stulpelį. 
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Pasiūlymo kaina: 

2 lentelė 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Perkamas 
Kuro kiekis 

Kuro kaina už 
mato vnt. Eur 

(be PVM) 

Viso Kuro 
kaina Eur 
(be PVM) 

21 % 
PVM, Eur 

Viso Kuro 
kaina Eur 
(su PVM) 

1 2 3 4 5=3×4 6 7=5+6 
Dyzelinis krosnių kuras 
(žymėtas) dėl Kėdainių RK  

m3 500 **    

Pastaba: 
** Kuro kaina Eur/m3 perkeliama iš 1 lentelės 4 stulpelio. 
 
Pasiūlymo kaina _______ Eur (___________), ir PVM __ Eur, kaina iš viso su PVM yra __ Eur (___________) Eur. 

(suma žodžiai  (suma žodžiais) 

 
 
 
 
Pasiūlymas galioja iki pirkimo sąlygose nurodyto termino. 
 
 
 

 
 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 



 

Šildymui skirto žymėto kuro dėl Kėdainių RK pirkimo dokumentai 

10

3 priedas  
prie Pirkimo dokumentų 

 
 

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. PK-K22-13 (projektas) 

 
 
Panevėžys     2022 m. ______________________ d.  
 
 
_____________________________, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens 
kodas _______________, kurios registruota buveinė yra _____________________ duomenys apie bendrovę kaupiami ir 
saugomi                VĮ Registrų centras, ______________ filiale, atstovaujama ___________________, veikiančio pagal 
_______________________ (toliau – Užsakovas), 

 
_____________________________, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens 
kodas _______________, kurios registruota buveinė yra _____________________ duomenys apie bendrovę kaupiami ir 
saugomi                VĮ Registrų centras, ______________ filiale, atstovaujama ___________________, veikiančio pagal 
_______________________ (toliau – Vykdytojas), 
 
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai-Šalimi, sudarė šią Pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą 
„Sutartimi“: 
 

1. Sutarties objektas 
 
1.1. Sutarties objektas yra: dyzelinio krosnių kuro (žymėto) kartu su transportavimo ir krovimo paslauga 

pirkimas (toliau – „Kuras“). Perkamas Kuras privalo atitikti 1 priede „Techninė specifikacija“ 
nurodytas savybes.  

1.2. VMI išduotas leidimas įsigyti šildymui skirtą žymėtą kurą yra Nr. 
____________________________________. 

1.3. Orientacinė pirkimo apimtis yra 500 ± 5 proc. (m3), esant Kuro temperatūrai prie +15 °C. Kuras 
tiekimas į Kėdainių RK, adresu: Basanavičiaus g. 97, Kėdainiai, Vykdytojo 
įrengimais/prietaisais/jungtimis ir yra iškraunamas bei išpūčiamas iš iškrovimo žarnos.  

 
2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai 

 
2.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 4 (keturis) mėn.  
2.2. Orientacinis Kuro tiekimo terminas yra 2022 m. spalio/lapkričio mėn. Atsiradus aplinkybėms, kurių 

nebuvo galima numatyti šios Sutarties pasirašymo metu, bei Šalims sutarus, šis terminas gali būti 
tikslinimas. 

2.3. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi 
įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.  

 
3. Vykdytojo teisės ir pareigos 

 
3.1. Vykdytojas įsipareigoja: 
3.1.1. tiekti Kurą pagal Užsakovo pateiktą paraišką (užsakymą). Kuras tiekiamas Užsakovui per 5 (penkias) 

darbo dienas (darbo metu) po užsakymo pateikimo arba užsakyme nurodytą darbo dieną; 
3.1.2. tiekti Kurą Užsakovui pagal Sutartį savo rizika bei pagal visuotinai pripažįstamus profesinius, 

techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;  
3.1.3. laikytis visų Lietuvos Respublikoje priimtų įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat teisėtų visuomenės, 

savivaldybių ir kitų valdžios organų reikalavimų, kurie yra susiję su tokio pobūdžio paslaugomis, jų 
vykdymu, žmonių saugumu atliekamų paslaugų vietoje arba greta jos;  

3.1.4. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti 
Vykdytojui tiekti Kurą. 

3.1.5. Kuro tiekimui skirti tinkamos kvalifikacijos darbuotojus; 
3.1.6. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose LR teisės aktuose. 
3.2. Vykdytojas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises. 
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4. Užsakovo teisės ir pareigos 

 
4.1. Užsakovas įsipareigoja: 
4.1.1. Vykdytojui sudaryti visas sąlygas, pateikti informaciją ar dokumentus būtinus Kurui tiekti;  
4.1.2. užtikrinti laisvą ir patogų privažiavimą prie Kuro iškrovimo vietos;  
4.1.3. priimti užsakytą ir atvežtą Kurą. 
4.1.4. mokėti Sutarties kainą už tinkamai patiektą Kurą pagal šios Sutarties sąlygas; 
4.2. Užsakovas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises. 

