Atviro konkurso būdu sąlygų
1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DĖL KURO (DURPIŲ - PJUVENŲ MIŠINIO) PIRKIMO-PARDAVIMO

AB ,,Rokiškio komunalininkas“ priklausiančioje Juodupės katilinėje, adresu Pergalės g. 2N,
Juodupė, Rokiškio raj., įrengtas bei eksploatuojamas katilas K1 „Margausa“ VSVK-3. Katilo
galingumas 3 MWh, kūrenimui naudojama kuro rūšis – durpių - pjuvenų mišinys.
Reikalavimai kurui:
kuro mišinio sudėtis: trupininės kuro durpės - 80%, bet ne mažiau už 70%;
pjuvenos - 20%, bet ne daugiau už 30%. Deginant kuro mišinį, neturi būti viršyta azoto
oksidų 670 mg/Nm³ ribinė vertė.
Durpės: smulkios frakcijos trupininės kuro durpės, kaloringumas – 2400 kcal/kg (paklaida +/- 400 kcal).
Durpių - pjuvenų mišinio drėgnumas iki 45%; leidžiama tarša atskirais fragmentais, ne
didesniais kaip 100x100x100 mm. – ne daugiau kaip 10 vnt/m3. Tarša žole (švyliu) neleidžiama.
Planuojamas metinis durpių - pjuvenų mišinio poreikis: pagaminti apie 5 000 MWh šiluminės
energijos katile K1; priklausomai nuo oro sąlygų ir Pirkėjo poreikių, kiekis gali būti didesnis arba
mažesnis.
Kuro pristatymo grafikas: iki 2022 m. spalio 6 d.- apie 450 m3 durpių – pjuvenų mišinio pagal
iš anksto su Pirkėju suderintą grafiką; prasidėjus šildymo sezonui - pagal Pirkėjo pareikalavimą, bet
ne vėliau kaip per 24 val. nuo užsakymo pateikimo, kad būtų užtikrinamas ne mažesnis kaip 3 (trijų)
parų kūrenimo rezervas; kuro tiekimo pabaiga – pasibaigus šildymo sezonui.
Kuro pristatymo laikas: darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Intervalai tarp transporto
priemonių atvykimo - ne mažiau 3 valandų.
Kuro tiekimo pabaiga - 2022-2023 m. šildymo sezono pabaiga, nustatoma Rokiškio rajono
savivaldybės direktoriaus įsakymu.
Atlygis už kurą nustatomas pagal pagamintos iš pristatyto kuro šilumos kiekį katile K1.
Atlygis už durpių - pjuvenų mišinio transportavimą (iki 90 m3 ), adresu Pergalės g. 2N,
Juodupė, Rokiškio raj., nustatomas pagal krovinio gabenimo važtaraščius.
Pagamintos šilumos kiekis fiksuojamas pagal katilo K1 apskaitos prietaiso rodmenis,
matavimo vienetas – megavatvalandė (MWh).
Sudarant sutartį Tiekėjas privalo pateikti garantinį raštą, kad nuo 2022 m. spalio 6 d.,
siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą neliečiamo kuro rezervą, jo
gamybinėje bazėje arba kuro sandėliuose bus saugoma 1170 MWh šiluminės vertės arba 2400 m3
durpių - pjuvenų mišinio, kurio kaloringumas ne mažiau 2400 kcal/kg.

