Viešųjų pirkimų tarnyba pateikia ataskaitų teikimo atmintinę įsigyjančiosioms
organizacijoms
Įsigyjančiosioms organizacijoms kyla klausimų, kokias ataskaitas ir kam reikia teikti, įsigijus energijos
išteklius pagal Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos
energijai gaminti, pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d.
nutarimu Nr. 277 (toliau – Taisyklės). Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) primena ir pateikia
glaustą atmintinę dėl ataskaitų teikimo.
----------------kai energijos ištekliai įsigyjami ne biržoje (iki 2015 m. lapkričio 1d.)----------------

Ataskaita apie sudarytus
energijos išteklių įsigijimo • Viešųjų pirkimų tarnybai (141 p.)
• Valstybinei kainų ir energetikos
sandorius teikiama
kontrolės komisijai (141 p.)
(iki 2015 m. lapkričio 1 d.)
(per 20 d. d.)

Ataskaita apie pirkimo
procedūras teikiama
(iki 2015 m. lapkričio 1 d.)
(per 5 d. d.)

• įsigyjančiosios organizacijos
vadovui (137 p.)
• skelbiama įsigyjančiosios
organizacijos interneto svetainėje
(138 p.)

----------------kai energijos ištekliai įsigyjami ne biržoje (nuo 2015 m. lapkričio 1d.)---------------Primename, kad 2015 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus Taisyklių pakeitimams, įsigyjančioji organizacija ne
vėliau kaip 5 darbo dienas pasibaigus pirkimo procedūroms (išskyrus atvejus, kai energijos
ištekliai įsigyjami biržoje) paskelbia tokią pirkimų procedūrų ataskaitą:
įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
Joje nurodoma:
1. įsigyjančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinis asmuo ir jo
telefono numeris;
2. pasirinktas energijos išteklių pirkimo būdas, šio pirkimo būdo pasirinkimo motyvai
(pagrindimas), nurodant Taisyklių 21 punkte nustatytas aplinkybes;
3. pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas;
4. pasiūlymus pateikusių tiekėjų pavadinimai ir kontaktiniai duomenys;
5. kiekvieno pasiūlymo kaina;
6. tiekėjų, kurių pasiūlymai atmesti, pavadinimai ir pasiūlymų atmetimo priežastys;

7. laimėjusių tiekėjų, kurie atsisakė pasirašyti pirkimo sutartis, pavadinimai;
8. tiekėjo, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pavadinimas, bendra sudarytos pirkimo sutarties
vertė, jos sudarymo data. Jeigu pirkimo sutartis nesudaryta, jos nesudarymo priežastys;
9. pirkimo sutartyje nustatytas energijos išteklių kiekis;
10. pirkimo sutartyje nustatyta energijos išteklių vieneto kaina;
11. pirkimo sutarties galiojimo terminas.
----------------kai energijos ištekliai įsigyjami biržoje (nuo 2015 m. lapkričio 1 d.)---------------Kai energijos ištekliai įsigyjami biržoje, pirkimų procedūrų ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas po to, kai pasibaigia pirkimo procedūros, skelbiama tik įsigyjančiosios organizacijos interneto
svetainėje ir joje nurodoma ši informacija:
1. įsigyjančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinis asmuo ir jo
telefono numeris;
2. pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas;
3. pirkimo sutartyje nustatytas energijos išteklių kiekis;
4. pirkimo sutartyje nustatyta energijos išteklių vieneto kaina;
5. pirkimo sutarties galiojimo terminas.
Pirkimų procedūrų ataskaitos pildomos Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

Kai energijos ištekliai
įsigyjami ne biržoje
ataskaita skelbiama
(nuo 2015 m. lapkričio 1 d.)
(per 5 d.d.)

• CVP IS (137 p.)
• įsigyjančiosios organizacijos
interneto svetainėje (137 p.)

Kai energijos ištekliai
įsigyjami biržoje ataskaita
skelbiama
• tik įsigyjančiosios organizacijos
interneto svetainėje (138 p.)
(nuo 2015 m. lapkričio 1 d.)
(per 5 d. d.)

