
Ataskaitos tipine forma,
patvirtinta Vie5qjq pirkimq tarnybos
direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. isakymu
Nr. 1S-179

(Ataskaitos tipind forma)

AB,,Klaipe
(isigyj andiosios organizacij os pavadinimas)

Danes g. 8,LT92109, Klaipeda
(isigyj andiosios organizacij os duomenys (kodas, adresas)

Vie5qjq pirkimq tarnybai

ENERGIJOS AR KURO, KURIU REIKIA ELEKTROS IR SILUMOS ENERGIJAI
GAMINTI, PIRKIMO PROCEDURU ATASKAITA

2016 m. vasario 24 d. Nr.

1. PIRKTMO NUMERIS

2.ISIGYJANETOSTOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Pavadinimas ir kodas AB,,Klaip€dos energijaoo 140249252

Pavadinimo ir kodo patikslinimas (pildyti, jei iie duomenys keitesi)

[sigyjaniiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)

Buveinds adresas Dan€s g. 8, Klaip€da

Pa5to indeksas LT92109, Salis Lietuva

Kontaktinis asmuo Sisitas Adomaitis Telefonas 8 46 392267

El. pa5tas sigitas. adomaitis@klenergij a.lt Faksas 8 46 410867

Interneto adresas (-ai):www.klenergija.lt

Pagrindinis isigyjaniiosios organizacijos adresas: Dands g. 8, Klaipdda

Adresas, kuriuo galima tiesiogiai susipaZinti su pirkimo dokumentais:



3. AR PIRKIMO IGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI ISIGYJANCIAJAI ORGANIZACIJAI? (jeigu taip,
pildyti 3,1 papunkti )

raip I Ne fxl

3.1. fsigyjandiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas

Kodas ir pavadinimas:

Pavadinimo patikslinimas:

Buveines adresas:

Telefonas:

4. PIRKIMO BUDAS

Atviras konkursas I Skelbiamos derybos t] Neskelbiamos derybos

5. PIRKIMO OBJEKTAS (nurodyti perkamq energijos iitekli4 ruii ir pavadinimq, pagal sistemoje pateiktq ktasifikatori1)

Biokuras

Gamtines dujos

Kita

T
r
til

5.I. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DEL KURIU TIEKEJAI
PASIULYMUS SKAIEIUS: E
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas j dalis)

suskystinlos du.jos |  . . .

BUVO PRASOMI PATEIKTI ATSKIRUS

4.1. Energiios iStekliq isigii imo biido pasirinkimo motyvai (pasrindimas)

Suskystintomis naftos dujomis energijos i5tekliq birZoje neprekiaujama.
Pirkimas atliekamas vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. Lietlos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 741
patvirtintomis fmoniq, veikiandiq energetikos srityje, energijos ar kuro, kuriq reikia elektros ir Silumos
energijai gaminti, pirkimq taisykliq lI ir 45 punktu.
lsig,,janiioji organizacija pirkimui (pirkimams) organizuoti ir atlikti privalo sudaryti pirkimq komisijq (toliau -
Komisija), nustatyti jai uZduotis ir suteikti visus jgaliojimus atlikti iias uiduotis. Jeigu atskiro pirkimo verte neviriija 5
800 eurq be PVM ir bendra tokiq pirkimy verte per einamuosius finansinius metus arba l2 menesi4 neviriija 5 procentta
bendros isig,,janiiosios organizacijos energijos iitekliq pirkimqverrcs, tukius pirkimus gali atlikti isigjaniiosios
organizacijos vadovo paskirtas asmuo - pirkimq organizatorius.

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

Suskystintos duios, turindios atitikti LST EN 589:2008 arba lysiaverdius standartu kokvbes reikalavim



6. PASIULYMU PATEIKIMO DATA (pitrtyti, jei pirkimas
atliktas neskelbiam4 deryb4 budu)

7.  PASIULYMUS PATEIKE TIEKEJAI

7.1. PATEIKTU PASIULYMU KAINOS

8. ATMESTIPASIULYMAI

9. LAIMEJ4 TIEKEJAI, KURIE ATSISAKE PASIRASYTI PIRKIMO SUTARTIS

Tiekeio kodas, pavad inimas

rO. SUDARYTA PIRKIMO SUTARTIS

TAIP

Tiekejo kodas, pavadinimas Pavadinimo
patikslinimas

Adresas Salis

I  10856894 RAB Suskystintos naftos duios Ki5kenq k., Klaipedos rai.LT96226 Lietuva
r456334s6UAB Junetinis duiu centras TilZes e. 157. Siaulia LT54000 Lietuva
r45221680 UAB Grivzas J. Kazlausko e. 33. V lnius Lietuva

Pirkimo objekto
dalies (iq) numeris

(-iai)
Tiekejo kodas, pavadinimas Pasitilymo kaina

(EUR)
I I  10856894RAB Suskvstintos naftos duios 1162,9s
I t456334s6UAB Junst inis duiu centras I  1 5 8 . t 2
I 14s22r680UAB Grivzas 1288,80

Pirkimo objekto dalies
(-iq) numeris

(-iai)
Tiekejo kodas, pavadinimas Pasifilymo atmetimo

prieZastys

Pirki
mo
obje
kto

dalie
s ( -

Tiekejo kodas,
pavadinimas

Pa
va
di
ni
m
o

Pirkimo
sutarties

sudarymo
data

Pirkimo
sutatlyje
nustat)'ta
bendra
pirkimo

obiekto dalies

Pirkimo
sutarties

galiojimo
terminas

Pirkimo
sutartyje

nustatltas
energijos

i5tekliq kiekis,
mato vnt.

Pirkimo sutafiyje
nustaty.ta

energijos iStekliq
vieneto kaina,

EUR

10.1. Informacija apie pirkimo sutarti $s) (pildoma tiek kartq, kiek reikia)



iq)
num
eris
(-iai)

pa
ti
ks
li
ni
m
AS

(-iq)
vertd/Bendra
numatoma

pirkimo
sutarties verte

(EUR)

$skaitant
visus

privalomus
mokesiius ir

atsiivelgiant i
visus galimus
nratesimus)

I r45633456 UAB
Jungtinis
dujrl
cenffas

2016-02-
1 a
t t

1077,67 20r6-03-
t7

4 t 222,66

10.2. Pirkimo sutarties nesudarymo prieZastys

11. PAPILDOMA INFORMACIJA

VieSqjq pirkimq grupes vadove

ftsigl aniiosios or ganizacij os v adovo
arba jo igalioto asmens pareigtl

povadinimas)

Ataskaitos paskelbimo data (pil dyti ner eikia,

fT-t-Tt lrt [T_-]
s is t em a uip i I do autom atii kai)

Jolanta Mickevidiene
(vardas ir pwarde)


