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1.

BENDROSIOS NUOSTATOS.

1.1. AB "Klaipėdos energija“ (kodas 140249252), adresas Danės g. 8, Klaipėda (toliau – Įsigyjančioji
organizacija) numato atviro konkurso būdu atlikti elektros energijos, reikalingos šilumos energijai gaminti,
pirkimą 2021 metams.
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 taisyklių (toliau – Taisyklės) aktualia redakcija.
1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos 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 Įsigyjančiosios organizacijos generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta pirkimo komisija,
įgaliota atstovauti bendrovę energijos ar kuro, reikalingo šilumos energijai gaminti pirkimo procedūrose
(toliau – Komisija).
1.5. Įsigyjančioji organizacija pirkimo dokumentus, įskaitant skelbimą apie pirkimą, technines specifikacijas,
dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), esmines pirkimo sutarties sąlygas skelbia centrinėje viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje ir savo internetiniame puslapyje, interneto adresu www.klenergija.lt,
skiltyje informacija verslui (kuro pirkimai).
1.6. Įsigyjančiosios organizacijos bendravimas su tiekėju vyks per kontaktinį asmenį. Bet kokia informacija,
prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas įsigyjančiosios
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. Įsigyjančioji organizacija nėra atsakinga už išlaidas, susijusias su pasiūlymo pirkimui parengimu ir
pateikimu, neatsižvelgiant į Pirkimo eigą ar rezultatus.
2.

PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam elektros energijos
kiekiui.
2.2. Pirkimo objektas - elektros energija AB „Klaipėdos energija“ objektams Klaipėdos ir Gargždų m. 2021
metams. Paskirtis - šilumos gamyba Klaipėdos ir Gargždų m. AB „Klaipėdos energija“ eksploatuojamose
katilinėse.
2.3. Preliminarus perkamos elektros energijos kiekis – 9,35 GWh.
2.4. Elektros energijos planuojami mėnesiniai poreikiai, kokybės reikalavimai ir kitos tiekimo sąlygos nurodyti
Techninėje užduotyje, priede Nr. 1.
2.5. Perkama elektros energija bus vartojama įsigyjančiosios organizacijos objektuose prijungtuose prie
skirstomųjų elektros tinklų, esančių Klaipėdos mieste ir Gargždų miestuose (priedas Nr. 1). Visi objektai
prijungti prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) tinklų.
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 turi užtikrinti tiekėjas.
2.8. Tiekėjas turi užtikrinti nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą po pirkimo sutarties įsigaliojimo.
3.

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA, KVALIFIKACIJĄ APIBŪDINANTYS DOKUMENTAI,
VERTINIMO KRITERIJAI
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3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi
nurodytus 1 lentelėje.
Eil.
Nr.
3.1.1.

Kvalifikacinis reikalavimas

atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus,

1 lentelė
Atitikimą kvalifikaciniam reikalavimui įrodantys dokumentai

Tiekėjas turi turėti teisę
Tiekėjas turi turėti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
verstis
veikla,
kuri (VERT)
ar
kitos
kompetentingos
institucijos
išduotą
reikalinga
pirkimo licenciją/leidimą verstis nepriklausomo elektros energijos tiekėjo
sutarčiai įvykdyti
veikla Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Jei duomenys pasiekiami viešuose registruose, Įsigyjančioji
organizaciją pasiūlymų pateikimo dieną pati patikrins duomenis
VERT puslapyje
https://www.regula.lt/elektra/Puslapiai/licencijos%20ir%20leidimai/
nepriklausomo-elektros-energijos-tiekimo-licencijas-leidimusturincios-imones.aspx
arba Licencijų informacinėje sistemoje
https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

3.2. Užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir
tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d.
Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 681699).
3.3. Reikalavimai atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams: kvalifikacinių reikalavimų
3.1.1. p. turi atitikti visi grupėje dalyvaujantys tiekėjai kartu.

4.

ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji turi pateikti jungtinės veiklos sutarties tinkamai
patvirtintą kopiją.
4.2. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyta ir numatyta:
4.2.1. kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai, vykdant numatomą sudaryti su Pirkėju sutartį;
4.2.2. šios sutarties atsakingas partneris;
4.2.3. solidari jungtinės veiklos sutarties šalių atsakomybė už tinkamą prievolių vykdymą;
4.2.4. kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo įsigyjančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo
vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).
4.3. Nereikalaujama, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Pirkėjui pasiūlius
sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
5.

