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AB „Šiaulių energija“ turto pardavimo aukciono būdu 
organizavimo ir vykdymo taisyklių 3 priedas 

                          
 
 
AKCINĖS BENDROVĖS  „ŠIAULIŲ ENERGIJA” TERMOFIKACINĖJE ELEKTRINĖJE 

PAGAMINTOS ELEKTROS ENERGIJOS PARDAVIMO ORGANIZAVIMO IR 
VYKDYMO TAISYKLĖS 

 
I. PREAMBULĖ 

 
1. Atsižvelgiant į tai, kad akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ (toliau – Bendrovė)  turto 
pardavimo aukciono būdu organizavimo ir vykdymo taisyklės (toliau – Aukciono taisyklės) neapima 
Bendrovės termofikacinėje elektrinėje pagamintos elektros (toliau – Elektra) pardavimo tvarkos, šios 
Bendrovės termofikacinėje elektrinėje pagamintos elektros energijos pardavimo  organizavimo ir 
vykdymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Bendrovės termofikacinėje elektrinėje 
pagamintos elektros pardavimo tvarką.  
2. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 
2.1. Komisija – Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu, ne mažiau kaip iš 3 (trijų) asmenų 
(narių), sudaryta komisija, Turto pardavimui organizuoti.  
2.2. Konkursas – Bendrovės vykdomo viešojo (skelbiamo) konkurso  arba neskelbiamos apklausos 
procedūra skirta parduoti Elektrą   
2.3. Tiesioginės derybos – neįvykus konkursui, nes nepateiktas nei vienas tinkamas pasiūlymas, 
vykdoma derybų procedūra su visais pasiūlymus pateikusiais tiekėjais.        
 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 
 
3. Komisija, gavusi tarnybinį pranešimą dėl reikalingo vykdyti elektros pardavimo konkurso, 
rengia Konkurso sąlygas.  
4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Elektros energijos 
rinkos taisyklėmis ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiomis Taisyklėmis. 
Prieš pradėdami darbą Komisijoje, Komisijos nariai turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją 
(Aukciono taisyklių 1 priedas) ir konfidencialumo laikymosi pasižadėjimą (Aukciono taisyklių 2 
priedas). 
5. Komisija sprendimus priima posėdyje. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 
pusė Komisijos narių, o jei Komisija sudaryta iš 3 (trijų) asmenų – kai posėdyje dalyvauja visi 
Komisijos nariai.  
6. Komisija priima sprendimus paprasta balsų dauguma, atviru balsavimu.    
7. Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Protokolą surašo Komisijos narys, paskirtas 
posėdžio sekretoriumi. Protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.  
8. Komisija, Taisyklėse nustatyta tvarka organizuodama Elektros pardavimą, parengia Konkurso 
sąlygas ir pateikia jas tvirtinti Bendrovės generaliniam direktoriui. Gavusi patvirtintas Konkurso 
sąlygas, Elektros pardavimo procedūras (Konkurso sąlygų siuntimas dalyviams, tiesioginių derybų 
vedimas, laimėtojo ir kitų dalyvių informavimas, sutarties sudarymo organizavimas) Komisija 
paskiria vykdyti vienam iš komisijos narių. 
9. Komisija, Taisyklėse nustatyta tvarka organizuodama Elektros pardavimą, parengia 
neskelbiamos apklausos sąlygas ir jas patvirtina. 
10. Jei, vykdant viešą Konkursą arba neskelbiamą apklausą, nebuvo gautas nei vienas priimtinas 
pasiūlymas, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos,  Komisija turi teisę pereiti į tiesiogines derybas 
su pasiūlymus pateikusiais dalyviais. Bendrovė derasi su visais  pasiūlymus pateikusiais dalyviais. 
Derybų vykdymo tvarką nustato Komisija derybų dokumentuose. 
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11. Tiesioginių derybų metu Komisija derasi su kiekvienu iš į derybas kviečiamų dalyvių dėl jų 
pateiktų pasiūlymų ir pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų, siekdama geriausio rezultato pagal 
Konkurso sąlygose keliamus reikalavimus. Komisija turi teisę nuspręsti, ar reikalaus iš dalyvio 
pateikti galutinius raštu pasiūlymus. Derybas laimi dalyvis, kurio pasiūlymas yra   ekonomiškai 
naudingiausias. 
  

III. ELEKTROS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS  
 
12. Elektros pirkimo-pardavimo sutartis  pasirašoma su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą 
pateikusiu dalyviu. 
13. Elektros pirkimo-pardavimo sutartį pasirašo Bendrovės generalinis direktorius, jam nesant – jo 
funkcijas laikinai atliekantis pavaduotojas arba kitas Bendrovės generalinio direktoriaus įgaliotas 
darbuotojas.  
14. Nelaimėjusiems Konkurso dalyviams išsiunčiamas pranešimas apie Komisijos sprendimą.  
 
 
 
 
Generalinis direktorius                                                                      Virgilijus Pavlavičius 


