
 

 

  

  
SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ - 
KOMUNALINĖS PASLAUGOS  

I DALIS: PERKANTYSIS SUBJEKTAS 
 

I.1) PAVADINIMAS, ADRESAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS 

Oficialus pavadinimas: 
 AB 'Šiaulių energija' (245358580) 

Adresas: 
  Pramonės g. 10 

Miestas: 
  Šiauliai 

Pašto kodas: 
  LT-  78502 

Šalis: 
  Lietuva 

Kontaktiniai duomenys: Komercijos direktoriui 
Kam: Gintautui Šablinskui 

Telefonas: 
  (8 41) 59 12 06 

El. paštas: 
  gintautas.s@siaulenerg.lt 

Faksas: 
  (8 41) 54 03 07 

Interneto adresas(-ai)(jei tinka) 
Pagrindinis perkančiojo subjekto adresas (URL): www.senergija.lt 
 
Pirkėjo profilio adresas (URL):  

 

Daugiau informacijos galima gauti: 

      Žr. pirmiau minėtus kontaktinius duomenis  

    Kitur: prašome užpildyti A priedo I dalį  

Specifikacijas ir papildomus dokumentus( įskaitant dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) 
galima gauti: 
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    Žr. pirmiau minėtus kontaktinius duomenis  

    Kitur: prašome užpildyti A priedo II dalį  

Pasiūlimai arba prašymai leisti dalyvauti turi būti siunčiami: 

  
    Žr. pirmiau minėtus kontaktinius duomenis  

    Kitur: prašome užpildyti A priedo III dalį  

 
 

I.2) PAGRINDINĖ PERKANČIOJO SUBJEKTO VEIKLOS SRITIS AR SRITYS 

  
Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas 

 

 
 

II DALIS: SUTARTIES OBJEKTAS 
 
 

II.1) APRAŠYMAS 

II.1.1) Pavadinimas, kurį perkantysis subjektas suteikė sutarčiai 
     Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statybos darbai 

II.1.2) Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta(pasirinkite tik vieną 
kategoriją - darbus, prekes ar paslaugas- labiausiai atitinkančią konkretų Jūsų sutarties ar pirkimo objektą) 

  a) Darbai    b) Prekės    c) Paslaugos  

  2. Projektavimas ir atlikimas 
 

  

Paslaugų kategorija: 
 
(1 - 27 paslaugų kategorijas žr. 
Direktyvos 2004/18/EB II priede) 

 Pagrindinė darbų atlikimo vieta  Pagrindinė pristatymo vieta  Pagrindinė teikimo vieta 

  Pramonės g.10, Šiauliai 
 

    

NUTS kodas NUTS kodas NUTS kodas 
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II.1.3) Skelbime informuojama apie 

Viešojo pirkimo sutartį  Dinaminės pirkimų sistemos (DPS) įdiegimą  

Preliminariojo susitarimo sudarymą    

II.1.4) Informacija apie preliminarųjį susitarimą(jei taikoma) 

   Preliminarusis susitarimas su keliais subjektais  
Preliminarusis susitarimas 
su vieninteliu subjektu  

Numatomo preliminariojo susitarimo dalyvių skaičius   

ARBA, jeigu taikoma, didžiausias jų skaičius   

Preliminariojo susitarimo trukmė:  (jei taikoma) 

Trukmė metais:     arba mėnesiais: 

Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę (įrašykite tik skaičius): 

Numatoma vertė,išskyrus PVM: Valiuta:   

ARBA intervalas: nuo    iki  Valiuta:  

Sutarčių, kurios bus sudaromos, dažnumas (jei žinoma):  

II.1.5) Trumpas sutarties ar pirkimo (-ų) aprašymas 

  

