
Ataskaitos tipinė forma, 

patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos  
direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu  
Nr. 1S-179 

 
 
 

(Ataskaitos tipinė forma) 
 

UAB „Litesko“ 
 

(įsigyjančiosios organizacijos pavadinimas) 
Įmonė 

Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius; įmonės kodas: 110818317; PVM mokėtojo kodas LT108183113; 
A. s. Nr. LT787044060001419259; „Swedbank“ AB, Banko kodas 70440; Tel.: +370 5 266 7500;  

Faks.: +37 0 5 266 7510 
(įsigyjančiosios organizacijos duomenys (kodas, adresas) 

 
 
 
Viešųjų pirkimų tarnybai 
 
 
 

ENERGIJOS AR KURO, KURIŲ REIKIA ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJAI 
GAMINTI, PIRKIMO PROCEDŪRŲ ATASKAITA 

 

2021  m. rugpjūčio 16 d. Nr.______ 
 

 
 
1. PIRKIMO NUMERIS  
 
 
2. ĮSIGYJANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS 
 
Pavadinimas ir kodas 
UAB „Litesko“ 
 
Pavadinimo ir kodo patikslinimas (pildyti, jei šie duomenys keitėsi) 

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

Buveinės adresas  
Konstitucijos pr. 7 

Pašto indeksas 
LT-09308 

Šalis  
Lietuva 

Kontaktinis asmuo  
Gina Daujotaitė-Pumputienė 

Telefonas  
8 5 219 7645 

El. paštas  
gina.pumputiene@veolia.com  

Faksas 
8 5 266 7510 

Interneto adresas (-ai): (nurodyti tikslius URL) 
http://www.litesko.lt/ 



Pagrindinis įsigyjančiosios organizacijos adresas: http://www.litesko.lt/ 
 
Adresas, kuriuo galima tiesiogiai susipažinti su pirkimo dokumentais: http://www.litesko.lt/; http://cvpp.lt 
 

 
3. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI ĮSIGYJANČIAJAI ORGANIZACIJAI? (jeigu taip, 
pildyti 3.1 papunktį ) 
 

Taip  Ne x 
 
 
3.1. Įsigyjančiosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas 
 
Kodas ir pavadinimas:    
 
Pavadinimo patikslinimas:  
  
Buveinės adresas:  
  
Telefonas:  
 

 
 
4. PIRKIMO BŪDAS 

 
Atviras konkursas x  Skelbiamos derybos  Neskelbiamos derybos  

 

 
 
4.1. Energijos išteklių įsigijimo būdo pasirinkimo motyvai (pagrindimas)  
 
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“   20 punktas. 

 
 
 
5. PIRKIMO OBJEKTAS (nurodyti perkamą energijos išteklių rūšį ir pavadinimą, pagal sistemoje pateiktą klasifikatorių) 

 
Biokuras     ... 

     

Gamtinės dujos     
     
Kita x  Aktyvioji elektros energija ... 

 
5.1. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS 

PASIŪLYMUS SKAIČIUS:  
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis) 
 

 
 
5.2. 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“. 
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6. PASIŪLYMŲ PATEIKIMO DATA (pildyti,  jei pirkimas  2021-07-29 
atliktas neskelbiamų derybų būdu) - 
7. PASIŪLYMUS PATEIKĘ TIEKĖJAI 
 

Tiekėjo kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis 
303383884 UAB „Ignitis“  Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius Lietuva 
 

 
7.1. PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ KAINOS 
I pirkimo objekto dalis – aktyvioji elektros energija filialui „Druskininkų šiluma“.  

Pirkimo objekto dalies (-ių) 
numeris (-iai) 

Tiekėjo kodas, pavadinimas 
Tiekėjo marža, EUR be 

PVM /kWh 

1 303383884 UAB „Ignitis“ 0,005 

 
II pirkimo objekto dalis – aktyvioji elektros energija filialui „Marijampolės šiluma“.  

