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GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMAS

Informuojame, kad nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas bei vokų su pasiūlymais

susipažinimo pradžios laikas, atitinkamai tikslinami Konkurso sąlygų 5.4, 5.7 ir 8.1 p. 

Tikslinamas 

punktas

Yra Turi būti

Pirkimo sąlygų

5.4 p. 

5.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo

pateikti raštu pagal Konkurso sąlygų

priede Nr. 1 pateiktą formą. Pasiūlymas

pateikiamas užklijuotame voke. Ant voko

turi būti užrašytas tiekėjo pavadinimas ir

adresas, taip pat užrašas: „Gamtinių dujų

pirkimas iš tiekėjų 2022-2024 metais.

Pasiūlymas. Neatplėšti iki 2022 m.

liepos 27 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos

Respublikos laiku)”. Vokas su pasiūlymu

grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu

pasiūlymas pateiktas neužklijuotame

voke.

5.4. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki

2022 m. rugpjūčio 3 d. 13 val. 00 min.

(Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus

jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai

atvykus šiuo adresu: UAB „Litesko“,

Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius,

Lietuva.
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5.7 p.

5.7. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki

2022 m. liepos 27 d. 10 val. 00 min.

(Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį

paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus

šiuo adresu: AB „Šiaulių energija”,

Pramonės g. 10, Administracinis pastatas,

LT-78502 Šiauliai, Lietuva, voką su

pasiūlymu pateikiant administratorei.

Administratorė gautą pasiūlymą nedelsiant

registruoja, nurodo ant voko gavimo dieną,

valandą ir minutę. Vėliau gautas

pasiūlymas yra nenagrinėjamas. Tiekėjo

prašymu Įsigyjančioji organizacija

nedelsdama pateikia rašytinį patvirtinimą,

kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir

nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. 

5.7. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki

2022 m. rugpjūčio 3 d. 13 val. 00 min.

(Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus

jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai

atvykus šiuo adresu: AB „Šiaulių

energija”, Pramonės g. 10,

Administracinis pastatas, LT-78502

Šiauliai, Lietuva, voką su pasiūlymu

pateikiant administratorei.

Administratorė gautą pasiūlymą

nedelsiant registruoja, nurodo ant voko

gavimo dieną, valandą ir minutę. Vėliau

gautas pasiūlymas yra nenagrinėjamas.

Tiekėjo prašymu Įsigyjančioji

organizacija nedelsdama pateikia

rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo

pasiūlymas yra gautas, ir nurodo

gavimo dieną, valandą ir minutę. 
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8.1 p.

8.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami

Komisijos posėdyje, kuris įvyks AB

,,Šiaulių energija” Administracinio pastato

III aukšte, Pasitarimų kabinete, Pramonės

g. 10, Šiauliai, Lietuva. Posėdžio pradžia

2022 m. liepos 27 d. 10 val. 00 min.

(Lietuvos Respublikos laiku).

8.1. Vokai su pasiūlymais bus

atplėšiami Komisijos posėdyje, kuris

įvyks AB ,,Šiaulių energija”

Administracinio pastato III aukšte,

Pasitarimų kabinete, Pramonės g. 10,

Šiauliai, Lietuva. Posėdžio pradžia

2022 m. rugpjūčio 3 d. 13 val. 00 min.

(Lietuvos Respublikos laiku).

Energijos ir kuro pirkimo komisijos pirmininkė                                            Audronė Čepulienė 
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