PASIŪLYMŲ RENGIMO, PATEIKIMO REIKALAVIMAI

5.1. 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.
5.2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo siūlyti visą 2.3 punkte nurodytą elektros energijos kiekį.
5.3. Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pasirašytas pasiūlymas pateikiamas raštu, užklijuotame voke. Pasiūlymo
lapai su priedais turi būti sunumeruoti, sutvirtinti tarpusavyje taip, kad negalima būtų jų išardyti nepaliekant
tokį išardymą patvirtinančių žymių (pavyzdžiui, 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.
5.4. 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. Jei pasiūlymą
pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas
dokumentas, suteikiantis parašo teisę.
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5.5. Pasiūlymą sudaro Tiekėjų pateiktų dokumentų ir duomenų visuma:
5.5.1. Užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 2.
5.5.2. Pirkimo dokumentuose nurodyti Tiekėjo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams įrodantys
dokumentai.
5.5.3. Kiti pirkimo dokumentuose nurodyti dokumentai (bendros veiklos sutartis (jei sudaroma),
įgaliojimai pasirašyti pasiūlymą, ir pan.)
5.6. 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.
5.7. 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.
5.8. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos, t.y. iki
2020-12-01 13:00 val. Pavėluotai pateikti pasiūlymai nepriimami ir neatplėštas vokas grąžinamas atgal
Tiekėjui. Vokas su pasiūlymu grąžinamas ir tuo atveju, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
5.9. Pasiūlymai pateikiami šiuo adresu: Danės g. 8, LT-92109 Klaipėda, AB „Klaipėdos energija",
administracinis pastatas, 3 aukštas pristatant tiesiogiai (įteikiant sekretorei), per kurjerį arba
atsiunčiant paštu.
5.10. Pasiūlymo vokas turi būti užklijuotas taip, kad jo nepažeidus nebūtų galima atplėšti. Užklijavimo vietose
vokas užantspauduojamas. Ant voko užrašomas tiekėjo pavadinimas, adresas, telefono numeriai,
elektroninio pašto adresas, kokiam pirkimui pasiūlymas pateikiamas, nurodoma, kad vokas negali būti
atplėštas iki 2020-12-01 13:00 val.
5.11. Įsigyjančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Sutarties įvykdymas bus
užtikrinamas netesybomis ir/ar bauda (12.15 ir 12.16 punktai).
6. INFORMACIJA KAIP PSIŪLYME TURI BŪTI APSKAIČIUOTA IR IŠREIKŠTA KAINA
6.1. Pasiūlymuose nurodoma aktyviosios elektros energijos kaina pateikiama eurais
6.2. Tiekėjai privalo siūlyti visą kiekį, nurodytą pirkimo sąlygų 2.3 punkte.
6.3. Į elektros energijos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, įskaitant balansavimą.
Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti kainą pagal konkurso sąlygų 2 priede nustatytą formą. Lentelėje
pateikiama - Nord Pool Spot elektros energijos biržos Lietuvos zonos ataskaitinio mėnesio vidutinė elektros
energijos kaina Eur/kWh, tiekėjo nekintanti marža Eur/kWh bei bendra kaina su visais kitais mokesčiais.
6.4. Pirkėjas su Tiekėju atsiskaito pagal Pagrindinių pirkimo sutarties sąlygų (šių pirkimo sąlygų 12 skyrius)
12.12 p. nustatytą kainodarą ir 12.14. p. nustatyta tvarka.
6.5. Sutarties kaina pirkimo sutarties galiojimo metu nebus indeksuojama.
6.6. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma
kaina, nurodyta žodžiais.

7.

PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI, PATIKSLINIMAI

7.1. 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 mažiau kaip prieš 6 darbo dienas iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos.
7.2. 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 CVP IS ir įsigyjančiosios
organizacijos internetiniame puslapyje.
8.

VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO VIETA IR LAIKAS

8.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami: 2020-12-01 13:00 val. Danės g. 8, LT-92109 Klaipėda, AB
„Klaipėdos energija" administraciniame pastate, kabinete Nr. 212 (II aukštas), adresu Danės g. 8, Klaipėda.
8.2. Vokų plėšimo procedūra bus atliekama Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.
9.

