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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB „Utenos šilumos tinklai" (toliau - Įsigyjančioji organizacija) numato pirkti elektros energiją
2018 metams (toliau – Pirkimas).
1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarimu Nr.
277 patvirtintomis Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros
ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-30
nutarimo Nr. 741 redakcija ir 2015-09-16 nutarimo Nr. 992 redakcija) (toliau - Taisyklės).
1.3. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos. Pirmasis Pirkimo vykdymo etapas: Pirminius pasiūlymus
(toliau Pasiūlymus) pateikusių Tiekėjų atranka deryboms pagal jų pasiūlymuose nurodytus
kvalifikacinius duomenis. Pasiūlyme pirmajam Pirkimo vykdymo etapui turi būti pateikti
Tiekėjų kvalifikaciją nusakantys duomenys, pateikta siūlomos parduoti elektros energijos kaina.
Antrasis Pirkimo vykdymo etapas: Derybos dėl kainos ir sutarties sąlygų su pirmojo Pirkimo
vykdymo etapo metu atrinktais kvalifikacinius reikalavimus atitinkančiais Tiekėjais, pasiūliusiais
parduoti elektros energiją.
1.4. Įsigyjančioji organizacija Pirkimo dokumentus, įskaitant skelbimą apie Pirkimą, technines
specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), esmines pirkimo sutarties sąlygas
skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) ir Įsigyjančiosios
organizacijos interneto svetainėje, adresu www.ust.lt.
1.5. Pirkimas atliekamas laikantis tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo, skaidrumo ir protingumo principų.
1.6. Dalyvių išlaidos, patirtos rengiant ir pateikiant pasiūlymus yra neatlyginamos ir Įsigyjančioji
organizacija, nepriklausomai nuo bet kokių aplinkybių, nėra atsakinga už šias sąnaudas,
nepaisant Pirkimo pravedimo procedūros ar rezultatų.
1.7. Įsigyjančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) mokėtoja.
1.8. Komisijos narių įgaliotų palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais vardai, pavardės, adresai, telefonų,
faksų numeriai:
1.8.1. Genius Jurgelėnas, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, 202 kab; telefonai (8 389) 6 36 41, 8 698
03452; faksas (8 389) 6 36 40; el. paštas genius@ust.lt ;
1.8.2. Gintautas Baranauskas, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, 204 kab; telefonai (8 389) 6 36 44, 8
686 8 23 83; faksas (8 389) 6 36 40; el. paštas gintautas@ust.lt
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimas į dalis neskaidomas.
2.2. Pirkimo objektas-elektros energija Įsigyjančiosios organizacijos objektams 2018 metams.
2.3. Preliminarus perkamos elektros energijos kiekis – 3559980 kWh (trys milijonai penki šimtai
penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt kilovatvalandžių).
2.4. Elektros energijos poreikiai planuojami mėnesiams (Priedas Nr.1).
2.5. Planuojamas suvartoti elektros energijos kiekis yra preliminarus, pateikiamas informavimo
tikslais ir jokia apimtimi neįpareigoja Pirkėjo nurodytą planuojamą kiekį suvartoti ar už jį
sumokėti. Atsiskaitymai bus vykdomi tik už faktiškai patiektą ir suvartotą elektros energiją per
ataskaitinį laikotarpį.
2.6. Visi objektai prijungti prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ arba „ESO“ tinklų.
2.7. Tiekiamos elektros energijos kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos
Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisinių aktų reikalavimus.
2.8. Elektros energijos balansavimo paslaugą atlieka tiekėjas.
2.9. Elektros energija apskaitoma Įsigyjančiosios organizacijos objektuose įrengtais elektros
energijos apskaitos komerciniais skaitikliais.
2.10. Elektros energijos suvartojimo kiekis per mėnesį apskaitomas vieną kartą.
__________________________________________________________________________________________________
UAB „Utenos šilumos tinklai“
Tel.
+370 389 6 36 41
Pramonės g.11, LT-28216
Faks.
+370 389 6 36 40
Utena
El. paštas siluma@ust.lt

Elektros energijos pirkimas 17-01
Pirkimo dokumentai. Pirkimo sąlygos

3

2.11. Tiekėjas iki einamojo mėnesio 10 d. Įsigyjančiajai organizacijai turi pateikti PVM sąskaitą –
faktūrą už suvartotą elektros energijos kiekį per praėjusį mėnesį.
2.12. Už sunaudotą elektros energiją per ataskaitinį laikotarpį, sumokama iki po
ataskaitinio mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos imtinai (jei po ataskaitinio mėnesio
15 (penkiolikta) diena yra nedarbo diena, už suvartotą elektros energiją sumokama po jos
einančią darbo dieną).
2.13. Perkama elektros energija bus vartojama Įsigyjančiosios organizacijos objektuose prijungtuose
prie perdavimo ir skirstomųjų elektros tinklų Utenos mieste.
2.14. Pasiūlymai turi būti teikiami visam perkamam elektros energijos kiekiui.
2.15. Tiekėjas turi užtikrinti nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą po pirkimo sutarties
įsigaliojimo. Tiekimo laikotarpis gali būti pratęstas tuo atveju, kai dėl vykdomo viešojo pirkimo
procedūrų Įsigyjančioji organizacija nespėja sudaryti naujos pirkimo sutarties iki jos sudarymo.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti Pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus,
nurodytus 1 lentelėje. Šie reikalavimai yra įrodymas, kad Tiekėjas yra kompetentingas,
patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sutarties sąlygas.
1 lentelė
Eil.
Atitikimą kvalifikaciniam reikalavimui
Kvalifikacinis reikalavimas
Nr.
įrodantys dokumentai
3.1.1

Tiekėjas turi turėti
elektros energiją

teisę

parduoti Tiekėjas turi pateikti Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos ar atitinkamos
užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka išduotos
galiojančios elektros energijos nepriklausomo
tiekėjo tiekimo leidimo ar licencijos tinkamai
patvirtintą kopiją1, ar kitą lygiavertį dokumentą.

