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1. BENDROSIOS NUOSTATOS. 

 

1.1. AB "Klaipėdos energija“ (kodas 140249252), adresas Danės g. 8, Klaipėda (toliau –  Perkančioji 

organizacija) numato skelbiamų derybų būdu atlikti elektros energijos, reikalingos šilumos 

energijai gaminti, pirkimą. 

1.2. Pirkimas atliekamas vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu Nr. 741 patvirtintomis Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių 

reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės). 

1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėţtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos 

įstatyme, Taisyklėse ir kituose energetikos srityje veikiančių įmonių pirkimus 

reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

1.4. Pirkimą atlieka Perkančiosios organizacijos generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta pirkimo 

komisija, įgaliota atstovauti bendrovę energijos ar kuro, reikalingo šilumos energijai gaminti 

pirkimo procedūrose (toliau – Komisija). 

1.5. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus, įskaitant skelbimą apie pirkimą, technines 

specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), esmines pirkimo sutarties sąlygas skelbia 

savo internetiniame puslapyje, interneto adresu  www.klenergija.lt , Skiltyje informacija verslui. 

1.6. Perkančiosios organizacijos bendravimas su tiekėju vyks per kontaktinį asmenį. Bet kokia 

informacija, prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas 

perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas bus vykdomas raštu t.y. faksu arba 

elektroniniu paštu. Kontaktinis asmuo: Skaidra Tunaitienė, tel. (8 ~ 46) 39 22 26, faks. (8 ~ 46) 41 

08 70, el.paštas skaidra.tunaitiene@klenergija.lt.  

1.7. Perkančioji organizacija nėra atsakinga uţ išlaidas, susijusias su pasiūlymo pirkimui parengimu ir 

pateikimu, neatsiţvelgiant į Pirkimo eigą ar rezultatus. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1.Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam energijos 

kiekiui. 

2.2.Pirkimo objektas-elektros energija. 

2.3. Preliminarus perkamos elektros energijos kiekis – 8,7 GWh. Pagal poreikį papildomai gali 

būti perkama dar 2÷3 GWh elektros energijos. 
2.4. Elektros energijos planuojami mėnesiniai poreikiai ir kitos tiekimo sąlygos nurodyti priede Nr. 1. 

2.5. Perkama elektros energija bus vartojama perkančiosios organizacijos objektuose prijungtuose prie 

skirstomųjų elektros tinklų, esančių Klaipėdos mieste ir Gargţdų miestuose. Visi objektai prijungti 

prie AB „LESTO" tinklų (priedas Nr. 1).  

2.6. Tiekiamos elektros energijos kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos 

Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisinių aktų reikalavimus. 

2.7. Elektros energijos balansavimo paslaugą atlieka tiekėjas. 

2.8. Tiekėjas turi uţtikrinti nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą po pirkimo sutarties įsigaliojimo.  

http://www.klenergija.lt/
mailto:skaidra.tunaitiene@klenergija.lt
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3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA, KVALIFIKACIJĄ APIBŪDINANTYS DOKUMENTAI, 

VERTINIMO KRITERIJAI 

 

3.1.  Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, 

nurodytus 1 lentelėje. Šie reikalavimai yra įrodymas, kad Tiekėjas yra kompetentingas, patikimas 

ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutarties sąlygas. 

 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Kvalifikacinis reikalavimas Atitikimą kvalifikaciniam reikalavimui įrodantys 

dokumentai 

3.1.1. Tiekėjas yra registruotas 

įstatymų nustatyta tvarka. 

Tiekėjas turi pateikti ūkio subjekto ūkinės 

veiklos registraciją patvirtinančio dokumento 

kopiją arba atitinkamos uţsienio šalies 

institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, 

valstybės įgaliotų  institucijų paţymos, kaip yra 

nustatyta toje valstybėje, kurioje Tiekėjas 

registruotas) išduotą dokumentą (originalą arba 

tinkamai patvirtintą kopiją) 

3.1.2. Tiekėjas turi turėti teisę 

parduoti elektros energiją 

Tiekėjas turi pateikti Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos ar atitinkamos 

uţsienio šalies institucijos nustatyta tvarka išduotos 

galiojančios elektros energijos nepriklausomo tiekimo 

licencijos kopiją 

3.1.3. Tiekėjas turi turėti galimybę 

teikti elektros energijos 

balansavimo paslaugą. 

