Skelbimo tipinė forma,
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu
Nr. 1S- 178

AB „Ignitis gamyba“
(įsigyjančiosios organizacijos pavadinimas)
Įmonės kodas 302648707, Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai
(įsigyjančiosios organizacijos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai

SKELBIMAS APIE ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR
ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMĄ
2020 m. ________ __ d. Nr.
1. ĮSIGYJANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS
Oficialus pavadinimas ir kodas. AB „Ignitis gamyba“, Į. k. 302648707
Oficialaus pavadinimo ir kodo patikslinimas (pildyti, jei šie duomenys keitėsi)
Įsigyjančiosios organizacijos padalinys – skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)
Buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai
Pašto indeksas
LT-26108

Šalis
Lietuva

Kontaktinis asmuo Elmaras Mickūnas

Telefonas 8 614 17756

El. paštas elmaras.mickunas@ignitis.lt

Faksas (8 5) 278 2906

Interneto adresas (-ai): https://ignitisgamyba.lt/
Pagrindinis įsigyjančiosios organizacijos adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai
Adresas, kuriuo galima tiesiogiai susipažinti su pirkimo dokumentais:
https://ignitisgamyba.lt/veikla/konkursai/energijos-istekliu-isigijimai/4454
Elektroninis pasiūlymų teikimas (jei taikoma): netaikoma.

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

Ne

X

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

2
Biokuras

...

Gamtinės dujos

X

Kita

...

3.1. TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS (nurodyti ir visas kitas paslaugas, kurias bus privalu teikti pagal
pirkimo sutartį)

GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO BŪDU
4. NUMATOMAS PERKAMŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ KIEKIS (atsižvelgiant į visus galimus pirkimo sutarties
pratęsimus ir atnaujinimus)

Maksimalus Kiekis

Mato
vienetas

305 008 (+/- 20 %)

MWh

5. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ TIEKIMO TERMINAI, PRISTATYMO VIETA IR TRANSPORTAVIMO
SĄLYGOS
Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 7:00 val. iki 2020 m. spalio 1 d. 7:00 val. Gamtinės dujos transportuojamos ir perduodamos
AB „Amber Grid“ valdoma perdavimo sistema iki Virtualaus prekybos taško.
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
Arba: pradžia

2

0

2

arba dienomis
0

0

9

0

1

ir pabaiga

nuo sutarties sudarymo
2

0

2

0

1

0

2

0

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 REIKALAUJAMĄ TIEKĖJŲ
KVALIFIKACIJĄ: teisę verstis atitinkama veikla, ekonominę ir finansinę būklę, techninį pajėgumą (jei
taikoma)