3.1.2

Tiekėjas turi patirties parduodant
elektros energiją. Tiekėjas turi būti
sudaręs bent vieną energijos pardavimopirkimo sutartį, nemažesniam kaip 1,0
GWh elektros energijos kiekiui

3.1.3

Tiekėjo techninis pajėgumas

3.1.4

Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio Tiekėjas turi pateikti Tiekėjo deklaraciją (Pirkimo
pažeidimo
(konkurencijos,
darbo, sąlygų Priedas Nr.3).
darbuotojų
saugos
ir
sveikatos,
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo),
už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo,
yra paskirta administracinė nuobauda, o
tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, –

Tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją,
patvirtintą vadovo ar įgalioto asmens parašu ir
įmonės antspaudu, kurioje būtu nurodoma su bent
vienu pirkėju sudaryta galiojanti sutartis , pirkėjo
pavadinimas, sutartyje nurodyti parduoti-pirkti
elektros energijos kiekiai.
Tekėjas turi pateikti garantinį raštą, įrodantį , kad
tekėjas yra pajėgus parduoti siūlomą elektros
energijos kiekį.

1

Tinkamai patvirtinta kopija laikoma dokumentų kopija, kuri yra patvirtinta tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, antspaudu
su tekstu: „Kopija tikra“, antspaudu nurodančiu tvirtinančio asmens pareigų pavadinimą, vardą (vardo pirmąją raidę),
pavardę, datą bei įmonės pagrindiniu antspaudu (jei turi). Teikiant elektroninį pasiūlymą, pateikiamos tinkamai patvirtintos
kopijos .pdf formatu.
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Atitikimą kvalifikaciniam reikalavimui
įrodantys dokumentai

ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos
Respublikos įstatymuose, kai nuo
sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši
sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo
mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime
dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis
asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos
konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks
pažeidimas pagal šį punktą laikomas
profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti
Lietuvos Respublikos konkurencijos
įstatyme nustatytą ekonominę sankciją
įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3
metai.
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. 68-1699).
3.3. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, pirkimo sąlygų 1 lentelės 3.1.1, 3.1.4
punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus
kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių Pirkimo sąlygų 1 lentelės 3.1.2 ir 3.1.3
punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus
bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
3.4. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą
informaciją, kurią Įsigyjančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
4.1. Jei Pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji turi pateikti jungtinės veiklos sutartį ar
tinkamai patvirtintą jungtinės veiklos sutarties kopiją.
4.2. 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. PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
5.1. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su šiomis Pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties
įvykdymui.
5.2. Pasiūlymus Tiekėjas turi parengti raštu, lietuvių kalba.
5.3. Pasiūlymai pateikiami šiuo adresu: Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, UAB „Utenos šilumos
tinklai“ 215 kab., juos pristatant tiesiogiai, per kurjerį arba atsiunčiant paštu.
5.4. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos, t.y. iki 2017
m. lapkričio 23 d., 10:00 val.
5.5. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pirminį pasiūlymą.
5.6. Visi pasiūlymą sudarantys dokumentai turi būti aiškiai įskaitomi, parengti techninėmis
priemonėmis (kompiuteriu ir pan.).
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5.7. Visi pasiūlymo lapai turi būti sunumeruoti, kanceliariškai susiūti. Paskutiniojo lapo antrojoje
pusėje dokumentų susiuvimui naudojamas mazgas turi būti patikimai užklijuotas atskiru
mažesniu popieriaus lapeliu. Užklijavimo vieta turi būti užantspauduota įmonės antspaudu ir
pasirašyta vadovo arba jo įgalioto asmens, užrašytas susiūtų lapų skaičius.
5.8. Pasiūlymo sandara:
5.8.1.Pateikiami Pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti Tiekėjo kvalifikaciniai duomenys.
5.8.2.Nurodoma siūlomos parduoti elektros energijos kaina (Pirkimo sąlygų Priedas Nr.2).
5.8.3.Pateikiamas įgaliojimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti Tiekėjo pasiūlymą, jei
pasiūlymą pasirašė ne įmonės vadovas.
5.8.4.Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, teikiama jungtinės veiklos sutarties kopija.
5.8.5.Kita, Tiekėjo manymu, reikalinga ir svarbi informacija susijusi su Pirkimu.
5.9. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke taip, kad jo nepažeidus nebūtų galima atplėšti.
Užklijavimo vietose vokas užantspauduojamas. Ant voko užrašomas perkančiosios organizacijos
pavadinimas, adresas, tiekėjo pavadinimas, adresas, įmonės kodas, telefono ir fakso numeriai,
elektroninio pašto adresas. Taip pat ant voko užrašoma: „Pirminis pasiūlymas skelbiamoms
deryboms“ ir nurodomas Pirkimo pavadinimas - UAB „Utenos šilumos tinklai“ „Elektros
energijos pirkimas 17-01“ bei užrašas „Neatplėšti iki 2017 m. lapkričio 23 d. 10 val. 00 min.“.
5.10. Pasiūlymas turi galioti netrumpiau, kaip 90 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino
pabaigos. Jeigu pasiūlyme Tiekėjas nenurodys jo galiojimo laiko, bus laikoma, kad pasiūlymas
galioja 90 dienų po jo pateikimo.
5.11. Iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino Tiekėjai gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymus.
Toks pasiūlymo pakeitimas ar atšaukimas galios, jeigu bus gautas prieš pasiūlymų pateikimo
galutinį terminą.
6. INFORMACIJA KAIP PASIŪLYME TURI BŪTI APSKAIČIUOTA IR IŠREIKŠTA
KAINA
6.1. Pasiūlyme Tiekėjas elektros energijos kainą nurodo eurais be akcizo ir PVM už 1 kWh (Priedas
Nr.2).
6.2. Elektros energijos kaina pirkimo sutarties galiojimo metu nebus indeksuojama.
6.3. Jei pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga
laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
7. PASIŪLYMO GALIOJIMO IR PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO
UŽTIKRINIMAS
7.1. Įsigyjančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
7.2. Sutarties įvykdymą Tiekėjas privalės užtikrinti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
reglamentuotu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu – netesybomis (nurodyta Pirkimo sąlygų
16.7 punkte).
8. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS
8.1. Tiekėjai gali paprašyti, kad Komisija paaiškintų Pirkimo dokumentus. Komisija atsako į
kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti Pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne
vėliau kaip likus 6 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Komisija į gautą
prašymą atsakys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos.
8.2. Jeigu Komisija Pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) likus mažiau kaip 3 darbo dienoms
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pasiūlymų pateikimo terminas perkeliamas tokiam
laikui, per kurį tiekėjai rengdami pasiūlymus galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus
(patikslinimus).
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8.3. 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 dienoms iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.
9. VOKŲ SU PIRMINIAIS PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
9.1. Vokai su pirminiais pasiūlymais bus atplėšiami 2017 m. lapkričio 23 d., 10:00 val., UAB
„Utenos šilumos tinklai“, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, 215 kab.
9.2. Tiekėjams neleidžiama dalyvauti vokų su pirminiais pasiūlymais atplėšimo procedūroje.
9.3. Vokų atplėšimo procedūros metu bus skelbiama informacija:
8.3.1. Tiekėjo pavadinimas.
8.3.2. Nurodoma ar pateikti visi Pirkimo dokumentuose reikalaujami pateikti Tiekėjo kvalifikaciją
įrodantys dokumentai.
8.3.3. Tiekėjo pasiūlyme nurodyta elektros energijos kaina.
10. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS, NAGRINĖJIMAS
10.1. Pasiūlymai bus nagrinėjami ir vertinami Tiekėjams nedalyvaujant, vadovaujantis Taisyklių X
skyriaus nuostatomis.
10.2. Pasiūlymų nagrinėjimo metu bus nustatoma ar Tiekėjų kvalifikacija yra tinkama.
10.3. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Vertinimo kriterijumi bus mažiausia 1
kWh kaina eurais be akcizo ir PVM.
11. TIEKĖJŲ ATRINKIMAS DERYBOMS
11.1. Tiekėjai deryboms bus atrenkami išnagrinėjus pirminius pasiūlymus.
11.2. Komisija kvies derėtis visus Tiekėjus, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus ir kurių pateikti pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius
pasiūlymų pateikimo reikalavimus.
12. PAKVIETIMAS DERYBOMS
12.1. Tiekėjai derėtis bus kviečiami raštu.
12.2. Rašytiniame kvietime derėtis, kuris išsiunčiamas Tiekėjams, bus nurodoma nuoroda į skelbimą
apie Pirkimą, derybų pradžios data ir valanda, derybų etapai ir jų vykdymo tvarka svarstytini
klausimai, galutinio pasiūlymo deryboms forma.
13. DERYBOS. SUTARTIES PASIRAŠYMAS
13.1. Derybų metu bus deramasi dėl kainos ir sutarties sąlygų, vadovaujantis Taisyklių III skyriaus
antrojo skirsnio nuostatomis.
13.2. Su kiekvienu pakviestu derėtis Tiekėju bus deramasi atskirai.
13.3. Pirkimo laimėtoju bus pripažintas Tiekėjas su kuriuo bus suderėtos sutarties sąlygos ir kurio
galutiniame pasiūlyme deryboms nurodyta elektros energijos kaina bus mažiausia.
13.4. Derybos gali vykti betarpiškai arba elektroninėmis priemonėmis. Derybas vykdant betarpiškai
Tiekėjai derėtis kviečiami ta eilės tvarka, kuria buvo gauti pirminiai pasiūlymai.
13.5. Galutiniai pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis, pristatant tiesiogiai, per kurjerį
arba atsiunčiant paštu.
14. KITA INFORMACIJA
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14.1. Komisija iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti bet kurias Pirkimo procedūras, jeigu
atsiranda ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.
14.2. Jei Pirkimo procedūros bus nutraukiamos, pranešimai apie tai bus išsiųsti nevėliau kaip per 3
darbo dienas visiems pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams.
15. GINČŲ SPRENDIMAS
15.1. Ginčai sprendžiami Taisyklių XI skyriuje nustatyta tvarka.
16. PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄLYGOS
16.1. Pirkimo sutartį Įsigyjančioji organizacija sudaro su tuo Tiekėju, kurio pasiūlymas Komisijos
sprendimu pripažintas Pirkimą laimėjusiuoju. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne
anksčiau, negu pasibaigia pirkimo sutarties atidėjimo terminas – ne trumpesnis kaip 5 darbo
dienų ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo Įsigyjančiosios
organizacijos pranešimo apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo visiems
pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams dienos. Atidėjimo terminas gali būti nenustatomas Taisyklių
XI skyriuje numatytais atvejais.
16.2. Pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos bus vykdomos vadovaujantis elektros energetikos
įstatymo ir poįstatyminiais teisės aktais. Elektros energijos tiekimo nutraukimas negalimas.
16.3. Atsiskaitymai bus vykdomi tik už faktiškai patiektą ir suvartotą elektros energiją per ataskaitinį
laikotarpį.
16.4. Pirkimo sutartyje turi būti nustatyta fiksuota kaina neįskaitant PVM ir akcizo.
16.5. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka. Elektros energijos suvartojimo kiekis per mėnesį apskaitomas
vieną kartą. Tiekėjas iki einamo mėnesio 10 d. pateikia PVM sąskaitą – faktūrą už suvartotą
elektros energijos kiekį per praėjusį mėnesį. Įsigyjančioji organizacija už elektros energiją
suvartotą per ataskaitinį laikotarpį, sumokama iki po ataskaitinio mėnesio 15 (penkioliktos)
kalendorinės dienos imtinai (jei po ataskaitinio mėnesio 15 (penkiolikta) diena yra nedarbo
diena, už suvartotą elektros energiją sumokama po jos einančią darbo dieną).
16.6. Pirkimo sutarties galiojimas. Pirkimo sutartis bus pasirašoma vieneriems metams, su galimybe
sutartį pratęsti kaip tai numatyta Pirkimo sąlygų 2.15 punkte.
16.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – sutartyje numatytos netesybos - jei tiekėjas dėl savo kaltės
nepatiekia elektros energijos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Įsigyjančioji organizacija turi
teisę pradėti skaičiuoti 0,05 dydžio delspinigius nuo laiku nepatiektos elektros energijos vertės
už kiekvieną uždelstą dieną.
16.8. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus
tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Taisyklėse nustatyti principai ir
tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas
joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei
buvo pateiktos Pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės
nebuvo įmanoma numatyti rengiant Pirkimo sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo
sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.
17. PRIEDAI
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.

