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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB (toliau vadinama – Pirkėjas) planuoja įgyvendinti projektą

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo plėtra“
Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-05-0008, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir
Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti šilumos siurblį su montavimo, paleidimo ir
derinimo darbais.
Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d.
įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau
– Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.
Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje
www.esinvesticijos.lt.
Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus
atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių
461.1 punkte nustatyta tvarka.
Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo
procedūromis susijusius pranešimus: BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB, Andrius Butrimas, tel.
+370 685 77330, andrius.butrimas@biovela.lt.
2.

PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamas 1195 kW (+/-20kW) šilumos siurblys amoniako šaldymo sistemoje, kur šaldymo

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

agentas – amoniakas (NH3) su montavimo, paleidimo derinimo darbais, kurio konkrečios
savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (Priedas 13.1).
Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar
šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti,
kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam įrangos
bei darbų kiekiui.
Perkama įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir paleista iki 2021 m. sausio 20 d.
Įrangos pristatymo bei darbų atlikimo vieta – Pramonės g. 4A, Utena LT-28216 (gamybinio
pastato, unikalus Nr. 4400-0485-6360).
Šilumos siurblys bus įrenginėjamas pastato viduje, patalpose, kuriose yra ir amoniakinė
kompresorinė ir šilumos paskirstymo kolektorius. Atstumai nuo šilumos siurblio iki karšto
amoniako garų linijos ir nuo šilumos siurblio iki termofikato kolektoriaus neviršija 25 metrų
įvertinus aukščio skirtumus.
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3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1.Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

3.1.1.

Tiekėjas nėra bankrutavęs,
likviduojamas, su kreditoriais sudaręs
taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs
savo veiklos arba jo padėtis pagal
šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus nėra tokia pati ar panaši.
Jam nėra iškelta restruktūrizavimo,
bankroto byla arba nėra vykdomas
bankroto procesas ne teismo tvarka,
nėra siekiama priverstinio
likvidavimo procedūros ar susitarimo
su kreditoriais arba jam nėra
vykdomos analogiškos procedūros
pagal šalies, kurioje jis registruotas,
įstatymus

3.1.2.

Tiekėjas turi būti įvykdęs
įsipareigojimus, susijusius su
mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu pagal
šalies, kurioje jis registruotas, ar
šalies, kurioje yra perkančioji
organizacija, reikalavimus. Tiekėjas
laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių, įskaitant
socialinio draudimo įmokas,
mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų
įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip
50 Eur. Taip pat tiekėjas laikomas
įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius
su mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu
tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo
sumą informuotas tokiu metu, kad iki
paraiškų ar pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos nespėjo sumokėti
mokesčių, įskaitant socialinio
draudimo įmokas, sudaryti
mokestinės paskolos sutarties ar kito
panašaus pobūdžio įpareigojančio
susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė
Tiekėjo,
neatitinkančio
šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai

Valstybės įmonės Registrų centro arba
atitinkamos užsienio šalies institucijos
išduotas dokumentas, patvirtinantis,
kad tiekėjas nėra bankrutavęs,
likviduojamas, jam nėra iškelta
restruktūrizavimo, bankroto byla ar
vykdomas bankroto procesas ne
teismo tvarka, nėra siekiama
priverstinio likvidavimo procedūros ar
susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš
teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau
kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Jei dokumentas
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo
terminas ilgesnis nei pasiūlymų
pateikimo terminas, toks dokumentas
yra priimtinas. Pateikiama tinkamai
patvirtinta dokumento kopija.
Tiekėjo,
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
neatitinkančio
Lietuvos Respublikos finansų
šio reikalavimo, ministerijos teritorinės valstybinės
pasiūlymas
mokesčių inspekcijos arba valstybės
atmetamas
įmonės Registrų centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka arba užsienio valstybės, kurioje
tiekėjas registruotas, kompetentingos
institucijos išduotas dokumentas.
Lietuvos Respublikoje registruotas
tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo,
pateikia Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos teritorinių
skyrių ir kitų Valstybinio socialinio
draudimo fondo įstaigų, susijusių su
Valstybinio socialinio draudimo fondo
administravimu arba valstybės įmonės
Registrų centro Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą
dokumentą, patvirtinantį jungtinius
kompetentingų institucijų tvarkomus
duomenis.
Tiekėjas, kuris yra kitos valstybės
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Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė

