
 
 
 
 

 
 

 
AB “KLAIPĖDOS ENERGIJA” 

 
(įsigyjančiosios organizacijos pavadinimas) 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 140249252, PVM mokėtojo kodas LT 402492515, 
adresas Danės g. 8, Klaipėda, faksas . (370-46) 410870el.p. klenergija@klenergija.lt 

(įsigyjančiosios organizacijos duomenys) 
 
Viešųjų pirkimų tarnybai 
 
 

ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI 
GAMINTI, PIRKIMO PROCEDŪRŲ ATASKAITA 

 
2021 m._lapkričio 9_d. Nr.______ 

 
 
 

1. PIRKIMO NUMERIS  
 
 
2. ĮSIGYJANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS 
 
 

Oficialus pavadinimas ir kodas  
AB „Klaipėdos energija“, į.k. 140249252 
Oficialaus pavadinimo ir kodo patikslinimas (pildyti, jei šie duomenys keitėsi) 

Įsigyjančiosios organizacijos padalinys – skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia) 

Buveinės adresas 
Danės g. 8, Klaipėda 
Pašto indeksas 
LT-92109 

Šalis  
Lietuva 

Kontaktinis asmuo  
Skaidra Tunaitienė 

Telefonas  
(8 46) 39 22 26 

El. paštas  
skaidra.tunaitiene@klenergija.lt  

Faksas 

Interneto adresas (-ai): (nurodyti tikslius URL) 
http://www.klenergija.lt  
Pagrindinis įsigyjančiosios organizacijos adresas: 
 
Adresas, kuriuo galima tiesiogiai susipažinti su pirkimo dokumentais: 
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt  
 

3. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI ĮSIGYJANČIAJAI ORGANIZACIJAI? (jeigu taip, 
pildyti 3.1 papunktį ) 
 

Taip  Ne X 
 
 
3.1. Įsigyjančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas 

Ataskaitos tipinė forma, 
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos  
direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu  
Nr. 1S-179 

mailto:skaidra.tunaitiene@klenergija.lt
http://www.klenergija.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
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Kodas ir pavadinimas:    
 

Pavadinimo patikslinimas:  
  

Buveinės adresas:  
  

Telefonas:  
 

4. PIRKIMO BŪDAS 
 

Atviras konkursas X       Skelbiamos derybos               Neskelbiamos derybos  
 

 
 
4.1. Energijos išteklių įsigijimo būdo pasirinkimo motyvas 
2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 741 patvirtintų Įmonių, veikiančių energetikos 
srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių  20.2 punktas.  

 
 
5. PIRKIMO OBJEKTAS (nurodyti perkamą energijos išteklių rūšį ir pavadinimą, pagal sistemoje pateiktą klasifikatorių) 
 

Biokuras     ... 
     
Gamtinės dujos     
     
Kita X  Elektros energija ... 

 
 
5.1. TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS (nurodyti ir visas kitas paslaugas, kurias bus privalu teikti pagal 
pirkimo sutartį) 
Elektros energija 2021 – 2022 metams (~13,5 GWh), įskaitant balansavimą 
 

 
 

6. PASIŪLYMŲ PATEIKIMO DATA (pildyti, tik jei buvo atliktas pirkimas   
neskelbiamų derybų būdu)  

 
7. PASIŪLYMUS PATEIKĘ TIEKĖJAI 
 

Tiekėjo kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis 
     
     

 
 
7.1. PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ KAINOS 
 

Pirkimo objekto 
dalies (-ių) numeris  

(-iai) 
Tiekėjo kodas, pavadinimas 

 
Pasiūlymo kaina 

(EUR) 
    
    

 
8. ATMESTI PASIŪLYMAI 
 

Pirkimo objekto dalies 
(-ių) numeris  

(-iai) 
Tiekėjo kodas, pavadinimas Pasiūlymo atmetimo 

priežastys   

    
    

9. LAIMĖJĘ TIEKĖJAI, KURIE ATSISAKĖ PASIRAŠYTI PIRKIMO SUTARTIS 
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Tiekėjo kodas, pavadinimas 
  
  

 
10. SUDARYTA PIRKIMO SUTARTIS 

 
TAIP   NE X 

 
10.1. Informacija apie pirkimo sutartį (pildoma tiek kartų, kiek reikia) 
 

Pirkimo 
objekto 

dalies (-ių) 
numeris  

(-iai) 

Tiekėjo kodas, 
pavadinimas 

Pavadini
mo 

patikslini
mas 

Sutarties 
sudarymo 

data 

Sutartyje 
nustatyta bendra 
pirkimo objekto 

dalies (-ių) 
vertė/Bendra 
numatoma 

pirkimo 
sutarties vertė 

(EUR) (įskaitant 
visus privalomus 

mokesčius ir 
atsižvelgiant į 
visus galimus 

pratęsimus 

Pirkimo 
sutarties 

galiojimo 
terminas 

Pirkimo 
sutartyje 

nustatytas 
energijos 
išteklių 
kiekis, 

mato vnt. 

Pirkimo 
sutartyje 
nustatyta 
energijos 
išteklių 
vieneto 

kaina, EUR 

         
         

 
 

10.2. Pirkimo sutarties nesudarymo priežastys 
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. „Dėl įmonių, veikiančių 
energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių 
patvirtinimo“ Nr. 277 (aktuali redakcija) 118 punktu, nutraukta pirkimo (skelbimo  Nr. SK-126) procedūra  
 

 
11. PAPILDOMA INFORMACIJA 
 
 
 

 

Pirkimo komisijos pirmininkė 
 

   Skaidra Tunaitienė 

(įsigyjančiosios organizacijos vadovo 
arba jo įgalioto asmens pareigų 

pavadinimas) 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 
 

 
 
Ataskaitos paskelbimo data (pildyti nereikia, sistema užpildo automatiškai) 
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