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UAB „Birštono šiluma“
prekių, paslaugų ir darbų
pirkimo komisijos 2021 m.
rugsėjo 23 d. protokolu Nr. 1

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „BIRŠTONO ŠILUMA“
GAMTINIŲ DUJŲ, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGOS PIRKIMO
ATVIRO KONKURSO BŪDU SĄLYGOS
1.

BENDROJI DALIS

1.1. UAB „Birštono šiluma“ (toliau – Įsigyjančioji organizacija), įmonės kodas 152840633, PVM
mokėtojo kodas LT 528406314, adresas B. Sruogos g. 23, LT-59209 Birštonas, tel. (8-319) 65801, el. p.
info@birstonosiluma.lt, numato atviro konkurso būdu, įsigyti gamtines dujas, jų perdavimo ir skirstymo
paslaugas pristatymo vietoms, nurodytoms Techninėje specifikacijoje (1 Priedas).
1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarimu
Nr.277 patvirtinta Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos
energijai gaminti, pirkimų taisyklių galiojančia redakcija (toliau – Kuro pirkimo tvarka).
1.3. Gamtinių dujų pirkimo sąlygose vartojamos pagrindinės sąvokos atitinka Kuro pirkimo tvarkoje
vartojamų sąvokų reikšmes.
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, racionalumo,
abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
1.5. Pirkimas atliekamas atviro konkurso būdu (toliau – Gamtinių dujų pirkimas).
1.6. Pirkimą atlieka UAB „Birštono šiluma“ prekių, paslaugų ir darbų pirkimo komisija (toliau –
Komisija).
1.7. Skelbimas apie pirkimą ir pirkimo dokumentai skelbiami Centriniame viešųjų pirkimų portale
(toliau – CVPP) skiltyje kuro pirkimai http://www.vpt.lt/kuropirkimai ir Įsigijančiosios organizacijos el.
puslapyje https://birstonosiluma.lt/pirkimas-nr-2.
1.8. Išankstinis informacinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas Kuro pirkimo taisyklių
nustatyta tvarka.
1.9. Pateikdamas pasiūlymą, Tiekėjas patvirtina ir garantuoja, kad susipažino ir sutinka su visais
Gamtinių dujų pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais ir sąlygomis.
1.10. Kontaktiniai asmenys: dėl pirkimo objekto - Romualdas Grigonis, B. Sruogos g. 23, 59209
Birštonas, tel.: (8 319) 65808, 8 655 22215, el.p. romasg@birstonosiluma.lt, dėl pirkimo procedūrų –
Aurelija Botyrienė, B. Sruogos g. 23, 59209 Birštonas, tel.: (8 319) 65804, 8 602 96990, el.p.
aurelija@birstonosiluma.lt.
1.11. Įsigijančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
1.12. Bet kokia informacija, Gamtinių dujų pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas
Įsigijančiosiuos organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik el. paštu, taip pat skelbiami
Įsigijančiosios organizacijos interneto svetainėje adresu https://birstonosiluma.lt/pirkimas-nr-2.
1.13. Įsigijančioji organizacija prašo raštiškus klausimus ar prašymus patikslinti Gamtinių
dujų pirkimo sąlygas siųsti el. paštu romasg@birstonosiluma.lt.
1.14. Įsigyjančioji organizacija neatlygina dalyviams jokių tiesioginių ir / ar netiesioginių išlaidų,
susijusių su pirkimo sąlygų įsigijimu, pasiūlymų parengimu ir (ar) pateikimu bei kitų išlaidų susijusių su
dalyvavimu šiame pirkime. Dalyviai prisiima visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo parengimu ir pateikimu.
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2.

PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamas objektas – gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą) (toliau –
gamtinės dujos). BVPŽ kodas 09123000-7 „Gamtinės dujos“, papildomas BVPŽ kodas 65200000-5 „Dujų
paskirstymo ir susijusios paslaugos“.
2.2. Gamtinės dujos turi būti tiekiamos ir pirkimo sutartis sudaroma nuo 2022 m. sausio 1 d. 7 val.
00 min. iki 2023 m. sausio 1 d. 7 val. 00 min. Jeigu sutarties terminui pasibaigus kuri nors iš šalių nėra
pilnai įvykdžiusi savo finansinių įsipareigojimų pagal sutartį, tai sutartis galioja iki visiško šios šalies
įsipareigojimo įvykdymo.
2.3. Gamtinių dujų pirkimo sąlygų Techninėje specifikacijoje nurodyti gamtinių dujų kiekiai yra
preliminarūs, skirti tiekėjų informavimui ir pasiūlymų palyginimui, jokia apimtimi neįpareigoja
Įsigyjančiosios organizacijos nurodytą planuojamą kiekį suvartoti ar už jį sumokėti. Įsigijančioji organizacija
numato, kad dujų tiekimo laikotarpiu bendras gamtinių dujų kiekis gali didėti arba mažėti, bet ne daugiau nei
30 procentų nuo preliminaraus gamtinių dujų kiekio. Didinti ir mažinti (daugiau nei 30 proc.) numatytą kiekį
galima tik abiejų šalių raštišku susitarimu.
2.4. Perkamas gamtinių dujų kiekis, savybės, techniniai ir kokybės reikalavimai, tiekimo terminai,
pristatymo vieta ir sąlygos bei kita informacija pateikiama Gamtinių dujų pirkimo sąlygų 1 Priede.
2.5. Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam preliminariam
gamtinių dujų kiekiui įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą.
3. KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR KVALIFIKACIJĄ ĮRODANTYS DOKUMENTAI
3.1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti žemiau lentelėje nurodytus kvalifikacijos
reikalavimus ir pateikti nurodytus kvalifikacinius reikalavimus įrodančius dokumentus:
Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys ir kiti pateikiami
dokumentai
Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos išduoto
leidimo/licencijos ar lygiaverčio dokumento, suteikiančio teisę
tiekėjui verstis gamtinių dujų tiekimo veikla Lietuvos
Respublikos teritorijoje, įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens
Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri patvirtintą kopiją.
reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Tiekėjas turi būti įtrauktas į gamtinių dujų tiekimo leidimus
turinčių įmonių sąrašą. Sąrašas prieinamas internetinėje
svetainėje adresu:
https://www.regula.lt/dujos/Puslapiai/sarasai/gamtiniudujutiekimo-licencijas-turincios-imones.aspx
Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams
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3.2. Įsigyjančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu pirkimo Komisija, nustato, kad jis
pateikė netikslius arba neišsamius kvalifikacinius duomenis ir jeigu Įsigyjančiosios organizacijos paprašytas
tiekėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nepašalino šių trūkumų. Įsigyjančioji organizacija ne vėliau kaip
per 2 darbo dienas apie tai raštu informuoja tiekėją.
3.3. Įsigyjančioji organizacija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo
kvalifikacinių duomenų patikrinimo ir tiekėjams, kurių kvalifikaciniai duomenys neatitinka Pirkimo
dokumentuose nustatytų reikalavimų, raštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo dėl tiekėjo
atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams priėmimo praneša šio
patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus.
3.4. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikaciniai
duomenys atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
3.5. Pirkime gali dalyvauti tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje registruoti tiekėjai.
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3.6. Užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl
dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 1184477) ir 1961 m. Gruodžio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo
panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).
4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties
kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyta: kiekvieno šios sutarties dalyvio įsipareigojimai vykdant
numatomą su Įsigyjančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į
bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties dalyvių
atsakomybę už prievolių Įsigyjančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti
numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Įsigyjančioji organizacija turėtų bendrauti
pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).
4.2. Įsigyjančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus
geriausiu ir Įsigyjančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam
tikrą teisinę formą.
4.3. Savo pasiūlyme teikėjas turi nurodyti, kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks,
pateikia užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedą. Pasitelkiami subtiekėjai turi atitikti pirkimo sąlygų 3.1. punkte
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir turi pateikti nurodytus dokumentus, jei jie atliks atitinkamas
paslaugas.
4.4. Dalyvis gali pateikti tiktai vieną pasiūlymą, skirtą tam pačiam pirkimui kaip pavienis dalyvis
arba kaip jungtinės veiklos partneris. Joks dalyvis negali būti kito dalyvio jungtinės veiklos partneriu, jeigu
jau pateikė pasiūlymą kaip pavienis dalyvis arba kaip jungtinės veiklos partneris tam pačiam pirkimui.
4.5. Jei tas pats dalyvis pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą, visi pasiūlymai, kuriuose dalyvauja tas
dalyvis, bus atmesti.
5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
5.1. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas patvirtina, kad sutinka su Gamtinių dujų pirkimo sąlygomis ir
patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo
sutarties įvykdymui.
5.2. Pasiūlymas pasirašytas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens turi būti pateikiamas raštu, užklijuotame
voke.
5.3. Tiekėjas pasiūlymą privalo parengti pagal Gamtinių dujų pirkimo sąlygų 2 priede
pateiktą formą. Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame voke, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto
atstovo. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas
neužklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: „Pasiūlymas gamtinių dujų, jų perdavimo ir
skirstymo paslaugos pirkimui“, bei Neatplėšti iki (nurodomas pasiūlymų pateikimo galutinis terminas
nurodytas skelbime apie pirkimą (metai-mėnuo-diena, val. ir min.). (Lietuvos Respublikos laiku)“. Taip
pat ant voko turi būti užrašytas tiekėjo pavadinimas ir adresas.
5.4. Pasiūlymo lapai su priedais turi būti sunumeruoti, sutvirtinti tarpusavyje taip, kad negalima būtų
jų išardyti nepaliekant tokį išardymą patvirtinančių žymių (pavyzdžiui, surišti ar sutvirtinti kniedėmis, tai yra
sutvirtinti tarpusavyje) ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu.
Pasiūlymo (su priedais) paskutinio lapo antrojoje pusėje turi būti nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens
vardas ir (ar) padėtas antspaudas (jeigu jie turi antspaudą), nurodyta pavardė, pareigos (jeigu jos yra) ir
pasiūlymo lapų skaičius.
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5.5. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, užklijuotame voke, paštu, per kurjerį arba pristatomas
tiesiogiai Įsigyjančiajai organizacijai, adresu: B. Sruogos g. 23, LT-59209 Birštonas iki 2021 m. spalio 8 d.
10.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku). Pavėluotai gautas neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį
atsiuntusiam tiekėjui. Vokas su pasiūlymu grąžinamas ir tuo atveju, jeigu pasiūlymas pateikiamas
