AB „Klaipėdos energija“ 2014 m. birželio mėn. iš nepriklausomų šilumos gamintojų
superkami šilumos kiekiai
Šilumos energija iš NŠG 2014 m. birželio mėn. bus superkama vadovaujantis AB „Klaipėdos
energija“ Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašo 20 punktu ir žemiau
pateiktomis pastabomis:
1. Iš mažiausią kainą pasiūliusios UAB „Izobara“ šilumos energija bus perkama birželio mėn. 1  8
ir 14  30 dienomis vidutine 0,67 MW galia.
2. Iš AB „Klaipėdos baldai“ ir UAB „Baltijos elektrinių investicijos“ šilumos energija bus perkama
visą mėnesį pasiūlyta vidutine valandine galia.
3. Birželio mėn. 1  8 dienomis iš UAB „Fortum Klaipėda“ bus nupirktas trūkstamas, miesto
šilumos poreikiui užtikrinti, šilumos kiekis (lentelėje pateikti planuojami nupirkti šilumos kiekis ir
vidutinė valandinė galia).
4. Birželio mėn. 9  30 dienomis iš UAB „Pramonės energija“ bus nupirktas trūkstamas, miesto
šilumos poreikiui užtikrinti, šilumos kiekis (lentelėje pateikti planuojami nupirkti šilumos kiekis ir
vidutinė valandinė galia).
5. Šilumos energija nebus superkama iš bendrovių, pasiūliusių didžiausią šilumos kainą:
5.1. Birželio mėn. 1  8 dienomis iš UAB „Pramonės energija“.
5.1. Birželio mėn. 1  13 dienomis iš UAB „Geoterma“.
Nepriklausomas šilumos
gamintojas

Derinimo
data

Šilumos
energijos kaina,
cnt/kWh

UAB „Izobara“

2014-05-22

6,80

402

0,67

AB „Klaipėdos baldai"

2014-05-22

6,99

1200

1,67

UAB „Baltijos elektrinių
investicijos“

2014-05-22

7,00

3456

4,80

UAB „Fortum Klaipėda“

2014-05-22

7,30

3962

20,63

UAB „Pramonės energija“

2014-05-22

12,99

6696

12,68

UAB „Geoterma“

2014-05-22

14,86

4284

10,50

-

-

20000

Viso

Tiekiamas šilumos
energijos kiekis,
MWh

Vidutinė valandinė
galia (apkrovimas),
MW

Pastabos:
1) 2014 m. birželio 9 – 13 d. numatyti planiniai šilumos tinklų hidrauliniai bandymai pietinėje miesto
dalyje (į pietus nuo Kauno g.), todėl šiuo laikotarpiu negalės dirbti UAB „Izobara" ir UAB
„Geoterma“.
2) UAB „Fortum Klaipėda“, dėl planuojamo atliekų deginimo jėgainės remonto, birželio mėnesį
dirbs iki 8 d. 22-00 val.
3) UAB „Geoterma“ šilumos energiją tieks minimalia leidžiama jėgainei 10,5 MW galia.