Suprojektavimas ir įrengimas pilnai sukomplektuotų termofikacinės elektrinės (TE) įrenginių, skirtų elektros energijos 
tiekimui Užsakovo savų reikmių tenkinimui ir į išorės elektros tinklus, pagamintos šilumos energijos tiekimui Užsakovo 
savų reikmių tenkinimui ir į esamą šilumos tiekimo sistemą. Naudojamas kuras – biomasė (miško kirtimo ir pramoninės 
medienos su galimybe iki 30% naudoti kitas kuro rūšis (iki 30% gamtinių dujų, iki 30% durpių, iki 5% šiaudų). Naujai 
įrengtų energijos gamybos pajėgumų, naudojančių biomasę, galia turi būti ne mažesnė kaip 33MW. Kombinuoto šilumos 
ir elektros energijos gamybos ciklo elektrinės nustatytas pajėgumas - 10-11MW elektrinės galios. TE faktinis kuro 
deginimo našumas skaičiuojant pagal žemutinį kuro kaloringumą ne didesnis negu 45MW. Minimalus šilumos atidavimas 
iš biomase kūrenamos jėgainės - 15MW/h. Nominalus šilumos atidavimas iš biomase kūrenamos jėgainės neturi būti 
mažesnis už 24MW/h. Kogeneracijos proceso metu pagamintos elektros ir šilumos (į ją neįtraukiama šiluma, išgaunama 
degimo produktų kondensavimo šilumokaityje) nominalių galių santykis biomase kūrenamoje TE turi būti ne mažesnis 
kaip 0,3. Elektros energija, atmetus savus poreikius, tiekiama į 10kV skirstomuosius tinklus 

 

II.1.6) Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 

  Pagrindinis žodynas  Papildomas žodynas 
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(jei taikoma)  

Pagrindinis objektas  45213250-0  (Pramoninių pastatų statybos 
darbai.)  

  
 

Papildomas(-i) 
objektas(-i)  

71320000-7  (Inžinerinio projektavimo 
paslaugos.)  

  
 

45233120-6  (Kelių tiesimo darbai.)    
 

79632000-3  (Personalo mokymo paslaugos.)    
 

31124100-2  (Turbininių generatorių įrenginiai.)    
 

 II.1.7) Ar sutarčiai taikomas Pasaulio prekybos organizacijos susitarimas 
 dėl vyriausybės pirkimų (GPA) taip      ne      

II.1.8) Pirkimo dalijimas į dalis 
(informacijai apie pirkimo dalis pateikti pildykite B priedą tiek kartų, kiek yra dalių) taip      ne      

Jei taip, pasiūlimai turi būti teikiami dėl (pažymėkite tik vieną langelį): 

vienos dalies  vienos ar daugiau dalių  visų dalių  

II.1.9) Ar leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų taip       ne       

 
 

II.2) KIEKIS ARBA SUTARTIES APIMTYS 

II.2.1) Visas kiekis ar visa apimtis (įskaitant visas dalis ir pasirinkimo galimybes, jei taikoma) 

  

Vykdomas pirkimas yra visiškai sukomplektuotos TE statybai ir apima visiškai sukomplektuotos TE projektavimą, 
projektų ekspertizę, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, įrengimų pirkimą, statybą, 
statinio projektavimo ir statybos saugos ir sveikatos darbe koordinavimą, atidavimą eksploatuoti (sąvoka 
„projektavimas“ apima visus projektavimo darbus, taip pat ir vadovavimą projektavimui bei projekto planavimą, 
preliminarių projektinių sprendimų ir techninio projekto rengimą bei darbo dokumentacijos parengimą, techninių ir 
darbo projektų ekspertizę). Su Tiekėju pasirašyta sutartis numatys ir TE eksploatuosiančio personalo (30 asmenų) 
mokymą, specialių įrankių parūpinimą TE eilinių techninių aptarnavimų darbams, o taip pat – aprūpinimą atsarginėmis 
dalimis ir reikmenimis pirmiesiems dvejiem termofikacinės elektrinės eksploatacijos metams. Turės būti atliktas ir 
patvirtintas įrenginių paleidimo-veikimo bandymas. Visiškai sukomplektuotai TE reikalingus patiekti įrengimus sudarys: 
vieneri kombinuotos šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiai, apimantys biomasės sandėliavimo ir padavimo 
įrangą; biomase kūrenamas katilas; garo turbina su elektros generatoriumi; oro paėmimo ir degimo produktų šalinimo 
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sistema su degimo produktų filtru ir degimo produktų kondensavimo įrenginiu ir nauju dūmtraukiu; automatikos ir 
reguliavimo įrengimai, paleidimo ir valdymo sistemos; šilumokaičiai šilumos tinklų vandeniui šildyti; katilo maitinimo 
vandens ruošimo įrenginiai; nuotekų valymo įrenginiai; visa įranga ir įrengimai, susiję su TE prijungimu prie VST 
elektros tinklų, kurie pagal išduotas technines sąlygas yra ŠE nuosavybė; 10 kV skirstykla ir transformatoriai TE 
savosioms reikmėms (iš viso 3 transformatoriai) ir Pietinės katilinės aprūpinimui el. energija; 10 kV skirstyklos 
prijungimui prie AB VST elektros tinklo kabelinė linija iki Šiaulių 330/110/10 kV TP; TE savųjų reikalų 0,4 kV skirstykla; 
0,4 kV jungtis tarp esamos Pietinės katilinės ir projektuojamos TE 0,4kV skirstyklų; 0,4 kV TE patalpų elektros tinklas: 
kontroliniai el. energijos apskaitos prietaisai, elektros apšvietimo, elektros lizdų tinklas, magistralinio ir grupinio tinklo 
skydai ir kabeliai; priemonės, užtikrinančios generatoriaus darbą tik TE savų poreikių režimu; priešgaisrinės apsaugos ir 
signalizacijos sistema; pastatai ir statiniai (konstrukcijos), kranai, sveikatos apsaugos ir darbų saugos ir 
telekomunikacinės priemonės; prijungimai prie gamtinių dujų tiekimo, elektros tiekimo ir šilumos tinklų bei nuotekų 
šalinimo sistemų objekte; automobilių svėrimo įrengimai; privažiavimo keliai ir danga padengtos aikštelės Pietinės 
katilinės teritorijoje, reikalingi tiek termofikacinės elektrinės statybai, tiek jos eksploatavimui; papildomi mechanizmai, 
ratinis frontalinis krautuvas biomasės tvarkymui, svėrimo įranga; vamzdynai, cirkuliaciniai siurbliai ir kiti pagalbiniai 
įrengimai 