kitų priemonių. Tokiu atveju tiekėjas
nėra pašalinamas iš pirkimo
procedūros, jeigu jis įrodo, kad jau yra
laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių, įskaitant
socialinio draudimo įmokas,
mokėjimu.

3.1.3.

Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba
tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo,
vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis
narys (nariai), turintis (turintys) teisę
juridinio asmens vardu sudaryti
sandorį, neišnykusio ar nepanaikinto
teistumo 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 ar realizavimą, nusikalstamu
būdu įgytų pinigų ar turto

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai
fizinis ar juridinis asmuo, pateikia
šalies, kurioje jis registruotas,
kompetentingos valstybės institucijos
pažymą/dokumentą.

Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas
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Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie
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,
liudijantis, kad nėra nurodytų
pažeidimų, arba lygiavertis užsienio
šalies institucijos išduotas dokumentas.

Eil.
Nr.

3.1.4.

Kvalifikacijos reikalavimai
legalizavimą, dėl kitų valstybių
tiekėjų 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.
Tiekėjas turi būti apdraudęs savo
veiklą (įrangos ir metalo gaminių
montavimas šaldymo sistemose)
civilinės atsakomybės draudimu ne
mažesnei nei 100 000 Eur sumai, ne
trumpesniam nei 6 mėn. terminui nuo
pasiūlymo pateikimo datos.

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė

Tiekėjo,
neatitinkančio
šio reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai

Galiojantis bendrosios civilinės
atsakomybės draudimo polisas (kopija),
kuriame aiškiai įvardinta draudžiama
veikla.

3.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio pajėgumo ir profesinės kvalifikacijos
reikalavimai:
Eil.
Nr.
3.2.1.

3.2.2.

Kvalifikacijos reikalavimai
Tiekėjo paskutinių 3 (trijų) finansinių
metų arba nuo tiekėjo įregistravimo
dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą
mažiau nei 3 (trejus) finansinius
metus) grynojo pelno (nuostolių)
rodiklio reikšmė turi būti teigiama.
Sumuojamos kiekvienų metų reikšmės
per visą nurodytą laikotarpį.
Tiekėjas per pastaruosius 3 (tris) metus
arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo
dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau
nei 3 (tris) metus) turi būti „iki rakto“
įrengęs ne mažiau kaip 1 (vieną) ne
mažesnį kaip 1195 kW galios šilumos
siurblį amoniako šaldymo sistemoje.

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė
Tiekėjo,
neatitinkančio šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Tiekėjo,
neatitinkančio šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas
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Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai
Tiekėjo 3 (trijų) paskutinių
finansinių metų tinkamai patvirtintos
pelno (nuostolių) ataskaitų arba
šalies, kurioje registruotas tiekėjas,
atitinkamų dokumentų kopijos. Jei
tiekėjas vykdė veiklą trumpiau, nei
tris metus, jis pateikia duomenis
nuo savo įregistravimo dienos.
Per pastaruosius 3 (trejus) metus
arba per laiką nuo tiekėjo
įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas
vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus)
metus) įvykdytų šilumos siurblio
amoniako šaldymo sistemoje
įrengimo „iki rakto“ sutarčių

Eil.
Nr.

3.2.3.

Kvalifikacijos reikalavimai

Tiekėjas turi būti stambiausių
montuojamos įrangos dalių
(kompresoriai ir šilumokaičiai)
gamintojas arba šių gamintojų atstovas
Lietuvai.

