
                                        

 
Pranešimas dalyviams  
 

    
    
    

  
DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMUS 
 

2020 m. liepos 16 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) Kuro pirkimo 
modulyje paskelbtas AB Vilniaus šilumos tinklų (toliau – Įsigyjančioji organizacija) komisijos vykdomo 
suskystintų naftos dujų pirkimo (toliau – Pirkimas) skelbimas Nr. SK-61 ir Pirkimo dokumentai. 

2020 m. liepos 24 d. elektroniniu paštu gauti suinteresuoto tiekėjo (toliau – Tiekėjas) klausimai dėl 
Pirkimo dokumentų. 

Komisija, išnagrinėjusi gautus Tiekėjo klausimus, teikia atsakymus: 
 
Klausimas. Ar mums galioja sutarties 5.3 – 5.5 punktuose nurodyti reikalavimai? 5.3. Pristatomas Kuras 

privalo būti registruotas pagal REACH reglamento reikalavimus. 5.4. Tiekėjas įsipareigoja kartu su Kuru 
pateikti Tiekėjo patvirtintas dokumentų (pvz., saugos duomenų lapus SDL su jame pateiktu registracijos 
numeriu), įrodančių, kad Kuras yra registruotas pagal REACH reglamento reikalavimus, kopijas. 5.5. Tiekėjas 
privalo pateikti saugos duomenų lapus (toliau – SDL), atitinkančius Komisijos Reglamento (ES) Nr.453/2010 
reikalavimus ir Poveikio scenarijų (PS) su Pirkėjui tinkančiais naudojimo būdais (naudojamas kaip kuras). 

 
Atsakymas. Pirkimo dokumentuose nurodyti reikalavimai galioja visiems dalyviams, ketinantiems 

dalyvauti Pirkime. Informuojame, kad jei suskystintos naftos dujos yra chemiškai modifikuotos, jos turi būti 
registruotos pagal REACH reglamento reikalavimus ir pateikiamas Poveikio scenarijus.  

Atsižvelgiant į pateiktus klausimus ir vadovaujantis Pirkimo sąlygų 8.3 punktu, Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 
3 „Sutarties projektas“ 5.3 – 5.6 punktai tikslinami ir išdėstomi nauja redakcija: 

„5.3.  Tiekėjas privalo pateikti saugos duomenų lapą (toliau – SDL), atitinkantį  Komisijos Reglamento 
(ES) Nr. 453/2010 reikalavimus su jame nurodytu medžiagos panaudojimo būdu, atitinkančiu Pirkėjo 
naudojimo būdą (naudojamas kaip kuras). Jei suskystintos naftos  dujos yra chemiškai modifikuotos ir buvo 
atlikta registracija pagal REACH reglamentą, papildomai su saugos duomenų lapu reikia pateikti registracijos 
numerį ir Poveikio scenarijų (toliau - PS) (SDL ir PS taip pat turi atitikti Pirkėjo naudojimo būdą). Jei registracija 
neatlikta (dėl pereinamojo laikotarpio), pateikimas preliminarios registracijos numeris (jis gali būti nurodytas 
SDL´e). 

5.4. Jeigu Tiekėjas kartu su Kuru nepateikia Sutarties 5.3 punkte nurodytų dokumentų Tiekėjo patvirtintų 
kopijų, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti Sutartyje numatyta Prekės grąžinimo teise.“ 

 
 
Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 8.3 punktu, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsiame iki 2020 m. 

rugpjūčio 6 d. 11 val. 00 min., o Pirkimo sąlygų 6.11 ir 9.1 punktus pakeičiame ir išdėstome taip: 
„6.11. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020 m. rugpjūčio 6 d. 11 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos 

laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: AB Vilniaus šilumos tinklai, Spaudos 
g. 6, 05132 Vilnius, Lietuva (prieš atvykstant susisiekti su Pirkimo skelbime nurodytu asmeniu). Jeigu 
pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam Tiekėjui. 

9.1. Vokai su pasiūlymais atplėšiami komisijos posėdyje. Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai 
su pasiūlymais vyks adresu: Spaudos g. 6-1, Vilnius. Vokų atplėšimo pradžia 2020 m. rugpjūčio 6 d. 11 val. 
10 min. (Lietuvos laiku).“ 

 
PRIDEDAMA.  
1. Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 3 „Sutarties projektas“ (aktuali redakcija). 
2. Pirkimo sąlygos (aktuali redakcija). 
 

 
Pagarbiai 
AB Vilniaus šilumos tinklų komisija 


