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PRANEŠIMAS DĖL VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES ŠALIES KEITIMO 
 
 
Energijos tiekimas UAB (juridinio asmens kodas 302449388, buveinės adresas P. Lukšio g. 1, Vilnius) 
šiuo pranešimu informuoja apie parengtas ir paskelbtas UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ir Energijos 
tiekimas UAB reorganizavimo sąlygas (toliau – Reorganizavimo sąlygos).  
 
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 
Energijos tiekimas UAB (toliau – Bendrovė) yra reorganizuojama prijungiant Bendrovę, kuri po 
reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ 
(toliau – LET), kuri po reorganizavimo tęs veiklą ir kuriai nuo parengtose Reorganizavimo sąlygose 
numatyto perėjimo momento t. y. 2019 m. gegužės 31 d. paskutinės valandos, paskutinės 
minutės, paskutinės sekundės pereis visas Bendrovės turtas, teisės ir pareigos, įskaitant teises ir 
pareigas pagal Bendrovės sudarytus sandorius.  
 
Su parengtomis Reorganizavimo sąlygomis ir kitais Reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose 
numatytais dokumentais bei informacija galima neatlygintinai susipažinti interneto svetainėse 
www.letiekimas.lt ir www.etiekimas.lt.  
 
Su Jumis Bendrovės vardu yra sudaryta viešojo pirkimo sutartis Nr. 2033-2018/CPO116813 (toliau – 
Sutartis), kurią nuo aukščiau nurodyto perėjimo momento perims LET.  
 
Papildomai atkreipiame dėmesį į tai, kad įmonių reorganizavimo (prijungimo) metu įvyksta universalus 
automatinis teisių ir pareigų perėjimas ir atitinkamos teisės bei pareigos pagal Sutartį bus perduotos 
reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei LET bei jos bus vykdomos tomis pačiomis Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis, teisėmis ir pareigomis. 
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkto b 
papunkčiu ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunkčiu, pirkimo 
sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pirkimo 
sutarties šalis, su kuria perkančioji organizacija/perkantysis subjektas sudarė sutartį, pakeičiama 
nauja sutarties šalimi, kai dėl pradinio tiekėjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar 
bankroto procedūros naujas tiekėjas, atitinkantis anksčiau pirkimo dokumentuose nustatytus 
kvalifikacinius reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio tiekėjo teises ir pareigas.  
 
Pažymime, kad LET, kaip įsipareigojimus pagal Sutartį perimsiantis tiekėjas, visiškai atitinka pirkimo, 
kurio pagrindu sudaryta Sutartis, dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. 
Reorganizavimo sąlygų 9.10 punkte nustatyta, kad LET nuo reorganizavimo užbaigimo momento 
pereina visa Bendrovės kvalifikuota darbinė patirtis, nepatentuotos žinios (angl. know-how) bei kitas 
nefinansinis turtas / patirtis, kuriuos iki reorganizavimo buvo įgijusi Bendrovė, ir kurie yra ar gali būti 
reikalingi LET dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, konkursuose, kitokiose analogiškose 
procedūrose, taip pat gaunant licencijas ir leidimus, vykdant Bendrovės anksčiau sudarytas viešojo 
pirkimo sutartis. LET nuo reorganizavimo užbaigimo momento turi teisę remtis iki reorganizavimo 
užbaigimo Bendrovės sukaupta kvalifikacija, patirtimi (pavyzdžiui, įvykdytomis sutartimis), istoriniais 
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finansiniais rodikliais ir kt., kas gali būti LET reikalinga jai dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, 
konkursuose, kitokiose analogiškose procedūrose.  
 
Pažymėtina, atsižvelgiant į įmonių reorganizavimo prijungimo būdu specifiką, įvykus reorganizavimui, 
kurio metu Bendrovė bus prijungta prie LET, visi kvalifikaciniai reikalavimai, nurodyti sudarant Sutartį, 
pereis iš Bendrovės į LET, todėl viešųjų pirkimų prasme LET kvalifikacija nuo perėjimo momento bus 
laikoma atitinkančia bei lygiaverte Bendrovės turėtai kvalifikacijai. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė yra reorganizuojama prijungimo būdu, t. y. tiek Bendrovės 
kvalifikacija, tiek sudarytos sutartys perduodamos reorganizavimo sąlygų pagrindu, kas iš esmės 
apima universalų ir privalomą visų esamų Bendrovės sandorių perdavimą LET, kaip veiklą tęsiančiai 
bendrovei, o pačios Reorganizavimo sąlygos yra paskelbtos viešai, todėl atskiras šalių rašytinis 
susitarimas dėl sutartinių teisių ir pareigų perdavimo reorganizavimo atveju nebus pasirašomas, o 
lygiaverčiu dokumentu bus laikomas šis pranešimas.  
 
Nuo 2019 m. birželio 1 d. LET bus laikoma Sutarties šalimi, perimančia visas Bendrovės sutartines 
teises ir pareigas Sutartyje nustatytam vykdymo ir galiojimo laikotarpiui, nekeičiant kitų Sutarties 
sąlygų.  
 
Prašome visus Bendrovei siunčiamus dokumentas nuo 2019 m. birželio 1 d. adresuoti UAB „Lietuvos 
energijos tiekimas“. 
 
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ rekvizitai: 
Juridinio asmens kodas: 303383884 
PVM mokėtojo kodas: LT100008860617 
Buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius 
Tel. Nr.: (8 5) 232 7700 
Faksas: (8 5) 232 7706 
El. paštas: info@letiekimas.lt 
Įregistruota VĮ Registrų centras 
Registro tvarkytoja – VĮ Registrų centras 
 
Šis pranešimas laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.  
 
Kilus papildomiems klausimas ir (arba) papildomų duomenų arba informacijos poreikiui, prašome 
kreiptis Juna Augucevičienė, tel. +37052782898, el. paštas klientuaptarnavimas@etiekimas.lt. 
 
 
 
Tikimės Jūsų geranoriškumo ir sėkmingo bendradarbiavimo. 
 
 
  
 
Komercijos departamento direktorius   Martynas Boratinskas  

 

 

 


