
DĖL DYZELINIO KROSNIŲ PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO 

 

UAB „Litesko“ (toliau – Įsigyjančioji organizacija) vadovaudamasi 2003 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 277 „Dėl 

įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, 2021-10-12 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė apie dyzelinio krosnių kuro (žymėto) pirkimą atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas), 

Pirkimo Nr. SK-111. Apie Pirkimą skelbta taip pat ir įmonės interneto adresu http://www.litesko.lt . 

 

Informuojame, kad vykdant Pirkimą gauti tiekėjų prašymai paaiškinti Pirkimo dokumentus. Teikiame tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos. 

 

1 Klausimas: 

Noriu kad patikslintumėt 2.3 punktą. „Kuras turi būti tinkamas naudoti iki – 25C“  iki -25 laipsnių  kuru pardedama prekiauti lapkričio pabaigoje 

- gruodžio pradžioje, taip yra visoje Lietuvoje. Ar jūs neplanuojate pirkti anksčiau t.y. iki gruodžio 1d? 

 

Įsigyjančiosios organizacijos atsakymas: 

 

Paaiškiname, kad kuras gali būti perkamas ir iki 2021 m. gruodžio 1 dienos. Tiekiamam kurui iki 2021 m. gruodžio 1 d. sąlyga, kad jis turi būti 

tinkamas naudoti iki – 25oC netaikoma. Tiekiant kurą nuo 2021 m. gruodžio 1 dienos ši sąlyga taikoma. 

 

 

2 Klausimas: 

 

„Norime pasiteirauti dėl pasiūlymų galiojimo užtikrinimo-reikalaujama ar nereikalaujama?“ 

 

Įsigyjančiosios organizacijos atsakymas: 

 

Paaiškiname, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento šiame Pirkime nereikalaujama pateikti. 

 

 

 

 

 

 

http://www.litesko.lt/


Be to, informuojame, kad patikslinami: Pirkimo sąlygų 2.3. p. esančios lentelės pastabų laukas, Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 

3.1. p. esančios lentelės pastabų laukas, Pirkimo sąlygų 5.6. punktas, Pirkimo sąlygų 1 priedo “Pasiūlymo prekėms pirkti forma” pasiūlymo lentelės 4 

stulpelis, ir jie išdėstomi taip: 

 

Tikslinamas punktas 

 

Yra Turi būti 

Pirkimo sąlygų 2.3. p. 

esančios lentelės 

pastabų laukas/ 

Pirkimo sąlygų 2 

priedo „Techninė 

specifikacija“ 3.1. p. 

esančios lentelės 

pastabų laukas 

Pastabos 

Kuras turi būti pristatomas Tiekėjo autotransportu ne 

vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo užsakymo gavimo 

dienos. Užsakymas siunčiamas faksu arba elektroniniu 

paštu. 

Kuras turi būti tinkamas naudoti iki – 25oC 
 

Pastabos 

Kuras turi būti pristatomas Tiekėjo autotransportu ne vėliau kaip 

per vieną darbo dieną nuo užsakymo gavimo dienos. Užsakymas 

siunčiamas faksu arba elektroniniu paštu. 

 

Tiekiant kurą nuo 2021 m. gruodžio 1 d. taikoma sąlyga: Kuras 

turi būti tinkamas naudoti iki – 25oC 
 

Pirkimo sąlygų 5.6 p.  5.6. 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, t. y.  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. Prie kitų pasiūlymo lapų pritvirtinama 

ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo užtikrinimą 

patvirtinančio dokumento kopija. Pasiūlymo galiojimo 

užtikrinimą patvirtinantis dokumento originalas įdedamas į 

bendrą voką. Jis neįrišamas ir nenumeruojamas. 

5.6. 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, t. y.  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.  

Pirkimo sąlygų 1 

priedas “Pasiūlymo 

prekėms pirkti forma” 

Pasiūlymo lentelės 4 

stulpelis 

Pristatymo sąlygos 

4 

Pristatymo sąlygos 

4 



Kuras turi būti pristatomas Tiekėjo autotransportu 

ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo 

užsakymo gavimo dienos. Užsakymas siunčiamas 

faksu arba elektroniniu paštu. 

Kuras turi būti tinkamas naudoti iki – 25oC 

 
 

Kuras turi būti pristatomas Tiekėjo autotransportu ne 

vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo užsakymo 

gavimo dienos. Užsakymas siunčiamas faksu arba 

elektroniniu paštu. 

Tiekiant kurą nuo 2021 m. gruodžio 1 d. taikoma 

sąlyga: Kuras turi būti tinkamas naudoti iki – 25oC 

 
 

 

Pridedami patikslinti pirkimo dokumentai: 

1. Pirkimo sąlygų aktuali redakcija (2021-10-18); 

2. Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1 „Pasiūlymo prekėms pirkti forma“ aktuali redakcija (2021-10-18); 

3. Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“ aktuali redakcija (2021-10-18). 

 

 


