Inga Čerepokienė
From:
Sent:
To:
Subject:

Jankuvienė Edita (OLT) <Edita.Jankuviene@orlenlietuva.lt>
2017 m. lapkritis 24 d. 13:48
Raštinė; Ramutė Cirulytė
dėl standartinės balansavimo energijos pirkimo-pardavimo sutarties derinimo

Importance:

High

Laba diena,
Peržiūrėję pateiktą projektą ir priedus, teikiame savo pastebėjimus:
1.
2.
3.

Sutartie punktas 4.3. - redakciją reikėtų tikslinti, nes reikėtų nurodyti kiek galima vėluoti ir kt. patikslinančią informaciją.
Atsirado papildomas Administravimo mokestis, kurį kaip suprantame, susimokėsime mes, Perdavimo sistemos operatoriui.
Prašome galimybės šį mokestį dalinti abiems Šalims.
Sutarties 6.5 p. koreguotinas atitinkamai:
6.5. Šalys apmoka PVM sąskaitą faktūras, kurios nurodytos 6.2 papunktyje, ne vėliau kaip iki paskutinės einamojo mėnesio darbo
dienos per 30 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos. Apmokėjimo data laikoma pinigų įskaitymo į kitos Šalies sąskaitą
data.

4.

5.

Išbraukti Sutarties 7.2 ir 7.2.1 p., 7.3.6 p., visą 9 skyrių ir 3 priedą, kurie nustato Operatoriui teisę, o tiekėjui pareigą į savo prievolių
užtikrinimą. Toks reikalavimas nepagrįstai generuoja tiekėjui (vartotojui) papildomus kaštus. Tuo atveju, jei Operatorius gali
objektyviai pagrįsti šių priemonių būtinybę, akivaizdu, kad ji turi būti taikoma ne visiems vartotojams, o tik tiems, kurie yra pradelsę
mokėjimus, turi skolų valstybei ar blogą mokėjimų istoriją.
Sutarties 7.3.3 p. koreguotinas atitinkamai:
Teisės norminiuose aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka teikti Perdavimo sistemos operatoriui visą informaciją, susijusią su
elektros energijos gamyba ir vartojimu ir tiekimu su kitomis valstybėmis, reikalingą gamybos ir vartojimo balansui nustatyti bei
nacionalinei balansavimo funkcijai tinkamai vykdyti;
arba prašome detalizuoti, nes nurodyta pareiga per daug bendra ir neįvykdoma.

6.

Projekto Priede Nr.3 Keičiasi garantijos sumos paskaičiavimo formulė. Ar teisingai suprantame, kad jei el. energijos planas per
mėnesį nesikeičia, garantijos suma mažėja?

Senoje redakcijoje buvo tiksliau apibrėžtas garantijos nepakankamumas (p. 6.2). Naujame projekte neapibrėžta, kas yra
nepakankama garantija. Be to nurodoma, kad operatorius gali (bet neprivalo) perskaičiuoti garantijos sumą.
Taip pat lieka neaišku kaip dėl senosios 100.000 EUR Garantijos, pagal senąją sutartį Nr. SUT-210-12. Garantija galioja iki 201803-31.
Ar pagal naują sutarties redakciją privalėsime leisti naują garantiją? (Priedo Nr.3 , punktas 2.3 kaip ir įpareigoja tą daryti.) O gal
užtektų egzistuojančios pakeitimo?
Edita Jankuvienė
Vyresnysis pirkimų specialistas
Pirkimų skyrius
Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva"
Mažeikių g. 75, Juodeikių k., 89467, Mažeikių r. sav.
Tel. +37044392062
Mob. +37068694283
Fax. +37044392978
E-paštas: Edita.Jankuviene@orlenlietuva.lt

Šiame rašte esanti informacija yra skirta asmeniui, kuriam ji adresuota. Rašte gali būti viešai neskelbtina informacija, kuri pagal galiojančius teisės aktus
gali būti laikoma konfidencialia informacija ar komercine (gamybine) paslaptimi. Jei šis raštas (ar laiškas) skirtas ne Jums, atskleisti, naudoti, kopijuoti,
platinti ar imtis bet kokių kitų veiksmų šio rašto atžvilgiu yra griežtai draudžiama, ir tokie veiksmai gali būti laikomi neteisėtais pagal galiojančius teisės
aktus. Jeigu šį dokumentą Jūs gavote per klaidą, prašome nedelsiant susisiekti su siuntėju dėl tolesnių veiksmų elektroniniu paštu ir nedelsiant ištrinti
visas šio laiško kopijas.
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Šiame laiške pateikta informacija gali būti Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ (Bendrovė) komercinė paslaptis ar kita
konfidenciali informacija. Atskleisti, naudoti, kopijuoti, platinti ar imtis bet kokių kitų veiksmų, kurie gali būti laikomi neteisėtais
pagal galiojančius teisės aktus, šios informacijos atžvilgiu be išankstinio Bendrovės sutikimo yra griežtai draudžiama. Ši
informacija skirta ir gali būti naudojama tik tuo tikslu, kuriuo ji buvo atskleista, ir išimtinai tik Bendrovės interesams.
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