
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

SKELBIMAS APIE ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR 
ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, PIRKIMĄ 

 
2022 m._birželio 16_d. Nr.______ 

 
1. 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 
(8 46) 41 08 70 

Interneto adresas (-ai): (nurodyti tikslius URL) 
http://www.klenergija.lt  
Pagrindinis įsigyjančiosios organizacijos adresas: 
 
Adresas, kuriuo galima tiesiogiai susipažinti su pirkimo dokumentais: 
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kuro-skelbimai-ir-ataskaitos;  
https://www.klenergija.lt/verslui/kuro-pirkimai/ 
Elektroninis pasiūlymų teikimas (jei taikoma): NE 
 

 
2. AR ĮSIGYJANČIOJI ORGANIZACIJA YRA ĮGALIOTA KITOS ĮSIGYJANČIOSIOS ORGANIZACIJOS 
ATLIKTI PIRKIMĄ? 
 

Taip  Ne X 
 
3. PIRKIMO OBJEKTAS (nurodyti perkamą energijos išteklių rūšį ir pavadinimą) 
 

Biokuras     ... 
     
Gamtinės dujos X    
     
Kita    ... 

Skelbimo tipinė forma, 
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu 
Nr. 1S-178. 
 

http://www.klenergija.lt/
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kuro-skelbimai-ir-ataskaitos
https://www.klenergija.lt/verslui/kuro-pirkimai/
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3.1. TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS (nurodyti ir visas kitas paslaugas, kurias bus privalu teikti pagal 
pirkimo sutartį) 
Gamtinės dujos šilumos gamybai  Klaipėdos ir Gargždų miestuose   

 
4. NUMATOMAS PERKAMŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ KIEKIS (atsižvelgiant į visus galimus pirkimo sutarties 
pratęsimus ir atnaujinimus) 
 

Kiekis Mato vienetas 
50 000 MWh 

 
5. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ TIEKIMO TERMINAI, PRISTATYMO VIETA IR TRANSPORTAVIMO 
SĄLYGOS 
Gamtinės dujos bus vartojamos šilumos gamybai Klaipėdos ir Gargždų miestuose AB „Klaipėdos energija“ 
eksploatuojamose katilinėse. Planuojamas  tiekimo laikotarpis nuo 2022 m. spalio 1 d. 7:00 val. iki 2023 m. spalio 1 d. 
07:00 val. (2022 m. IV ketvirtis, 2023 m. I, II, III ketvirčiai ). Pristatymo vieta - virtualus prekybos taškas AB „Amber 
Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemoje.  

 
    

 
6. PIRKIMO OBJEKTO SKIRSTYMAS Į DALIS, KURIŲ KIEKVIENAI BUS SUDAROMA PIRKIMO 
SUTARTIS 
 

Taip  Ne X 
 

Jei taip, pasiūlymai turi būti teikiami: 
(pažymėti tik vieną langelį) 

 
Vienai daliai   Vienai, kelioms ar visoms dalims   Visoms dalims  

 
7. SUTARTIES TRUKMĖ 

 
 Arba: laikotarpis mėnesiais 1 3  arba dienomis     nuo sutarties sudarymo 
           

 
 Arba: pradžia            ir pabaiga           

 
8. SUTARTIS GALI BŪTI PRATĘSTA 

 
Taip  Ne X 

 
Jei taip, nurodyti pirkimo sutarties pratęsimų skaičių ir laiką, kuriam pirkimo sutartis gali būti pratęsta: 
 
 

 
9. INFORMACIJA IR DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS REIKALAUJAMĄ TIEKĖJŲ 
KVALIFIKACIJĄ: teisę verstis atitinkama veikla, ekonominę ir finansinę būklę, techninį pajėgumą (jei 
taikoma) 
 
1.Tiekėjas turi turėti Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą leidimą, suteikiantį 
teisę verstis dujų sektoriuje licencijuojama dujų tiekimo Lietuvos Respublikoje veikla. Įsigyjančioji organizacija pati 
patikrins duomenis Licencijų 
informacinėje sistemoje adresu: https://www.regula.lt/dujos/Puslapiai/sarasai/gamtiniuduju-tiekimo-licencijas-
turincios-imones.asp 
2. Tiekėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas, vykdomas ne teismo tvarka, nėra 
inicijuota priverstinio likvidavimo procedūra ar susitarimas su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos 
procedūros pagal valstybės, kurioje jis įsisteigęs, įstatymus. Įsigyjančioji organizacija savarankiškai patikrina 
duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/ 
3. Tiekėjas neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už 
nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir (ar) turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų 
sistemai. Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 
 · išrašo iš teismo sprendimo arba · Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba  

https://www.registrucentras.lt/jar/p/
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· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, 
patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.  
Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:  
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento* 
Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos. 
 

 
10. PIRKIMO BŪDAS 

 
Atviras konkursas X  Skelbiamos derybos  

 
10.1. Energijos išteklių įsigijimo būdo pasirinkimo motyvas  
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarimu Nr. 277 patvirtintų Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 
energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių 211 punktas 
 

 
 
11. AR BUVO SKELBIAMAS IŠANKSTINIS SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ? 
 

Taip   Ne X 
 
Jei taip, nurodyti skelbimo indeksą ir paskelbimo datą: 
 

Indeksas     
 

Paskelbimo data           
 

12. PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINAS 
 

Data: 2 0 2 2  0 7  0 7 Laikas (valanda ir minutės): 1 0 : 0 0 
 
12.1. Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas 

Lietuvių  
 
12.2. Pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis 
 

Taip  Ne X 
 

13. PAPILDOMA INFORMACIJA 
Pasiūlymai pateikiami šiuo adresu: Danės g. 8, LT-92109 Klaipėda, AB „Klaipėdos energija", administracinis 
pastatas, 3 aukštas pristatant tiesiogiai (sekretoriatas), per kurjerį arba atsiunčiant paštu. 
 

 
Energijos ar kuro, reikalingo šilumos 
energijai gaminti pirkimo komisijos 
pirmininkė 
 

    
Skaidra Tunaitenė 

(įsigyjančiosios organizacijos vadovo arba jo 
įgalioto asmens pareigų pavadinimas) 

 (parašas)  (vardas, pavardė) 

 
 
Skelbimo paskelbimo data (pildyti nereikia, sistema užpildo automatiškai) 

           
 

 


	3. PIRKIMO OBJEKTAS (nurodyti perkamą energijos išteklių rūšį ir pavadinimą)

