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DĖL NEPRIKLAUSOMŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKĖJŲ PASIŪLYMŲ PALYGINIMO
PRIEMONIŲ PATIKIMUMO ŽENKLO SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS
APRAŠO

„Elektrum Lietuva“, UAB (toliau – Elektrum) gavo ir susipažino su Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos (toliau – VERT) parengto "Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymų
palyginimo priemonių patikimumo ženklo suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo" projektu (toliau –
Projektas).
Elektrum nuomone, norint užtikrinti Projekte nurodytos palyginimo priemonės patikimumo
ženklo tinkamą funkcionavimą, atnešiantį siekiamą naudą vartotojams, siūlytina paaiškinti atitinkamai
patikslinant Projekto žemiau nurodytus punktus:
6.5. Palyginimo priemone turi būti
užtikrinama, kad visų tiekėjų planai
būtų lyginami pagal tuos pačius
aiškius ir objektyvius kriterijus,
kuriais yra grindžiamas tiekėjų kainos
pasiūlymų, įskaitant kintamosios
elektros energijos kainos pasiūlymus
(toliau –
kintamosios
kainos
pasiūlymas),
palyginimas
bei
paskelbtas
palyginimo
būdų
aprašymas. Palyginimo rezultatai
būtų nešališki tiekėjo atžvilgiu.
Laikoma, kad planai lyginami
objektyviai, jeigu tenkinami Aprašo
6.6 papunktyje įtvirtinti reikalavimai
6.6. Palyginimo rezultatuose turi būti:
6.6.1.1. prognozuojama mokama
metinė mokėtina suma (metinė
sąskaita) su PVM (Eur);

Kokiais konkrečiais būdais bus užtikrinamas nepriklausomų
tiekėjų (toliau – NT) skirtingų planų su skirtingais papildomais
produktais ir skirtingomis papildomomis paslaugomis objektyvus
palyginimas? NT planai labai skiriasi ir galima lyginti įvairiais
pjūviais, naudojant skirtingą prioretizavimą, todėl tokia
formuluotė palieka

Kaip bus lyginamos (metinės mokėtinos sumos) jei NT elektros
energijos sutarties galiojimo laikotarpis lyginamų sutarčių bus
trumpesnis arba ilgesnis?

6.6.1.2. prognozuojama vidutinė Kaip mėnesinėje mokėtinoje sumoje atsispindės suteikiama
mėnesinė mokėtina suma su PVM vienkartinė nauda ir nuolaida, kaip bus išskaidoma?
(Eur);
NT gali pasiūlyti vartotojams papildomų naudų, kurios suteikia
privalumą pasiūlymui, tačiau tokiame palyginime neatsispindi ir
vartotojo atitinkamai nebus įvertinta
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6.6.3. sudaryta galimybė elektros Kokiu principu bus prioretizuojamas filtravimas?
planus filtruoti pagal požymius:
Kokie požymiai bus svarbesni naudojant kelis požymius?
Kaip ir kur bus atsivaizduos kitos papildomos naudos suteikiamos
vartotojui pasirenkant konkretų planą?
6.6.3.3.2.
kintamosios
elektros
energijos kainos sutartis (kaip jos
apibrėžtos
Elektros
energetikos
įstatymo 2 straipsnio 245 punkte ir
462 straipsnyje, papildomai įskaitant
ir planus taikomus pagal likutinį
tiekimo grafiką sudarytą pagal
skirstomųjų tinklų operatoriaus
skelbiamus duomenis);

Ar ir kaip bus galima lyginti besikeičiančius elektros energijos
tarifų planus (kokiais periodiškumais kintantys planai), ir ar tik su
išmaniaisiais skaitikliais ir be (kuriems taikomas likutinis tiekimo
grafikas), ar ne?

6.6.5.2.
kintamosios
kainos Kokiu periodiškumu kintantys planai klasifikuojami kaip
pasiūlymų su kintamosios kainos kintamos kainos pasiūlymai? Įskaitant ir tuos, kuriems taikomi
pasiūlymais;
ESO likutinio tiekimo grafiko paskaičiavimai?
6.7.4.
yra
aiškus
pasiūlymų
rikiavimas,
indikuojantis,
kuris
tiekėjo planas yra parankiausias Kokiu prioretizavimu ir pagal kokius kriterijus bus rikiuojami
vartotojui pagal jo suvartojamą skirtingi tiekėjų planai? Kurie kriterijai turės svaresnės reikšmės
elektros energijos kiekį bei kitus už kitus?
vartotojo pasirinktus filtrus (įskaitant,
bet neapsiribojant Aprašo 6.6.3
papunktyje nurodytais filtrais);
6.11. [ …] Jeigu tinklalapyje yra
realizuota
funkcija
vartotojui
tiesiogiai sudaryti sutartį su tiekėju ir
(ar) yra realizuota galimybė
vartotojui prisijungti prie AB
„Energijos skirstymo operatorius“
administruojamos Duomenų mainų
platformos (angl. Data Hub) siekiant
pagal vartotojo istorinius suvartojimo
duomenis
parinkti
palankiausią
specializuotą
elektros
energijos
tiekimo planą, vartotojui turi būti
pateikiama informacija, nurodanti,
kad vartotojas pereina į kitą tinklalapį
(aplinką), t. y. išeina iš Palyginimo
priemonės tinklalapio, kuriam yra
suteiktas Patikimumo ženklas;

Ar vartotojai bus nukreipiami tiesiogiai į NT tinklapio ar į
savitarnos prisijungimą?
Ar NT tinklapyje vartotojas vėl iš naujo turės atitinkamai
atsirinkti norimą planą? Jei ne, kokiais procesais ir integracijomis
vadovaujantis ir kokiu principu bus suformuojami pasiūlymai
pagal palyginimo priemonėje nurodytus planus?
Kokios bus galimos konkrečios techninės integracijos su
palyginimo priemone ir kada jos bus pateiktos NT ?

12. Taryba ne vėliau kaip per 2
mėnesius nuo Prašymo ir visų
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reikalingų dokumentų gavimo dienos Kada ir ar VERT pateiks testines pilotines versijas NT ir kiek
įvertina Prašyme ir jo prieduose laiko skirs jų įvertinimui?
nurodytos Palyginimo priemonės
atitikimą
Aprašo
6 punkte
nurodytiems kriterijams ir priima
vieną iš sprendimų – suteikti arba
nesuteikti
patikimumo
ženklą
Palyginimo priemonei.
Esant papildomiems klausimams, ar poreikiui aptarti minėto Projekto aukščiau nurodytus klausimus,
prašome maloniai kreiptis į rašto rengėjus.
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