 
5. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos 

 
5.1. Kuro kainą sudaro: kintama kainos dalis t.y. AB „Orlen Lietuva“ kainų protokole (užsakymo dieną) 

nurodyta dyzelinio krosnių kuro (žymėtas) kuro bazinė kaina su akcizo mokesčiu terminale 
Juodeikių km. Mažeikių raj., Eur/m3 be PVM, ir pastovioji kainos dalis t. y. nuolaida/antkainis 
_______ Eur/m3 be PVM ir pristatymo/iškrovimo išlaidomis _______ Eur/m3 be PVM. Kainos 
nurodytos esant Kuro temperatūrai +15°C. 
Paaiškinimai: 
a) jeigu Protokole skelbiamos skirtingų klasių Kuro bazinės kainos, taikoma E klasės skelbiama Kuro 
bazinė kaina; 
b) jeigu Protokole nėra skelbiama E klasės Kuro bazinė kaina, taikoma atvežtos klasės skelbiama Kuro 
bazinė kaina; 
c) jeigu AB „Orlen Lietuva“ viešai neskebia ir Vykdytojui neteikia užsakymo dieną Kuro kainos 
protokolo, taikomas paskutinių dviejų viešai paskelbtų kainų protokolų bazinės kainos aritmetinis 
vidurkis; 
Pradinė sutarties vertė _______________________________ 
Galutinė Sutarties kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Vykdytojui, priklauso nuo vykdant Sutartį 
užsakyto ir patiekto Kuro kiekio.  

5.2. Mokėjimo sąlygos: Užsakovas už Kurą Vykdytojui sumoka per 15 (penkiolika) dienų po Kuro 
pristatymo pagal Sutarties sąlygas ir sąskaitos faktūros pateikimo. Kartu su PVM sąskaita faktūra 
privaloma pateikti AB „Orlen Lietuva“ kainų protokolo (užsakymo dieną) patvirtintą kopiją, kur 
nurodyta dyzelinio krosnių kuro (žymėtas) bazinė kaina su akcizo mokesčiu terminale Juodeikių 
km. Mažeikių raj., Kuro kokybės pažymėjimą arba sertifikatą (atitikties pažyma). 

5.3. Sutartyje nurodyta Kuro kaina apima visas Vykdytojo išlaidas, susijusias su Kuru: įsigijimo kaštai, 
transportavimas iki katilinės ir iškrovimas į katilinės talpą.  

5.4. Valstybės institucijoms priėmus įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, keičiančius PVM dydį, jis 
keičiamas ir Sutartyje.  

 
6. Sutarties vykdymo tvarka 

 
6.1. Kuro tiekimas vykdomas pagal Užsakovo pateiktą užsakymą. Užsakovas užsakymą dėl Kuro tiekimo 

teikia raštu, el. paštu _____________________ darbo dienomis, iki 12.00 val. Užsakyme nurodytas 
Kuro kiekis tiekiamas Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas Užsakovo darbo metu, jeigu šalys 
nesuderino kitaip. Gavęs užsakymą Vykdytojas nurodo Kuro pristatymo datą/grafiką. Jeigu 
Vykdytojas nenurodo pristatymo datos/grafiko, laikoma kad kuras bus pristatytas užsakyme nurodytu 
laiku. Planuojama, kad sutarties vykdymo metu, bus pateikti ne daugiai 8 užsakymai. 

6.2. Vykdytojas garantuoja saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną savo darbo 
zonoje. Vykdytojas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos 
atsakingas Vykdytojas, nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių 
medžiagų.  

6.3. Vykdytojas Kuro apskaitą vykdo vadovaudamasis 2011-04-08 VMI prie Finansų ministerijos 
viršininko įsakymu Nr. VA-42 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 
Finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 246 „Dėl šildymo kuro prekybos 
ir apskaitos taisyklių“ pakeitimo“ ir vėlesniais šio teisės akto pakeitimais. 

6.4. Vykdytojas Kuro gabenimą vykdo vadovaudamasis 2010-12-27 VMI prie Finansų ministerijos 
viršininko įsakymu Nr. VA-117 „Dėl naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų 
gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo“ ir vėlesniais šio teisės akto pakeitimais. 



 

Šildymui skirto žymėto kuro dėl Kėdainių RK pirkimo dokumentai 

12

6.5. Kuro tiekimas ir priėmimas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1-239 „Dėl Kietojo ir skystojo kuro apskaitos energijos gamybos 
šaltiniuose taisyklių patvirtinimo“ ir vėlesniais šio teisės akto pakeitimais. 

6.6. Kuro pristatymas įforminamas Šalims pasirašant Kuro perdavimo-priėmimo aktą ar kitą dokumeną. 
Kartu su Kuru turi būti pateikiamas Vykdytojo patvirtintas pristatyto Kuro kokybės pažymėjimas. 

6.7. Kuras laikomas perduotas Užsakovui ir visa rizika bei atsakomybė, susijusi su atsitiktiniu Kuro 
praradimu, Kuro kiekio ir / ar kokybės pasikeitimu, tenka Užsakovui nuo to momento, kai pristatytas 
Kuras kerta Vykdytojo ar jo įgalioto asmens transporto priemonės lanksčiosios žarnos išvadą arba 
sujungimo su Užsakovo talpykla ar lanksčiąja žarna vietą.   