 

Jei žinoma, numatoma vertė be PVM (įrašykite tik skaičius): Valiuta: 

arba intervalas: nuo  iki  Valiuta: 

II.2.2) Pasirinkimo galimybė (jei taikoma) taip       ne       

Jei taip, šių pasirinkimų galimybių aprašymas: 

Jei žinoma, laikotarpis, per kurį galima pasinaudoti šiomis pasirinkimo galimybėmis: 

mėnesių:  ARBA dienų:  (nuo sutarties sudarymo) 

Galimų pratęsimų skaičius (jei yra):  ARBA intervalas: nuo  iki  

Jei žinoma, pratęsiamų sutarčių atveju - numatomi tolesnių kvietimų dalyvauti konkurse terminai: 

mėnesių:  arba dienų:  (nuo sutarties sudarymo) 

 

II.3) SUTARTIES TRUKMĖ ARBA ĮVYKDYMO TERMINAS 

Trukmė mėnesiais:  26  ir (arba) dienomis:   (nuo sutarties sudarymo) 

 ARBA      Pradžia    (metai/mėnuo/diena) 

   Pabaiga     (metai/mėnuo/diena) 
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III DALIS: TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ IR TECHNINĖ INFORMACIJA 

III.1) SU SUTARTIMI SUSIJUSIOS SĄLYGOS 

III.1.1) Reikalaujami užstatai ir garantijos(jei taikoma) 

  Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas 10 proc. sutarties vertės be PVM užsakovui priimtino banko garantija arba 
draudimo bendrovės laidavimu 

 

III.1.2) Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka ir (arba) nuorodos į atitinkamas jas 
reglamentuojančias nuostatas 

  

Užsakovas apmokės Tiekėjui: 
a) išankstinį mokėjimą per 30 dienų, gavęs dokumentus, pagal FIDIC ("Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių 
darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos, pirmasis lietuviškas 
leidimas, LSPI 2003, ISBN 9986-687-12-8" Bendrosios sąlygos). Viso išankstinio mokėjimo (-ų) dydis sudarys ne 
daugiau kaip 20% sutarties kainos su PVM, o maksimalus atskiro mokėjimo dydis - ne daugiau kaip 10% sutarties 
kainos su PVM, maksimalus atskirų avansinių mokėjimų skaičius - 3 (minimalus atskirų mokėjimų periodiškumas - ne 
dažniau kaip kartą per ketvirtį); 
b) sumą, patvirtintą kiekvienoje tarpinio mokėjimo pažymoje - per 30 dienų, gavus ataskaitą ir patvirtinančius 
dokumentus; 
c) sumą, patvirtintą galutinėje mokėjimo pažymoje - per 30 dienų, gavus šią mokėjimo pažymą 

