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(įsigyjančiosios organizacijos duomenys)

Viešųjų pirkimų tarnybai

SKELBIMAS APIE ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR

ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMĄ

2021  m. spalio                 d. 

1. ĮSIGYJANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Oficialus pavadinimas ir kodas    Akcinė bendrovė ,,Šiaulių energija“, įmonės kodas 245358580

Oficialaus pavadinimo ir kodo patikslinimas (pildyti, jei šie duomenys keitėsi)

Įsigyjančiosios organizacijos padalinys – skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)

Buveinės adresas

Pramonės g.10, Šiauliai

Pašto indeksas

LT-78502

Šalis

Lietuva

Kontaktinis asmuo

Inga Sargūnienė

Telefonas

+370 41 59 12 24

El. paštas

inga.s@senergija.lt

Faksas

+370 41 54 03 07

Interneto adresas (-ai): (nurodyti tikslius URL)

http://www.senergija.lt/

Pagrindinis įsigyjančiosios organizacijos adresas:

Pramonės g.10  Šiauliai

Adresas, kuriuo galima tiesiogiai susipažinti su pirkimo dokumentais:

https://www.senergija.lt/kuro-ir-energijos-pirkimai/

Elektroninis pasiūlymų teikimas (jei taikoma):

netaikoma.

2. AR ĮSIGYJANČIOJI ORGANIZACIJA YRA ĮGALIOTA KITOS ĮSIGYJANČIOSIOS ORGANIZACIJOS 

ATLIKTI PIRKIMĄ?
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Taip Ne x

3. PIRKIMO OBJEKTAS (nurodyti perkamą energijos išteklių rūšį ir pavadinimą)

Biokuras ...

Gamtinės dujos

Kita x Elektros energija ...

3.1. TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS (nurodyti ir visas paslaugas, kurias bus privalu teikti pagal pirkimo 

sutartį)

Tiekėjas perka elektros energiją kintamais valandiniais  įkainiais. Preliminarus planuojamas  įsigyti elektros energijos 

kiekis – 810 000,00  kWh.   Įsigyjančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto kiekio.  Tiekėjas turi atlikti  ir

elektros energijos balansavimo paslaugą.

4. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ KIEKIS (atsižvelgiant į visus galimus pirkimo sutarties pratęsimus)

Kiekis Mato vienetas
 810 000 kWh

5. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ TIEKIMO TERMINAI, PRISTATYMO VIETA IR TRANSPORTAVIMO 

SĄLYGOS

Įsigyjančiosios organizacijos objektai, kuriems reikalinga tiekti elektros energiją yra Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone. 

Visi objektai prijungti prie AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) tinklų.

6. PIRKIMO OBJEKTO SKIRSTYMAS Į DALIS, KURIŲ KIEKVIENAI BUS SUDAROMA PIRKIMO 

SUTARTIS

Taip Ne x

Jei taip, pasiūlymai turi būti teikiami:

(pažymėti tik vieną langelį)

Vienai daliai Vienai, kelioms ar visoms dalims Visoms dalims

7. SUTARTIES TRUKMĖ

Arba: laikotarpis mėnesiais arba dienomis nuo sutarties sudarymo

Arba: pradžia 2 0 2 2 0 1 0 1 ir pabaiga 2 0 2 2 1 2 3 1

8. SUTARTIS GALI BŪTI PRATĘSTA

Taip Ne x

Jei taip, nurodyti pirkimo sutarties pratęsimų skaičių ir laiką, kuriam pirkimo sutartis gali būti pratęsta:

Elektroninio dokumento nuorašas
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9. INFORMACIJA IR DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS TIEKĖJŲ  KVALIFIKACIJĄ: teisę verstis 

energijos ištekliaus tiekimo veikla, ekonominę ir finansinę būklę, techninį pajėgumą (jei taikoma)

  Tiekėjas turi teisę verstis ta elektros energijos tiekimo veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. Pateikiama:

1) Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (toliau-VERT) leidimas/licencija verstis nepriklausomo elektros

energijos tiekimo veikla Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Įsigijančioji organizacija pati patikrins duomenis Licencijų informacinėje sistemoje https://www.licencijavimas.lt/lis-

epp-app/public/licenceSearch arba

VERT puslapyje https://www.regula.lt/elektra/Puslapiai/licencijos%20ir%20leidimai/nepril\klausomo-elektros-

energijos-tiekimo-licencijas-leidimus-turincios-imones.aspx.

Įsigyjančioji organizacija užfiksuos ir išsaugos susipažinimo su pasiūlymais dienos duomenis.

2) Tiekėjo deklaracija (patvirtinimas) pasirašyta tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kurioje tiekėjas deklaruoja, kad

yra sudaręs balansavimo elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi arba yra 

sudaręs balansavimo elektros energija pirkimo-pardavimo sutartį su balansavimo elektros energija tiekėju, kuris yra 

sudaręs balansavimo elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi.

10. PIRKIMO BŪDAS

Atviras konkursas x Skelbiamos derybos

10.1. Energijos išteklių pirkimo būdo pasirinkimo pagrindas

Atviras konkursas pasirinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 redakcija) patvirtintų  Įmonių, veikiančių 

energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių  (aktualia 

redakcija)  20.2 punkto nuostatomis.

11. AR BUVO SKELBIAMAS IŠANKSTINIS SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ?

Taip Ne x

Jei taip, nurodyti skelbimo indeksą ir paskelbimo datą:

Indeksas

Paskelbimo data

12. PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINAS

Data: 2 0 2 1 1 1 1 7 Laikas (valanda ir minutės): 1 0 : 0 0

12.1. Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas

lietuvių

12.2. Pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis

Taip Ne x
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13. PAPILDOMA INFORMACIJA

Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke iki 2021 m. lapkričio 17  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,  administratorei, LT–78502 Šiauliai, Lietuva.

Generalinis direktorius Virgilijus Pavlavičius

(įsigyjančiosios organizacijos vadovo arba jo

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas, pavardė)

Skelbimo paskelbimo data (pildyti nereikia, sistema užpildo automatiškai)

Pakeitimai:

1.

Viešųjų pirkimų tarnyba, Įsakymas

Nr. 1S-89, 2018-06-06, paskelbta TAR 2018-06-11, i. k. 2018-09713

Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. Įsakymo Nr. 1S-178 „Dėl Skelbimų apie energijos ar

kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

pakeitimo
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DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) .

Dokumento pavadinimas (antraštė) Skelbimas.  Elektros energijos įsigijimas 2022 
metams kintamais valandiniais įkainiais.

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-10-29 Nr. PD-174

Adresatas  - 

Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties 
parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) 
pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data

Pasirašymas: Administracija-Generalinis 
direktorius Virgilijus Pavlavičius 2021-10-29

Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų 
dokumentų failų skaičius

0

Papildomi metaduomenys Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
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