Kvalifikacijos
reikalavimų
reikšmė

Tiekėjo,
neatitinkančio šio
reikalavimo,
pasiūlymas
atmetamas

Kvalifikacijos reikalavimus
įrodantys dokumentai
sąrašas, kuriame turi būti nurodyta:
sutarties pavadinimas, sutarties
objektas ir trumpas aprašymas (įsk.
įrengto šilumos siurblio galią),
sutarties sudarymo ir įvykdymo data
(mėnesių tikslumu) ir vieta,
užsakovas ir jo kontaktai. Sutarčių
sąrašas turi būti patvirtintas tiekėjo
vadovo (arba jo įgalioto asmens)
parašu. Įrodymui apie darbų atlikimą
tiekėjas pateikia aktus arba
užsakovų pažymas (atsiliepimus)
apie tai, kad darbai buvo atlikti
tinkamai, arba lygiaverčius
dokumentus. Pažymose be kita ko
turi būti nurodyta darbų atlikimo
data ir vieta, informacija, ar darbai
buvo atlikti pagal galiojančių teisės
aktų, reglamentuojančių darbų
atlikimą, reikalavimus, tinkamai
užbaigti, o defektų šalinimas po
šilumos siurblio bandomosios
eksploatacijos atliktas.
Teikiama įrangos gamintojo arba jų
atstovų deklaracija (-os) arba
sertifikatas (-ai) įrodantys, kad
Tiekėjas yra įrangos gamintojas arba
gamintojų įgaliotas parduoti įrangą.

* Pastabos:
-

3.1.1-3.1.3 punktuose nurodyti dokumentai, turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis
nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami
arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija
arba oficiali tiekėjo deklaracija;
dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“
ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.3. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1 – 3.1.3 bei 3.2.1
punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus
kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, 3.1.4. punkte nustatytus reikalavimus turi atitikti tie
ūkio subjektų grupės nariai, kurie bus atsakingi už įrangos montavimą, 3.2.2., 3.2.3. punktuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi
ūkio subjektų grupės nariai kartu.
3.4. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą
informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
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3.5. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba
tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties
šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės
dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų
šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje
turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti
pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią
informaciją, kuriam Tiekėjui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).
3.6. Jei tiekėjas įsipareigojimams pagal sutartį ketina pasitelkti subtiekėjus (subrangovus), jis juos turi
aiškiai nurodyti pasiūlyme ir pažymėti, kokios prekės, paslaugos ar darbai bus perduodami
subtiekėjams (subrangovams) ir kokiai pirkimo daliai (dalis procentais) atlikti jie bus pasitelkiami.
Pirkėjas subtiekėjų (subrangovų) kvalifikacijos netikrina.

4.

PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme
pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
4.2. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 13.2 priede pateiktą formą.
4.3. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020 m. rugpjūčio 7 d. 10.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) el.
paštu andrius.butrimas@biovela.lt. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami. Pasiūlymo
laiško dydis neturi viršyti 20 MB.
4.4. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu. Saugiu
elektroniniu parašu nepasirašyti pasiūlymai bus atmetami.
4.5. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba, išskyrus techninėje
specifikacijoje nurodytus dokumentus.
4.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų visuma:
4.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 14.2 priedą;
4.6.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys
dokumentai;
4.6.3. tiekėjo vadovo patvirtintas paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo grafikas, nurodant esminių
tiekėjo suteikiamų paslaugų ar atliekamų darbų trukmę kalendorinėmis dienomis nuo sutarties
pasirašymo dienos.
4.6.4. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio
subjektų grupė;
4.6.5. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
4.7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei
tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant
kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
4.8. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių (įrangos) kiekį ir darbų apimtį.
4.9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą,
jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
4.10. Pasiūlymuose nurodoma prekių ir darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota
taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 14.2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą
4.1.
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4.11.
4.12.
4.13.

4.14.

