
Skelbimas apie pirkimą. 
Komunalinės paslaugos 
Darbai 

Direktyva 2014/25/ES 

I dalis: Perkantysis subjektas 
I.1) 

Pavadinimas ir adresai 

Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų šiluma" 

167610175 

Mechanizatorių g. 7, LT-33114 Molėtai 

Molėtai 

33114 

LT 

Asmuo ryšiams: Rimantas Grainys 

Telefonas: +370 38351962 

El. paštas: rimas@moletusiluma.lt 

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA 

Interneto adresas (-ai):  

Pagrindinis adresas: http://www.moletusiluma.lt/ 

Pirkėjo profilio adresas: 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/12101 

 

I.3) 

Komunikavimas 

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:   

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=378786 

Daugiau informacijos galima gauti 

pirmiau nurodytu adresu:   

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami 

elektroniniu būdu 

per:  https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=378786&B=PPO 

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami 

pirmiau nurodytu adresu 

I.6) 

Pagrindinė veikla 

mailto:rimas@moletusiluma.lt
http://www.moletusiluma.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/12101
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=378786
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=378786&B=PPO


Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas 

II dalis: Objektas 
II.1) 

Pirkimo apimtis 

II.1.1) 

Pavadinimas 

VANDENS ŠILDYMO KATILO DE-10 KEITIMAS NAUJU MOLĖTŲ MIESTO KATILINĖJE , DARBŲ PIRKIMAS 

II.1.2) 

Pagrindinis BVPŽ kodas 

45251200  -  Katilinių statybos darbai 

II.1.3) 

Sutarties tipas 

Darbai 

II.1.4) 

Trumpas aprašymas 

VANDENS ŠILDYMO KATILO DE-10 KEITIMAS NAUJU MOLĖTŲ MIESTO KATILINĖJE 

II.1.5) 

Numatoma bendra vertė 

Vertė be PVM: 896168.00  EUR 

II.1.6) 

Informacija apie pirkimo dalis 

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne 

II.2) 

Aprašymas 

II.2.2) 

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai) 

45222000  -  Inžinerinių statinių, išskyrus tunelius, šachtas, požemines perėjas ir metro, statybos darbai 

45231000  -  Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai 

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos 

80500000  -  Apmokymo paslaugos 

II.2.3) 

Įgyvendinimo vieta 

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA 



Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   

Mechanizatorių g. 7, LT-33114, Molėtai 

II.2.4) 

Pirkimo aprašymas 

VANDENS ŠILDYMO KATILO DE-10 KEITIMAS NAUJU MOLĖTŲ MIESTO KATILINĖJE, DARBŲ PIRKIMAS 

II.2.5) 

Sutarties skyrimo kriterijai 

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose 

II.2.7) 

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė  

Trukmė mėnesiais: 7 

Ši sutartis gali būti pratęsta: taip 

Pratęsimų aprašymas:   

Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių ir gavus viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos 

agentūros pritarimą darbų užbaigimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau 

kaip iki Projekto įgyvendinimo pabaigos, kuri numatyta finansavimo ir administravimo Sutartyje. 

II.2.10) 

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus 

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne 

II.2.11) 

Informacija apie pasirinkimo galimybes 

Pasirinkimo galimybės: ne 

II.2.13) 

Informacija apie Europos Sąjungos fondus 

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip 

Projekto identifikacijos duomenys: Projekto identifikacijos duomenys: 04.1.1-LVPA-K-112  

II.2.14) 

Papildoma informacija 

Objektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

4 prioritetą "Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo 

skatinimas" 04.1.1-LVPA-K-112 „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“. 

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir 
techninė informacija 
III.1) 

Dalyvavimo sąlygos 



III.1.1) 

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant 

reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus 

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Reikalaujama kad tiekėjai 

pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią 

kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo 

pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. 

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra 

patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma 

Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti 

Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta 

elektronine forma. 

Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti t.y.: 

1.atlikti statybos montavimo darbus (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupės: 

negyvenamieji pastatai; statybos darbų sritys: 

1.1.bendrieji statybos darbai: 

1.1.1.statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, metalo) statyba ir montavimas; 

1.2.specialieji statybos darbai: 

1.2.1. mechanikos darbai: šilumos gamybos (ne mažiau 5 MW) įrenginių montavimas; 

1.2.2.elektrotechnikos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir 

automatizavimo sistemų įrengimas. 