 

III.1.3) Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė sutarties sudarymui (jei taikoma) 

    

III.1.4) Kitos ypatinogs sąlygos, kurių reikia laikytis vykdant sutartį (jei 
taikoma) taip       ne      

Jei taip, ypatingų sąlygų aprašymas 
    

 
 

III.2) DALYVAVIMO SĄLYGOS 

III.2.1) Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus dėl įtraukimo į profesinius ar 
prekybos (verslo) registrus 
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Informacija ir formalumai įvertinti, ar reikalavimai yra įvykdyti: 

  

1. Tiekėjas (fizinis asmuo) ar tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ir buhalteris neturi teistumo (arba teistumas yra 
išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 
apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, 
už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą 
ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, 
pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą 
ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir 
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje 
išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiamas Išrašas iš teismo sprendimo arba 
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų 
tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai 
patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas 
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra 
priimtinas. 
2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo 
veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta 
bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo 
procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis 
registruotas, įstatymus. Pateikiama: 1) valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos 
išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, 
likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama 
priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau 
kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas 
ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs 
savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais 
sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 
įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas 
dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. 
3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) 
per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas 
nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo 
tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas. Pateikiama 
išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės 
įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis 
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jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas 
dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos). Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo 
terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 
4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. Pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos 
išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 
dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 
institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 
pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 
5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Pateikiamas Valstybinio 
socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus 
duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta 
kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas 
anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 
6. Tiekėjas turi teisę verstis veikla, susijusia su naujos termofikacinės elektrinės (pasiūlyme teikiamos galios) 
projektavimu ir statyba, t.y. gali atlikti ypatingų statinių (pastatų ir inžinerinių tinklų) projektavimo ir ypatingo statinio 
bei statinio dalies statybos (bendruosius ir specialiuosius: mechanikos) darbus. Pateikiama: 1) Tiekėjo (juridinio 
asmens) registravimo pažymėjimo ir įstatų tinkamai patvirtintos kopijos ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę 
verstis atitinkama veikla, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų 
institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (originalas 
arba tinkamai patvirtinta kopija) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. 2) Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos išduoto galiojančio atestato tinkamai patvirtinta kopija arba, jei pasiūlymą pateikė 
užsienio Tiekėjas, - dokumento, įrodančio jo teisę vykdyti atitinkamas veikas užsienio valstybėse, tinkamai patvirtinta 
kopija kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotos Teisės pripažinimo pažymos tinkamai patvirtinta 
kopija. 
7. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, 
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba 
tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose arba nuo šios 
sankcijos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieneri metai. Pateikiama Tiekėjo deklaracija. 

 

III.2.2) Ekonominis ir finansinis pajėgumas 

Informacija ir formalumai įvertinti, ar reikalavimai yra 
įvykdyti (jei taikoma): 

  1. Vidutinė metinė Tiekėjo svarbiausių statybos ir 
montavimo darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba 
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per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas 
vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnė 
50 mln. Lt, iš jų bendrai veiklai susivienijusių ūkio 
subjektų grupės atsakingo partnerio - ne mažesnė kaip 
30 mln. Lt. Pateikiama: 1) Tiekėjo per paskutinius 5 
metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos 
(jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) atliktų 
darbų sąrašas (nurodoma užsakovas, darbų 
pavadinimas, vieta, atlikimo laikas ir vertė) kartu su 
užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai 
buvo atlikti tinkamai, pažymose turi būti nurodyta darbų 
atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti 
pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų 
atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. 
2. Tiekėjo arba bendrai veiklai susivienijusių ūkio 
subjektų grupės atsakingo partnerio vidutinis metinis 
grynasis pelnas per pastaruosius 3 finansinius metus 
arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu 
Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) 
turi būti teigiamas. Pateikiama tinkamai patvirtintos 
2006, 2007, 2008 finansinių metų arba per laiką nuo 
Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą 
mažiau nei 3 finansinius metus) pelno-nuostolių 
ataskaitų tinkamai patvirtintos kopijos arba šalies, 
kurioje registruotas Tiekėjas, atitinkamų dokumentų 
tinkamai patvirtinta kopijos. 
3. Tiekėjo arba bendrai veiklai susivienijusių ūkio 
subjektų grupės atsakingo partnerio paskutinių finansinių 
metų (2008 m.) kritinio likvidumo koeficientas ne 
mažesnis kaip 0,5. Pateikiama tinkamai patvirtintas 
Tiekėjo įmonės 2008 finansinių metų balansas ir (ar) jo 
išrašas arba šalies, kurioje registruotas Tiekėjas, 
atitinkamo dokumento tinkamai patvirtinta kopija. 
4. Tiekėjas arba bendrai veiklai susivienijusių ūkio 
subjektų grupės atsakingas partneris turi įrodyti, kad 
turės lėšų (ne mažesnę kaip 15 mln. Lt sumą) šio 
projekto įgyvendinimui arba turės galimybę šias lėšas 
pasiskolinti. Pateikiama banko (ar kitos kredito įstaigos) 
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išduota pažyma ar kiti dokumentai, su kompetetingo 
valdymo organo sprendimu, kad Tiekėjas projekto 
įgyvendinimo metu galės pasinaudoti kreditu šio projekto 
įgyvendinimui (originalas ar tinkamai patvirtinta kopija, 
išduota ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos). Perkančioji organizacija 
priima ir kitus finansavimą užtikrinančius dokumentus 
(akcininkų sprendimą paskirstyti pelną/rezervus, įmonės 
savininkų įnašas- paskola ar kitus). 