Tiekėjas turi pateikti sutarties kopiją su įmone, 

teikiančia elektros energijos balansavimo 

paslaugą, ar dokumentą, įrodantį, kad Tiekėjas 

yra šios paslaugos teikėjas. 

3.1.4. Tiekėjas turi patirties 

parduodant elektros energiją. 

Tiekėjas turi būti sudaręs ir be 

priekaištų ne maţiau kaip 6 

(šešis) mėnesius vykdantis bent 

vieną energijos pardavimo-

pirkimo sutartį, nemaţesniam 

kaip 12 GWh elektros energijos 

tiekimui.  

Tiekėjas turi pateikti laisvos formos 

deklaraciją, patvirtintą vadovo ar įgalioto asmens 

parašu ir įmonės antspaudu (jei turi) kurioje būtu 

nurodoma su kitais pirkėjais sudarytų galiojančių 

sutarčių skaičius, pirkėjų pavadinimai, sutartyse 

nurodyti parduoti-pirkti elektros energijos 

kiekiai. 

 

3.2.  Uţsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl 

dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo paţyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo" (Ţin., 2006, 

Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl uţsienio valstybėse išduotų dokumentų 

legalizavimo panaikinimo (Ţin., 1997, Nr. 68-1699). 

3.3.  Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą 

informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

3.4. Reikalavimai atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams: kvalifikacinių 

reikalavimų 3.1.1. – 3.1.4 punktus turi atitikti visi grupėje dalyvaujantys tiekėjai kartu.  

 

4. PASIŪLYMŲ RENGIMO, PATEIKIMO REIKALAVIMAI. 

 

4.1. Pasiūlymus Tiekėjas turi parengti, lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi 

būti pateiktas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. 
4.2.  Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pasirašytas pasiūlymas pateikiamas raštu, uţklijuotame voke.  
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4.3. Pasiūlymo lapai su priedais turi būti sunumeruoti, sutvirtinti tarpusavyje taip, kad 

negalima būtų jų išardyti nepaliekant tokį išardymą patvirtinančių ţymių (pavyzdţiui, surišti ar 

sutvirtinti kniedėmis, tai yra sutvirtinti tarpusavyje), ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti 

tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu. Pasiūlymo (su priedais) paskutinio lapo antrojoje pusėje turi 

būti nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas ir (ar) padėtas antspaudas (jeigu jie turi 

antspaudą), nurodyta pavardė, pareigos (jeigu jos yra) ir pasiūlymo lapų skaičius.  

4.4.  Pasiūlymas turi būti pasirašytas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens. Pateikdamas pasirašytą pasiūlymą, 

Tiekėjas sutinka su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme 

pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.  
4.5. Pasiūlymą sudaro Tiekėjų pateiktų dokumentų ir duomenų visuma: 

 4.5.1. Uţpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 2. 

 4.5.2. Pirkimo dokumentuose nurodyti Tiekėjo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams įrodantys 

dokumentai. 

 4.5.3. Elektros energijos pirkimo sutarties projektas (Tiekėjo). 

 4.5.4. Kiti pirkimo dokumentuose nurodyti dokumentai (bendros veiklos sutartis (jei sudaroma), 

įgaliojimai, ir pan.) 

4.6.   Tiekėjo pasiūlymas galioja jame nurodytą laiką. Šis laikas turi būti ne trumpesnis, negu 30 dienų 

po jo pateikimo. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 

tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose. 

4.7.  Tiekėjas dėl to paties pirkimo objekto gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Šis apribojimas taikomas 

ir Taisyklių 9.11 papunktyje nurodytiems tiekėjams, priklausantiems susijusių įmonių grupei, tai 

yra visi asmenys, susiję nurodytais būdais, gali pateikti tik vieną pasiūlymą dėl to paties pirkimo 

objekto. Jeigu atskirus pasiūlymus pateikia tiekėjai, tarpusavyje susiję pagal Taisyklių 9.11 

papunktyje nurodytus kriterijus, vėliau pasiūlymą pateikusio tiekėjo dokumentai atmetami kaip 

neatitinkantys šiame Taisyklių punkte nustatytos sąlygos. 