1. Kvalifikaciniai reikalavimai.
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
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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.
Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai:
1) Išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos išduota pažyma, ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba jiems
tolygus šalies, kurioje registruotas kandidatas ar dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar
viešojo administravimo institucijos dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų, išduotas ne daugiau kaip
prieš 3 mėnesius iki Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas daugiau kaip prieš 3 mėnesius,
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei Pasiūlymo pateikimo terminas (ir toks terminas pažymoje nurodytas), toks
dokumentas yra priimtinas.
Pateikiama aukščiau išvardintų dokumentų patvirtinta kopija*.
2. Kvalifikaciniai reikalavimai.
Tiekėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra
inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos
procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas įstatymus.
Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai:
1) jeigu Tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Audito, apskaitos, turto vertinimo
ir 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 daugiau kaip prieš 3 mėnesius iki Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
Jei dokumentas išduotas daugiau kaip prieš 3 mėnesius, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei Pasiūlymų pateikimo
terminas (ir toks terminas dokumente nurodytas), toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
4) Tiekėjas pateikia deklaraciją, užpildant Pasiūlymo formos Priede Nr. 2 pateiktą formą, patvirtinančią, kad Tiekėjas
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais,
arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, 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 pasirašytą deklaraciją
(patvirtinimą), jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
Pateikiamos aukščiau išvardintų dokumentų patvirtintos kopijos*.
3. Kvalifikaciniai reikalavimai.
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.
Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai:
Jeigu Tiekėjas (fizinis ar juridinis asmuo) registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia:
1) Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus išduotas pažymas apie įsipareigojimų įvykdymą valstybei ar
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį
jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis;
2) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo
įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduoto dokumento kopiją, ar valstybės
įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
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 daugiau kaip prieš 3 mėnesius iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Jei dokumentas išduotas daugiau kaip prieš 3 mėnesius, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei Pasiūlymų pateikimo
terminas (ir toks terminas dokumente nurodytas), toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiamos aukščiau išvardintų dokumentų patvirtintos kopijos*.
4. Kvalifikaciniai reikalavimai.
Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga Sutarčiai įvykdyti.
Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai:
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1. Valstybės įmonės Registrų centro išduoto 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
(tinkamai patvirtinta kopija*). Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas turi būti išduotas ne
daugiau kaip prieš 3 mėnesius iki Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas daugiau kaip prieš
3 mėnesius, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei Pasiūlymo pateikimo terminas (ir toks terminas dokumentas
nurodytas), toks dokumentas yra priimtinas.
2. Tiekėjas turi turėti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą leidimą (licenciją), vykdyti gamtinių dujų
tiekimo veiklą. Perkančioji organizacija šiuos duomenis tikrina https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public.
5. Kvalifikaciniai reikalavimai.
Tiekėjas turi būti pajėgus per 1 (vieną) gamtinių dujų parą patiekti ne mažiau kaip 20 000 MWh gamtinių dujų.
Kartu su Pasiūlymu pateiktas Tiekėjo patvirtinimas (laisvos formos) Perkančiajai organizacijai, kad jis yra pajėgus per
1 (vieną) gamtinių dujų parą patiekti ne mažiau kaip 20 000 MWh gamtinių dujų.
Pridedamas originalus dokumentas.
Pastabos:
1) Pateikiamų dokumentų kiekvieno lapo 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.
2) Jei dokumentai parengti ne lietuvių kalba, kartu turi būti pateikiami tinkamai atlikti ir patvirtinti vertimai į
lietuvių kalbą. Dokumentai, neišversti į lietuvių kalbą, nenagrinėjami. Tinkamu vertimo patvirtinimu
laikomas patvirtinimas Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu. Patvirtinimas turi būti atliktas lietuvių
kalba arba išverstas į lietuvių kalbą.
3) 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“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl
užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo.
4) Jei bendrą Pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, SD 8.1 - 8.4 punktuose nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. 8.5 punkte nurodytą atitikimą kvalifikaciniams
reikalavimams patvirtinimą pateikia vienas iš ūkio subjektų grupės narių – atsakingas partneris, visų ūkio
subjektų grupėje dalyvaujančių narių vardu.
5) Tiekėjo, neatitinkančio SD 8 skyriaus reikalavimų, Pasiūlymas atmetamas.
6) Tiekėjo Pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją,
kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
7) Ūkio subjektų grupės Pasiūlymas atmetamas, jeigu bent vienas grupės narys neatitinka šiose Sąlygose
nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba apie nustatytų reikalavimų atitikimą Tiekėjų grupė pateikė
melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

10. PIRKIMO BŪDAS
Atviras konkursas

X

Skelbiamos derybos

10.1. Energijos išteklių įsigijimo būdo pasirinkimo motyvas
Ekonominis

11. AR BUVO SKELBIAMAS IŠANKSTINIS SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ?
Taip

Ne

X

Jei taip, nurodyti skelbimo indeksą ir paskelbimo datą:

Indeksas

5
Paskelbimo data

12. PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINAS
Data:

2

0

2

0

0

8

1

1

Laikas (valanda ir minutės):

1

1

:

0

0

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

Ne

X

13. PAPILDOMA INFORMACIJA

Kuro pirkimų komisijos pirmininkas
(įsigyjančiosios organizacijos vadovo arba jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Darius Kucinas
(parašas)

Skelbimo paskelbimo data (pildyti nereikia, sistema užpildo automatiškai)

(vardas, pavardė)

