
 

 

  

Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

tvarkos aprašo 
priedas 

    

 
 

AB 'ŠIAULIŲ ENERGIJA' 

  
  

Juridinių asmenų registras, 245358580, Pramonės g. 10, Tel.: (8 41) 59 12 06, Faks.: (8 41) 54 03 07, 
gintautas.s@siaulenerg.lt, www.senergija.lt 

  
  

Viešųjų pirkimų tarnybai 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

  
 

  
    

SKELBIMAS, SUSIJĘS SU PAPILDOMA INFORMACIJA, INFORMACIJA APIE NEUŽBAIGTĄ PROCEDŪRĄ ARBA 
PATAISA 

 
200  m.                        d. Nr.         

Primename: jeigu dėl pataisymų ar papildymų iš esmės keistųsi skelbimo apie pirkimą originale išdėstytos 
sąlygos, susijusios su vienodu vertinimu ir konkurencingo pirkimo tikslu, tai privalės būti pratęsti pradiniai 
numatyti laiko terminai 

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA 

I.1.) PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS 

Oficialus pavadinimas: 
 AB 'Šiaulių energija' (245358580) 

Adresas: 
  Pramonės g. 10 



Lapas 2 

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 taikoma) 
Pagrindinis perkančiosios organizacijos (institucijos)adresas (URL): www.senergija.lt 
 
Pirkėjo profilio adresas (URL):  

 
 

I.2. PERKANČIOSIOS ĮSTAIGOS TIPAS 
 

Perkančioji organizacija (tuo atveju kai sutarčiai taikoma Direktyva 2004/18/EB)    

Perkantysis subjektas (tuo atveju kai sutarčiai taikoma Direktyva 2004/17/EB - "komunalinės paslaugos")    

 

II DALIS: SUTARTIES OBJEKTAS 
 

II.1. APRAŠYMAS 

II.1.1. Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai(kaip nurodyta 
skelbimo originale) 
 
Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statybos darbai 

 

II.1.2. Trumpas sutarties ar pirkimo aprašymas (kaip nurodyta skelbimo originale) 
     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 
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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.1.3. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl.CPV)(kaip nurodyta skelbimo originale) 

  Pagrindinis žodynas  
Papildomas žodynas 
(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.)    
 

 
 

IV DALIS: PROCEDŪRA 

 

IV.1. Pirkimo būdas(kaip nurodyta skelbimo originale) 

  1. Atvira 
 

 

IV.2. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA 

 

IV.2.1. Perkančiosios organizacijos (institucijos) priskirtas bylos numeris (kaip nurodyta skelbimo originale, jei 
taikoma) 

<="" td="" 

style="font-
77398 
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size: x-

small; font-

family: 

Verdana, 

Arial;"> 
 

 

IV.2.2. Elektroniniu būdu teikiamų skelbimų nuoroda (jei žinoma) 

 

Skelbimo originalas buvo siųstas naudojant: SIMAP                

  OJS eSender       

Prisijungimas   LT001 

Skelbimo nuoroda   012539 - 2009 
 

IV.2.3. Elektroniniu būdu teikiamų skelbimų nuoroda(jei žinoma) 

 
Skelbimo OL numeris: 2009 /S 136 - 199373,  2009-07-18 (metai/mėnuo/diena) 

 

IV.2.4. Skelbimo originalo išsiuntimo data  2009-07-16  (metai/mėnuo/diena) 
 

VI DALIS: KITA INFORMACIJA 
 
 

VI.1. ŠIO SKELBIMO TIKSLAS (jei taikoma; pažymėkite tiek langelių, kiek reikia) 

 

Nebaigta procedūra    Pataisa    Papildoma informacija    

 

VI.2. INFORMACIJA APIE NEBAIGTĄ PIRKIMO PROCEDŪRĄ (jei taikoma; pažymėkite tiek langelių, kiek reikia) 

 

Pirkimo procedūra buvo nutraukta    
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Pirkimo procedūra buvo paskelbta nesėkminga    

Nebuvo paskirta sutartis    

Sutartis gali būti paskirta iš naujo    
 

VI.3. INFORMACIJA, KURIĄ KETINAMA TAISYTI AR PAPILDYTI(jei taikoma; kad būtų galima patikslinti datų ar 
teksto, kuriuos ketinama pataisyti ar papildyti, vietą, prašytume visuomet nurodyti atitinkamo skirsnio ir pastraipos 
skelbimo originale numerį) 

 

VI.3.1.   
Perkančiosiso organizacijos 
pateiktos pradinės informacijos 
pataisa 

   

TED publikacijos nesutapimas su 
perkančiosiso organizacijos pateikta 
pradine informacija 

   
Abu 
atvejai    

 

VI.3.2.   
Skelbimo 
originale    

Atitinkamuose pirkimo 
dokumentuose 
(papildomos informacijos prašytume 
ieškoti atitinkamuose reikalinguose 
pirkimo dokumentuose) 

   

Abu atvejai 
(papildomos informacijos prašytume 
ieškoti atitinkamuose reikalinguose 
konkurso dokumentuose) 

   

 

VI.3.3. Taisytinas skelbimo originalo tekstas (jei taikoma) 

 

Taisytina teksto vieta: Vietoj: Turi būti: 

      
 

VI.3.4.Taisytinos skelbimo originalo datos (jei taikoma) 

 

Taisytinų datų vieta: Vietoj: Turi būti: 

 IV.3.3) Sąlygos specifikacijoms ir papildomiems 
dokumentams gauti. Terminas dokumentams priimti arba 
gauti: 

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

 2009-09-
07 (metai/mėnuo/diena) 
 10:00 (laikas) 

 IV.3.4) Pasiūlymų ar prašymų leisti dalyvauti priėmimo 
terminas 

 2009-09-
10 (metai/mėnuo/diena) 

 2009-09-
14 (metai/mėnuo/diena) 
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  10:00 (laikas)  10:00 (laikas) 

 IV.3.6) Minimalus laikotarpis,kurio metu dalyvis privalo 
užtikrinti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą 

 2009-12-
10 (metai/mėnuo/diena) 
  (laikas) 

 2009-12-
14 (metai/mėnuo/diena) 
  (laikas) 

 IV.3.7) Susipažinimo su pasiūlymu sąlygos 
 2009-09-
10 (metai/mėnuo/diena) 
  10:00 (laikas) 

 2009-09-
14 (metai/mėnuo/diena) 
 10:00 (laikas) 

 

VI.3.5. Taisytini adresai ir informacijos teikimo vietos (jei taikoma) 

 

Oficialus pavadinimas: 
  

Adresas: 
  

Miestas: 
  

Pašto kodas: 
  LT-  

Šalis: 
  

Kontaktiniai duomenys: 
Kam:   

Telefonas: 
  

El. paštas: 
  

Faksas: 
  

Interneto adresas(-ai)(jei taikoma) 
Pagrindinis perkančiosios organizacijos (institucijos)adresas (URL):  
 
Pirkėjo profilio adresas (URL):  

 

VI.3.6. Tekstas, kuriuo ketinama papildyti skelbimo originalą (jei taikoma) 

 

Teksto vieta, kurią ketinama papildyti: Tekstas, kurį ketinama įterpti: 
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VI.4. KITA PAPILDOMA INFORMACIJA (jei taikoma) 

  

VI.5. ŠIO SKELBIMO IŠSIUNTIMO DATA:  2009-07-30       (metai/mėnuo/diena) 
 
 

 

  _____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=2009-08-05/c20bb509-2781-43ac-8daf-

a162d568555d.html&B=PPO  

 

 