4.8. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos, t.y. iki 2014-12-

05 13:00 val.. Pavėluotai pateikti pasiūlymai nepriimami ir neatplėštas vokas grąţinamas atgal 

Tiekėjui.  

4.9. Pasiūlymai pateikiami šiuo adresu: Danės g. 8, LT-92109 Klaipėda, AB „Klaipėdos 

energija", juos pristatant tiesiogiai, per kurjerį arba atsiunčiant paštu. 

4.10. Pasiūlymo vokas turi būti uţklijuotas taip, kad jo nepaţeidus nebūtų galima atplėšti. Uţklijavimo 

vietose vokas uţantspauduojamas. Ant voko uţrašomas tiekėjo pavadinimas, adresas, telefono 

numeriai, elektroninio pašto adresas, kokiam pirkimui pasiūlymas pateikiamas, nurodoma, kad 

vokas negali būti atplėštas iki 2014-12-05   13:00 val.. 

4.11. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pirminį pasiūlymą.  

4.12. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo uţtikrinimo. 

4.13. Perkančioji organizacija nereikalauja sutarties įvykdymo uţtikrinimo garanto.  

 

5. INFORMACIJA KAIP PSIŪLYME TURI BŪTI APSKAIČIUOTA IR IŠREIKŠTA 

KAINA. 

5.1. Pasiūlyme Tiekėjas kainą nurodo litais uţ 1 kWh be PVM, be akcizo mokesčio, be VIAP, 

uţpildydamas lentelę (Priedas Nr.2), bendrą pasiūlymo kainą. Tiekėjo pasiūlyme turi būti nurodytas 

elektros energijos įkainis kartu su įskaičiuota elektros balansavimo kaina. 
5.2. sutarties kaina pirkimo sutarties galiojimo metu nebus indeksuojama. 

 

6. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI, PATIKSLINIMAI. 

 

6.1. Tiekėjai gali paprašyti, kad Komisija paaiškintų pirkimo dokumentus. Komisija į gautą prašymą 

atsakys per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos, jei prašymas gautas ne maţiau kaip prieš 6 darbo 

dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

6.2. Nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Komisija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) 

pirkimo dokumentus. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) visiems Tiekėjams bus išsiųsti ne vėliau 

kaip likus 3 darbo dienom iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos ir paskelbti 

perkančiosios organizacijos internetiniame puslapyje. 

 

7. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO VIETA IR LAIKAS.  
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 10.1.Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami: 2014-12-05 13:00 val. Danės g. 8, LT-92109 Klaipėda, 

AB „Klaipėdos energija" posėdţių salėje. 

 10.2. Vokų plėšimo procedūra bus atliekama Taisyklių nustatyta tvarka.. 

 

8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, NAGRINĖJIMAS, KVIETIMAS DERYBOMS 

 

8.1. Pasiūlymai bus nagrinėjami ir vertinami Tiekėjams nedalyvaujant, vadovaujantis Taisyklių X 

skyriaus nuostatomis, kiek jos neprieštarauja derybų esmei. 

8.2. Pasiūlymų nagrinėjimo metu bus nustatoma ar Tiekėjų kvalifikacija atitinka nustatytus 

kvalifikacinius reikalavimus.  

8.3. Įvertinusi pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kriterijus tiekėjų pasiūlymus, Perkančioji 

organizacija kvies visus nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinkančius Tiekėjus 

derėtis. 

8.4. Vertinimo kriterijumi bus maţiausia 1 kWh kaina be PVM, akcizo ir VIAP mokesčio. 
Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos Lietuvos piniginiais vienetais; jeigu pasiūlymuose 

kainos nurodytos uţsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos Lietuvos piniginiais vienetais pagal 

Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą Lietuvos piniginio vieneto ir uţsienio valiutos santykį 

paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. 

8.5. Kvietimai derėtis visiems nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinkantiems 

Tiekėjams išsiunčiami vienu metu. Tiekėjai kviečiami derėtis laikantis pasiūlymų pateikimo eilės. 

