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1. Pirkėjas: AB „Klaipėdos energija“. 
 

2. Pirkimo objektas: Suskystintos naftos dujos SPBT propano – butano mišinys (toliau – 
Kuras) skirtos šilumos energijos gamybai su pristatymo paslauga. 
2.1. Kuras bus naudojamas pagal poreikį, siekiant užtikrinti nepertraukiamą šilumos 

energijos gamybą. 
 

3. Kuro pristatymo vieta: Pirkėjo Klaipėdos rajoninė katilinė adresu Šilutės pl. 26, 
Klaipėda. 

 
4. Planuojamas kuro tiekimo laikotarpis: 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. 
 
5. Kuro kiekis: 

5.1. Preliminarus perkamo kuro kiekis – 300 tonų. 
5.2. Vienos partijos pristatomo Kuro kiekis iki 5 tonų. 
5.3. Kuras bus perkamas pagal Pirkėjo poreikį. 
5.4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso 5.1. punkte nurodyto Kuro kiekio. 

 
6. Bendrieji reikalavimai Tiekėjui: 

6.1. Tiekėjo pristatomo kuro, skirto šilumos energijos gamybai, kokybė turi atitikti 
Lietuvos Respublikoje galiojančius privalomuosius kokybės rodiklius. Suskystintų 
naftos dujų kokybės rodikliai nurodomi Tiekėjo išduodamose kokybės 
pažymėjimuose. 

6.2. Tiekėjas įsipareigoja tiekti Kurą autotransportu 3 p. nurodytu adresu, pagal Pirkėjo 
poreikį partijomis. 

6.3. Kuras pristatomas Pirkėjui ne vėliau kaip per 36 (trisdešimt šešias) valandas nuo 
užsakymo gavimo momento įskaitant poilsio ir šventines dienas. 

6.4. Prekė pakraunama ir pristatoma Tiekėjo autocisterna, vadovaujantis slėginių indų 
įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėmis. 

6.5. Pristatyto Kuro kiekis nustatomas pagal metrologiškai patikrintų kiekio skaitiklių, 
įrengtų ant Tiekėjo autocisternų, rodmenis. 

6.6. Tiekėjas su pristatytu Kuru Pirkėjui turi pateikti šiuos dokumentus (patvirtintus 
tiekėjo/tiekėjų grupės atsakingo asmens parašu): 
- Kuro kokybės pažymėjimą (sertifikatas) lietuvių kalba; 
- krovinio gabenimo važtaraštį su nurodytu Kuro kiekiu kilogramais, litrais ir kt.; 
- saugos duomenų lapą lietuvių kalba; 
- AB „Orlen Lietuva“ kainų protokolą (patvirtinta kopija), kuriame nurodyta Kuro 

užsakymo dieną galiojanti Kuro bazinė pardavimo kaina AB „Orlen Lietuva“ 
terminale, Juodeikių km. 



- PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodoma kuro kaina su pristatymo paslauga, 
faktinis kuro kiekis tonomis (t), kuro kaina, transportavimo kaina. 

6.7. Tiekėjo materialinė atsakomybė už krovinio pervežimą baigiasi tada, kai Kuro 
priėmimą krovinio važtaraštyje savo parašu patvirtina Kurą priėmęs Pirkėjo atstovas. 

 
7. Kitos sąlygos: 

7.1. Sutarties pasirašymo metu Pirkėjas pateikia Tiekėjui Leidimą naudoti nuo akcizų 
atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius (Priedas Nr. 1).  

7.2. Pirkėjas pateikia Tiekėjui Kuro partijos užsakymą el. paštu ir (ar) telefonu, 
nurodydamas reikalingą Kuro kiekį ir adresą. Partijos užsakymas gali būti 
pateikiamas ir ne darbo valandomis. 

7.3. Tiekėjai pasiūlyme pateikia Kuro kainą eurais pagal AB „Orlen Lietuva“ kainų 
protokolą AB „Orlen Lietuva“ terminale, Juodeikių km. 

7.4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, Kuro su pristatymu. 
7.5. Pirkėjas, norėdamas patikrinti pristatyto Kuro PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytą 

Kuro kiekį, pasilieka teisę pasverti pristatytą Kurą atvežusią autocisterną prieš ir po 
Kuro iškrovimo Pirkėjo auto svarstyklėmis su galiojančia metrologine patikra, 
esančiomis adresu Šilutės pl. 26, Klaipėda. 
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