neužklijuotame ar neužanspauduotame voke ir jeigu ant jo nėra užrašytas pirkimo pavadinimas, tiekėjo
pavadinimas ir adresas.
5.6. Įsigijančioji organizacija gavusi suinteresuoto tiekėjo pasiūlymą ir apžiūrėjusi voko atitikimą
keliamiems reikalavimams ant voko užrašo voko gavimo datą, laiką (valandą ir minutę) ir pasirašo voką
priėmęs asmuo (pareigos, vardas, pavardė ir parašas).
5.7. Įsigijančioji organizacija neatsako už pašto, kurjerių ar kitus vėlavimus, dėl kurių pasiūlymai
gauti pavėluotai.
5.8. Pasiūlymą sudaro Tiekėjo pateiktų dokumentų visuma susidedanti iš:
5.8.1. užpildytos pasiūlymo formos (Gamtinių dujų pirkimo sąlygų 2 Priedas).
5.8.2. Tiekėjo įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jeigu pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo;
5.8.3. Jungtinės veiklos sutarties kopijos (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);
5.8.4. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotos licencijos kopijos.
5.9. Perkamo objekto kaina turi būti pateikta eurais be PVM ir nurodant su PVM (PVM turi būti
nurodomas atskirai) taip, kaip nurodyta pasiūlymo formoje (Gamtinių dujų pirkimo sąlygų 2 Priedas) dviejų
skaitmenų po kablelio tikslumu. Gamtinių dujų skirstymo ir perdavimo kainos bei jų dedamosios dalys yra
reguliuojamos kainos, kurios tvirtinamos ir skelbiamos teisės aktų nustatyta tvarka, todėl pasiūlyme turi būti
taikomos tuo metu galiojančios kainos.
5.10. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, skirtą tam pačiam pirkimui kaip pavienis dalyvis
arba kaip jungtinės veiklos partneris. Joks dalyvis negali būti kito dalyvio jungtinės veiklos partneriu, jeigu
jau pateikė pasiūlymą kaip pavienis dalyvis arba kaip jungtinės veiklos parneris tam pačiam prikimui.
5.11. Jeigu tas pats tiekėjas pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą, skirtą tam pačiam pirkimui, visi
pasiūlymai, kuriuose pateikė tas pats dalyvis bus atmesti.
5.12. PVM mokesčiai turi būti nurodomi atskirai. Ne Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai
privalo į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visus privalomus mokesčius, išskyrus Lietuvoje taikomą PVM, kuris
nurodoms atskirai. Jeigu PVM suma nenurodoma, turi būti nurodytos priežastys, kodėl PVM netaikomas
(pvz.: neapmokestinama, 0 proc. PVM tarifas ir t. t.). Jei pasiūlymą teikia ne Lietuvos Respublikoje
registruoti tiekėjai, kainas jie pateikia be PVM, užpildydami pasiūlymo formą (Gamtinių dujų pirkimo
sąlygų 2 Priedas) ir nenurodydami PVM. Akcizas nurodomas atskiroje pasiūlymo eilutėje.
5.13. Tiekėjai pasiūlyme (Gamtinių dujų pirkimo sąlygų 2 Priedas) turi nurodyti, kokia pasiūlyme
pateikta informacija yra konfidenciali. Jeigu Įsigijančiąjai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme
nurodytos informacijos konfidencialumo, jis prašo tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra
konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Įsigijančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis
kaip 5 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia
informacija yra nekonfidenciali.
5.14. Pasiūlymas galioja Tiekėjo nurodytą laiką, kuris negali būti trumpesnis nei 120 (šimtas
dvidešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Kol nesibaigė pasiūlymo
galiojimo laikas, Įsigijančioji organizacija turi teisę prašyti, kad Tiekėjas pratęstų jo galiojimą iki konkrečiai
nurodyto laiko. Tiekėjas tokį prašymą gali atmesti. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas,
laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
5.15. Tiekėjas, iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, turi teisę raštu pakeisti arba
atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas ar pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas
galiojančiu.
6.

PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
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6.1.
7.

Įsigijančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
KONKURSO PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

7.1. Dujų pirkimo sąlygos gali būti aiškinamos ir tikslinamos Tiekėjų iniciatyva, jiems raštu
kreipiantis į Įsigijančiąją organizaciją. Įsigijančioji organizacija privalo atsakyti į kiekvieną Tiekėjo prašymą
paaiškinti Gamtinių dujų pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 6 (šešias) darbo dienas
iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Prašymai gauti likus mažiau kaip 6 (šešioms) darbo dienoms iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nėra nagrinėjami.
7.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Įsigijančioji organizacija savo iniciatyva gali
paaiškinti (patikslinti) Gamtinių dujų pirkimo sąlygas. Tokius paaiškinimus (patikslinimus) Įsigijančioji
organizacija skelbia interneto adresu, nurodytu pirkimo skelbime bei CVPP, ne vėliau kaip likus 3 (trims)
darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu paaiškinimai paskelbiami vėliau,
Įsigijančioji organizacija privalo atitinkamai pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.
7.3. Atsakydama į kiekvieną Tiekėjo raštu pateiktą prašymą paaiškinti Gamtinių dujų pirkimo
sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių pirkimo sąlygų 7.1. punkte nurodytam terminui,
Įsigijančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti visiems Tiekėjams, ne vėliau kaip likus 3
(trims) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą Tiekėjo prašymą paaiškinti
pirkimo sąlygas Įsigijančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jo gavimo
dienos. Įsigijančioji organizacija, aiškindama ir/ar tikslindama pirkimo sąlygas Tiekėjų iniciatyva, visus
paaiškinimus ir patikslinimus pateikia visiems Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams, bet nenurodo, kuris
Tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas.
7.4. Įsigijančioji organizacija, paaiškindama ir/ar tikslindama pirkimo sąlygas, privalo užtikrinti
Tiekėjų anonimiškumą, t.y. privalo užtikrinti, kad Tiekėjai nesužinotų kitų Tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo
procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.
7.5. Įsigijančioji organizacija nerengs susitikimų su Tiekėjais dėl Gamtinių dujų pirkimo dokumentų
paaiškinimų.
8. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS
8.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami UAB „Birštono šiluma“ prekių, paslaugų ir darbų
pirkimo Komisijos posėdyje, pasitarimų salėje esančioje B. Sruogos g, 23, Birštonas. Komisijos posėdžio,
kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais pradžia – skelbime nurodyta data ir laikas.
8.2. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę Tiekėjai
ar jų įgalioti atstovai.
8.3. Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių komisijos
posėdyje tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jeigu į šį posėdį tiekėjas ar jo
atstovas neatvyksta. Kiekvieno pirkimui pateikto pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje pasirašo
komisijos posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai. Komisija vokų atplėšimo procedūros rezultatus įformina
protokolu.
8.4. Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje, turi
pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje
bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Šie dokumentas pateikiamas komisijai iki posėdžio pradžios /
posėdžio pradžioje.
8.5. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams
skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pateikto
pasiūlymo lapai reikiamai sutvirtinti tarpusavyje, sunumeruoti ir pasiūlymas paskutinio lapo antrojoje pusėje
patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir
pasiūlymo lapų skaičius.
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8.6. Atplėšiant vokus su pasiūlymais, Komisija leidžia posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų
įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų pasiūlymo lapų sutvirtinimo tarpusavyje ar
įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti per posėdį: nesunumeruoti pasiūlymo puslapiai, paskutinio
lapo antrojoje pusėje nėra tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašo ir (ar) antspaudo (jeigu jie turi antspaudų),
nenurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, pasiūlymo lapų skaičius.
9.

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS, PASIŪLYMŲ ATMETIMO IR PIRKIMO
PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMO PRIEŽASTYS

