KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ
2021 m. sausio 15 d.

1. UŽSAKOVAI:
UAB Mano Būstas Sostinė, į.k. 121457971, UAB Mano Būstas Vilnius, į.k. 121452091, UAB Mano Būstas Neris, į.k.
121483222, UAB Mano Būstas NPC, į.k. 125596783, adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, UAB Mano Būstas Kaunas, į.k.
305174520, adresas Žiburio g. 10-2, Alytus, UAB Mano Būstas Dainava, į.k. 302709722, adresas Elektrinės g. 3, Vilnius,
UAB Mano Būstas Alytus, į.k. 304175726, adresas Žiburio g. 10-2, Alytus, UAB Mano Būstas Šiauliai, į.k. 144619514,
adresas Žemaitės g. 20, Šiauliai, UAB Mano Būstas Radviliškis, į.k. 171205389, adresas Aušros a. 5, Radviliškis, UAB
Mano Būstas Klaipėda, į.k. 140524848, adresas Kuosų g. 18-1, Klaipėda, UAB Mano Būstas Baltija, į.k. 140514359,
adresas Kuosų g. 18-1, Klaipėda, UAB Mano Būstas Vakarai, į.k. 177000697, adresas Lietuvininkų g. 60-1, Šilutė, UAB
Mano Būstas Aukštaitija, į.k. 302496548, adresas Kranto g. 36-102, Panevėžys, UAB „Biržų butų ūkis“, į.k. 254709320,
adresas Rotušės g. 12-1, Biržai, el. paštas info@manobustas.lt, internetinės svetainės adresas www.ebustas.lt (toliau –
Užsakovai).
2. OBJEKTAS:
2.1. Užsakovų administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų, elektros energijos bendroms reikmėms nepriklausomų
elektros energijos tiekėjų konkursas. Preliminarus 12 mėnesių elektros energijos bendroms reikmėms kiekis visuose
Užsakovų administruojamuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose nurodytas kvietimo Priede Nr. 1.

3. TEIKTINIŲ PASLAUGŲ POBŪDIS:
3.1. elektros energijos bendroms reikmėms teikimas, kuri sunaudojama daugiabučiuose namuose, priklausančiose
bendrąja daline nuosavybe daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams (laiptinėms, rūsiams, parkavimo
aikštelėms apšviesti, hidrauliniams siurbliams, liftų pavaroms ir pan.).

4. PATEIKTINI DOKUMENTAI:
4.1. Tiekėjo pasiūlymas;
4.2. Pasiūlymą pateikusio asmens įgaliojimus patvirtinantis dokumentas (VĮ „Registrų centras“ išrašas arba įgaliojimas).

5. KONKURSO SĄLYGOS:
5.1. 2020 m. gegužės 7 d. LR Seimui priėmus Elektros energetikos įstatymo pataisas, Lietuva prisijungia prie daugumos
Europos sąjungos šalių, kuriose visi vartotojai gali pasirinkti tinkamiausią elektros energijos tiekėją.
5.2. Konkurso tikslas - atrinkti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkantį elektros energijos tiekėją, elektros
energijos tiekimui bendroms namo reikmėms.
5.3. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Administratoriaus patvirtintomis Daugiabučių namų bendrojo naudojimo
objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklėmis.
5.4. Apie šį konkursą skelbiama Administratoriaus tinklalapyje ir „Vakaro žinios“.
5.5. Preliminarus elektros bendrosioms reikmėms kiekis nurodytas šiame kvietime, gali kisti (didėti arba mažėti). Kitimas
galimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pagrindu prasidėjusio ar pasibaigusio daugiabučio
namo bendrojo naudojimo objektų administravimo, pastatų ploto pokyčių, daugiabučių namų patalpų savininkų,
valstybės ir savivaldybės institucijų ar Užsakovų sprendimų ir kitų pagrįstų priežasčių. Užsakovas neįsipareigoja
nupirkti elektros bendrosioms reikmėms visa kvietimo priede Nr. 1 nurodyta apimtimi.
5.6. Teikiamų paslaugų kokybė turi atitikti visuotinai nusistovėjusius ir teisės aktuose nustatytus tokio tipo paslaugoms
taikomus standartus bei teisės aktų reikalavimus bei Paslaugų teikėjo pateiktą pasiūlymą konkurso metu.
5.7. Paslaugų / darbų teikimo laikotarpis – 12 mėnesių. Likus 30 dienų iki sutarties termino pabaigos nei vienai iš šalių
nepareiškus noro nutraukti sutartį sutartis pratęsiama dar vieneriems metams. Pratęsimų skaičius neribojamas.
5.8. Daugiabučių namų apskaitos prietaisų rodmenys tiekėjui pateikiami ne rečiau kaip vieną kartą per metus arba kitu
šalių sutartu periodiškumu.
5.9. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi nurodyti fiksuotą 1 kwh kainą.
5.10. Atsiskaitymo su teikėju terminas per 45 kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
5.11. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas kviečiamas pateikti pasiūlymą šių Užsakovų teikiamų paslaugų teikimui: elektros
energijos bendroms reikmėms apskaitymui; elektros energijos bendroms reikmėms įmokų surinkimui; tinkamo
atsiskaitymo su tiekėju užtikrinimui; marketinginėms (tiekėjo viešinimo) paslaugoms.

