
 
 

 

Priedas Nr.1 
AB Vilniaus šilumos tinklai 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. PIRKIMO OBJEKTAS 

 Kuras. Dyzelinis kuras, žymėtas, skirtas šilumos energijos gamybai (toliau – Kuras). 

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA 

2.1. Maksimalus perkamo Kuro kiekis  – 663 000 litrų. Įsigyjančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso 
nurodyto maksimalaus Kuro kiekio, ar bet kokios jo dalies, nes Kuro poreikis priklauso nuo šilumos poreikio 
šildymo sezono metu bei vasaros sezono metu - nuo šilumos tinklų remonto metu atsiradusių defektų. 
2.3. Vienu užsakymu atvežamo Kuro kiekis gali kisti nuo 950 litrų iki 49.000 litrų, tai priklauso nuo Pirkėjo 
turimos Kuro talpos 
2.4. Kuro kokybė turi atitikti LST EN 590:2013 (arba lygiaverčius) reikalavimus. 

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA 

Vilniaus miestas. 

4. BENDRI REIKALAVIMAI 

4.1. Su atvežamu Kuru turi būti pateikiami dokumentai:  
4.1.1. Kuro kokybės pažymėjimas;  
4.1.2. Krovinio gabenimo važtaraštis; 
4.1.3. Saugos duomenų lapas; 
4.1.4. Kainų protokolas AB „Orlen Lietuva“ protokole nurodytą atkrovimo momentu galiojančia kainą UAB 
„Okseta“ Kauno terminale. 
4.1.5.  PVM sąskaita faktūra kurioje nurodoma: 

 Kuro kaina; 
 Transportavimo paslaugos kaina. 

5. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS 

5.1. Įsipareigojimų vykdymo tvarka 

5.1.1. Kuro užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu. 
5.1.2. Užsakyto Kuro kiekis pristatomas, užsakyme nurodytu adresu ir laiku. 
5.1.3. Kuras pristatomas visas arba dalimis pagal atskirus Pirkėjo raštiškus pranešimus elektroniniu paštu, 
telefonu, suderinus datą, laiką ir kuro kiekį.  
5.1.4. Pagal Pirkėjo prašymą, Kuro pristatymo periodiškumas gali būti kas 24 val. 
 
5.2. Įsipareigojimų vykdymo terminai 

5.2.1. Avarijos metu, Kuras pristatomas į mobilios katilinės laikiną pastatymo vietą, ne vėliau kaip per 4 val. 
nuo užsakymo pateikimo tiekėjui.  
5.2.3. Planinio pristatymo metu, Kurą į Pirkėjo nurodytą vietą, tiekėjas pristato per 2 (dvi) paras nuo užsakymo 
pateikimo tiekėjui. 
 
5.3. Pirkimo objekto perdavimo-priėmimo tvarka 

5.3.1. Kuras priimamas pagal Kuro tiekėjo apskaitos prietaiso parodymus, o jam nesant pagal talpų 
kalibruotę. Priimant pagal talpų kalibruotę- turi būti nepažeistos talpos plombos.  
5.3.2. Kuro kokybė turi atitikti, kuro kokybės pažymėjime ir LST EN 590:2013 (arba lygiaverčiame) nurodytus 
rodiklius. 
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