AS Narva Soojusvõrk kavatseb hakata hiljemalt 2026. aastal ostma
soojusenergiat ning palub soojusettevõtjatelt anda teada soovist
soojusenergiat müüa
Valdavalt süsinikuneutraalselt
soojust toota soovivatel ettevõtetel on õigus esitada 30
päeva jooksul AS-le Narva
Soojusvõrk kirjalik sooviavaldus
soojuse müügi lepingu sõlmimise kohta;
Kui lepingu sõlmimiseks
avaldab kirjalikult soovi mitu
ettevõtjat, siis korraldab AS Narva Soojusvõrk soojuse tootjate
vahel konkursi vastavalt seadusandluses ettenähtud korrale.

•

Käesolevaga avaldab
AS Narva Soojusvõrk
sõlmitava soojuse
ostulepingu olulisemad
tingimused:

•

•

Soojuse tootja tagab aastaringselt soojusvõrgu tarbijate soojuse nõudluse
rahuldamise ilma tarbimist
piiramata ega minimaalset
tarbimise kogust kehtestamata. AS Narva Soojusvõrk
ei vastuta võrguga ühendatud soojuse tarbijate tarbimise suurenemise või vähenemise eest.

•

•

•
•

•

Võimalikult suures ulatuses
aastase soojuse koormuse
katmiseks peab soojuse tootja
kasutama elektri- ja soojusenergia koostootmise tehnoloogiat.
Reservvõimsuse katmiseks
võib pakkuja kasutada erinevaid tehnoloogiaid (biokütuse
või gaasi katlamaja, soojuspumbad jne).
Põhikütusena kasutatakse
taastuvaid energiaallikaid või
süsinikuneutraalseid energiakandjaid.
Pakutud tehniline lahendus
peab kvaliﬁtseeruma tõhusaks
koostootmiseks vastavalt
majandus- ja taristuministri
poolt välja antud määrusele
„Soojus- ja elektrienergia
tõhusa koostootmise nõuded“,
vastu võetud 13.12.2016 nr
71.
Soojuse tootmise seade võib
olla uus või olemasolev.
Soojuse tootja peab tagama,
et soojuse võrguettevõtjale
üleandmisel on täidetud kõik
võrguettevõtja poolt kehtestatud soojuskandja nõutavad
parameetrid.
Leping sõlmitakse kuni 12
aastaks.

Nõutav soojusvõimsus
Soojuse tarbimine aastas
(koos kadudega)

MWh

380 000 … 450 000

Soojuse võimsus

MW

7 … 200

kütteperiood

MW

50 … 170

küttevaheline periood

MW

7 … 15

Sooviavalduses
palume esitada
alljärgnev
informatsioon:
•
•

parameeter

Soojuse müüja (ärinimi;
registrikood);
Kinnitus, et pakkumuses
kavatsetakse pakkuda
AS-le Narva Soojusvõrk
aastase soojuse koormuse
katmiseks võimalikult suures
ulatuses elektri- ja soojusenergia koostootmise tehnoloogiaga toodetud soojust.

Palume esitada sooviavaldus
koos eelnimetatud informatsiooni ja kinnitustega kirjalikult
e-posti aadressil
narvasoojus@energia.ee.
Sooviavalduse esitamise
tähtaeg on 01.12.2021.
Juhime tähelepanu, et teates
palutud informatsiooni esitamata jätmise, valeandmete
esitamise või tingimustele
mittevastavuse korral ei loeta
sooviavaldust käesoleva teate
nõuetele vastavaks. Käesolev
teade on avaldatud üksnes informatsiooni kogumise eesmär-

gil ning ei ole avaliku konkursi
väljakuulutamine ega pakkumus
lepingu sõlmimiseks. Konkursi
korraldamise või lepingu sõlmimise otsuse teeb AS Narva
Soojusvõrk lähtuvalt käesoleva
teate alusel laekunud teabest.
Teade avaldatakse
AS Narva Soojusvõrk
veebilehel
1. novembril 2021. a.