šių konkurso sąlygų 14.2 priede nurodytą prekių kiekį ir darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, į
techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių ir darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai
ir visos tiekėjo išlaidos. Jokios kitos išlaidos, neįskaičiuotos į pasiūlymo kainą, tiekėjui nebus
atlyginamos.
Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo
galiojimo laikas, pasiūlymas yra atmetamas.
Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą
iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų
pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei
paskelbia apie tai Europos Sąjungos investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.
Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą.
Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu
Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo el. paštu andrius.butrimas@biovela.lt pateiktą prašymą
paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas
pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo
dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia
paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris
tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas arba Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu
paaiškinimus paskelbia Europos Sąjungos investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt
5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso
sąlygas Europos Sąjungos investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.
5.3. Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija,
taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar)
tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia
pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
5.4. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. Atvejai, kai tiekėjai iš
anksto suderintu laiku vizualiai apžiūri pirkimo sąlygų 14.1 priedo „Techninė specifikacija“ 5
dalies nurodytus pastatus, nelaikomi pirkimo dokumentų paaiškinimu.
5.1.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo procedūra vyks 2020 m. rugpjūčio 7 d. 10 val. 10 min.
Lietuvos Respublikos laiku, tiekėjams nedalyvaujant.
Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau
nei susipažinimo su pasiūlymais terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
Pirkėjo neatmesti tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų
įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
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Komisija nagrinėja:
6.5.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar
tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.5.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose
konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.5.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
6.6.
Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos
duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius
ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti
arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti
tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo
keliamus reikalavimus.
6.7.
Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti
arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti
trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo
esmės.
6.8.
Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji
privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas
aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos.
Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos
sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
6.9.
Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama
atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą
pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių
pagrindimą
6.10. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais, vertinant pasiūlymo kainą be PVM.
6.5.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1.
Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir,
7.1.4.

7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.
7.1.8.

Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose
nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų,
nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas
pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino
pasiūlymo;
buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos
sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis;
tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė,
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7.2.

perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo
priėmimo dienos.
8. DERYBOS

8.1.
8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose
nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu
tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami
atskiri kiekvienam tiekėjui.
Derybos vykdomos dėl įrangos (įskaitant montavimo darbus) kainos.
Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai
nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos
informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos
protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi,
įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo
protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek
jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose
nustatyta tvarka.
Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei
tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis
neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1.

9.2.
9.3.

Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę.
Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra
vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas
anksčiausiai.
Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo
pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostata
Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jam siūloma sudaryti
sutartį.
10. PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Tiekėjas, kuris mano, kad Pirkėjas nesilaikė įstatymų, kitų teisės aktų arba šių konkurso sąlygų
reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo paskelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje
www.esinvesticijos.lt pareikšti pretenziją Pirkėjui dėl šių konkurso sąlygų arba per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo Pirkėjo priimto sprendimo išsiuntimo tiekėjui dienos pareikšti pretenziją
Pirkėjui dėl Pirkėjo veiksmų ar priimtų sprendimų.
10.2. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Pirkėjui el. paštu andrius.butrimas@biovela.lt. Pirkėjas
nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos šių konkurso sąlygų 10.1 punkte nustatytais
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terminais.
10.3. Pirkėjas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo
dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. Tais atvejais, kai išnagrinėjus pretenziją buvo
patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, apie priimtą sprendimą
Pirkėjas privalo pranešti ir kitiems suinteresuotiems dalyviams tiesiogiai arba paskelbiant apie tai
Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
10.4. Išnagrinėjęs pretenziją Pirkėjas taip pat informuoja pretenziją pateikusį tiekėją ir kitus
suinteresuotus dalyvius apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą, jeigu jie
keičiami.
11. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
11.1.
11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo Pasiūlymo kaina ir esminės
sąlygos.
Sutarties kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos nustatymas. Kaina, dėl kainų lygio
pasikeitimų, mokesčių pasikeitimų ar kitų priežasčių, nebus perskaičiuojama.
Tiekėjui bus atsiskaitoma žemiau nurodyta tvarka ir sąlygomis. Atsiskaitymai vyksta per tris
kartus:
11.3.1. Už parengiamuosius įrangos montavimo darbus 30 % nuo sutarties kainos su PVM ne
vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo;
11.3.2. Už įrangos pristatymą į objektą 40 % nuo sutarties kainos su PVM ne vėliau kaip per 14
kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo į objektą;
11.3.3. Likusi suma sumokama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo
PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą turi teisę išrašyti
po to, kai visiškai įgyvendina pasiūlyme nurodytas prekių, paslaugų, darbų apimtis ir abi
šalys pasirašo perdavimo – priėmimo aktą.
Laiku neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs įsipareigojimus, Pirkėjo reikalavimu tiekėjas moka
Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo visos sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą
dieną.
Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais, tiekėjo reikalavimu moka
tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos įrangos ir jos montavimo darbų
vertės, už kiekvieną uždelstą dieną.
Vienašališkai nutraukęs sutartį ne dėl Pirkėjo sutarties pažeidimo, tiekėjas sumoka Pirkėjui
baudą, lygią 20 % (dvidešimt procentų) sutartimi numatytų, bet dėl sutarties nutraukimo
neatliktų darbų kainos, kuri šalių susitarimu yra laikoma minimaliais, pagrįstais ir sąžiningais
Pirkėjo nuostoliais dėl tiekėjo įsipareigojimų nevykdymo.
Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs tiekėją prieš 10 (dešimt) dienų, jei:
11.7.1. tiekėjas vėluoja atlikti darbus tiek, kad darbų objektyviai nebus galima pabaigti iki 4.1
punkte nurodyto termino;
11.7.2. tiekėjas nesilaiko sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar
kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Pirkėjo nurodymų pašalinti
trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei bus nustatyta sutartyje ir dėl to Pirkėjas
turi pagrindo manyti, kad tiekėjas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Pirkėjui;
11.7.3. tiekėjo mokėtinų delspinigių suma už sutarties vykdymo vėlavimą sudaro lygiai arba
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daugiau 1 (vieną) procentą nuo sutartyje nurodytos sutarties kainos be PVM;
11.7.4. nustačius įrangos ar montavimo darbų trūkumus tiekėjas šių trūkumų nepradeda šalinti po

pakartotinio rašytinio Pirkėjo nurodymo arba nepašalina trūkumų per Pirkėjo nurodytą
protingą ir technologiškai pagrįstą terminą;
11.7.5. po atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo nustačius nepataisomą įrangos
montavimo darbų ir/ar įrangos defektą.
11.7.6. tiekėjas nepagrįstai atsisako vykdyti/tęsti darbus arba praneša apie vienašališką sutarties
nutraukimą;
11.8. Pirkėjui nutraukus sutartį 11.7 punkte nurodytais pagrindais yra laikoma, kad sutartis yra
nutraukta dėl tiekėjo kaltės. Pirkėjui vienašališkai nutraukus sutartį su tiekėju dėl bet kurio iš
Sutarties 11.7 punkte nurodyto pagrindo, tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 15 % (penkiolikos
procentų) visos sutarties kainos su PVM baudą, kuri šalių susitarimu laikoma minimaliais,
pagrįstais ir sąžiningais Pirkėjo nuostoliais dėl sutarties nutraukimo, o taip pat atlyginti visus kitus
tiesioginius Pirkėjo nuostolius (pvz. neišmokėta ES paramos suma), kurių nepadengia minėta
bauda.
11.9. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl 11.7.5 punkte nurodytos aplinkybės be 11.8 punkte nurodytų
pasekmių, tiekėjas privalo nedelsiant savo sąskaita išsimontuoti ir išvežti montavimo darbų
rezultatą bei grąžinti Pirkėjui visą sumokėtą kainą.
11.10. Pirkėjas bet kada, nepriklausomai nuo tiekėjo veiksmų, turi teisę nutraukti sutartį apie tai raštu
įspėjęs tiekėją ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju tiekėjui turi
būti sumokėta už faktiškai atliktus darbus, įrangą bei kitus tiekėjo patirtus tiesioginius nuostolius.
11.11. Sutarties (įrangos pristatymo ir jos sumontavimo darbų) įgyvendinimo terminas – 2021 m.
sausio 20 d.
12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
12.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras,

jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo
procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą
praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki
pasiūlymo pateikimo termino, visiems tiekėjams, kuriems buvo išsiųstos pirkimo sąlygos ir
tinklapyje www.esinvesticijos.lt paskelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.
12.3. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu
visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus, kurių patiekti pasiūlymai atitiko šiose konkurso sąlygose
nustatytus minimalius reikalavimus, apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su
kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

13. PRIEDAI
13.1.
13.2.

Techninė specifikacija;
Pasiūlymo forma;
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13.1 Konkurso sąlygų
priedas

13.1.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠILUMOS SIURBLIO ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS IR JOS ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMAS
1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ:
1.1 Pirkėjas – BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB siekia pagal 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir

1.2

1.3
1.4
1.5

atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Atsinaujinantys
ištekliai pramonei LT+” įgyvendinti projektą „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo plėtra“ Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-05-0008, bendrai finansuojamą
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis,
Pirkimo objektas: 1195 kW (+/-20kW) šilumos siurblys amoniako šaldymo sistemoje, kur
šaldymo agentas – amoniakas (NH3) su montavimo, paleidimo derinimo darbais. Pirkėjo
patalpose turi būti pilnai sukomplektuotas šilumos siurblys su aukšto slėgio pramoniniais
kompresoriais, valdomu dažnio keitikliu, šilumokaičiais, resiveriu, alyvos atskyrimo ir jos
automatine grąžinimo sistema, sistemos vamzdynais ir armatūra pilna apimtimi, valdymu,
monitoringu, CE ženklinimu. Šaldymo agentas – amoniakas (NH3). Tiekėjas turi garantuoti, kad
šilumos siurblys neturės neigiamos įtakos šaldymo sistemos patikimumui.
Šilumos siurblio įrengimo vieta –Pramonės g. 4A, Utena LT-28216.
Įranga bus montuojama Pirkėjo teisėtai valdomų pastatų viduje.
Maksimalūs darbų atlikimo bei paslaugų suteikimo terminai, kurių Tiekėjas savo pasiūlyme
negali viršyti: iki 2021 m. sausio 20 d. įranga turi būti pilnai sumontuota Pirkėjo patalpose,
išbandyta ir paleista.
2. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI ŠILUMOS SIURBLIO ĮRANGAI IR
JOS MONTAVIMO DARBAMS:

Eil.
Nr.

Parametrai

Reikalavimai

2.
3.

Siurblio galia prie atitinkamų parametrų
(kai šaldomoje pusėje įėjimo amoniako temperatūra
35C°, o šildomo vandens parametrai – įėjimas 55C°,
išėjimas 67C)°.
Elektros tinklo parametrai
Min./Maks. siurblio siurbimo dalies slėgio parametrai

4.
5.
6.
7.
8.

Siurblio galia minimaliu režimu
Siurblio sūkiai
Maksimali pašildomo vandens temperatūra (išėjimo)
Elektros variklio efektyvumo klasė
Sistemos variklio-dažnio keitiklio efektyvumo klasė

1.
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1195 kW (+/-20kW)

3F, 400V, 50Hz
Min. ne daugiau kaip 8,5 BAR,
Maks. ne mažiau kaip 15,5 BAR
Ne daugiau kaip 300 kW
Ne didesni kaip 1500 rpm
Ne mažiau kaip 80 C° laipsnių
Ne mažiau kaip IE3
Ne mažiau kaip IES2

Eil.
Nr.

Parametrai

Reikalavimai

9.
10.
11.

Motovalandų skaitliukai pagal faktinę siurblio apkrovą
Termofikato hidro modulio srautas
Siurblio efektyvumas COP visame darbo diapozone

12.
13.
14.

