
 

 

  

  
SKELBIMAS APIE SUTARTIES SUDARYMĄ- 

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: 
  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) PAGRINDINĖ PERKANČIOJO SUBJEKTO VEIKLOS SRITIS AR SRITYS 

  
Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas 

 

 
 

II DALIS: SUTARTIES OBJEKTAS 
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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:  Nr.  
 

Jei tai sutartis dėl 17 - 27 kategorijų 
paslaugų (žr. C priedą), ar sutinkate kad 
šis sklebimas būtų skelbiamas? 

taip       ne     
 

 Pagrindinė darbų atlikimo vieta  Pagrindinė pristatymo vieta  Pagrindinė teikimo vieta 

  Pramonės g.10, Šiauliai 
 

    

NUTS kodas NUTS kodas NUTS kodas 

         

II.1.3) Skelbime informuojama apie (jei taikoma) 

Preliminariojo susitarimo sudarymą  Sutartis, sudaroma naudojant dinaminę pirkimų sistemą  

II.1.4) 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 
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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.1.5) Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) 

  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.)    
 

 II.1.6) Ar sutarčiai taikomas Pasaulio prekybos organizacijos susitarimas 
 dėl vyriausybės pirkimų (GPA) taip       ne       

< 
 

II.2) BENDRA GALUTINĖ SUDARYTOS (-Ų) SUTARTIES (-ČIŲ) VERTĖ 

II.2.1) BENDRA GALUTINĖ SUDARYTOS (-Ų) SUTARTIES (-ČIŲ) VERTĖ 
(prašome įrašyti tik bendrą galutinę vertę, įskaitant visas sutartis, pirkimų 
dalis ir pasirinkimo galimybes; informacijai apie atskiras sutartis pateikti 
užpildykite V dalį "Sutarties sudarymas")) 

Be PVM Su PVM 
PVM 

      tarifas 
(%) 

Vertė:  122.815.000,00 Valiuta:   LTL 
 

       21 

ARBA Svarstytas mažiausios kainos pasiūlymas   
/didžiausios kainos paiūlymas    Valiuta:   

 

        

 
 
 

IV DALIS: PROCEDŪRA 
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IV.1) PROCEDŪROS RŪŠIS 

IV.1.1) Procedūros rūšis 

  1. Atvira 
 

Pagrindimas, kodėl buvo pasirinkta derybų procedūra, kai skelbimas dalyvauti konkurse nėra 
skelbiamas: prašome užpildyti D priedą 

 

IV.2) SUTARTIES SUDARYMO KRITERIJAI 

IV.2.1) Sutarties sudarymo kriterijai (jei reikia) 
(jei informacija neskirta skelbti, sutarties sudarymo kriterijus nurodykite V.2.6 punkte) 

Mažiausia kaina  
ARBA 

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas  

IV.2.2) Buvo surengtas elektroninis aukcionas taip     ne     

 

IV.3) ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA 

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

<="" td="" 

style="font-

size: x-

small; font-

family: 

Verdana, 

Arial;"> 

77398 

 

IV.3.2) Ankstesnis (-i) skelbimas (-i) dėl tos pačios sutarties taip     ne     

Jei taip, kvietimo dalyvauti konkurse (prašome užpildyti atitinkamus langelius): 

Reguliarus orientacinis 
pranešimas  Skelbimas apie kvalifikacinę sistemą  Skelbimas apie pirkimą  
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Skelbimas apie pirkėjo profilį  
Skelbimo OL numeris: 2009 /S 136 - 199373,  2009.07.22 (metai/mėnuo/diena) 

Kiti ankstesni skelbimai  
  

 
 
 
 

V DALIS: SUTARTIES SUDARYMAS 

  

V.1) SUTARTIES SUDARYMAS IR JOS VERTĖ 

 

SUTARTIES NR.:  1 PAVADINIMAS:  Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statybos darbai 

(nurodykite laimėjusį ūkio subjektą (-us) ir sutarties vertę toliau ARBA dalyje V.2, jeigu ši informacija neskirta skelbti) 

V.1.1) Sutarties sudarymo data:  2010-02-11    (metai/mėnuo/diena) 

V.1.2) Gautų pasiūlymų skaičius:    2 

V.1.3) Ūkio subjekto, su kuriuo buvo sudaryta sutartis, pavadinimas ir adresas 

Oficialus pavadinimas: 
 Akcinė bendrovė "Axis Industries" (165707056) 

Adresas: 
  S. Daukanto g. 19 

Miestas: 
  Kazlų Rūda 

Pašto kodas: 
  LT- 47190 

Šalis: 
  Lietuva 

El. paštas: 
  info@axis.lt 

Telefonas: 
  (8 34) 39 88 51 

Interneto adresas(URL): 
 www.axis.lt 

Faksas: 
  (8 37) 36 03 58 

V.1.4) Informacija apie sutarties vertę (įrašykite tik skaičius)   
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  Be 
PVM 