 

III.2.3) Techniniai pajėgumai 

Informacija ir formalumai įvertinti, ar reikalavimai yra 
įvykdyti(jei taikoma): 

  

1. Tiekėjas arba bendrai veiklai susivienijusių ūkio 
subjektų grupės atsakingo partneris per pastaruosius 5 
metus arba per laiką nuo Tiekėjo registravimo dienos 
(jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdė 
bent 1 biomase kūrenamos ir elektros energijos savo 
reikmėms bei į išorinį elektros tinklą tiekiančios 
termofikacinės elektrinės sutartį ir kurioje jis vykdė 
generalinio rangovo funkcijas. Pateikiama: Tiekėjo arba 
bendrai veiklai susivienijusių ūkio subjektų grupės 
atsakingo partnerio per pastaruosius 5 metus arba per 
laiką nuo Tiekėjo registravimo dienos (jeigu Tiekėjas 
vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) svarbiausių įvykdytų 
biomase kūrenamų ir elektros energijos savo reikmėms 
bei į išorinį elektros tinklą tiekiančių termofikacinių 
elektrinių sutarčių, kuriose jis vykdė generalinio rangovo 
funkcijas, sąrašas, patvirtintas tiekėjo vadovo parašu. 
Sąraše nurodoma darbų objekto pavadinimas, trumpa 
techninė objekto charakteristika, termofikacinės 
elektrinės veikimo charakteristikos, užsakovų 
identifikavimo duomenys bei pridedama Užsakovo 
pasirašyta pažyma, nurodanti tinkamą darbų atlikimą. 
2. Tiekėjas turi turėti: 1) ne mažiau kaip 2 atestuotus 
darbų vadovus (bendriesiems statybos ir specialiesiems: 
mechanikos darbams), turinčius teisę ir ne mažesnę kaip 
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3 metų patirtį eiti ypatingo statinio statybos vadovo 
pareigas; 2) ne mažiau kaip 1 atestuotą ypatingo statinio 
projekto vadovą ir ne mažiau 2 ypatingų statinių 
projekto dalių vadovus (bendriesiems statybos ir 
specialiesiems: mechanikos darbams), turinčius teisę ir 
ne mažesnę kaip 3 metų patirtį eiti ypatingo statinio 
projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto dalių 
vadovų pareigas. Pateikiama: 1) galiojančių kvalifikacijos 
atestatų, išduotų Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos ar atitinkamų kvalifikacijos dokumentų, 
išduotų užsienio šalies, kurioje Tiekėjas yra registruotas, 
tinkamai patvirtintos kopijos; 2) CV su atliktų projektų, 
kuriuose šie vadovai dalyvavo, sąrašu ir jų užimtų 
pareigų tuose projektuose trumpas aprašymas. 
3. Tiekėjas turi būti įdiegęs ir dirbantis pagal kokybės 
vadybos standartų LST EN ISO 9001, LST EN ISO 9002 
arba LST EN ISO 9003 reikalavimus statinio statybos 
srityje arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos 
reikalavimus. Pateikiamos LST EN ISO 9001, LST EN ISO 
9002 arba LST EN ISO 9003 sertifikatų arba lygiaverčių 
dokumentų tinkamai patvirtintos kopijos. Perkančioji 
organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus arba 
lygiaverčius dokumentus, išduotus kitose valstybėse 
narėse įsteigtų įstaigų. Ji taip pat priima kitus Tiekėjų 
lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių 
įrodymus. 
4. Tiekėjas turi būti įdiegęs ir dirbantis pagal 
aplinkosaugos vadybos standartų ISO 1400:2004 
reikalavimus statinio statybos srityje arba lygiavertės 
aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimus. 
Pateikiama aplinkosaugos vadybos ISO 1400:2004 
sertifikato arba lygiaverčių dokumentų tinkamai 
patvirtintos kopijos. Perkančioji organizacija pripažįsta 
lygiaverčius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, 
išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų įstaigų. Ji taip 
pat priima kitus Tiekėjų lygiaverčių aplinkos apsaugos 
vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. 
5. Tiekėjas arba bendrai veiklai susivienijusių ūkio 
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subjektų grupės atsakingas partneris ne daugiau kaip 
50% sutarties darbų gali atlikti pasitelkęs kitus 
rangovus. Pateikiama: 1) Tiekėjo patvirtinta pažyma, 
nurodanti konkrečią veiklos dalį, už kurią jis bus 
atsakingas. 2) Pasirašyti ketinimų protokolai, kuriuose 
nurodoma kitų pasitelktų rangovų atliekami darbai ir jų 
apimtys 