8.6. Pakvietime derėtis bus nurodomas tikslus derybų laikas ir vieta.  

  

9. DERYBOS. SUTARTIES PASIRAŠYMAS. 

 

9.1. Perkančioji organizacija turi teisę su tiekėju derėtis dėl pasiūlymų turinio, kainos ir sutarties 

sąlygų.  

9.2. Su kiekvienu pakviestu derėtis Tiekėju bus deramasi atskirai. 

9.3. Pirkimo laimėtoju bus pripaţintas Tiekėjas su kuriuo bus suderėtos sutarties sąlygos ir kurio 

galutiniame pasiūlyme deryboms nurodyta elektros energijos kaina bus maţiausia. 

9.4. Tiekėjo pasiūlymas laikomas galutiniu, kai jis be pateisinamos prieţasties neatvyksta į derybas. 

9.5. Sutartis sudaroma su tuo tiekėju, kurio pasiūlymas Komisijos sprendimu pripaţintas geriausiu. 

9.6. Sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau nei pasibaigė sutarties atidėjimo terminas nustatytas 

Taisyklių 111 punkte.  

9.7. Kadangi įsigyjančiajai organizacijai Taisyklėse yra nustatyta prievolė teikti pirmenybę energijos 

išteklių įsigijimui birţoje prieš kitus numatytus energijos išteklių įsigijimo būdus, prieš pasirašant 

sutartį, Taisyklių 21 p. nustatyta tvarka, bus vertinama ekonominio naudingumo sąlyga. Su 

pirkimo laimėtoju bus sudaroma sutartis tik tuo atveju, jei įsigyti elektros energiją uţ laimėtojo 

pasiūlytą kainą bus pigiau nei birţoje.  

9.8. Komisija iki sutarties sudarymo turi teisę nutraukti bet kurias pirkimo procedūras, jeigu atsiranda 

ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti arba Taisyklių 118 punkte nustatytu atveju. 

9.9. Jei pirkimo procedūros bus nutraukiamos, pranešimai apie tai bus išsiųsti nevėliau kaip per 3 darbo 

dienas visiems pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams.   

9.10. Skelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu gaunamas bent vienas pirkimo dokumentuose 

nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas ir su pasiūlymą pateikusiu Tiekėju sudaroma 

pirkimo sutartis. 

 

10. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

10.1. Ginčai sprendţiami Taisyklių XI skyriuje nustatyta tvarka. 

 

11. PAGRINDINĖS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS. 

 

11.1. Pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos bus vykdomos vadovaujantis elektros energetikos 

įstatymo ir poįstatyminiais teisės aktais. Elektros energijos tiekimo nutraukimas negalimas.  
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11.2. Pirkimo sutartyje turi būti nustatytas fiksuotas įkainis uţ 1 kWh. Elektros energijos 

įkainis yra be PVM, akcizo ir VIAP, kurie yra priskaičiuojami ir Vartotojo sumokami papildomai 

šiuos mokesčius reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka. Jei po Sutarties įsigaliojimo Tiekėjo 

tiekiama elektros energija yra apmokestinama kitais papildomais valstybės institucijų nustatytais 

mokesčiais, tai tokie mokesčiai taip pat papildomai priskaičiuojami ir sumokami Vartotojo.   

11.3. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka, elektros energijos suvartojimo kiekis per mėnesį apskaitomas 

vieną kartą. Tiekėjas iki einamo mėnesio 10 d. pateikia PVM sąskaitą - faktūrą uţ suvartotą 

elektros energijos kiekį per praėjusį mėnesį. Perkančioji organizacija atsiskaito uţ elektros energiją 

per 30 dienų po sąskaitos faktūros pateikimo perkančiajai organizacijai. 

11.4. Šalis Sutartyje nustatytais terminais neįvykdţiusi savo piniginių prievolių, privalo mokėti kitai 

šaliai 0,02 proc. dydţio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos uţ kiekvieną 

uţdelstą mokėti dieną. 

