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Vilnius 

1. Konkurso organizatorius 

UAB „ADMI“, įmonės kodas 300527781 (toliau – Administratorius). 

2. Konkurso objektas 

Elektros energija Administratoriaus administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo 

naudojimo objektams. Prognozuojamas suvartojimas 3‘400‘000 kWh per metus. 

3. Konkurso sąlygos 

3.1. Numatoma paslaugų tiekimo pradžios data 2023 metų II arba III ketvirtis.  

3.2. Sutarties laikotarpis – 5 metai. Pasiūlymo teikėjas turi įsivertinti, kad sutartimi bus 

numatyta, kad Administratorius turi teisę nuspręsti pratęsti sutarties galiojimo terminą 

papildomam 5 metų laikotarpiui. 

3.3. Kitos sutarties su geriausią pasiūlymą pateikusiu teikėju (toliau – Teikėjas) sąlygos: 

a) elektros energijos suvartojimo apskaitos laikotarpis – kalendorinis mėnuo; 

b) atsiskaitymo terminas – 30 dienų po apskaitos laikotarpio pabaigos, pagal pateiktą 

PVM sąskaitą – faktūrą; 

c) kaina indeksuojama sutartyje nustatyta tvarka; 

d) pasibaigus apskaitos laikotarpiui, Teikėjas privalo fiksuoti elektros skaitiklių 

rodmenis ir juos pateikti Administratoriui; 

e) Teikėjas privalo už kiekvieną apskaitos laikotarpį išrašyti ir pateikti sąskaitas 

daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams; 

f) mokesčius iš butų ir kitų patalpų savininkų surenka Teikėjas; 

g) Teikėjas prisiima butų ir kitų patalpų savininkų nemokumo riziką. 

4. Konkurso kriterijai 

4.1. Šio Konkurso tikslas atrinkti Teikėją, kuris pateiks ekonomiškai naudingiausią 

(mažiausių sąnaudų) pasiūlymą butų ir kitų patalpų savininkams dėl daugiabučių 

gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų aprūpinimo elektros energija. 

4.2. Ekonomiškai naudingiausiu bus laikomas toks pasiūlymas, pagal kurį sudarius sutartį su 

Teikėju, butų ir kitų patalpų savininkai patirtų mažiausias bendrojo naudojimo objektų 

aprūpinimo elektra išlaidas, apskaičiuotas vienai kilovatvalandei (Eur/1 kWh). 

4.3. Teikėjas privalo pateikti pasiūlymą pagal Konkurso sąlygų 1 priedą. 

4.4. Administratorius leidžia pateikti alternatyvius pasiūlymus, kurie bus vertinami 

atsižvelgiant į 4 punkto kriterijus. 

4.5. Teikėjas gali pateikti Administratoriui tik vieną pasiūlymą.  



Teikėjas, dalyvaujantis Konkurse, privalo turėti leidimą veiklai elektros energetikos sektoriuje 

vykdyti.  

4.6. Administratorius bet kuriuo metu iki sutarties sudarymo turi teisę atmesti visus 

pasiūlymus ir nutraukti pirkimo procedūras. Teikėjas prisiima visas išlaidas, susijusias su 

pasiūlymo rengimu ir pateikimu. Administratorius nėra atsakingas ar įpareigotas dėl šių 

Teikėjo išlaidų. Administratorius neatsakys ir neprisiims jokių Teikėjo išlaidų ir/ar 

nuostolių, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi pirkimas. 

5. Pasiūlymų pateikimo ir galiojimo terminas 

5.1. Pasiūlymai pateikiami adresu: UAB „ADMI“ Vydūno g. 17, Vilnius, tel.: 8 (5) 2001125, 

iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios nurodytos 5.2. punkte. 

5.2. Vokai su pasiūlymais bus atplėšti Priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo 

komisijos posėdyje 2022 m. gruodžio 30 d. 10:00 val. adresu: UAB „ADMI“ Vydūno 

g. 17, Vilnius. 

5.3. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 6 mėnesius nuo vokų atplėšimo procedūros dienos. 

PRIEDAI: Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 „Pasiūlymo forma“.  

 

Jeigu kils klausimų ar neaiškumų, prašome kreiptis į UAB „ADMI“ generalinį direktorių Vidą 

Paršeliūną, arba el. paštu info@admi.lt  

 

 

 

UAB „ADMI“ Generalinis direktorius Vidas Paršeliūnas 
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Konkurso priedas Nr. 1 „Pasiūlymo forma“ 

 

PASIŪLYMAS 

2022 -     -     

data 

Teikėjo pavadinimas  

Teikėjo adresas  

Telefono numeris  

El. pašto adresas  

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis konkurso 

skelbime 2022 m. gruodžio 16 dieną paskelbtame www.admi.lt puslapyje ir dienraštyje „Vakaro 

žinios“. 

Mes siūlome: 

Teikėjo siūloma elektros energijos kaina 

Administratoriaus administruojamų 

daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo 

naudojimo objektams už 1 kWh 

(apskaičiavimo tvarka) 

 

Teikėjo patiekiamas elektros energijos kiekis 

Administratoriaus administruojamų 

daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo 

naudojimo objektams 

 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

Eil. Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

 

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d. 

 

Teikėjo įgaliotas atstovas:    parašas vardas ir pavardė 

http://www.admi.lt/