 

III.2.4) Rezervuotos sutartys (jei taikoma) taip       ne      

Sutartis skirta tik globojamoms darbo grupėms  

Sutartis turi būti vykdoma įgyvendinant globojamas užimtumo programas  
 

III.3) SPECIALIOS PASLAUGŲ SUTARTIMS TAIKOMOS SĄLYGOS 

III.3.1) Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys taip       ne      

Jei taip, nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą: 

  

III.3.2) Ar juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų 
darbuotojų pavardes ir profesinę kvalifikaciją? taip      ne      

 
 

IV DALIS: PROCEDŪRA 
 

IV.1) PROCEDŪROS RŪŠIS 

IV.1.1) Procedūros rūšis 

  1. Atvira 
 

Kandidatai jau yra atrinkti taip      ne      

Jei taip, VI.3 dalyje "Papildoma informacija" pateikite jau atrinktų ūkio subjektų pavadinimus ir adresus 
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IV.2) SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI 

IV.2.1) Sutarties sudarymo kriterijai (prašome pažymėti atitinkamą langelį (-ius)) 

Mažiausia kaina  
ARBA 

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į  

    
toliau pateiktus kriterijus (kriterijai turėtų būti pateikiami, nurodant jų lyginamąjį svorį, arba išdėstyti mažėjančios 
svarbos tvarka, jeigu dėl akivaizdžių priežasčių jiems negalima priskirti lyginamojo svorio) 

    kriterijus, pateiktus specifikacijose arba kvietime peteikti pasiūlymus ar dalyvauti derybose 

Kriterijai Lyginamasis svoris 

    

IV.2.2) Bus rengiamas elektroninis aukcionas taip      ne      

Jei taip, papildoma informacija apie elektroninį aukcioną (jei taikoma) 

  

 

IV.3) ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA 

IV.3.1) Perkančiojo subjekto priskirtas pirkimo numeris ( jei taikoma) 

<="" td="" 

style="font-

size: x-

small; font-

family: 

Verdana, 

Arial;"> 

77398 

 

IV.3.2) Ankstesni skelbimai dėl tos pačios sutarties taip      ne       

Jei taip, 

Reguliarus orientacinis skelbimas  Skelbimas apie pirkėjo profilį  
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Skelbimo OL numeris:   (metai/mėnuo/diena) 

Kiti ankstesni skelbimai (jei buvo)      

Skelbimo OL numeriai: 

  

IV.3.3) Sąlygos specifikacijoms ir papildomiems dokumentams (Išskyrus DPS) gauti 

Terminas dokumentams priimti arba gauti 

  Data:  2009-09-03   (metai/mėnuo/diena) Laikas:   10:00 
 

Imamas mokestis už dokumentus taip      ne      

Jei taip, kaina (įrašykite tik skaičius):  200,00 Valiuta LTL 

Mokėjimo sąlygos ir būdas:   pavedimu į AB "Šiaulių energija" atsiskaitomąją sąskaitą 
Nr. LT357180000003467599 AB Šiaulių banke, 
AB "Šiaulių energija" PVM mokėtojo kodas LT453585811, įmonės kodas 245358580 

