
Konkurso sąlygų  

2 priedas 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

 

1.1. Pirkėjas – UAB „Litesko“. 

1.2.Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, 

kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.  

1.3.Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, 

kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.  

1.4.Pirkimas – Pirkėjo atliekamas prekių įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) 

sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės yra skirtos šilumos energijai 

gaminti.  
 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Pirkimo objektas – akmens anglies granulės (toliau – Kuras).  

2.2. Pirkimas neskaidomas į Pirkimo objekto dalis. 

 

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 

 

3.1.Perkamo objekto maksimalus kiekis yra iki 256 tonų („Preliminarūs akmens anglies granulių 

poreikiai 2019 – 2020 m.”, priedas Nr. 1). 

3.2.Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto prekių kiekio. Prekės bus perkamos pagal faktinį 

poreikį. 

 

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA 

 

4.1.Kuras bus tiekimas į šias UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ katilines: 

- Kumelionių katilinė, adresu: Marijampolės savivaldybė, Kumelionių km., Gando g. 14. 

- Meškučių katilinė, adresu: Marijampolės savivaldybė, Meškučių km., Žiedo g. 23. 
 

5. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS 

 

5.1.Pagrindiniai Kuro kokybės reikalavimai: 

5.1.1. frakcija, intervale     

 6 – 25 mm; 

5.1.2. drėgnumas, intervale     5,0 ÷ 

8,0 %; 

5.1.3. sieros kiekis, ne didesnis     0,5 

%; 

5.1.4. peleningumas, intervale     5,0 ÷ 

8,0 %; 

5.1.5. žemutinis šilumingumas, ne mažiau   5200 kcal/kg; 

5.1.6. lakiųjų dalelių      28 ÷ 

48 %. 

5.2.Kuras negali būti tiekiamas su sniego, ledo ir (ar) kitomis priemaišomis. Kuras turi būti 

supakuotas ne didesnėse kaip 30 kg pakuotėse. 

5.3.Kuro kokybė bus nustatoma laboratorijoje. 

 

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 



 

6.1.Pirkėjas pateikia Tiekėjui raštišką užsakymą (Tiekėjo faksu arba elektroniniu paštu), kuriame 

nurodo reikalingą Kuro kiekį, pristatymo vietą ir terminą. Tiekėjas nedelsdamas turi patvirtinti 

Pirkėjui užsakymo gavimą ir pristatyti Kurą per tris darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos. 

6.2.Kuras pristatomas darbo dienomis Pirkėjo darbo valandomis nuo 8:00 val. iki 17:00 val. 

6.3.Kuro gavimo bei priėmimo faktas yra fiksuojamas krovinį lydinčiame važtaraštyje. 

 

7. TIEKĖJO IR PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

7.1.Patiekto Tiekėjo autotransportu Kuro siuntos svoris pasveriamas svarstyklėmis: 

7.1.1. Kumelionių ir Meškučių katilinėms – pakrautas į Tiekėjo autotransporto priemonę Kuras, 

dalyvaujant Pirkėjo atstovui, pasveriamas Tiekėjo anglies pakrovimo aikštelėje, išrašomas 

gabenimo važtaraštis ir Kuras vežamas į Kumelionių ar Meškučių katilinę. Kuro svėrimas gali 

būti vykdomas tik metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis. Jei Kuro pakrovimas vykdomas 

didesniu nei 10 km atstumu nuo Marijampolės miesto, ar Tiekėjas neturi metrologiškai 

patikrintų svarstyklių, Tiekėjo autotransporto priemonė su Kuru atvyksta į Marijampolės 

rajoninę katilinę adresu Gamyklų g. 8, Marijampolė. Šiame objekte Kuro svoris su 

autotransportu pasveriamas svarstyklėmis ir tuomet vyksta į Kumelionių ar Meškučių katilinę. 

Iškrovus krovinį, tuščias autotransportas vyksta atgal pasisverti adresu Gamyklų g. 8, 

Marijampolė. 

7.2. Su atvežtu Kuru patiekiami dokumentai: 

7.2.1. Kuro (krovinio) gabenimo važtaraštis; 

7.2.2. Kuro kokybės pažymėjimas (sertifikatas); 

7.2.3. PVM sąskaita – faktūra, kurioje nurodoma: 

7.2.3.1. Kuro kaina; 

7.2.3.2. transportavimo paslaugos kaina; 

7.2.3.3. akcizo mokestis. 

 

8. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS 

 

8.1.Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, bet ne anksčiau nei 2019 m. spalio mėn. 1 d. ir 

galioja 1 (vienerius) kalendorinius metus.  
 



 

             Priedas Nr. 1 

    

Preliminarus akmens anglies granulių poreikis  
2019-2020 m.      

               

Pristatymo vieta Kuro rūšis 
2019-2020 metai 

Metai 
Spl.19 Lap.19 Grd.19 Sau.20 Vas.20 Kov.20 Bal.20 Geg.20 Bir.20 Lie.20 Rgp.20 Rgs.20 

Kumelionių katilinė Akmens anglies 
granulės (6-

25mm)  

13 24 32 38 36 34 15,0 - - - - - 192 

Meškučių katilinė - - - 20 20 16 8,0 - - - - - 64 



 