Šilumokaičių plokštelių medžiaga
Vamzdynai
Šilumos siurblio valdymas

15.

Garantinis laikotarpis

turi būti ne mažiau kaip 2 vnt.
ne mažiau nei 50m3/h.
ne mažiau kaip „7,1“, kai amoniako
temperatūra 35C° , termofikato įeinančio 55C°,
pašildyto 67C°.
nerūdijantis plienas
Besiūliai, P235GH tipo su izoliacija
Valdymas išpildytas su pramoniniu valdikliu,
kuris komunikuoja su išoriniais įrenginiais per
Profinet ryšį.
Spalvota, lietimui jautri panelė. Rodomas
našumas, temperatūros, slėgiai, darbo valandos,
rankinis, automatinis režimai, spec. funkcijos
pagal poreikį.
Sąsajos kalba: Lietuvių.
SCADA, integruotas PC į valdymo skydą.
Pirkėjas gali prisijungti per Profinet tinklą ir
naudotis monitoringo programa.
Ne mažiau kaip 24 mėnesiai

2.1.
2.2.

2.3.

Reikalaujamų parametrų pagrindimui pateikiamos techninės specifikacijos, atitikties deklaracijų ir
sertifikatų kopijos (lietuvių arba anglų kalbomis).
Garantinio aptarnavimo įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui, tiekėjas turi pateikti įrangos gamintojo
deklaraciją, sertifikatus ar kitus dokumentus, liudijančius kad tiekėjas yra arba oficialus gamintojo
atstovas ar partneris Lietuvai, arba oficialus gamintojo techninio (garantinio) aptarnavimo atstovas ar
partneris Lietuvai.
Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą yra konkretus modelis ar šaltinis, konkretus
procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad Pirkėjas šį nurodymą
pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Ši techninė specifikacija yra neatsiejama šilumos siurblio
įrangos įsigijimo ir jos įrengimo darbų pirkimo sutarties dalis.

3.

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ

Žemiau esančioje schemoje pateikiama šilumos siurblio įrengimo vietos šalčio gamybos technologinė
dalis (aukštos raiškos dokumentas bus pateiktas visiems tiekėjams šiems pateiktus užklausą Pirkėjui).
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Schema 1: BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB šalčio gamybos technologinė dalis
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PASIŪLYMO FORMA

13.2.

ŠILUMOS SIURBLIO ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS IR JOS ĮRENGIMO
DARBŲ PIRKIMAS

Data
vieta

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė,
surašomi visų dalyvių adresai/
Juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visų dalyvių kodai/
PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visų dalyvių kodai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris
El. pašto adresas

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame 2020 m. liepos 29 d. svetainėje www.esinvesticijos.lt. su
visais vėlesniais jų pakeitimais,
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Mes siūlome šilumos siurblio įrangą (įskaitant montavimą):
Eil.
Nr.
1

1.

Prekių/paslaugų/darbų
pavadinimas
2
Šilumos siurblio
(įrašyti siūlomo
šilumos siurblio galią
kW) įranga ir
montavimo darbai

Mato
vnt.
3

Kiekis
4

Vieneto kaina,
Eur (be PVM)
5

IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – Eur (suma žodžiais)
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Suminė kaina, Eur
(be PVM)
7

Kaina, Eur (su
PVM)
8

3. Siūlomos įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
Eil.
Nr.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Įrangos techniniai ir kokybiniai
rodikliai

Siurblio galia prie atitinkamų
parametrų (kai šaldomoje pusėje
įėjimo amoniako temperatūra
35C°, o šildomo vandens
parametrai – įėjimas 55C°,
išėjimas 67C°).
Elektros tinklo parametrai
Min./Maks. siurblio siurbimo
dalies slėgio parametrai
Siurblio galia minimaliu režimu
Siurblio sūkiai
Maksimali pašildomo vandens
temperatūra (išėjimo)

7.

