
(Skelbimo tipinė forma) 
 

UAB „Litesko“ 
(įsigyjančiosios organizacijos pavadinimas) 

 
Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, Lietuva; įmonės kodas: 110818317; PVM mokėtojo kodas 

LT108183113;  Tel.: +370 5 266 7500; Faksas: +370 5 266 7510 
(įsigyjančiosios organizacijos duomenys) 

 
Viešųjų pirkimų tarnybai 
 
 

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

 
2021  m. liepos 12 d. Nr.______ 

 
 
1. ĮSIGYJANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS 
 
Oficialus pavadinimas ir kodas  Uždaroji akcinė bendrovė 'LITESKO' (110818317) 

Oficialaus pavadinimo ir kodo patikslinimas (pildyti, jei šie duomenys keitėsi) 

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

Buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius 

Pašto indeksas LT-09308 
 

Šalis Lietuva 

Kontaktinis asmuo Gina Daujotaitė-Pumputienė Telefonas +370 52197645 

El. paštas gina.pumputiene@veolia.com Faksas +370 52667510 

Interneto adresas (-ai): (nurodyti tikslius URL) 

 

Pagrindinis įsigyjančiosios organizacijos adresas: http://www.litesko.lt 
 
Adresas, kuriuo galima tiesiogiai susipažinti su pirkimo dokumentais: http://www.litesko.lt 
 
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     ... 
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Gamtinės dujos     
     
Kita x  Aktyvioji elektros energija ... 

 
 
3.1. TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS (nurodyti ir visas paslaugas, kurias bus privalu teikti pagal 

pirkimo sutartį) 
Pirkimas skaidomas į 5 (penkias) Pirkimo objekto dalis. 
I pirkimo objekto dalis – aktyvioji elektros energija filialui „Druskininkų šiluma“.  
II pirkimo objekto dalis – aktyvioji elektros energija filialui „Marijampolės šiluma“.  
III pirkimo objekto dalis – aktyvioji elektros energija filialui „Biržų šiluma“. 
IV pirkimo objekto dalis – aktyvioji elektros energija filialui „Telšių šiluma“. 
V pirkimo objekto dalis – aktyvioji elektros energija filialui „Kelmės šiluma“. 

 
 
 
4. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ KIEKIS (atsižvelgiant į visus galimus pirkimo sutarties pratęsimus) 
 

Filialai Kiekis Mato vienetas 
„Druskininkų šiluma“ 3100000 kWh 
„Marijampolės šiluma“ 900000 kWh 
„Biržų šiluma“ 550000 kWh 
„Telšių šiluma“ 300000 kWh 
„Kelmės šiluma“ 357000 kWh 

 
 

5. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ TIEKIMO TERMINAI, PRISTATYMO VIETA IR TRANSPORTAVIMO 
SĄLYGOS 

 
Tiekimo terminas: vieneri metai.; Prekės pristatymo vieta: Bendrovės valdomi, elektrą 
vartojantys objektai, esantys Lietuvos Respublikos teritorijoje; Prekių pristatymo sąlygos: 
pateiktos elektros energijos kiekis yra nustatomas pagal apskaitos prietaisų rodmenis (pagal 
faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį per ataskaitinį kalendorinį mėnesį, Lietuvos laiku). 

 
 

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

Taip x Ne  
 
 

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

 
Vienai daliai   Vienai, kelioms ar visoms dalims x  Visoms dalims  

 
 

7. SUTARTIES TRUKMĖ 
 
 Arba: laikotarpis mėnesiais 1 2  arba dienomis     nuo sutarties sudarymo 
           

 
 Arba: pradžia            ir pabaiga           
8. SUTARTIS GALI BŪTI PRATĘSTA 
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Taip  Ne x 
 

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

 
 

 
9. INFORMACIJA IR DOKUMENTAI, PATVIRTINANTYS TIEKĖJŲKVALIFIKACIJĄ: teisę verstis 
energijos ištekliaus tiekimo veikla, ekonominę ir finansinę būklę, techninį pajėgumą (jei taikoma) 

Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. 
Tiekėjas turi turėti, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą licenciją/leidimą, 
verstis nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veikla Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
Įsigyjančioji organizacija pasiūlymų pateikimo dieną  tikrina duomenis Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos puslapyje 
(https://www.regula.lt/elektra/Puslapiai/licencijos%20ir%20leidimai/nepriklausomo-elektros-
energijos-tiekimo-licencijas-leidimus-turincios-imones.aspx) arba Licencijų informacinėje sistemoje 
(https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch).  

 
 
10. PIRKIMO BŪDAS 

 
Atviras konkursas x  Skelbiamos derybos  

 
10.1. Energijos išteklių pirkimo būdo pasirinkimo pagrindas 
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos 2012-05-22 įstatymu Nr. XI-2023, 
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. 
(aktuali redakcija) 
 

 
 
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 1  0 7  2 9 Laikas (valanda ir minutės): 1 3 : 0 0 

 
12.1. Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas 
 

Lietuvių 

 
 
12.2. Pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis 
 

Taip  Ne x 
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13. PAPILDOMA INFORMACIJA 
 
 

 
 

    

(įsigyjančiosios organizacijos vadovo arba jo 

įgalioto asmens pareigų pavadinimas) 
 (parašas)  (vardas, pavardė) 

 
Skelbimo paskelbimo data (pildyti nereikia, sistema užpildo automatiškai) 
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