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SKELBIMAS APIE ENERGIJOS AR
KURO, KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR
ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI,
PIRKIMĄ
1 DALIS: ĮSIGYJANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR
KONTAKTINIAI DUOMENYS
1. Pavadinimas, adresas ir kontaktinis(-iai) punktas(-ai)
Oficialus pavadinimas ir kodas:
Uždaroji akcinė bendrovė 'LITESKO' (110818317)
Oficialaus pavadinimo patikslinimas (pildyti jei šie duomenys keitėsi)
Įsigyjančiosios organizacijos padalinys – skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)
Buveinės adresas:
Jočionių g. 13
Pašto indeksas:
02300

Šalis:
Lietuva

Kontaktinis asmuo
Skaidrė Dedurienė

Telefonas:
+370 52667165

El. paštas:
skaidre.deduriene@litesko.lt

Faksas:
+370 52667510

Interneto adresas(-ai): (nurodyti tikslius URL)
Pagrindinis įsigyjančiosios organizacijos adresas:
http://www.litesko.lt
Adresas, kurio galima tiesiogiai susipažinti su pirkimo dokumentais:
http://www.litesko.lt, http://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kuro-skelbimai-ir-ataskaitos
Elektroninis pasiūlymų teikimas (jei taikoma):
ne
2. Ar įsigyjančioji organizacija yra įgaliota kitos įsigyjančiosios organizacijos atlikti
pirkimą?
TAIP

NE


3. Pirkimo objektas
Kita
95. Elektros energija
3.1. Trumpas pirkimo objekto aprašymas
Aktyvioji elektros energija
4. Energijos išteklių kiekis
8500000 kWh
5. Energijos išteklių tiekimo terminai, pristatymo vieta ir transportavimo sąlygos
Tiekimo terminas: vieneri metai. Aktyviosios elektros energijos pristatymo vieta –
Įsigyjančiosios organizacijos valdomi, elektrą vartojantys objektai, esantys Lietuvos
Respublikos teritorijoje.Prekių pristatymo sąlygos: pateiktos elektros energijos kiekis yra
nustatomas pagal apskaitos prietaisų rodmenis.
6. Pirkimo objekto suskirstymas į atskiras dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma
pirkimo sutartis
TAIP

NE


Pasiūlymus galima teikti:

vienai daliai

kelioms dalims

visoms dalims

7. SUTARTIES TRUKMĖ
laikotarpis mėnesiais 12
8. Sutartis gali būti pratęsta
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9. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikaciją: teisę verstis
energijos ištekliaus tiekimo veikla, ekonominę ir finansinę būklę, techninį pajėgumą
Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos licencijos, verstis
nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veikla Lietuvos Respublikos teritorijoje, kopiją.
10. Pirkimo būdas
ATVIRAS KONKURSAS
10.1. Energijos išteklių pirkimo būdo pasirinkimo pagrindas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos 2012-05-22 įstatymu Nr. XI2023, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių,
veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai
gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ taisyklių 20 punktu, Pirkimas gali būti atliekamas
atviro konkurso būdu.
11. Ar buvo skelbiamas išankstinis skelbimas apie pirkimą?
TAIP

NE


12. Pasiūlymų pateikimo terminas
2017-03-28 14:00
12.1. Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas
Lietuvių
Kitos kalbos
12.2. Pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis?
TAIP

NE


13. Papildoma informacija

_____________________________________________ ____________ ________________________
(įsigyjančiosios organizacijos vadovo arba jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas pavardė)
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