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, NAGRINĖJIMAS
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9.1. Pasiūlymai bus nagrinėjami ir vertinami
Tiekėjams nedalyvaujant, vadovaujantis Taisyklių
X skyriaus nuostatomis.
9.2. Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina.
9.3. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio
valiuta, jos bus perskaičiuojamos Lietuvos piniginiais vienetais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą
Lietuvos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
9.4. Pasiūlymų nagrinėjimo metu bus nustatoma ar Tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu tiekėjas pateikia netikslius, neišsamius
kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, įsigyjančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti,
papildyti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą.
9.5. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno Pasiūlymą pateikusio Tiekėjo kvalifikacinių duomenų. Teisę
dalyvauti tolesnėse Pirkimo procedūrose turi tie Tiekėjai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka Pirkimo
dokumentuose nustatytus reikalavimus. Įvertinus tiekėjų kvalifikaciją, toliau vertinamas pasiūlymų
atitikimas pirkimo dokumentų reikalavimams.
9.6. Radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, Įsigyjančioji organizacija privalo paprašyti
tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su
pasiūlymais atplėšimo posėdyje paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas,
tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
9.7. Įsigyjančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti
arba leisti pakeisti pasiūlymo turinio esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo
dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus;
9.8. Jeigu tiekėjas pateikia netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu
teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, ar jų
nepateikia, privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą
protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo įsigyjančiosios organizacijos
prašymo išsiuntimo.
9.9. Komisija atmeta Tiekėjo pasiūlymą jei:
9.9.1. Tiekėjas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų nurodytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų
arba Įsigyjančiajai organizacijai paprašius, per jos nurodytą terminą nepapildė ir/ar nepatikslino
netikslių ir neišsamių kvalifikacijos duomenų;
9.9.2. Pateiktas pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų;
9.10. Komisija gali atmesti visus pateiktus pasiūlymus, jeigu visų tiekėjų pasiūlytos kainos yra per didelės ir
nepriimtinos.
9.11. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kriterijus ir tvarką Tiekėjų
pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas) ir
laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymų eilė nustatoma kainų didėjimo tvarka. Tuo atveju, kai kelių Tiekėjų
pasiūlymų kaina yra vienoda, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Tiekėjas, kurio vokas su
pasiūlymu pateiktas anksčiausiai.
9.12. Laimėjusiu pasiūlymu bus pripažintas mažiausios kainos pasiūlymas, atitinkantis visus pirkimo
dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pranešimas apie laimėjusį pasiūlymą išsiunčiamas visiems
pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo.
10. SUTARTIES PASIRAŠYMAS.
10.1. Sutartis sudaroma su tuo tiekėju, kurio pasiūlymas Komisijos sprendimu pripažintas geriausiu. Geriausią
pasiūlymą pateikusiam tiekėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo raštu
pranešama, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, ir nurodoma, iki kurio laiko reikia atvykti sudaryti
pirkimo sutarties.
10.2. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigia pirkimo sutarties 5
kalendorinių dienų atidėjimo terminas, kuris prasideda nuo įsigyjančiosios organizacijos pranešimo apie
pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams dienos.
10.3. 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.
10.4. Jei pirkimo procedūros bus nutraukiamos, pranešimai apie tai bus išsiųsti nevėliau kaip per 3 darbo dienas
visiems pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams.
10.5. Sudarius pirkimo sutartį, Pirkėjas kitiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas išsiunčia pranešimus apie pirkimo sutarties sudarymą. Pranešime nurodoma, su kuo pasirašyta
pirkimo sutartis, pirkimo objektas ir sutartyje nurodyta kaina.
10.6. Jei laimėtojas raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki įsigyjančiosios organizacijos nurodyto laiko
nepasirašo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, tuomet
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siūloma sudaryti sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas
tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį.

pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po

11. GINČŲ SPRENDIMAS
11.1. Ginčai sprendžiami Taisyklių XI skyriuje nustatyta tvarka.
12. PAGRINDINĖS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
12.1. Sutarties objektas – elektros energija AB „Klaipėdos energija“ eksploatuojamiems objektams. Preliminarus
perkamas kiekis 9,35 GWh. Elektros energijos tiekimo pradžia – 2021 m. sausio 1d. 00.00 val., tiekimo
pabaiga – 2021 m. gruodžio 31 d. 24.00 val. Tiekėjas turi užtikrinti nenutrūkstamą elektros energijos
tiekimą po pirkimo sutarties įsigaliojimo.
12.2. Elektros energijos priėmimo (prekybos) vieta elektros tinklų ir Vartotojo elektros įrenginių nuosavybės riba.
12.3. Elektros energijos balansavimo paslaugą užtikrina Tiekėjas.
12.4. Pagal Sutartį parduotos ir nupirktos elektros energijos kiekiu laikomas faktiškai Vartotojo suvartotas iš
elektros tinklų elektros energijos kiekis per atitinkamą Ataskaitinį laikotarpį.
12.5. Tuo atveju, jei Vartotojui priskirti elektros energijos komercinės apskaitos prietaisai yra prijungti prie
automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos, Vartotojo faktiškai suvartotas iš elektros tinklų elektros
energijos kiekis kiekvienai atitinkamo Ataskaitinio laikotarpio valandai nustatomas pagal šių komercinės
apskaitos prietaisų rodmenis.
12.6. Tuo atveju, jei Vartotojui priskirti elektros energijos komercinės apskaitos prietaisai ar jų dalis yra
neprijungti prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos, Vartotojo faktiškai suvartotas iš elektros
tinklų elektros energijos kiekis kiekvienai atitinkamo Atskaitinio laikotarpio valandai, ar atitinkama jo dalis,
apskaičiuojami elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
12.7. Pradinius elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis, nuo kurių pradedamas skaičiuoti Tiekėjo
patiektos elektros energijos kiekis, Vartotojas pateikia Tiekėjui ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną
pradėjus tiekti elektros energiją pagal Sutartį. Vartotojas pilnai atsako prieš Tiekėją ir (ar) trečiuosius
asmenis, jei jo pateikti duomenys yra nepilni ar netikslūs.
12.8. Tuo atveju, jei elektros energijos apskaitos prietaisai sugenda ar yra sugadinami, nutraukiamos ar kitaip
pažeidžiamos plombos, pažeidžiamos kitos su elektros energijos apskaita susijusios plombuojamos vietos
(nepriklausomai nuo to, kas atliko šiuos veiksmus) ir dėl to nėra įmanoma pagrįstai nustatyti Vartotojo
objektuose faktiškai suvartoto elektros energijos kiekio, taip pat kitais teisės aktų nustatytais neapskaitinio
elektros energijos naudojimo atvejais, pagal Sutartį perkamos ir parduodamos elektros energijos kiekiai
apskaičiuojami teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
12.9. Šalių įsipareigojimai: Tiekėjas įsipareigoja pateikti ir parduoti elektros energiją Vartotojui, o Vartotojas
įsipareigoja sumokėti Tiekėjui už suvartotą elektros energiją, kuri reikalinga Vartotojo objektams, Sutartyje
nustatyta tvarka ir sąlygomis.
12.10. Šalių atsakomybė: Šalys atsako už tinkamą Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, Lietuvos
Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse, kituose
elektros energijos tiekimą ir vartojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta apimtimi, tvarka bei
sąlygomis.
12.11. Tiekiamos elektros energijos kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir
Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisinių aktų reikalavimus.
12.12. Kainodara taikoma atsiskaitant už suvartotą elektros energiją: Nord Pool Spot elektros energijos
biržos Lietuvos zonos ataskaitinio mėnesio vidutinė elektros energijos kaina Eur/kWh pridedant tiekėjo
pasiūlytą maržą Eur/kWh.
Nord Pool Spot elektros energijos biržos kainos skelbiamos https://www.nordpoolgroup.com/Marketdata1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Monthly/?view=table).
12.13. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos teisės aktams dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydžio, akcizo
dydžio ir (ar) viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) įkainių dydžio pasikeitimo, kuriais būtų
keičiami PVM, akcizų ar VIAP įkainių dydžiai, pirkimo sutartyje nustatytos energijos išteklių kaina ir (ar)
bendra pirkimo sutarties vertė tikslinamos prie energijos išteklių kainos be PVM, akcizų ir (ar) VIAP
įkainių pridedant naują PVM, akcizą ir (ar) VIAP įkainį, šalims pasirašant pirkimo sutarties priedą.
Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nekeičiama.
12.14. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka: elektros energijos suvartojimo kiekis per mėnesį apskaitomas vieną
kartą. Tiekėjas iki einamo mėnesio 5 d. pateikia PVM sąskaitą - faktūrą už faktiškai suvartotą elektros
energijos kiekį per ataskaitinį mėnesį. Vartotojas, gavęs Tiekėjo išrašytą sąskaitą - faktūrą atsiskaito už
elektros energiją ne vėliau kaip iki 15 einamojo mėnesio kalendorinės dienos (jei po ataskaitinio mėnesio 15
(penkiolikta) diena yra ne darbo diena, už suvartotą aktyviąją elektros energiją Įsigyjančioji organizacija
apmoka po jos einančią darbo dieną).
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12.15. Šalis Sutartyje nustatytais terminais neįvykdžiusi
savo piniginių prievolių, privalo mokėti kitai šaliai
0,02 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti
dieną.
12.16. Jeigu aktyvioji elektros energija pardavimo laikotarpiu Įsigyjančiajai organizacijai būtų nepatiekta dėl
Tiekėjo kaltės ir dėl šios priežasties Įsigyjančioji organizacija galiojant šiai sutarčiai turėtų pirkti aktyviąją
elektros energiją brangiau, nei numatyta šioje sutartyje, iš tiekėjo, kuriam pagal įstatymus priskirta vykdyti
aktyviosios elektros energijos tiekimą tais atvejais, kai nepriklausomas tiekėjas nevykdo įsipareigojimo
tiekti ir Įsigyjančioji organizacija negali pasirinkti kito nepriklausomo tiekėjo, tai tokiu atveju Tiekėjas
įsipareigoja sumokėti Įsigyjančiajai organizacijai kainų skirtumą tarp aukščiau minėto tiekėjo patiektos
aktyviosios elektros energijos kainos ir šioje sutartyje nustatytos aktyviosios elektros energijos kainos.
12.17. Draudžiama 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
pažeisti Taisyklių 3 punkte nustatyti principai ir tikslai, ir kai yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos
sutikimas, kad tokie pirkimo sutarties sąlygų pakeitimai būtų padaryti.
12.18. Šalys gali raštišku pranešimu nutraukti Sutartį įspėję prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, kai kita šalis
nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
12.19. Ginčų nagrinėjimo tvarka. Visus Vartotojo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš Sutarties ar su ja susijusius,
Šalys sprendžia derybomis. Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo
dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos
Respublikos teismui pagal Lietuvos Respublikos teisę.
12.20. Nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal
Sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po
Sutarties įsigaliojimo dienos.

