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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Perkančioji organizacija: UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, kodas 172208281, 
Žemaičių g. 10, 60119 Raseiniai. Tel. (8 428) 51585, faksas (8 4281) 53362. (toliau – Perkančioji 
organizacija). 

1.2. Pirkimo objektas – Benzinas A95, dyzelinas ir dujos (toliau – degalai/prekės) Tiekėjo 
stacionariose degalinėse. Prekių kodai pagal BVPŽ – 09132000-3 (benzinas), 09134200-9 
(dyzelinis kuras), 09133000-0 (suskystintos dujos – (LPG)). 

1.3. Pirkimo objektas skaidomas į keturias dalis: 
 I pirkimo dalies būtina sąlyga: galimybė pilti degalus Tiekėjo degalinėje Raseinių 

miesto ribose; 
II pirkimo dalies būtina sąlyga: galimybė pilti degalus Tiekėjo degalinėje kuri nutolusi 

nuo perkančiosios organizacijos technikos garažų, esančių adresu Vytauto g. 2, Ariogala, LT-60255 
Raseinių raj., ne didesniu kaip 5 km atstumu; 

III pirkimo dalies būtina sąlygą: galimybė piltis degalus Tiekėjo degalinėje kuri 
nutolusi nuo perkančiosios organizacijos technikos garažų, esančių adresu Šėtupio g. 40, Girkalnio 
mstl., LT-60313 Raseinių raj., ne didesnis kaip 5 km atstumu; 

  IV pirkimo dalies būtina sąlygą: galimybė piltis degalus Tiekėjo degalinėje kuri 
nutolusi nuo perkančiosios organizacijos technikos garažų, esančių adresu Kęstučio g. 16, Viduklės 
mstl., LT-60347 Raseinių raj., ne didesniu kaip 9 km atstumu. 

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. Prekių tiekimo terminas – 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties sudarymo.  
2.2. Orientacinis perkamų degalų kiekis pateiktas lentelėje: 

Degalų rūšis Orientacinis kiekis per 12 mėnesių 

I pirkimo dalis 
Benzinas A95 apie 600 litrų 

Dyzelinas apie 600 litrų 
Suskystintos dujos apie 600 litrų 

II pirkimo dalis 
Benzinas A95 apie 3000 litrų 

Dyzelinas apie 600 litrų 
Suskystintos dujos apie 20 000 litrų 

III pirkimo dalis 
Benzinas A95 apie 300 litrų 

Dyzelinas apie 5000litrų 
Suskystintos dujos apie 1000 litrų 

IV pirkimo dalis 
Benzinas A95 apie 1000 litrų 

Dyzelinas apie 600 litrų 
Suskystintos dujos apie 8000 litrų 

 



2 
 

 2

2.3. Nurodyti kiekiai yra preliminarūs, t.y. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti 
viso numatomo degalų kiekio. Degalų kiekiai gali keistis priklausomai nuo faktiško poreikio, t.y. 
sumažėti arba padidėti iki 20 proc. nuo nurodyto orientacinio kiekio. I, II ir IV pirkimo dalyse 
dyzelinas gali būti išvis neperkamas (preliminarus kiekis nurodytas tam atvejui jei sugestų 
perkančiosios organizacijos saviems poreikiams naudojamos mobilios dyzelino talpyklos išdavimo 
įranga). 

2.4. Tiekėjo siūlomi degalai privalo atitikti Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos 
produktų privalomuosius kokybės rodiklių reikalavimus, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje 
vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo” 
(su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) ir kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus bei 
teisės aktus arba lygiaverčius Europos sąjungos valstybės narių dokumentus. 

2.5. Dyzelinis kuras privalo atitikti LST EN 590:2014 arba lygiaverčių kokybės standartų 
reikalavimus, benzinas A-95 turi atitikti LST EN 228:2013 arba lygiaverčių kokybės standartų 
reikalavimus, suskystintos dujos turi atitikti LST EN 589:2008 arba lygiaverčių kokybės standartų 
reikalavimus. 

2.6. Tiekėjas parduoda degalus, fiksuojant įsigyjamų degalų kiekį ir kainą kasos kvitais ar 
kortelėmis. Tiekėjas privalo sudaryti sąlygas Perkančiajai organizacijai degalus įsigyti pagal faktinį 
Perkančiosios organizacijos poreikį, bet kurioje Tiekėjo arba jo nurodyto subtiekėjo degalinėje. 

2.7. Jei Tiekėjas išduoda korteles jis privalo išduoti jas nemokamai Perkančiajai 
organizacijai pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą poreikį.  

2.8. Tiekėjas išduoda naujas ir keičia susidėvėjusias korteles nemokamai. 
2.9. Turi būti galimybė kiekvienai kortelei nustatyti beprocentinį mėnesio limitą. 

Maksimalus Kortelės mėnesio limitas turi būti ne mažesnis nei 2000,00 Eur. 
2.10. Tiekėjas įsipareigoja visas Perkančiajai organizacijai išduotas Korteles apsaugoti 

unikaliais PIN kodais. 
2.11. PIN kodas turi būti išsiunčiamas Perkančiajai organizacijai atskiru laišku arba 

pristatomas Perkančiosios organizacijos nurodytu adresu tą pačią diena, kai išduodamos Kortelės. 
2.12. Tiekėjas įsipareigoja blokuoti Kortelę iš karto po Perkančiosios organizacijos pranešimo 

apie Kortelės blokavimo būtinybę visą parą veikiančiu(-iais) telefonu(-ais). Telefono numeris(-iai) 
(nurodomas(-i) telefono(-ų) numeris(-iai)). 

2.13. Tiekėjas kiekvieną mėnesį turės pateikti (el. būdu) suderintos formos ataskaitą apie 
kiekvieną Kortelę, ataskaitoje turės būti nurodomas kortelės Nr., įsigytų degalų pavadinimas, kiekis, 
data, laikas, degalų kaina, įsigytų degalų vertė ir kiti reikalingi duomenys. 

2.14. Šaltuoju metų laiku tiekėjas turi užtikrinti žieminio dyzelinio kuro tiekimą. 
2.15. Tiekėjas suteikia fiksuotą nuolaidą kiekvienam litrui degalų, nuo degalų įsigijimo 

momentu degalinėje galiojančios jų mažmeninės kainos. Nuolaidos dydis nekeičiamas per visą 
pirkimo sutarties galiojimo laiką. 
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