9.1. Pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka
nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų
nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tik pirkimo komisijos nariai bei jos pakviesti ekspertai,
Įsigyjančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus turintys teisę susipažinti su šia informacija.
9.2. Įsigijančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi mažiausios kainos kriterijumi.
9.3. Įsigijančiosios organizacijos Komisija tikrina Tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos
duomenų atitiktį Gamtinių dujų pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija
nustato, kad Tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti Tiekėjo
juos papildyti arba paaiškinti per Įsigijančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu Įsigijančiosios
organizacijos prašymu Tiekėjas nepatikslino pateiktų netikslių ir/ar neišsamių duomenų apie savo
kvalifikaciją, Įsigijančioji organizacija tokį pasiūlymą atmeta.
9.4. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai paprašius, Tiekėjas privalo per nurodytą
terminą pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdamas pasiūlymo esmės.
9.5. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų,
ji privalo paprašyti Tiekėjo per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas,
nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme
nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą
naujomis dalimis.
9.6. Tuo atveju, jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos,
nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina nurodyta žodžiais.
9.7. Komisija gali atmesti visus pateiktus pasiūlymus, jeigu visų tiekėjų pasiūlytos kainos
Įsigyjančiajai organizacijai per didelės ir nepriimtinos.
9.8. Komisija turi atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu:
9.8.1. Tiekėjas neatitiko kvalifikacijos reikalavimų;
9.8.2. Tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir per
Įsigijančiosios organizacijos nustatytą terminą jų nepatikslino.
9.8.3. Pasiūlymas neatitiko Gamtinių dujų pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų;
9.8.4. Tiekėjas pateikė pasiūlymą ne pagal Gamtinių dujų pirkimo sąlygų 2 priede nurodytą formą.
9.8.5. Tiekėjas nepateikė Gamtinių dujų pirkimo sąlygose nurodytų pateikti dokumentų.
9.8.6. Tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Įsigijančioji organizacija gali įrodyti bet
kokiomis teisėtomis priemonėmis.
9.8.7. Tiekėjas per Įsigijančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlymo aritmetinių
klaidų.
9.9. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis Tiekėjas informuojamas raštu.
9.10. Komisija iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti betkokias pirkimo procedūras,
jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Įsigijančioji organizacija neatsako už pirkimo dalyvių
patirtus nuostolius dėl aukščiau minėtų aplinkybių, ar susijusių su pirkimo procedūrų nutraukimu.
Įsigijančioji organizacija pasilieka sau teisę inicijuoti naują pirkimą.
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9.11. Įsigijančioji organizacija, priėmusį sprendimą nutraukti pirkimą, ne vėliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas po tokio sprendimo priėmimo praneša pirkimo dalyviams.
9.12. Pirkimas laikomas neįvykusiu, jei pagal šių pirkimo sąlygų reikalavimus atmetus
pasiūlymus, nelieka nė vieno galiojančio pasiūlymo.
10. LAIMĖTOJO NUSTATYMAS IR SUTARTIES PASIRAŠYMAS
10.1. Komisija pasiūlymus vertina remdamasi mažiausios kainos kriterijumi. Bus vertinama
bendra pasiūlymo kaina be PVM.
10.2. Įvertinus pasiūlymus, Įsigijančioji organizacija sudaro pasiūlymų eilę kainos didėjimo tvarka
ir nustato laimėjusį pasiūlymą. Tiekėjai informuojami apie visų vertintų pasiūlymų galutines kainas (be
PVM), sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą.
10.3. Jeigu keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į
šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas anksčiausiai.
10.4. Jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas – pasiūlymų eilė nesudaroma.
10.5. Pranešimas apie laimėjusį pasiūlymą išsiunčiamas visiems pasiūlymus pateikusiems
tiekėjams ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo.
11.

BAIGIAMOSIOS PROCEDŪROS IR SUTARTIES PASIRAŠYMAS

11.1. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir pirkimo dokumentus.
11.2. Įsigyjančioji organizacija privalo sudaryti Sutartį su tuo tiekėju, kurio pasiūlymas komisijos
sprendimu pripažintas laimėjusiu. Pasiūlymą pateikusiam tiekėjui raštu pranešama, kad jo pasiūlymas
pripažintas laimėjusiu, ir nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti Sutartį.
11.3. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Kuro pirkimo tvarkoje nustatytas
sutarties sudarymo atidėjimo terminas. Sutarties sudarymo atidėjimo terminas nustatomas 5 darbo dienos,
kuris prasideda nuo Įsigijančiosios organizacijos pranešimo apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą
išsiuntimo visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams dienos. Atidėjimo terminas netaikomas, kai
pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas.
11.4. Gamtinių dujų pirkimo sąlygų Techninėje specifikacijoje nurodytas gamtinių dujų kiekis yra
preliminarus, pateikamas informavimo tikslais ir jokia apimtimi neįpareigoja Įsigijančiosios organizacijos
nurodytą planuojamą kiekį suvaroti ar už jį sumokėti. Atsiskaitymai bus vykdomi tik už faktiškai patiektą ir
suvartotą gamtinių dujų kiekį per atasakaitinį laikotarpį.
11.5. Dujų tiekimas turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų
ir techninėje specifikacijoje (Gamtinių dujų pirkimo sąlygų 1 Priedas) nurodytus reikalavimus.
11.6. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba
iki Įsigyjančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti
sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo
atveju Įsigyjančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas Komisijos
sprendimu pripažintas pirmu po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
11.7. Gamtinių dujų skirstymo, perdavimo, gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamosios ar
jų dydžiai taip pat akcizo dydis pirkimo sutartyje nustatomi ir apskaičiuojami pagal juos
reglamentuojančius aktualios redakcijos teisės aktus.
12.