Priedas Nr.1 Elektros energijos poreikis.
Priedas Nr.2 Pasiūlymo lapas.
Priedas Nr.3 Tiekėjo deklaracija.
Priedas Nr.4 Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis (projektas).
___________________________________________________________________
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UAB „Utenos šilumos tinklai“
Elektros energijos pirkimas 17-01
Pirkimo sąlygų priedas Nr.1
2018 metais perkamas elektros energijos kiekis, MW/h

Mėnuo
Sausis
Vasaris
Kovas
Balangis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpiutis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis
Iš viso

DD

DN

2,402
1,877
0,99
0,84
0,9
0,818
3,628
2,98
3,589
1,767
2,361
2,326
24,478

1,784
1,424
0,828
0,764
0,824
0,664
3,164
2,437
3,053
1,483
1,548
1,58
19,553

T1
76,503
64,689
64,747
40,623
20,196
19,611
11,713
16,017
31,225
48,06
52,555
35,427
481,366

T2
165,166
137,367
138,483
87,799
87,659
84,993
48,754
69,342
68,315
102,067
112,13
77,223
1179,298

T3
94,519
92,676
70,553
63,94
45,009
36,578
30,445
30,112
40,279
67,775
65,491
49,705
687,082

T4
164,219
144,098
139,101
98,505
77,883
72,5
45,713
56,753
69,334
109,347
111,721
73,505
1162,679

VT

VISO

0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,58
0,44
0,542
5,522

505,033
442,571
415,142
292,911
232,911
215,604
143,857
178,081
216,235
331,079
346,246
240,308
3559,978

DD- dieninė energijos dedamoji
DN naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji
T1 - maksimalių apkrovų energijos dedamoji
T2 - vidutinių apkrovų energijos dedamoji
T3 - šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų energijos dedamoji
T4 - minimalių apkrovų energijos dedamoji
VT - vienos laiko zonos energijos dedamoji
VT - vienos laiko zonos energijos dedamoji
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UAB „Utenos šilumos tinklai“
ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMAS 17-01
Pirkimo sąlygų Priedas Nr.3

TIEKĖJO DEKLARACIJA
_____________ Nr.______
(data)

_____________
(sudarymo vieta)

1. Aš, ______________________________________________________________ ,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________
(Įsigyjančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame _________________________________________________________________
(pirkimo pavadinimas, pirkimo būdas)
___________________________________________________________________________ ,
skelbtame
____________________________________________________________________________
(šaltinio, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, pavadinimas
____________________________________________________________________________ ,
data ir numeris
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat nėra padaręs rimto
profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui
(fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė
sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, o jei tokia sankcija buvo paskirta, nuo jos paskyrimo
dienos yra praėję daugiau kaip vieneri metai, o nuo sankcijos paskyrimo už pažeidimus, nurodytus
Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje, praėjo daugiau kaip 3 metai.
2. Man žinoma, kad, rimtu konkurencijos teisės aktų pažeidimu laikomas bet koks Konkurencijos
įstatymo nuostatų pažeidimas, rimtu darbo teisės aktų pažeidimu laikomas nelegalus darbas, darbo ir
poilsio režimo pažeidimas, rimtu darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimu laikomas
pažeidimas, kuris sąlygojo sunkų darbuotojo sveikatos sutrikdymą ar mirtį, rimtu aplinkosaugos teisės
aktų pažeidimu laikomas pažeidimas, padaręs didelę žalą gamtai
3. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pasiūlymas, kurį teikiant aš
dalyvauju (nepriklausomai nuo dalyvavimo teikiant pasiūlymą formos), bus atmestas.
4. Man žinoma, kad Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta
tvarka.
(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

A. V.
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UAB „Utenos šilumos tinklai“
ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMAS 17-01
Pirkimo sąlygų Priedas Nr.4

ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS (projektas)
201__ m. ________ mėn. ___ d. Nr. _____
[Laimėjusio pasiūlymo teikėjo pavadinimas],
kodas [________], buveinės adresas
[_______________________], veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus bei poįstatyminius
aktus kaip nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, toliau – Pardavėjas, atstovaujama [pareigos,
vardas pavardė], veikiančio pagal įstatus - viena šalis, ir
Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas
183843314, buveinės adresas Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, toliau – Pirkėjas, atstovaujama
direktoriaus Gintaro Diržausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus - kita šalis, vadovaujantis Pirkėjo
vykdyto viešojo pirkimo „Elektros energijos pirkimas 17-01“ (toliau – Pirkimas) Pirkimo dokumentais
ir rezultatais, sudarė šią elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį.
1. Sutarties dalykas
1.1.Pardavėjas įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas nupirkti suvartotą elektros energijos kiekį šioje
sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Pirkėjo objektai, kuriems bus tiekiama elektra pateikiami A
priedo 1 lentelėje. Preliminarus elektros energijos kiekis, planuojamas nupirkti ir parduoti pagal šią
sutartį per kiekvieną kalendorinį mėnesį, pateikiamas A priedo 2 lentelėje.
1.2. Pirkėjas įsipareigoja nupirkti ir apmokėti šioje sutartyje numatyta tvarka ir terminais už
Pardavėjo patiektą Pirkėjo naudai ir Pirkėjo suvartotą elektros energijos kiekį.
1.3. Būtina sąlyga – elektros energija tiekiama Pirkėjui tik jei jis yra sudaręs elektros energijos
persiuntimo paslaugos sutartį su tinklų operatoriumi, prie kurio valdomų elektros tinklų yra
prijungti Pirkėjo elektros įrenginiai, bei šioje sutartyje nustatyta tvarka pateikia Pardavėjui
planuojamą suvartoti mėnesinį elektros energijos kiekį (A priedo 2 lentelė)
2. Įsigaliojimo data, galiojimo laikotarpis ir sutarties nutraukimas nepasibaigus galiojimo
laikotarpiui
2.1. Šalių teisės ir pareigos, kylančios iš sutarties, atsiranda nuo šios sutarties pasirašymo
momento ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
2.2. Jei sutartis nenutraukiama anksčiau nurodyto termino pagal 2.3. punktą, sutartis galioja tol kol
neįvyksta vienas iš žemiau nurodytų įvykių:
a) Pasikeitus šalių veiklą reglamentuojantiems LR teisės aktams. Šiuo atveju šalys įsipareigoja 30
dienų laikotarpyje nuo atsiradusių naujų minėtų aplinkybių susitarti dėl šios sutarties pakeitimo,
naujos sutarties sudarymo ar šios sutarties nutraukimo. Per nurodytą laikotarpį šalims nenusitarus
kitaip, ši sutartis nutraukiama šalių susitarimu, atsisakant visų ir bet kokių pretenzijų ar
reikalavimų dėl tolesnio elektros energijos pirkimo ir (ar) pardavimo šios sutarties pagrindu.
b) Baigiasi sutarties galiojimo terminas 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. 2400 val.
2.3. Sutartis gali būti nutraukta anksčiau 2.2 (b) punkte nustatyto galiojimo termino, kai:
a) Nutrūksta Pirkėjo sutartis su tinklų operatoriumi dėl elektros energijos persiuntimo paslaugų.
Teisės aktų nustatyta tvarka laikinai sustabdžius sutarties tarp tinklų operatoriaus ir Pirkėjo
galiojimą ir (ar) nutraukus persiuntimo paslaugų teikimą, Pirkėjo prašymu gali būti laikinai
sustabdytas ir šios sutarties vykdymas, tačiau ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui per
vienerius metus.
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b) Pirkėjas daugiau kaip 10 dienų vėluoja apmokėti sąskaitą ir, gavęs rašytinį Pardavėjo įspėjimą,
neapmoka sąskaitos per papildomą 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos.
c) Vienos iš šalių rašytiniu prašymu, įspėjus apie tai kitą sutarties šalį prieš 60 dienų laikotarpį.
Šiuo atveju šalys atsisako visų ir bet kokių pretenzijų ar reikalavimų dėl tolesnio elektros energijos
pirkimo ir (ar) pardavimo šios sutarties pagrindu, o Pirkėjas nėra įpareigotas kompensuoti už A
priedo 2 lentelėje nurodytus elektros energijos kiekius per ateinančius mėnesius nuo sutarties
nutraukimo momento.
d) Bendru sutarimu, nesant nė vienos iš šalių kaltės. Tokiu atveju sutarties šalys vadovaujasi
tokiais terminais ir sąlygomis, dėl kurių susitaria.
2.4. Elektros energija pagal šią sutartį perkama - parduodama nuo 2017 m. sausio mėn. 1 d. 0000
val. iki 2018m. gruodžio mėn. 31 d. 2400 val.
3. Elektros energijos kiekio nustatymas
3.1. Apskaitos laikotarpiu šioje sutartyje šalys pripažįsta vieno kalendorinio mėnesio laikotarpį, o
apskaitos savaitė (toliau – Savaitė) prasideda nuo šeštadienio 00:00 val. ir baigiasi penktadienį
24:00 val.
3.2. Preliminarus planuojamos nupirkti ir parduoti elektros energijos kiekis mėnesiais nustatomas
sutarties A priedo 2 lentelėje. Šios sutarties A priedo 1 lentelėje, kartu su objekto kodu ir
pavadinimu, nurodomas konkrečiam Pirkėjo objektui taikomas mėnesinis arba valandinis elektros
energijos vartojimo planavimas.
3.3. Pirkėjas, planuojamą suvartoti elektros energijos mėnesinį arba valandinį kiekį kitam mėnesiui
nurodo Pardavėjui iki einamojo mėnesio 10 d.:
a) Tuo atveju, kai Pirkėjo objektui taikomas tik mėnesinis planavimas, Pirkėjas nurodytu terminu
turi teisę pateikti Pardavėjui rašytinį pranešimą, patikslinantį A priedo 2 lentelėje nurodytus
mėnesinius kiekius, atskirai nurodydamas bendrąjį kiekį ir konkretaus objekto planuojamą
suvartojimą. Jei toks patikslinimas nėra gautas, taikomi A priedo 2 lentelėje nurodyti kiekiai.
3.4. Ataskaitinio laikotarpio eigoje, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio
pabaigos, šalys tarpusavio susitarimu gali patvirtinti dėl nurodytų preliminarių planuojamų nupirkti
ir parduoti elektros energijos kiekių, pasirašydamos perkamos-parduodamos elektros energijos
kiekio tarpusavio suderinimo aktą (B priedas).
3.5. Planuojamas suvartoti elektros energijos kiekis yra preliminarus, pateikiamas informavimo
tikslais, ir jokia apimtimi neįpareigoja Pirkėjo nurodytą planuojamą kiekį suvartoti ar už jį
sumokėti. Atsiskaitymai pagal šią sutartį vykdomi tik už faktiškai patiektą ir suvartotą elektros
