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MOKESČIŲ  UŽ  ŠILUMĄ  IR  KARŠTĄ  VANDENĮ,  SKIRTŲ  AKCINEI  BENDROVEI
„ŠIAULIŲ ENERGIJA“

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Bendrovė) gavo Šiaulių miesto savivaldybės
gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ 2020-04-21 raštą  Nr. 10 V „Dėl mokesčių už
šilumą ir karštą vandenį, skirtų akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, ir teikia atsakymą. 

 Bendrovė informuoja Jus, kad vadovaujantis Bendrovės ir AB „Šiaulių energija“ 2017 m.
balandžio 24 d. sudarytos viešojo pirkimo sutarties (toliau – Sutartis) sąlygomis, Sutartis galioja 12
mėn. nuo pasirašymo dienos ir gali būti pratęsta tokiomis pačiomis sąlygomis du kartus po 12 mėn.
šalims susitarus raštu (maksimaliai 36 mėn.). 

Bendrovė,  2019  m.  įvertinusi  patiriamas  sąnaudas,  nesutiko  Sutarties  pratęsti  tokiomis
pačiomis  sąlygomis.  Bendrovė informavo AB „Šiaulių  energiją“,  jog jai  paskelbus  pirkimą  dėl
numatytų  paslaugų  teikimo,  Bendrovė  sudalyvautų  ir  pateiktų  sąnaudas  atitinkančią  kainodarą,
tačiau  AB „Šiaulių  energija“  atsisakė  skelbti  viešojo  pirkimo  konkursą,  motyvuojant  tuo,  kad
pirkimas bus paskelbtas pasibaigus Sutarties maksimaliam galiojimo laikui, t.y. 36 mėn.

AB „Šiaulių energija“ 2020 m. balandžio 10 d.  paskelbė viešojo pirkimo konkursą dėl
įmokų priėmimo ir administravimo paslaugų, Bendrovė jame sudalyvavo ir laimėjo šį konkursą.
Pasirašius  sutartį  su  AB  „Šiaulių  energija“,  įmokų  priėmimo  ir  administravimo  paslaugos
Bendrovės tinkle bus teikiamos.

Tinklo padalinys
Kontaktų centras
Skyriaus vadovė                                                                       Jurgita Kuznecovienė

Ramutė Piliauskienė, tel. 8 700 55 400, el. p. info  @post.lt  
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03500 Vilnius
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Duomenys kaupiami ir saugomi 
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