IV.3.4) Pasiūlymų ar prašymų leisti dalyvauti priėmimo terminas 

  Data:  2009-09-10 Laikas:  10:00 
 

IV.3.5) Kalba (-os), kuria (-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar prašymai leisti dalyvauti 

  Lietuvių 
 

  Kitos:  
 

IV.3.6) Minimalus laikotarpis, kurio metu dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą (atvira procedūra) 

Iki: 2009-12-10     (metai/mėnuo/diena) 

ARBA laikotarpis mėnesiais:     ir( arba) dienomis:     (nuo pasiūlymų gavimui nustatytos dienos) 
 

IV.3.7) Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos 

  Data:  2009-09-10 (metai/mėnuo/diena) Laikas:  10:00 

  Vieta (jei tinka):  AB „Šiaulių energija” administracinio pastato III aukšto Techninis kabinetas, Šiauliai, Pramonės g.10 
 

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti pasiūlymų atplėšimo procedūroje (jei reikia) taip     ne     

  Tiekėjai ir jų įgalioti atstovai 
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VI DALIS: KITA INFORMACIJA 

VI.1) AR TAI PASIKARTOJANTIS VIEŠASIS PIRKIMAS (jei taikoma) taip      ne      

Jei taip, kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:   

VI.2) AR SUTARTIS SUSIJUSI SU PROJEKTU IR (ARBA) PROGRAMA, 
FINANSUOJAMA BENDRIJOS LĖŠOMIS taip      ne       

Jei taip, nurodykite tą projektą (-us) ir (arba) programą (-as): 

 Projektas ,,Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statybos darbai" yra įtrauktas į nacionalinę energetikos 
strategiją, pateiktas finansinei paramai iš ES struktūrinių fondų gauti 

VI.3) PAPILDOMA INFORMACIJA (jei taikoma) 

    

VI.4) SKUNDŲ PATEIKIMO PROCEDŪRA 

VI.4.1) Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga 

Oficialus pavadinimas: 
  AB 'Šiaulių energija' (245358580) 

Adresas: 
  Pramonės g. 10 

Miestas: 
  Šiauliai 

Pašto kodas: 
  LT-  78502 

Šalis: 
  Lietuva 

El. paštas: 
  gintautas.s@siaulenerg.lt 

Telefonas: 
  (8 41) 59 12 06 

Interneto adresas(URL): 
  www.senergija.lt 

Faksas: 
  (8 41) 54 03 07 

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga (jei taikoma) 

Oficialus pavadinimas: 
  

Adresas: 
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Miestas: 
  

Pašto kodas: 
  LT-  

Šalis: 
  

El. paštas: 
  

Telefonas: 
  

Interneto adresas(URL): 
  

Faksas: 
  

VI.4.2) Skundų pateikimas (prašome užpildyti VI.4.2 punktą ARBA, jei reikia, VI.4.3 punktą) 

Tiksli informacija dėl skundų pateikimo termino(-ų): 
    

  

VI.4.3) Tarnyba, iš kurios galima gauti informacią apie skundų pateikimą 

Oficialus pavadinimas: 
  

Adresas: 
  

Miestas: 
  

Pašto kodas: 
  LT-  

Šalis: 
  

El. paštas: 
  

Telefonas: 
  

Interneto adresas(URL): 
  

Faksas: 
  

VI.4) ŠIO SKELBIMO IŠSIUNTIMO DATA:    

<="" td="" 

style="font-

size: x-

small; font-

family: 

Verdana, 

Arial;"> 

2009-07-16 13:23:00       (metai/mėnuo/diena) 
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  _____Komercijos direktorius_____   __________   _____Gintautas   Šablinskas_____ 

  
(Perkančiosios organizacijos vadovo 
ar jo įgalioto asmens pareigos) 

  
(parašas) 

  
(vardas pavardė) 

 

 

 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/notice/noticeform.asp?OJEC=&File=2009-07-22/a3b9c0fe-e13e-4d02-b34c-

2a7800a8ee88.html&B=PPO  

 

 