Su 
PVM 

PVM 
tarifas 
(%) 

Pradinė numatyta bendra sutarties vertė (jei taikoma) 
Vertė:   Valiuta:   

 

        

Bendra galutinė sutarties vertė 
Vertė:  122.815.000,00 Valiuta:   LTL 

 

       21 

ARBA Svarstytas mažiausios kainos pasiūlymas   /didžiausios kainos 
paiūlymas    Valiuta:   

 

        

Jei numatyta metinė arba mėnesinė vertė (prašome nurodyti):  metų skaičių:   ARBA  mėnesių skaičių:  

V.1.5) Ar tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams taip    ne  
 

Jei taip, sutarties vertė ar dalis, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota trečiosioms šalims (įrašykite tik 
skaičius): 

Vertė be PVM:   Valiuta:   Dalis:    (%) Nežinoma:    
 

Trumpas sutarties vertės ar dalies, kuri bus perduota pagal subrangos sutartį, aprašymas (jei žinoma) 
projektavimas ir specialieji darbai 

V.1.6) Kaina, jeigu sumokėta ypač pigiai (jei reikia): 

Vertė be PVM (įrašykite tik skaičius):  Valiuta:  

 
 

V.2) SUTARTIES SUDARYMAS IR JOS VERTĖ - PRIVALOMA PATEIKTI INFORMACIJA, NESKIRTA SKELBTI 

  

Komisija neatskleis jokių su gautų pasiūlymų skaičiumi, ūkio subjektų tapatybe ar kainomis susijusių slaptų komercinių 
duomenų, kuriuos perkantieji subjektai gali nurodyti, siųsdami šioje dalyje prašomą informaciją. 

  

(Prašome užpildyti V.2.1, V.2.4 ir V.2.6 punktus kiekvienai sudarytai sutarčiai, jeigu reikalinga informacija yra neskelbtina ir 
nebuvo pateikta ankstesnėse dalyse) 
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SUTARTIES NR.:   PAVADINIMAS:   

V.2.1) GAUTŲ PASIŪLYMŲ SKAIČIUS:    

V.2.2) SUDARYTŲ SUTARČIŲ SKAIČIUS:     

V.2.3) Ūkio subjekto, su kuriuo buvo sudaryta sutartis , pavadinimas ir adresas 

Oficialus pavadinimas:   

Adresas: 
  

Miestas: 
  

Pašto kodas: 
LT-  

Šalis: 
  

El. paštas: 
  

Telefonas: 
  

Interneto adresas(URL): 
  

Faksas: 
  

V.2.4) Bendra galutinė sutarties vertė be PVM (įrašykite tik skaičius) Valiuta:   

V.2.5) Produkto ar paslaugos kilmės šalis 

Kilmės šalis yra Bendrijoje          

Kilmės šalis yra ne Bendrijoje      Šalis: 

IV.2.6) Sutarties sudarymo kriterijai 

Mažiausia kaina  
ARBA 

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas  

V.2.7) Buvo nuspręsta sudaryti sutartį su tiekėju, pateikusiu alternatyvų pasiūlymą taip     ne   
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V.2.8) Pasiūlymai buvo atmesti dėl to, kad jų kaina buvo neįprastai maža taip     ne   
 

 
 

VI DALIS: KITA INFORMACIJA 

VI.1) 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 dalinai finansuojamas Europos Sąjungos 
Sanglaudos fondo (projeko kodas Nr.VP3-3.4-ŪM-02-K-01-013,finansavimo ir administravimo sutartis 2009m. rugpjūčio 
31d. Nr. S-VP3-3.4-ŪM-02-K-01-013) 

VI.2) PAPILDOMA INFORMACIJA (jei taikoma) 

    

VI.3) SKUNDŲ PATEIKIMO PROCEDŪRA 

VI.3.1) Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga 

Oficialus pavadinimas: 
  AB 'Šiaulių energija' (245358580) 

Adresas: 
  Pramon&#279;s g. 10 

Miestas: 
  &#352;iauliai 

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.3.2) Skundų pateikimas (prašome užpildyti VI.3.2 punktą ARBA, jei reikia, VI.3.3 punktą) 

Tiksli informacija dėl skundų pateikimo termino(-ų): 
    

  

VI.3.3) 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;"> 

2010-02-17 15:41:00       (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=2/24/2010/a4bce435-81bd-47d7-a32a-3d263a672eae.html&B=PPO 

 

 