Elektros variklio efektyvumo
klasė
8. Sistemos variklio-dažnio
keitiklio efektyvumo
klasė
9. Motovalandų skaitliukai pagal
faktinę siurblio apkrovą
10. Termofikato hidro modulio
srautas
11. Siurblio efektyvumas COP
visame darbo diapazone
12. Šilumokaičių plokštelių
medžiaga
13. Vamzdynai
14.

Šilumos siurblio
valdymas

Minimalūs reikalavimai pagal
techninę specifikaciją (konkurso
sąlygų 1 priedas)

1195 kW (+/-20kW)

3F, 400V, 50Hz
Min. ne daugiau kaip 8,5
BAR,
Maks. ne mažiau kaip 15,5
BAR
Ne daugiau kaip 300 kW
Ne didesni kaip 1500 rpm
Ne mažiau kaip 80 C°
laipsnių
Ne mažiau kaip IE3
Ne mažiau kaip IES2
Turi būti ne mažiau kaip 2
vnt.
Ne mažiau nei 50m3/h.
Ne mažiau kaip „7,1“, kai
amoniako temperatūra 35C° ,
termofikato įeinančio 55C°,
pašildyto 67C°.
Nerūdijantis plienas
Besiūliai, P235GH tipo su
izoliacija
Valdymas išpildytas su
pramoniniu valdikliu, kuris
17

Siūloma rodiklio reikšmė, kartu
pateikiant nuorodą į siūlomą
rodiklio reikšmę įrodantį
dokumentą (tiekėjas turi nurodyti
dokumento pavadinimą bei jo
puslapį, kuriame pateikiama
informacija apie atitinkamą tiekėjo
siūlomą rodiklį; arba užtikrinimo
informacija apie programuojamus
ar mechaninius nustatymus;
apsiribojimas vien įrašais
„atitinka“ ir/arba „taip“
negalimas)

Eil.
Nr.

Įrangos techniniai ir kokybiniai
rodikliai

Minimalūs reikalavimai pagal
techninę specifikaciją (konkurso
sąlygų 1 priedas)

Siūloma rodiklio reikšmė, kartu
pateikiant nuorodą į siūlomą
rodiklio reikšmę įrodantį
dokumentą (tiekėjas turi nurodyti
dokumento pavadinimą bei jo
puslapį, kuriame pateikiama
informacija apie atitinkamą tiekėjo
siūlomą rodiklį; arba užtikrinimo
informacija apie programuojamus
ar mechaninius nustatymus;
apsiribojimas vien įrašais
„atitinka“ ir/arba „taip“
negalimas)

komunikuoja su išoriniais
įrenginiais per Profinet ryšį.
Spalvota, lietimui jautri
panelė. Rodomas našumas,
temperatūros, slėgiai, darbo
valandos, rankinis,
automatinis režimai, spec.
funkcijos pagal poreikį.
Sąsajos kalba: Lietuvių.
SCADA, integruotas PC į
valdymo skydą.
Pirkėjas gali prisijungti per
Profinet tinklą ir naudotis
monitoringo programa.
Ne mažiau kaip 24 mėnesiai

15. Garantinis laikotarpis

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Dokumento puslapių
skaičius

Pateikto dokumento pavadinimas

5. Vykdydami sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus (subrangovus)*:
Eil.
Nr.

Subtiekėjo (subrangovo)
pavadinimas

Prekės/paslaugos/darbai,
kuriuos numatoma perduoti
subtiekėjui (subrangovui)

Pirkimo dalis (dalis
procentais), kuriai atlikti
bus pasitelkiamas
subtiekėjas (subrangovas)

* Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai (subrangovai).
6. Šiame pasiūlyme pateikta konfidenciali informacija*:
Eil. Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas/dokumento dalis
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* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra
pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

7. Pasiūlymas galioja iki 2020 m. ________________d. imtinai.
8. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme
jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvių.
9. Patvirtiname, jog šį pasiūlymą pripažinus laimėjusiu sudarysime pirkimo sutartį mūsų pasiūlyme
nurodytomis kainomis.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas
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Vardas Pavardė