1

6. REIKALAVIMAI:
6.1. Bendrovė, teikianti pasiūlymą, turi turėti leidimą / licenciją, suteikiančią teisę verstis nepriklausomo elektros energijos
tiekimo veikla.
6.2. Patvirtinti, kad pasiūlyme nurodyta informacija ir duomenys nėra ir nebus laikomi konfidencialiais ir pateikta
informacija nesudaro teikėjo komercinės paslapties;
6.3. Patvirtinti, kad pasiūlymas galioja 6 (šešis) mėnesius nuo jo pateikimo dienos.

7. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS:
7.1. Gavus pasiūlymus visų pirma yra patikrinama ar pateiktas pasiūlymas ir jį pateikęs dalyvis atitinka kvietime nurodytus
reikalavimus. Reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai nevertinami;
7.2. Pasiūlymų vertinimo kriterijus - mažiausios kainos kriterijus.
7.3. Jei pasiūlyme nebus nurodytos pastabos, bus priimama, kad pasiūlymas galioja pagal visas pateiktas sąlygas.
7.4. Pasiūlymus pateikti iki 2021-01-29, 12:00 val.
7.5. Pasiūlymo pateikimo vieta ir būdas:
7.5.1. Pasiūlymai pateikiami elektroniniu paštu ingrida@pirkimucentras.lt.

8.

Kvietimo priedai:
8.1. Pasiūlymo forma.

Įgaliotas asmuo

Ingrida Čepononienė
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Kvietimo priedas Nr. 1
PASIŪLYMO FORMA
2021 m. ______________, ________
(data, vieta)

Dalyvio pavadinimas ir kodas
Dalyvio adresas
Dalyvio įgaliotas asmuo
bendrauti pateikto pasiūlymo
klausimais
Dalyvio el. pašto adresas
Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymo kaina už kvietimo 3.1. punkte nurodytas paslaugas:

Eil. Nr.

Preliminarus 12 mėnesių kiekis 27
GWh

1.

Žr. lentelę žemiau
Mėnuo
201901
201902
201903
201904
201905
201906
201907
201908
201909
201910
201911
201912

1 kwh be PVM

1 kwh su PVM

Kaina be PVM

Kaina su PVM

GWh
3
3
2
3
2
2
1
2
2
2
3
3

Pasiūlymo kaina už žemiau nurodytas paslaugas:

Eil. Nr.

Sutarties įvykdymo rizikos
suvaldymas

3

Elektros
energijos
reikmėms apskaitymas;

bendroms

Elektros
energijos
bendroms
reikmėms įmokų surinkimas;
1.

Tinkamo atsiskaitymo
užtikrinimas;
Marketinginės
paslaugos.

(tiekėjo

su

tiekėju

viešinimo)

Pasiūlymas galioja 6 (šešis) mėnesius.
Pasiūlymas vertinamas tik pateikus abi dalis.
Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu
susijusios išlaidos.
Patvirtiname, kad pasiūlyme nurodyta informacija ir duomenys nėra laikomi konfidencialia informacija ir nesudaro mūsų
komercinės paslapties.

__________________________
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

__________
parašas

__________________________
vardas ir pavardė

4