2) turi teisę verstis: 

2.1.šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 4,0 MPa slėgio bandymo darbais; 

2.2.elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbais 

1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba SPSC išduota galiojančio atestato tinkamai 

patvirtinta kopija (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija) suteikiančio teisę atlikti statinio ir 

statinio dalies statybos darbus; 

arba, jei pasiūlymą pateikė užsienio tiekėjas – dokumentas, įrodantis jo teisę vykdyti atitinkamas veikas 

užsienio valstybėse, tinkamai patvirtinta kopija kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

išduotos Teisės pripažinimo pažymos tinkamai patvirtinta kopija. (pateikiama skaitmeninė dokumento 

kopija) 

2) Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos išduoto atestato tinkamai patvirtinta kopija 

(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). 

III.1.2) 

Ekonominė ir finansinė padėtis 

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose 

III.1.3) 

Techniniai ir profesiniai pajėgumai 

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose 

III.1.6) 

Reikalaujami užstatai ir garantijos 



Dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo 

privalės perkančiajam subjektui pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės 

aktų reikalavimus, banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą pirkimo sutarties 

sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą) perkančiajam subjektui priimtina forma bei visus ją lydinčius 

dokumentus tokiomis sąlygomis: 

1. statybos laikotarpiu (statybos laikotarpis baigiasi šalims pasirašius galutinių darbų perdavimo-

priėmimo aktą) ne mažesnės kaip 10% nuo pirkimo sutarties kainos Eur be PVM vertės banko garantiją, 

2. garantinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu (šis laikotarpis prasideda šalims pasirašius galutinių 

darbų perdavimo-priėmimo aktą ir baigiasi kartu su garantinių įsipareigojimų pabaiga) ne mažesnės 

kaip 5% nuo pirkimo sutarties kainos Eur be PVM vertės banko garantiją ar draudimo bendrovės 

laidavimą; 

III.1.7) 

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas 

reglamentuojančias nuostatas 

Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal sąskaitas per 5 (penkias) darbo dienas 

po to, kai viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra bei Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

patvirtins mokėjimo prašymą dėl išlaidų už atliktus darbus apmokėjimo ir 

finansavimo lėšos bus pervestos į Užsakovo sąskaitą. Perkančioji organizacija su rangovu atsiskaito 

tarpiniais mokėjimais ne rečiau kaip kas 30 dienų. 

Užsakovas visiškai su Rangovu atsiskaito galutinai užbaigus ir priėmus Rangovo atliktus Darbus per 5 

(penkias) darbo dienas po to, kai Sutarties Šalys parašais patvirtins tinkamai 

atliktų visų Sutartyje numatytų Darbų perdavimo – priėmimo aktą ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo 

paramos agentūra bei Lietuvos Respublikos ūkio ministerija patvirtins mokėjimo prašymą dėl galutinio 

Darbų išlaidų apmokėjimo ir paramos lėšos pagal atitinkamą mokėjimo prašymą bus pervestos į 

Užsakovo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo galutinio darbų atlikimo ir pridavimo. 

III.1.8) 

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis 

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir 

pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą. 

III.2) 

Su sutartimi susijusios sąlygos 

IV dalis: Procedūra 
IV.1) 

Aprašymas 

IV.1.1) 

Procedūros tipas 

Atviras konkursas 

IV.2) 



Administracinė informacija 

IV.2.2) 

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas 

Data:  2018-02-05 

Vietos laikas:  10:00 

IV.2.4) 

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti 

Lietuvių 

IV.2.6) 

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą 

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)  

IV.2.7) 

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos 

Data:  2018-02-05 

Vietos laikas:  10:45 

Vieta:   

Mechanizatorių g. 7, LT-33114, Molėtai 

VI dalis: Papildoma informacija 
VI.1) 

Informacija apie periodiškumą 

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne 

VI.2) 

Informacija apie elektroninius darbo srautus 

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros 

VI.4) 

Peržiūros procedūros 

VI.4.1) 

Peržiūros institucija 

PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS 

Elektros g. 9,  

Panevėžys 

LT-35175 

LT 

 

VI.4.3) 



Peržiūros procedūra 

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):  

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 

Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo nustatyta tvarka. 

Tiekėjo teisės ginčyti Perkančiojo subjekto veiksmus ar priimtus sprendimus reglamentuotos Lietuvos 

Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų įstatymo VII skyriuje. 

VI.7) 

Metinis pirkimų planas 

Pirkimas įtrauktas į 2018 m. metinį pirkimų planą. 
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