UŽSAKOVO KREPŠELIO FORMAVIMO ATMINTINĖ





Pasirinkite reikalingą (-us) elektros energijos tarifą (-us): vienos ir (ar) dviejų laiko
zonų tarifą (-us) ir (ar) diferencijuotą pagal laiko intervalus tarifą (-us) bei
suvartojamą elektros energijos kiekį per sutarties galiojimo laikotarpį; (Jei pasirinkote
netinkamą elektros energijos tarifą, suformuotą krepšelį ištrinkite ir formuokite iš
naujo, nurodydami reikalingą tarifą).
Pasirinkite pagrindinės sutarties tipą:
PRIVALOMAS VERTĖS IŠPIRKIMAS

ARBA
PRIVALOMAS KIEKIO IŠPIRKIMAS
Jei pasirinkote sutarties tipą – privalomas vertės išpirkimas - nurodykite
įsipareigojimą nupirkti prekės už ne mažiau kaip (nuo 50 iki 100) procentų Pradinės Pirkimo
sutarties vertės (maksimalaus biudžeto).
Jei pasirinkote sutarties tipą – privalomas kiekio išpirkimas – nurodykite preliminarų
išperkamą prekės kiekį ir išperkamą procentą nuo preliminaraus prekės kiekio (ne daugiau
kaip iki ± 30 procentų). Nurodžius preliminarų prekės kiekį, Sistema automatiškai
apskaičiuos minimalius ir maksimalius prekės kiekius, bei maksimalų krepšelio biudžetą
pagal Jūsų nurodytą/nenurodytą akcizą ir/ar PVM.
• pasirinkite taikytiną akcizą už elektros energijos 1 kWh:
0,00000 (taikomas labdaros ir paramos gavėjams). Patikrinti, ar įstaiga yra labdaros ir
paramos gavėjas galima per šią nuorodą https://www.vmi.lt/cms/paramos-gaveju-duomenys1
0,00052 (taikomas, jeigu užsakovo statusas yra UAB, AB, VĮ (valstybės įmonė), SĮ
(savivaldybės įmonė), ŽŪB (žemės ūkio bendrovė).
0,00101 (taikomas, jeigu įstaiga netenkina aukščiau nurodyto 1 arba 2 punkto reikalavimo).
Papildoma išimtis: jeigu įstaiga yra kitos pagrindinės įstaigos filialas, šiam filialui taikomas
toks pat akcizas, kaip pagrindinei įstaigai.
Miestų ir rajonų savivaldybių administracijos yra labdaros ir paramos gavėjai, joms taikomas
0,00 akcizas. Seniūnijos yra savivaldybių administracijų filialai, todėl seniūnijoms, kaip
filialams taikomas pagrindinės įstaigos (savivaldybės administracijos) akcizas 0,00 Eur. Tas
pats pagal analogiją taikoma ir Lietuvos kariuomenės, kuri yra paramos gavėjas, taikant 0,00
Eur akcizą, filialams.
Patikrinti įstaigos teisinę formą, ar tai filialas, ar ne, galima per šią nuorodą:
http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?pav=seni%C5%ABnija&kod=&p=1 "
Nurodykite, ar pirkimo objektas skaidomas į dalis. (Pažymėkite varnele).

Jei pirkimas skaidomas į dalis, dėl kiekvienos pirkimo dalies CPO LT elektroniniame
kataloge formuojamas atskiras užsakymas. Už duomenų teisingumą yra atsakingas
Užsakovas.
Jei nurodėte, kad pirkimo objektas į dalis neskaidomas, o Jūsų pirkimo objekto vertė
didesnė nei tarptautinio pirkimo vertė, nurodykite neskaidymo į pirkimo objekto dalis
priežastis: parašykite tekstą arba pridėkite tai pagrindžiančią informaciją / dokumentą Excel,
Word ar pdf formatu.
Jei pageidaujate, nurodykite maksimalų vienos elektros energijos kilovatvalandės (1 kWh)
įkainį. (Maksimalus įkainis už 1 kWh nurodomas tik tada, jei nebuvo nurodytas
maksimalus biudžetas. Užsakovui nurodžius maksimalų įkainį, maksimalus biudžetas bus
apskaičiuojamas automatiškai)
*Nurodykite preliminarius perkamus elektros energijos kiekius (kwh);
* pateikite informaciją apie įsipareigojimą nupirkti Prekės už ne mažiau kaip (nuo 50 iki 100
procentų) pradinės Pirkimo sutarties vertės (konkretaus Pirkimo maksimalios kainos, Eur su
mokesčiais) (kai taikomas 1 Pirkimo sutarties tipas);
* nurodykite, kokie yra kiekvieno Užsakovo nurodyto Prekės tarifo kiekvienos sudedamosios dalies
minimalūs ir maksimalūs perkami Prekės kiekiai (šie kiekiai gali sudaryti ne daugiau kaip iki ± 30
procentų Užsakovo nurodyto preliminaraus prekės kiekio) (kai taikomas 2 Pirkimo sutarties tipas);
* nurodykite objektus (pavadinimus ir/ar Nr.) bei adresus, į kuriuos bus tiekiama elektros energija."

• Nurodykite konkurso trukmę: nuo 8 iki 20 darbo dienų.
Nurodykite pirkimo sutarties trukmę (nuo 3 iki 24 mėn.)
Nurodykite preliminariąją pirkimo sutarties įgaliojimo datą: data gali būti tik 1-oji mėnesio
diena. (Pirkimo sutartis turi įsigalioti nuo pirmosios mėnesio dienos. Data turi būti ne
trumpesnė kaip 3 savaitės nuo dienos, kai užsakovas ir tiekėjas teisės aktų nustatyta
tvarka pranešė tinklų operatoriui apie planuojamą elektros energijos tiekimą pagal
Pirkimo sutartį. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ir į pirkimo procedūrų trukmę pagal
Viešųjų pirkimų įstatymą, ši data yra tik preliminari (informacija iš užsakymo
sutartyje nebus nurodoma). Tikslią datą Užsakovas turės nurodyti išsiųsdamas Tiekėjui
pasirašyti sutartį.

Nurodykite atsakingo už sutarties vykdymo priežiūrą asmens vardą, pavardę, pareigas, tel.
nr. ir el.pašto adresą.

Siekdami paslaugų kokybės, prašome atsakyti į užsakyme pateiktą klausimyną.