energiją per ataskaitinį laikotarpį.
3.6. Faktinis elektros energijos pirkimas-pardavimas per apskaitos laikotarpį įvertinamas kiekvieną
kartą pasibaigus atitinkamam prekybos mėnesiui. Faktiniu kiekiu yra laikomas Pirkėjo objektų
faktiškai suvartotas elektros energijos kiekis per apskaitos laikotarpį, apskaičiuojamas pagal
elektros energijos komercinės apskaitos prietaisų, esančių ant Pirkėjo ir tinklų operatoriaus tinklų
nuosavybės ribos, rodmenis.
3.7. Pirkėjo objektų elektros energijos poreikio ir vartojimo balansą užtikrina Pardavėjas. Šalys
patvirtina, jog Pirkėjas jokia apimtimi nėra įpareigotas pirkti balansavimo elektros energiją ar
kitaip užsitikrinti balansavimo paslaugą.
3.8. Visus ir bet kokius pranešimus trečiosioms šalims apie elektros energijos pirkimo-pardavimo
kiekių ar elektros energijos tiekimo režimo pagal šią sutartį pasikeitimą teikia Pardavėjas, išskyrus,
jei atitinkama Pirkėjo prievolė yra nustatyta norminiuose teisės aktuose ar sutartyje su tinklų
operatoriumi.
4. Kainos nustatymas
4.1. Elektros energijos pirkimo - pardavimo kaina nustatoma sutarties A priedo 2 lentelėje.
4.2. Elektros energijos kaina nurodyta be PVM ir akcizo, - šie mokesčiai yra priskaičiuojami ir
Pirkėjo sumokami papildomai. Jeigu po šios sutarties įsigaliojimo Pardavėjo tiekiama elektros
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energija yra apmokestinama kitais papildomais valstybės institucijų nustatytais mokesčiais, tai
tokie mokesčiai taip pat papildomai priskaičiuojami ir sumokami Pirkėjo.
4.3. Nustatytas fiksuotas 1 kWh įkainis nurodytas sutarties A priedo 2 lentelėje, kuris nebus
perskaičiuojamas visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai teisės aktais bus keičiami
mokesčiai (PVM tarifas ir (arba) akcizo mokestis), turintys įtakos elektros energijos įkainiui.
Įsigaliojus LR teisės aktams dėl PVM dydžio, akcizo dydžio pakeitimo pirkimo sutartyje
nustatytos energijos išteklių kaina ir (ar) bendra pirkimo sutarties vertė tikslinamos prie energijos
išteklių kainos be PVM, akcizų įkainių pridedant naują PVM, akcizą, šalims pasirašant pirkimo
sutarties priedą. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nekeičiama
5.Sąskaitų išrašymas ir apmokėjimas
5.1. PVM sąskaitą faktūrą už patiektą elektros energiją Pardavėjas išrašo už einamąjį mėnesį iki
sekančio mėnesio 10 dienos.
5.2. Pardavėjas PVM sąskaitoj faktūroj nurodo faktiškai Pirkėjo įsigytą elektros energijos kiekį
per PVM sąskaitoj faktūroj nurodytą laikotarpį, kaip nurodyta šios sutarties 3.6 punkte, visą
mokėtiną sumą, akcizo ir PVM mokesčius.
5.3. Pirkėjas išrašytą PVM sąskaitą faktūrą apmoka iki sekančio mėnesio, einančio po einamojo
mėnesio 15 kalendorinės dienos.
5.4. PVM sąskaitos-faktūros gavimo data laikoma data, nurodyta PVM sąskaitos faktūros
išrašymo data.
5.5. Visos PVM sąskaitos faktūros pateikiamos elektroniniu paštu ir siunčiamos paprastu paštu.
6.Atsakomybė ir kompetencija
6.1. Jei viena iš šalių nevykdo ar netinkamai vykdo kurią nors iš savo prievolių pagal šią sutartį,
tokia šalis privalo atlyginti kitai šaliai dėl nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtus tiesioginius
nuostolius.
6.2. Pirkėjas, neapmokėjus Pardavėjui sutarties 5.3. punkte nurodytais terminais, apmoka
Pardavėjui 0,05 % dydžio delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną po to uždelstą dieną nuo
vėluojamos sumokėti sumos. Įmokos paskirstomos LR CK 6.54 str. numatyta tvarka. Pardavėjas
turi teisę ir kita tvarka įskaityti mokėjimus nei numatyta CK 6.54 str.
6.3. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės nepatiekia elektros energijos sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, įsigyjančioji organizacija turi teisę pradėti skaičiuoti 0,05 dydžio delspinigius nuo laiku
nepatiektos elektros energijos vertės už kiekvieną uždelstą dieną.
6.4. Nei viena šalis neturi atlyginti kitai šaliai netiesioginių nuostolių dėl šia sutartimi prisiimtų
įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo.
6.5. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties sąlygų nevykdymą, jeigu šios sutarties
sąlygos nebuvo vykdomos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ir nenugalimos jėgos
aplinkybės atsirado iki tų sąlygų įvykdymo termino suėjimo. Šalių atleidimas nuo atsakomybės dėl
sutartinių įsipareigojimų nevykdymo dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių klausimai sprendžiami,
remiantis Lietuvos respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo
nuo atsakomybės nenugalimos jėgos atvejais taisyklių patvirtinimo“
6.6. Civilinė atsakomybė taip pat negali būti taikoma ir CK 6.253 nustatytais atvejais.
6.7. Pardavėjas neatsako, jei elektros energija nepatiekiama Pirkėjo objektams dėl elektros tinklų
avarijos, remonto, laikino atjungimo teisės aktuose nustatyta tvarka, taip pat dėl kitų nuo Pardavėjo
nepriklausančių priežasčių. Šalys patvirtina, jog elektros energijos nepatiekimas dėl elektros
energijos pirkimo-pardavimo sandorio tarp Pardavėjo ir gamintojo ir (arba) prekybos elektros
energija biržos sandorio neįvykdymas dėl bet kokių priežasčių neatleidžia Pardavėjo nuo
atsakomybės šioje sutartyje nustatyta tvarka.
6.8. Jeigu elektros energija Sutarties galiojimo laikotarpi nebus patiekta dėl Pardavėjo kaltės ir
nesant Pirkėjo kaltės ir dėl to Pirkėjas turės mokėti didesnę kainą visuomeniniam tiekėjui, nei jis
buvo sutaręs su Pardavėju pagal šią sutartį, tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjui
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kainų skirtumą tarp visuomeninio tiekėjo patiektos ir tarp Pirkėjo bei Pardavėjo šioje sutartyje
sutartos kainos.
7. Pranešimai
7.1. Jei sutartyje ar jos prieduose nėra aiškiai ir konkrečiai nustatyta kitaip, visi pranešimai ar kita
pagal sutartį teiktina informacija yra adresuojama žemiau nurodytais adresais ir pirmiausiai yra
atsiunčiama elektroniniu paštu ar faksimilinio ryšio būdu, o paskui įteikiama asmeniškai ar
siunčiama per kurjerį, registruotu paštu, jei šalys nesutaria kitaip:
Pardavėjo
[Laimėjusio tiekėjo pavadinimas]
Įmonės kodas [______________]
PVM kodas [______________]

