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Skelbimas	apie	pirkimą.	Komunalinės	paslaugos
Paslaugos

Direktyva	2014/25/ES

I	dalis:	Perkantysis	subjektas

Pavadinimas	ir	adresai

UAB "Jurbarko vandenys"
158275315
Mui�nės g. 1
Jurbarkas
LT-74106
LT
Asmuo ryšiams: Linas Tarosas
Telefonas: +370 65549498
El. paštas: linas.tarosas@jurbarkovandenys.lt
NUTS kodas:  LT027 -  Tauragės apskri�s
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: h�p://www.jurbarkovandenys.lt/
Pirkėjo profilio adresas:
h�ps://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInforma�on/Index/10069

Komunikavimas

Neribota, visapusiška �esioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
h�ps://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=544682
Daugiau informacijos galima gau�
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvau� turi bū� siunčiami
elektroniniu būdu per:  h�ps://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?
PID=544682&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvau� turi bū� siunčiami
pirmiau nurodytu adresu

Pagrindinė	veikla

Vanduo

II	dalis:	Objektas

Pirkimo	apimtis

Pavadinimas

Dumblo tvarkymo paslaugų pirkimas

Pagrindinis	BVPŽ	kodas

90513000  -  Nepavojingų atliekų apdorojimo ir šalinimo paslaugos

Sutarties	tipas

Paslaugos

Trumpas	aprašymas

Pirkimo objektas – UAB „Jurbarko vandenys“ (Pirkėjas/Atliekos turėtojas) veikloje susidariusių
nepavojingų atliekų t.y. miesto nuotekų dumblo pasikrovimas dumblo saugojimo aikštelėje, jo
išvežimas, pristatymas galu�niam tvarkymui ir/arba apdorojimui. Apy�kslis išvežamo dumblo kiekis
apie 4000 t. Pirkimo dokumentuose nurodytas vežimo sąlygos, maksimalūs įkainiai ir kt. informacija.
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Numatoma	bendra	vertė

Vertė be PVM: 70000.00  EUR

Informacija	apie	pirkimo	dalis

Ši sutar�s suskaidyta į pirkimo dalis: ne

Aprašymas

Papildomas	(-i)	BVPŽ	kodas	(-ai)

90513000  -  Nepavojingų atliekų apdorojimo ir šalinimo paslaugos

Įgyvendinimo	vieta

NUTS kodas:  LT027 -  Tauragės apskri�s
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jurbarkas

Pirkimo	aprašymas

Pirkimo objektas – UAB „Jurbarko vandenys“ (Pirkėjas/Atliekos turėtojas) veikloje susidariusių
nepavojingų atliekų t.y. miesto nuotekų dumblo pasikrovimas dumblo saugojimo aikštelėje, jo
išvežimas, pristatymas galu�niam tvarkymui ir/arba apdorojimui. Apy�kslis išvežamo dumblo kiekis
apie 4000 t. Pirkimo dokumentuose nurodytas vežimo sąlygos, maksimalūs įkainiai ir kt. informacija.

Sutarties	skyrimo	kriterijai

Toliau pateik� kriterijai
Kaina

Numatoma	vertė

Vertė be PVM: 70000.00  EUR

Sutarties,	preliminariosios	sutarties	ar	dinaminės	pirkimo	sistemos	taikymo	trukmė

Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutar�s gali bū� pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Žiūrė� pridedamus dokumentus - sutar�es 2.6. punktą.

Informacija	apie	alternatyvius	pasiūlymus

Leidžiama pateik� alternatyvius pasiūlymus: ne

Informacija	apie	pasirinkimo	galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne

Informacija	apie	Europos	Sąjungos	fondus

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

III	dalis:	Teisinė,	ekonominė,	�inansinė	ir	techninė	informacija

Dalyvavimo	sąlygos

Informacija	apie	pašalinimo	pagrindus	ir	tinkamumas	vykdyti	profesinę	veiklą,	įskaitant
reikalavimus,	susijusius	su	įtraukimu	į	profesinius	ar	prekybos	registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujan�s pirkime, turi a��k� reikalavimus dėl
�ekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateik� Europos bendrąjį viešųjų
pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD). Visų pagal EBVPD ir kvalifikaciją įrodančių reikalaujamų
dokumentų bus prašoma pateik� �k galimą laimėtoją 

Reikalaujami	užstatai	ir	garantijos

Laimėjęs konkursą dalyvis privalės už�krin� sutar�es įvykdymą LR civilinio kodekso nustatytu (-ais)
prievolių įvykdymo už�krinimo būdu (-ais): LR ar užsienyje registruoto banko garan�ja ar kredito
unijos išduota garan�ja, ar draudimo bendrovės išduotu laidavimo raštu. Už�krinimo vertė – 10 %
sutar�es vertės be PVM. 
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Pagrindinės	�inansavimo	sąlygos	ir	atsiskaitymo	tvarka	bei	(arba)	nuorodos	į	atitinkamas	jas
reglamentuojančias	nuostatas

Pirkėjas už Dalį suteiktų paslaugų - sutvarkyto dumblo kiekio (žr. Sutar�es 1.1. ir 1.2. punktus)
Tiekėjui moka pateikus sąskaitą faktūrą per „E. sąskaita“. Jeigu Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą
anksčiau nei yra priimtas Paslaugų atlikimo rezultatas arba tą pačią dieną – tai Pirkėjas už Paslaugas
Tiekėjui sumoka per 7 (septynias) kalendorines dienas po Paslaugų atlikimo rezultato perdavimo
Pirkėjui dienos. 

Su	sutartimi	susijusios	sąlygos

Sutarties	vykdymo	sąlygos

Žiūrė� pridedamus dokumentus - Sutar�es 5 skyrių "Šalių atsakomybė" 

IV	dalis:	Procedūra

Aprašymas

Procedūros	tipas

Atviras konkursas

Administracinė	informacija

Pasiūlymų	ar	prašymų	dalyvauti	priėmimo	terminas

Data:  2020-10-30
Vietos laikas:  09:00

Kalbos,	kuriomis	gali	būti	teikiami	pasiūlymai	ar	prašymai	dalyvauti

Lietuvių

Minimalus	laikotarpis,	per	kurį	dalyvis	privalo	užtikrinti	pasiūlymo	galiojimą

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

Vokų	su	pasiūlymais	atplėšimo	sąlygos

Data:  2020-10-30
Vietos laikas:  09:45

VI	dalis:	Papildoma	informacija

Informacija	apie	periodiškumą

Tai pasikartojan�s pirkimas:  ne

Informacija	apie	elektroninius	darbo	srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai

Peržiūros	procedūros

Peržiūros	institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT-44312
LT
El. paštas: kauno.apygardos@teismas.lt

Metinis	pirkimų	planas

Dumblo tvarkymo paslaugų pirkimas

mailto:kauno.apygardos@teismas.lt
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/PlannedProcurement/DetailsExt/be612b45-302c-4c90-a363-6f426b0c491e

