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Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos  numato pirkti  

elektros energiją atviro konkurso būdu.                                                                  

Pirkimo objektas – elektros energija.  

Elektros energija perkama 12 (dvylika) mėnesių, skaičiuojant nuo sausio mėnesio pirmos dienos 

00 val. 00 min.  Jeigu Perkančioji organizacija ir TDB prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

nepraneša tiekėjui apie sutarties nutraukimą, sutartis automatiškai pratęsiama dar 12 (dvylika) mėnesių. 

Bendra sutarties trukmė negali viršyti 2 (dvejų) metų. Paslaugų pirkimo sutartys bus pasirašomos su 

Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos  ir jam pavaldžiomis 

įstaigomis. 

Numatomas preliminarus elektros energijos kiekis 24 mėnesiams – apie 35000 MWh.  

Vartotojai neįsipareigoja nupirkti visą preliminariai numatomą šioje techninėje specifikacijoje 

elektros energijos kiekį. Pasikeitus vartotojo (objekto) arba jo struktūrinio padalinio būstinei, elektros 

energijos pirkimas tam objektui gali būti nutrauktas arba tais pačiais įkainiais perkamas kitu vartotojo 

objekto adresu, esančiu toje pačioje gyvenamoje vietovėje. 

Pirkimo objektas bus perkamas pagal realų poreikį. 

Faktinis per kalendorinį mėnesį pristatymo vietose patiektas ir suvartotas bendras elektros 

energijos kiekis skaičiuojamas, remiantis elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenimis. 

Vartotojai yra operatoriaus AB LESTO aptarnaujamose zonose.  

Pirkimas skaidomas į aštuoniolika pirkimo dalių. Kiekvienai pirkimo objekto daliai bus 

sudaroma atskira pirkimo sutartis. 

Tiekiamos elektros energijos (prekės) kokybė ir kiti parametrai turi visiškai atitikti pirkimo 

dokumentų, galiojančių Lietuvos Respublikos standartų, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo 

taisyklių ir kitų galiojančių teisės aktų nurodytus reikalavimus. 

Tiekėjas turi užtikrinti nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą pirkimo sutarties galiojimo 

laikotarpiu.  

Už suvartotą elektros energijos kiekį bus atsiskaitoma tiekėjo pasiūlytais ir pirkimo sutartyje 

įteisintais tarifais. 

Elektros energijos suvartojimo kiekis per mėnesį turi būti apskaitomas vieną kartą tiekėjo 

pasiūlytais terminais. 

Už sunaudotą elektros energiją su tiekėju bus atsiskaitoma už praėjusį laikotarpį sutartyje 

nustatyta tvarka tiekėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą, pervedant pinigus į jo nurodytą sąskaitą. 

Visų vartotojų, kuriems perkama elektros energija, preliminarūs planuojami įsigyti elektros 

energijos kiekiai, tiekimo vieta (vartotojų pavadinimai ir jų objektų adresai) nurodyti žemiau pateiktoje 

lentelėje: 

 

Eil.Nr. Įstaigos pavadinimas, adresas Elektros energijos poreikis 

12 mėn., kWh 

1 Alytaus pataisos namai 

Ulonų g. 8 a, LT-62505 Alytus 

2200000 

2 Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai 

Technikos g. 12, LT-51334 Kaunas 

600000 

3 Kauno tardymo izoliatorius  

A. Mickevičiaus g. 11, LT-44307 Kaunas 

720000 

4 Kybartų pataisos namai 

J.Biliūno g. 14, Kybartai, LT-70423 Vilkaviškio r. 

750000 
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5 Laisvės atėmimo vietų ligoninė  

Lukiškių skg. 6, LT-01108 Vilnius; 

Pravieniškės-2, Kaišiadorių r. 

738000 

6 Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas 

Lukiškių skg. 6, LT-01108 Vilnius 

1600000 

7 Marijampolės pataisos namai 

Sporto g. 7, LT-68501 Marijampolė 

170000 

8 Panevėžio pataisos namai 

P.Puzino g. 12, LT-35169 Panevėžys 

385000 

9 Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija 

Pravieniškės-2, LT-56552 Kaišiadorių r. 

6000000 

10 Šiaulių tardymo izoliatorius 

Trakų g. 10, LT-76286  Šiauliai 

615000 

11 Vilniaus pataisos namai 

Rasų g. 8, LT-11350 Vilnius 

Sniego g. 2, Vilnius 

1675000 

12 Mokymo centras 

Subačiaus g. 21/1, LT-11350 Vilnius 

65000 

13 Kauno apygardos probacijos tarnyba 

Kęstučio g. 37, LT-44307 Kaunas 

10000 

14 Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba  

H.Manto g. 38, LT-92233 Klaipėda 

28000 

15 Panevėžio apygardos probacijos tarnyba 

Anykščių g. 4, LT-35171 Panevėžys 

23000 

16 Šiaulių apygardos probacijos tarnyba 

Vytauto g. 149, LT-77169 Šiauliai 

30000 

17 Vilniaus apygardos probacijos tarnyba 

Kareivių g. 1/Kalvarijų g. 135 LT-08221 Vilnius 

200000 

18 Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos 

L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius 

125000 

 Iš viso per 12 mėn. 17464000 

 

 

 

 

 

Pastabas ir pasiūlymus dėl pirkimo objektui keliamų  reikalavimų prašome siųsti elektroniniu 

paštu  rimantas.juktonis@kaldep.lt iki 2012 m. rugsėjo 21 d. 
 