Pirkėjo
UAB „Utenos šilumos tinklai
Įmonės kodas 183843314
PVM kodas LT838433113

Adresas [______________]
Kontaktiniai asmenys:
[______________]
Tel. [_________], mob. tel. [_______]
Faksas [______________]
El. paštas [______________]

Pramonės g. 11, LT-28216 Utena
Kontaktiniai asmenys:
Gintautas Baranauskas
Tel. (8 389) 6 36 44, mob. tel. 8 686 82383
Faksas (8 389) 6 36 40
El. paštas gintautas@ust.lt

Dėl sąskaitų ir atsiskaitymų:
Tel. [______________]
Faksas [______________]
El. paštas [______________]

Dėl sąskaitų ir atsiskaitymo:
Tel. (8 389) 6 36 42
Faksas (8 389) 6 36 40
El. paštas margarita@ust.lt

Bankas [______________]
A/s [______________]

Luminor Bank AB
A/s LT594010041700060120

7.2. Šalis gali nurodyti ir kitą adresą (-us), kuriais gali būti siunčiami pranešimai pagal šią sutartį,
pranešdama raštu kitai šaliai apie tokį adreso pakeitimą ne vėliau kaip prieš 15 dienų.
7.3. Visi pagal sutartį siunčiami pranešimai laikomi gautais juos įteikus atitinkamai šaliai (tame
tarpe elektroniniu paštu ir faksimilinio ryšio būdu) 7.1 punkte nurodytais adresais ar numeriais.
8.Baigiamosios nuostatos
8.1. Sutarties galiojimo terminui pasibaigus, Sutartis gali būti pratęsiama abiejų šalių įgaliotų
atstovų tinkamai pasirašytu papildomu susitarimu.
8.2. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių
tinkamai įgaliotų atstovų. Šios sutarties sąlygos nustatytos abipusių derybų būdu.
8.3. Visus šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios sutarties ir neaptartus jos sąlygose
reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
8.4. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, turi
būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu per protingą terminą ginčo, nesutarimo ar reikalavimo
iškėlimo Šalims nepavyksta susitarti, toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas turi būti
sprendžiamas teisme, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
8.5. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių vienas
atiduodamas Pardavėjui, o kitas – Pirkėjui.
8.6. Sutartis sudaryta lietuvių kalba. Visi dokumentai, pranešimai, atsisakymai nuo teisių ir kita
informacija, kurią šalys teikia viena kitai pagal sutartį, pateikiami lietuvių kalba.
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8.7. Visa informacija, pateikta šioje sutartyje, taip pat šalių gaunama vykdant šią sutartį, jei ji nėra
viešai skelbiama, yra laikoma konfidencialia ir negali būti perduota ar kitaip atskleista trečiosioms
šalims be kitos šalies rašytinio sutikimo arba teisės aktuose nenumatytais atvejais. Šalys turi teisę
naudoti konfidencialią informaciją, kiek tai pagrįstai reikalinga įsipareigojimams pagal šią sutartį
tinkamai vykdyti. Konfidencialios informacijos pateikimas šalių akcininkams, valdymo organų
nariams, darbuotojams, teisiniams ir finansiniams konsultantams bei auditoriams nelaikomas
neteisėtu konfidencialios informacijos atskleidimu.
8.8. Sutarties galiojimo termino pasibaigimas, elektros energijos tiekimo laikotarpio pasibaigimas,
ar sutarties nutraukimas dėl bet kokių priežasčių neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų pagal šią
sutartį, kurie pagal savo pobūdį turėtų ir toliau galioti, įskaitant, bet neapsiribojant, šalių teisių
gynybos priemones, atsiskaitymus už patiektą ir suvartotą elektros energiją, delspinigių
apmokėjimą ir informacijos konfidencialumą. Bet kuriuo atveju, sutarties nutraukimas ar
pasibaigimas reiškia, jog Pardavėjas neprivalo parduoti, o Pirkėjas – pirkti elektros energiją.
9.Sutarties priedai
9.1. Sutarties priedai yra neatskiriamos sutarties dalys. Kiekviena šalis gauna po vieną sutarties
priedų egzempliorių.
9.2.Prie sutarties pridedami šie priedai:
9.2.1. A priedas. 1 lentelė - _Pirkėjo objektų sąrašas, kuriems bus tiekiama elektros energija. 2
lentelė - Perkamos - parduodamas elektros energijos kiekis ir paskirstymas kalendoriniais
mėnesiais.
9.2.2. B priedas. Perkamų - parduodamų elektros energijos kiekių tarpusavio suderinimo aktas
(pavyzdys).
PARDAVĖJAS
[Laimėjusio tiekėjo pavadinimas]
[Pareigos]
[Vardas pavardė]
[data]

PIRKĖJAS
UAB „Utenos šilumos tinklai“
Direktorius
Gintaras Diržauskas
[data]

_______________________
(parašas)

_________________________
(parašas)
A.V.

A.V.
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2017-___ ___ Elektros energijos
pirkimo – pardavimo Sutartis Nr.
A priedas

1 lentelė. PIRKĖJO OBJEKTŲ SĄRAŠAS,
KURIEMS 2018 m. BUS TIEKIAMA ELEKTROS ENERGIJA.

Objekto numeris

Eil.
Nr.

Objekto adresas

Leistinoji naudoti
galia, kW

1.

41000432

V. Kudirkos g. 3, Utena, Utenos r. sav.

5

2.

41000434

Krašuonos g. 29A, Utena, Utenos r. sav.

5

3.

41000436

Vaižganto g. 10A, Utena, Utenos r. sav.

5

4.

41000437

25

5.

41000438

6.

41000439

7.

41000440

Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r.
sav.
Atkočiškių k., Vyžuonų sen., Utenos r.
sav.
J. Basanavičiaus g. 118, Utena, Utenos r.
sav.
Pramonės g. 2, Utena, Utenos r. sav.

8.

41000443

Vaižganto g. 42, Utena, Utenos r. sav.

5

9.

