AB „Klaipėdos energija“ 2015 m. balandžio mėn. iš nepriklausomų šilumos gamintojų
superkami šilumos kiekiai

Nepriklausomas šilumos
gamintojas

Derinimo
data

Šilumos
energijos kaina,
euro ct/kWh

2015.03.23

2,12

2880

4,00

2015.03.23

2,50

35856

68,00

AB „Klaipėdos energija“

2015.03.23

2,50

8160

20,00

UAB „Izobara“

2015.03.23

2,85

119

0,45

AB „Klaipėdos baldai"

2015.03.23

2,89

694

1,70

UAB „Pramonės energija“

2015.03.23

2,98

291

15,00

UAB „Geoterma“

2015.03.23

3,41

0

15,00

-

-

48000

124,15

UAB „Baltijos elektrinių
investicijos“
UAB „Fortum Klaipėda“

Viso

Tiekiamas šilumos
energijos kiekis,
MWh

Vidutinė valandinė
galia (apkrovimas),
MW

PASTABOS.
1. 2015 m. balandžio mėn. iš nepriklausomų šilumos gamintojų planuojamas supirkti šilumos kiekis
paskirstytas įvertinus šias sąlygas:
1.1. šildymo sezono pabaiga numatoma balandžio 17 d. (imtinai);
1.2. nešildymo sezono vidutinis valandinis šilumos poreikis – 30 MW;
1.3. kadangi NŠG pasiūlytas šilumos energijos kiekis ženkliai viršija miesto poreikį, iš didžiausią
kainą pasiūliusios UAB „Geoterma“ šiluma balandžio mėn. nebus superkama;
1.4. iš mažiausią kainą pasiūliusios UAB „Baltijos elektrinių investicijos“ bus nupirkta visa,
pasiūlyta patiekti, šilumos energija;
1.5. šildymo sezono laikotarpiu:
a. iš UAB „Fortum Klaipėda“, AB „Klaipėdos energija“, UAB „Izobara“ ir AB „Klaipėdos
baldai" planuojamas nupirkti šilumos energijos kiekis paskaičiuotas pagal šių bendrovių
siūlomą darbo laiką ir vidutinę valandinę galią proporcingai šildymo sezono trukmei,
b. jei šilumos poreikis atitinkamą parą bus mažesnis, nei NŠG pasiūlytas patiekti vidutine
valandine galia, superkamos šilumos energijos kiekis bus mažinamas ar šiluma visai
nesuperkama iš gamintojų, pasiūliusių didžiausią kainą,
c. šilumos poreikiui didėjant, pirmoje eilėje šilumos energija bus superkama iš NŠG,
pasiūliusių mažiausią kainą.
1.6. nešildymo sezono laikotarpiu:

d. iš UAB „Fortum Klaipėda“ šilumos energija bus superkama 26 MW vidutine valandine
galia,
e. iš AB „Klaipėdos energija“, UAB „Izobara“, AB „Klaipėdos baldai" ir UAB „Pramonės
energija“ šilumos energija, dėl sumažėjusio miesto šilumos poreikio, nebus superkama.
2. Dėl netolygaus šilumos vartojimo balansavimo sąnaudų mokestis balandžio mėn. nebus taikomas.
3. Faktiškai balandžio mėn. iš NŠG nupirktas šilumos kiekis priklausys nuo šildymo sezono trukmės.