Pirkimo objekto dalies (-ių) 
numeris (-iai) 

Tiekėjo kodas, pavadinimas 
Tiekėjo marža, EUR be 

PVM /kWh 

2 303383884 UAB „Ignitis“ 0,005 

 
III pirkimo objekto dalis – aktyvioji elektros energija filialui „Biržų šiluma“. 

Pirkimo objekto dalies (-ių) 
numeris (-iai) 

Tiekėjo kodas, pavadinimas 
Tiekėjo marža, EUR be 

PVM /kWh 

3 303383884 UAB „Ignitis“ 0,005 

 
IV pirkimo objekto dalis – aktyvioji elektros energija filialui „Telšių šiluma“. 

Pirkimo objekto dalies (-ių) 
numeris (-iai) 

Tiekėjo kodas, pavadinimas 
Tiekėjo marža, EUR be 

PVM /kWh 

4 303383884 UAB „Ignitis“ 0,005 

 
V pirkimo objekto dalis – aktyvioji elektros energija filialui „Kelmės šiluma“. 

Pirkimo objekto dalies (-ių) 
numeris (-iai) 

Tiekėjo kodas, pavadinimas 
Tiekėjo marža, EUR be 

PVM /kWh 

5 303383884 UAB „Ignitis“ 0,005 

 
8. ATMESTI PASIŪLYMAI 
 
Pirkimo objekto dalies 

(-ių) numeris  
(-iai) 

Tiekėjo kodas, pavadinimas Pasiūlymo atmetimo priežastys   

- - - - 
 
9. LAIMĖJĘ TIEKĖJAI, KURIE ATSISAKĖ PASIRAŠYTI PIRKIMO SUTARTIS 

 
Tiekėjo kodas, pavadinimas 

- - 

 
10. SUDARYTA PIRKIMO SUTARTIS 
 
TAIP x  NE  
 
 
 
 
 
 
 
 



10.1. Informacija apie pirkimo sutartį (is) (pildoma tiek kartų, kiek reikia) 
 

Pirkimo 
objekto 
dalies  
(-ių) 

numeris  
(-iai) 

Tiekėjo kodas, pavadinimas 

Pavadini-
mo 

patiksli-
nimas 

Pirkimo 
sutarties 

sudarymo 
data 

Pirkimo 
sutartyje 
nustatyta 
bendra 
pirkimo 

objekto dalies 
(-ių) 

vertė/Bendra 
numatoma 

pirkimo 
sutarties vertė 

(EUR) 
(įskaitant 

visus 
privalomus 

mokesčius ir 
atsižvelgiant į 
visus galimus 
pratęsimus) 

Pirkimo 
sutarties 

galiojimo 
terminas 

Pirkimo 
sutartyje 

nustatytas 
energijos 
išteklių 
kiekis, 

mato vnt. 

Pirkimo 
sutartyje 
nustatyta 
energijos 

išteklių vieneto 
kaina, EUR 

1 303383884 UAB „Ignitis“  2021-08-09 Bendra 
numatoma 

pirkimo 
sutarties vertė 
– 442 255,00 

2022-08-31 3100000 Už Lietuvos 
laiku konkrečią 
paros valandą 

faktiškai 
suvartotą elektros 

energijos kiekį 
(kWh), 

padaugintą iš 
elektros biržoje 
Nord Pool AS 

Lietuvos zonoje 
susiformavusios 
konkrečios paros 
valandos kainos 
+ marža, EUR 
be PVM /kWh 

2 303383884 UAB „Ignitis“  900000 
3 303383884 UAB „Ignitis“  550000 
4 303383884 UAB „Ignitis“  300000 
5 303383884 UAB „Ignitis“  357000 
     

 
 
10.2. Pirkimo sutarties nesudarymo priežastys 
 
 
 

 
 
11. PAPILDOMA INFORMACIJA 
 
 
 

 
 
 
Vyr. pirkimų vadybininkė  

    
 
Gina Daujotaitė-Pumputienė 

(įsigyjančiosios organizacijos vadovo 
arba jo įgalioto asmens pareigų 

pavadinimas) 

 (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 
 

 
 
Ataskaitos paskelbimo data (pildyti nereikia, sistema užpildo automatiškai) 

           
 

 