41000445

Vaižganto g. 30, Utena, Utenos r. sav.

5

10.

41000446

Taikos g. 62, Utena, Utenos r. sav.

5

11.

41000448

Aušros g. 64, Utena, Utenos r. sav.

5

12.

41027069

13.

41027070

J. Basanavičiaus g. 53, Utena, Utenos r.
sav.
Rašės g. 1, Utena, Utenos r. sav.

14.

41027071

15.

41027072

16.

41027073

17.

41027074

A. Baranausko g. 30, Utena, Utenos r.
sav.
Aukštaičių g. 11, Utena, Utenos r. sav.
Vytauto 2, Utena, Utenos sen., Utenos r.
sav.
Aukštakalnio g. 3, Utena, Utenos r. sav.

5
30
30

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
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18.

41027075

Krašuonos g. 19, Utena, Utenos r. sav.

0,03

19.

41027076

Aušros g. 77, Utena, Utenos r. sav.

0,03

20.

41027077

Aušros g. 45, Utena, Utenos r. sav.

0,03

21.

41027078

Vaižganto g. 10, Utena, Utenos r. sav.

0,03

22.

41027079

Vaižganto g. 40, Utena, Utenos r. sav.

0,03

23.

41027080

Smėlio g. 14, Utena, Utenos r. sav.

0,03

24.

41027081

Taikos g. 5, Utena, Utenos r. sav.

0,03

25.

41027082

Taikos g. 71, Utena, Utenos r. sav.

0,03

26.

41027083

Taikos g. 96, Utena, Utenos r. sav.

0,03

27.

41027122

Pramonės g. 11, Utena, Utenos r. sav.

1

28.

41027326

Vaižganto g. 26, Utena, Utenos r. sav.

0,03

29.

41027327

0,03

30.

41027328

J. Basanavičiaus g. 59, Utena, Utenos r.
sav.
Smėlio g. 19, Utena, Utenos r. sav.

31.

41027329

32.

41027330

33.

41027513

Taikos 4a, Utena, Utenos sen., Utenos r.
sav.
Aušros g. 93, Utena, Utenos sen.,
Utenos r. sav.
Pramonės g. 11, Utena, Utenos r. sav.

34.

41028589

Pramonės g. 11, Utena, Utenos r. sav.

0

35.

43000014

Pramonės g. 11, Utena, Utenos r. sav.

600

0,03
0,03
0,03
1000

Pirkėjo apskaita: automatizuota ir neautomatizuota (automatizuota apskaita tik objekte adresu
Pramonės g. 11, Utena).
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2017-___ ___ Elektros energijos
pirkimo – pardavimo Sutartis Nr.
A priedas
2 lentelė. PRELIMINARUS PERKAMOS – PARDUODAMOS ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIS IR PASKIRSTYMAS KALENDORINIAIS
MĖNESIAIS
Mėnuo

Dieninė energijos
dedamoji, DD

kWh

1 kWh
kaina, Eur
be akcizo
ir PVM

Naktinė, šeštadienio
ir sekmadienio
energijos dedamoji,
DN
kWh

1 kWh
kaina,
Eur be
akcizo ir
PVM

Maksimalių apkrovų
energijos dedamoji,
T1

kWh

1 kWh
kaina,
Eur be
akcizo ir
PVM

Vidutinių apkrovų
energijos dedamoji,
T2

kWh

1 kWh
kaina,
Eur be
akcizo
ir PVM

Šeštadienio,
sekmadienio ir
švenčių dienų
energijos dedamoji,
T3
kWh

1 kWh
kaina, Eur
be akcizo
ir PVM

Minimalių apkrovų
energijos dedamoji,
T4

kWh

1 kWh
kaina,
Eur be
akcizo ir
PVM

Vienos laiko zonos
energijos dedamoji, VT

kWh

Sausis

2402

1784

76503

165166

94519

164219

440

Vasaris

1877

1424

64689

137367

92676

144098

440

Kovas

990

828

64747

138483

70553

139101

440

Balandis

840

764

40623

87799

63940

98505

440

Gegužė

900

824

20196

87659

45009

77883

440

Birželis

818

664

19611

84993

36578

72500

440

3628

3164

11713

48754

30445

45713

440

Liepa
Rugpiutis

2980

2437

16017

69342

30112

56753

440

Rugsėjis

3589

3053

31225

68315

40279

69334

440

Spalis

1767

1483

48060

102067

67775

109347

580

Lapkritis

2361

1548

52555

112130

65491

111721

440

Gruodis
Viso per
metus:

2326

1580

35427

77223

49705

73505

542

24478

0

19553

0

481366

0

1179298

0

687082

0

1162679

0

5522

1 kWh
kaina, Eur
be akcizo
ir PVM

0

Lentelėje nurodytus perkamus - parduodamus elektros energijos kiekius sutarties šalys keičia vadovaujantis sutarties 3.3 ir (arba) 3.4. punktais.
PARDAVĖJAS
[Laimėjusio tiekėjo pavadinimas]

PIRKĖJAS
UAB „Utenos šilumos tinklai“
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[Pareigos]
[Vardas pavardė]
[data]

Direktorius
Gintaras Diržauskas
[data]

______________________
(parašas)

_________________________
(parašas)
A.V.

A.V.
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2017-___ ___ Elektros energijos
pirkimo – pardavimo Sutartis Nr.
B priedas
ELEKTROS ENERGIJOS PERKAMŲ-PARDUODAMŲ ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIŲ
TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS
201___ m. ____________ d. Nr._______

Pardavėjo per 2017 m. ______________mėn.
laikotarpį nuo ______d. iki ______d.
parduodamas elektros energijos kiekis, kWh

Pirkėjo per 2017 m. ______________mėn.
laikotarpį nuo ______d. iki ______d.
perkamas elektros energijos kiekis, kWh

PARDAVĖJAS
[Laimėjusio tiekėjo pavadinimas]
[Pareigos]
[Vardas pavardė]
[data]

PIRKĖJAS
UAB „Utenos šilumos tinklai“
Direktorius
Gintaras Diržauskas
[data]

______________________
(parašas)

_________________________
(parašas)
A.V.

A.V.

