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1. Prekės pavadinimas: Suskystintos naftos dujos (SPBT) skirtos šilumos gamybai (toliau -

Kuras).  

2. Kokybė: Kuro kokybė turi atitikti LST EN 589:2008 arba lygiaverčius standartų kokybės 

reikalavimus, bet privalomai turi tenkinti šiuos papildomus reikalavimus: 

Komponentinė sudėtis, % pagal svorį : 

Propano ir propileno – ne mažiau 50, 

Metano, etano ir etileno kiekis  – nenormuojamas, 

Butano, butileno kiekis – ne didesnis 47. 

Vandenilio sulfido ir merkaptaninės sieros kiekis, % mas – ne didesnis 0,013, 

 tame skaičiuje H₂S – ne didesnis 0,003.  

Bendras sieros kiekis (po odoravimo) mg/kg – ne didesnis 50. 

Vandens ir šarmo kiekis, esant 0 °C – nėra. 

Kvapo intensyvumas, balais, ne mažesnis – 3. 

Tankis, esant 15 °C, kg/m³ - nenormuojamas. 

3. Naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai skirti šilumos gamybai, prekės kodas pagal 

kombinuotąja nomenklatūrą 2711 12 11, 2711 13 97, 2711 14 00, 2711 19 00, 2711 12 97. 

4. Kuro tiekimo laikotarpis:  nuo sutarties parašymo dienos ir galioja vienerius metus. 

5. Apimtys: Maksimalus perkamo Kuro kiekis pagal sutartį - 48 000 kg. 

6. Įsigyjančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso Kuro kiekio, nes Kuro poreikis 

priklauso nuo šilumos poreikio šildymo sezono metu.  

7. Kuro pristatymas:  

7.1. Kuro užsakymas pateikiamas el. paštu.  

7.2. Kuro pristatymas į talpyklas turi būti vykdomas šiais adresais:  

 Ibutonių g. 2A, Žibartonių k., Krekenavos sen. Panevėžio r. 

 Vytauto g. 42, Krekenava, Panevėžio r.  

 Truskavos g. 27, Linkaučių k., Panevėžio r.  

7.3. Kuras pristatomas Tiekėjo transportu ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo užsakymo 

pateikimo dienos; 

7.4. Kuras pristatomas darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 15:00 val., penktadieniais iki 14:00 

val.; 

7.5. Minimalus Kuro pristatymas – 1 000 kg. 

8. Su atvežtu Kuru pateikiami dokumentai:  

8.1.  dujų kokybės pažymėjimas; 

8.2.  kokybės pažyma (dujų sudėtis procentais ) išduota prie kokybės pažymėjimo; 

8.3. saugos duomenų lapas; 

8.4. krovinio važtaraštis;  

8.5. PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodoma kuro kaina, antkainis arba nuolaida - Eur/kg, 

transportavimo paslaugos kaina. 

8.6.  AB „Orlen Lietuva“ kainų protokolas, prekės atkrovimo ir PVM sąskaitos faktūros 

išrašymo momentu Propanų ir butanų mišinio – Bazinė kaina. 
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