
 

AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 

Pramonės g. 10,  78502 Šiauliai, tel. (8 41)  59 12 00, faks. (8 41)  54 03 07  
atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800  

el. paštas info@senergija.lt, www.senergija.lt, juridinio asmens kodas 245358580, PVM mokėtojo kodas LT453585811  
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centrui 

PASIŪLYMAS  

  DĖL CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO PIRKIMO 

 2020-12-17 
Šiauliai 

 
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 
pavadinimai/ 

AB „Šiaulių energija“ 

Tiekėjo adresas  Pramonės g. 10, LT-78502 Šiauliai 
 

Įmonės kodas 245358580 
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, 
vardas, pavardė 

Realizavimo skyriaus viršininkė Dalia 
Pliūrienė 

Telefono numeris (8 41) 591 220, mob. +370 618 00903, (8 41) 
591 222 

Fakso numeris (8 41) 540 307 

El. pašto adresas dalia.p@senergija.lt, laima.r@senergija.lt, 
info@senergija.lt 

 
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis apklausos sąlygomis, nustatytomis: 
- apklausos sąlygose; 
- kituose pirkimo dokumentuose. 
2. Atsižvelgdami į konkurso sąlygose išdėstytas nuostatas, teikiame savo pasiūlymą, kuris 

atitinka visus apklausos sąlygose nustatytus reikalavimus:  
Mes siūlome:  

Eil. 
Nr. 

Paslaugos pavadinimas Mato 
vnt. 

Prognozuo
jamos  
pirkimo 
apimtys 
per 12 
mėn.  

Mato 
vnt. 
kaina 
Eur be 
PVM 

Viso kiekio suma 
Eur be PVM 

2 3 4 5 6=4x5 
1. Šilumos energijos tiekimas KWh 535572,00 0,0377 20191,06 
2. Šilumos energijos pardavimo kaina  Mėn. 12,00 0,67 8,04 

Iš viso Eur be PVM: 20199,10 
PVM Eur: 4241,81 

Iš viso Eur su PVM: 24440,91 
Iš viso Eur be PVM (žodžiais): dvidešimt 

tūkstančių vienas 
šimtas 



2 

 

 
 

devyniasdešimt 
devyni Eur 10 ct 

Iš viso Eur su PVM (žodžiais): Dvidešimt keturi 
tūkstančiai keturi 
šimtai 
keturiasdešimt 
Eur 91 ct 

Sutarties laikotarpiu kaina gali būti perskaičiuojama, jei vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymo 
bei Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatomis buvo nustatyta ir suderinta su Valstybine 
energetikos reguliavimo taryba kita šilumos energijos kaina. Šilumos kainos gali būti nustatomos ne 
dažniau kaip kas mėnesį, vadovaujantis galiojančiomis šilumos kainų dedamosiomis, kai kintamoji 
šilumos kainos dedamoji išreikšta formule, apskaičiuojama pagal atitinkamas kuro kainas. 
 

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, būtinos sutarčiai 
tinkamai vykdyti. Tiekėjas turi nurodyti kainą Eur su PVM, kai tiekėjas yra PVM mokėtojas, arba 
Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas (nurodomas juridinis pagrindas, kuriuo 
vadovaujantis tiekėjas nėra PVM mokėtojas).   

 
3. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus:** 

Eil.
Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas  Kokiai daliai pasitelkiamas 

   
   
   

** Pildyti tada, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. 
 
4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:*** 

Eil.
Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapis 

   
   

*** Pildyti tada, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad 
konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.  

 
5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil.
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 
skaičius 

   
   
   
 
 
Generalinis direktorius                       Virgilijus Pavlavičius 
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