13. PRIEDAI.
13.1. Priedas Nr. l Techninė specifikacija ir elektros energijos poreikiai planuojami mėnesiams.
13.2. Priedas Nr.2 Pasiūlymo lapas.
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Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ UŽDUOTIS

Techninė specifikacija ir Elektros energijos suvartojimas mėnesiais (Techninės užduoties 1 priedas)
pateikiami atskirais failais

Pirkimo sąlygų priedas Nr.2
Herbas arba prekių ženklas
(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“
(įsigyjančioji organizacija))
PASIŪLYMAS
DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO
____________ Nr.______
(Data)
Tiekėjo pavadinimas ( kodas)
Tiekėjo adresas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Telefono numeris/ Fakso numeris
El. pašto adresas
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šiuose pirkimo
dokumentuose.
Mes siūlome šias prekes bei patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose
nurodytus reikalavimus, į siūlomą elektros energijos kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos,
tame tarpe balansavimas:
Eil.
Nord Pool Spot
Tiekėjo
Įkainis,
Akcizo Įkainis su Numatoma
Nr. Pavadinimas
elektros
fiksuota EUR/kWh mokestis akcizu,
s kiekis
energijos biržos
marža,
(3+4)
EUR/kWh EUR/kW
kWh
Lietuvos zonos EUR/kWh
h
ataskaitinio
(5+6)
mėnesio (spalio
mėn.) vidutinė
elektros
1
2
3 kaina,
4
5
6
7
8
energijos
EUR/kWh
Elektros
1
9 350 000
energija

Suma
su akcizu
(7x8)
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PVM 21 %
Iš viso su PVM ir akcizu
Pastabos:
- Lentelės 4 skiltyje nurodoma fiksuota tiekėjo marža EUR /kWh numatomam laikotarpiui, kuri bus įrašoma į
sutartį.
- Vertinant pasiūlymus, bus vertinama tiekėjo marža EUR /kWh. Vokų atplėšimo protokole bus fiksuojama ir
tolesnėse pirkimo procedūrose vertinama pasiūlymuose nurodyta tiekėjo marža EUR /kWh.
- Bendra pasiūlymo kaina nurodoma suapvalinta iki dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
Pasiūlyme pateikta informacija konfidenciali/nekonfidenciali (įrašyti) __________
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (įrašyti):_____________________________
Pasiūlymas galioja 30 dienų.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