11.5. Jeigu elektros energija galiojant sutarčiai Vartotojui būtų nepatiekta išimtinai dėl Tiekėjo kaltės 

(bei nesant Vartotojo kaltės) ir dėl šios prieţasties vartotojas galiojant šiai Sutarčiai turėtų pirkti 

elektros energiją brangiau, nei numatyta sutartyje, iš kito tiekėjo, kuriam pagal įstatymus priskirta 

vykdyti elektros energijos tiekimą tais atvejais, kai Tiekėjas nevykdo įsipareigojimo tiekti ir 

Vartotojas negali pasirinkti kito nepriklausomo tiekėjo, tai tokiu atveju Tiekėjas įsipareigoja 

sumokėti Vartotojui kainų skirtumą tarp aukščiau minėto Tiekėjo patiektos elektros energijos 

kainos ir šioje Sutartyje nustatytos elektros energijos kainos. 

11.6. Pirkimo sutarties galiojimas. Pirkimo sutartis bus pasirašoma vienerių metų laikotarpiui nuo 

2015-01-01 iki 2015-12-31. 

11.7. Draudţiama didinti pirkimo kainą ar keisti jos nustatymo būdą per visą pirkimo sutarties 

galiojimo laiką, nurodytą sutartyje, taip pat keisti sudarytos pirkimo sutarties sąlygas. Pirkimo 

sutarties sąlygos sutarties galiojimo laiką negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties 

sąlygas, kurias pakeitus nebūtų paţeisti Taisyklių 3 punkte nustatyti principai ir tikslai, ir kai yra 

gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, kad tokie pirkimo sutarties sąlygų pakeitimai būtų 

padaryti.  

 

12.  PRIEDAI. 

12.1. Priedas Nr. l Techninė specifikacija ir elektros energijos poreikiai planuojami mėnesiams. 

12.2. Priedas Nr.2 Pasiūlymo lapas. 
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TECHNINĖ UŢDUOTIS 

 

Techninė uţduotis pateikiama el. formate atskiru failu – 2015_Elektra_TU.pdf 

 



 

                                                                                                             Priedas Nr.2 
Herbas arba prekių ţenklas 

 

(Tiekėjo pavadinimas) 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, 

pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės 

mokesčio mokėtojas) 
 

 AB „Klaipėdos energija“           
    (perkančioji organizacija)) 

PASIŪLYMAS 

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO 
 

____________ Nr.______ 
                                                                                 (Data) 

Tiekėjo pavadinimas ( kodas)  

 

Tiekėjo adresas   

 

Uţ pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

 

Telefono numeris/ Fakso numeris  

 

El. pašto adresas  

 

 

Šiuo pasiūlymu paţymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamų derybų pirkimo sąlygomis, 

nustatytomis šiuose pirkimo dokumentuose. 

Mes siūlome šias prekes bei patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo 

dokumentuose nurodytus reikalavimus: 
 

Eil

. 

Nr. 

Prekės 

pavadinimas 

Preliminarus 

kiekis 

GWh 

1 kWh 

įkainis 

Litais 
(be PVM, 

akcizo ir be 

VIAP*) 

1 kWh 

įkainis 

Eurais 
(be PVM, 

akcizo ir be 

VIAP*) 

Kaina Lt  

be PVM 
(be akcizo ir 

be VIAP) 

 

3x4 

Kaina Lt 

su PVM 
(be akcizo ir 

be VIAP) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Aktyvioji 

elektros 

energija 

8,7     

IŠ VISO 
  

Pastabos: 

*Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012m.spalio 16d.nutarimu Nr.O3-233 balansavimo energijos 

tiekėjui arba nepriklausomam elektros energijos tiekėjui nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina 

Lentelės 4,5 skiltyse nurodomas fiksuotas elektros energijos įkainis (įskaitant balansavimą) 

numatomam laikotarpiui, kuris bus įrašomas į sutartį.  

 

Bendra pasiūlymo kaina Lt su PVM   ______________________ (suma ţodţiais). 

 

Pasiūlyme pateikta informacija konfidenciali/nekonfidenciali  (įrašyti)     ............ Kartu su 

pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:_____________________________________________ 

 

Pasiūlymas galioja 30 dienų. 

(Tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   

 