6.8. Vykdytojo materialinė  atsakomybė už krovinio pervežimą baigiasi tada, kai kuro priėmimą krovinio 
pervežimo dokumente savo parašu patvirtina kurą priėmęs Užsakovo atstovas. Kartu su Kuru 
pateikiamas Vykdytojo patvirtintas Kuro kokybės pažymėjimas, Kuro saugos duomenų lapas. Visa 
dokumentacija turi būti pateikiama lietuvių kalba.   

6.9. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais 
tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti 
registruotu paštu, elektroniniu paštu, toliau nurodytais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, 
pateikdama pranešimą: 

 
Pavadinimas  Užsakovas Vykdytojas 

Sutarties administravimas: 
Vardas, pavardė   
Telefonas   
El. paštas   

Kuro užsakymas/priėmimas: 
Vardas, pavardė   
Telefonas   
El. paštas   

 
6.10. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį, pranešdama ne 

vėliau, kaip per 10 (dešimt) dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į 
pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai 
duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos 
duomenis. 

 
7. Šalių atsakomybė 

 
7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. 

Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet 
kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų 
įsipareigojimų įvykdymą. Kiekviena šalis atsako už savo darbuotojų sveikatą ir saugą. 

7.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Vykdytojo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti 
Vykdytojui 0,05 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 

7.3. Jei Vykdytojas dėl savo kaltės nepatiekia Kuro nustatytu terminu, Užsakovo pareikalavimu 
Vykdytojas privalo sumokėti Užsakovui 0,05 proc. dydžio delspinigių nuo nepatiekto Kuro kainos be 
PVM už kiekvieną uždelstą dieną.  

7.4. Nutraukus Sutartį 13.2 punkte nustatytais pagrindais, Vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 5 
(penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo pateikimo dienos sumokėti 10 (dešimt) proc. 
pradinės sutarties vertės be PVM dydžio baudą.. 

7.5. Netesybų, baudų sumokėjimas nepanaikina Šalies teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos 
patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, 
atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, 
neviršijant pradinės sutarties vertės, kompensavimą. Šiame punkte numatytas kompensuotinos sumos 
apribojimas netaikomas jei žala atsirado dėl Šalies sąmoningo veikimo ar didelio neatsargumo, 
konfidencialumo įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. Užsakovas atsako tik už 
tiesioginius nuostolius ar žalą, tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad Užsakovas neįvykdė savo 
sutartinių įsipareigojimų dėl Užsakovo kaltės 
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8. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) 
 
8.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį 

neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo 
kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės 
sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir 
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos 
jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. 
ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, 
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos 
nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 
d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo 
tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių 
neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas 
pratęsiamas. 

8.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos 
aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar 
paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas 
pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų 
įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo 
pagrindas. 

8.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo 
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu 
Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši 
patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 
 

9. Šalių pareiškimai ir garantijos 
 
9.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 
9.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 
9.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi 

visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Kurui tiekti; 
9.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų 

privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų 
ir susitarimų; 

9.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima 
pareikalauti pagal Sutarties sąlygas. 
 

10. Konfidencialumo įsipareigojimai 
 
10.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys 

gauna viena iš kitos vykdant Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo 
neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas 
informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos 
apie Vykdytoją atskleidimas, jei Vykdytojas pažeidžia Kuro tiekimo terminus. 
 

11. Sutarties pakeitimai 
 
11.1. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laiką negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo 

sutarties sąlyg Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laiką negali būti keičiamos, išskyrus 
tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2003-03-03 nutarimu Nr. 277 patvirtintų Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 
energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių 3 p. nustatyti 
principai ir tikslai.  
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12. Sutarties pažeidimas 
 

12.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal 
Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. 

12.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę: 
12.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;  
12.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;  
12.2.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius ir/ar kompensaciją;  
12.2.4. nutraukti Sutartį;  
12.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus. 
 

13. Sutarties nutraukimas 
 
13.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu. 
13.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Vykdytojo atlyginti dėl to patirtus 

visus tiesioginius nuostolius šiais atvejais: 
13.2.1. jeigu Vykdytojas, nepaisydamas Užsakovo raginimo raštu, vėluoja patiekti Kurą daugiau kaip 5 darbo 

dienos;  
13.2.2. jeigu Vykdytojas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Kuro kokybės reikalavimų. 
 

14. Ginčų nagrinėjimo tvarka 
 
14.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal 
Lietuvos Respublikos teisę.  

14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. 
Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar 
susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami 
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 
 

15. Baigiamosios nuostatos 
 
15.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai Trečiajai 

Šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 
15.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems 

norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo 
atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne 
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.  

15.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
15.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną 

kiekvienai Šaliai.  
15.5. Sutarties priedai: 

1 priedas – Techninė specifikacija 
 

16. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai 


