
AUTOMOBILIŲ DEGALŲ (DYZELINAS, BENZINAS) PIRKIMO 

 T E C H N I N Ė    S P E C I F I K A C I J A 

 

1. Tiekėjas parduoda dyzelinį kurą ir benziną A95E automobiliams, fiksuojant įsigyjamų 

prekių kiekį ir kainą mokėjimo kortelėmis. Tiekėjas privalo sudaryti sąlygas perkančiajai 

organizacijai prekių įsigyti pagal faktinį perkančiosios organizacijos poreikį, bet kurioje Tiekėjo 

degalinėje, atsiskaitant Tiekėjo išduotomis kortelėmis. 

2. Tiekėjas privalo nemokamai išduoti perkančiajai organizacijai mokėjimo kortelių kiekį  

pagal perkančiosios organizacijos pateiktą poreikį. 

3. Tiekėjas išduoda naujas ir keičia susidėvėjusias mokėjimo korteles nemokamai. 

4. Turi būti galimybė kiekvienai kortelei nustatyti mėnesio limitą. 

5. Kortelės turi turėti galimybę būti skirtos atsiskaitymui tik už tam tikrą degalų rūšį ar 

visas degalų rūšis. Jei Tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, Tiekėjo ir subtiekėjų degalinėse turi būti 

atsiskaitoma ta pačia kortele. 

6. Turi būti garantuojamas nepertraukiamas degalų (dyzelinio kuro ir benzino A95E) 

užpylimas visą parą darbo, nedarbo bei švenčių dienomis degalinėse, esančiose  Marijampolės 

mieste ir kituose didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus). 

Bent viena Tiekėjo arba jo pasirinkto subtiekėjo degalinė, prekiaujanti dyzeliniu kuru ir benzinu 

A95E Marijampolėje turi būti ne toliau kaip 3 kilometrai nuo Greitosios medicinos pagalbos stoties 

pastato (P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė) ir bent po vieną degalinę Kalvarijoje ir Kazlų Rūdoje turi 

būti ne toliau kaip 10 kilometrų nuo Greitosios medicinos pagalbos stoties postų patalpų (Vytauto g. 

19, Kalvarija ir Vytauto g. 45, Kazlų Rūda). 

7. Tiekėjas suteikia nuolaidą kiekvienam litrui degalų nuo jų mažmeninės kainos. 

8. 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. 

9. Dyzelinis kuras privalo atitikti LST EN 590:2009+A1:2010 kokybės standartų 

reikalavimus, benzinas A-95E turi atitikti LST EN 228:2013 kokybės standartų reikalavimus. 

10. Preliminarus perkamo kuro kiekis 24 mėnesiams (nurodyti kiekiai yra preliminarūs, t. 

y. perkančioji organizacija neįsipareigos nupirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio degalų arba 

esant būtinybei turės teisę pirkti daugiau degalų nei nurodyta pirkimo dokumentuose): 

 

Eil. 

Nr. 

Prekės  pavadinimas Mato vienetas Preliminarus kiekis 

(24 mėnesiai) 

1. Benzinas A-95E litrai 7200 

2. Dyzelinas litrai 110 000 

 

11. Tiekėjas turės pateikti (el. būdu) suderintos formos ataskaitą apie kiekvieną kortelę, 

ataskaitoje turės būti nurodomas kortelės Nr., įsigyto kuro pavadinimas, kiekis, data, laikas, kaina ir 

suma. 

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl Techninės specifikacijos projekto galima teikti iki 2016 m. 

vasario 25 d. 9.00 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, paštu (adresas P.Kriaučiūno g. 2, 

Marijampolė), faksu (8 343) 55 838, el. paštu gmpstotis@gmail.com 
_________ 
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