PAGRINDINĖS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

12.1. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigs pirkimo sutarties
atidėjimo terminas (5 darbo dienos) ir galios iki 2023 m. sausio 1 d. 7.00 val.
12.2. Pirkimo sutarties projektą rengia ir teikia derinimui tiekėjas, kurio pasiūlymas paskelbtas
laimėjusiu pasiūlymu ir su kuriuo nusprendžiama sudaryti pirkimo sutartį.
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12.3. Tiekėjas PVM sąskaitą-faktūrą už patiektas dujas per ataskaitinį laikotarpį Įsigyjančiajai
organizacijai pateikia iki 7-os po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos.
12.4. Įsigyjančioji organizacija už per ataskaitinį mėnesį faktiškai įsigytą dujų kiekį apmoka
Tiekėjui iki kito mėnesio 30-os kalendorinės dienos pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą.
12.5. Įsigyjančioji organizacija, nepagrįstai nesumokėjusi už tiekiamas dujas pirkimo sutartyje
nustatytais terminais, Tiekėjui pareikalavus moka 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo
laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
12.6. Įsigyjančioji organizacija techninėje specifikacijoje nurodo preliminarų gamtinių dujų kiekį.
Pirkėjas neprivalo įsigyti viso dujų kiekio sutarties galiojimo metu. Galimas dujų kiekio pokytis +/- 30 %.
12.7. Reikalavimai tiekiamoms gamtinėms dujoms: Gamtinių dujų sudėtis ir kokybė privalo
atitikti Lietuvos standartus, parengtus pagal Europos standartus, taip pat nustatytą terminologiją ir
ženklinimą.
12.8. Gamtinių dujų kaina Įsigyjančiai organizacijai apskaičiuojama pagal šių sąlygų 2 priede
nurodytą formulę. Sutarties galiojimo laikotarpiu formulės dedamosios negali būti sąlyginės arba keičiamos.
12.9. Jei, pasibaigus mėnesiui, apskaičiuota gamtinių dujų kaina bus didesnė negu tuo metu
galiojančiuose teisės aktuose pagrįsta pripažįstama ir į šilumos ir (ar) karšto vandens kainos kintamąją
dedamąją įtrauktina Įsigyjančiosios organizacijos gamtinių dujų įsigijimo kaina, gamtinių dujų kaina turi
būti perskaičiuota (sumažinta) iki teisės aktuose nustatytos pagrįsta pripažintinos Įsigyjančiosios
organizacijos gamtinių dujų įsigijimo kainos ribos.
12.10. Pasikeitus PVM ir (ar) akcizui gamtinėms dujoms, įsigaliojus naujoms reguliuojamoms
kainoms ar jų dedamosioms, pirkimo sutartyje nurodyta gamtinių dujų kaina gali būti perskaičiuojama tokiu
pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM, reguliuojamos kainos ar jų dedamosios ir (ar) akcizo tarifas. Pasikeitus
PVM mokesčiui ir (ar) akcizui gamtinėms dujoms, įsigaliojus naujoms reguliuojamoms kainoms ar jų
dedamosioms, gamtinių dujų kaina bus perskaičiuojama nuo įstatymo dėl PVM mokesčio, naujų
reguliuojamų kainų ar jų dedamųjų įsigaliojimo dienos ir (ar) akcizų įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos.
Šiais atvejais kainų perskaičiavimas neįforminamas raštišku šalių susitarimu, visi pakeitimai nurodomi
pateiktoje sąskaitoje faktūroje.
12.11. Gamtinių dujų skirstymo, perdavimo, gamtinių dujų tiekimo saugumo (SGDT) dedamosios
ar jų dydžiai taip pat akcizo dydis pirkimo sutartyje nustatomi ir apskaičiuojami pagal juos
reglamentuojančius aktualios redakcijos teisės aktus.
12.12. Sutartis baigiasi, atsiradus bent vienai aplinkybei:
12.12.1. pasibaigus dujų tiekimo laikotarpiui, Įsigyjančiai organizacijai atsiskaičius su tiekėju už
sunaudotas dujas ir kai sutarties šalys tinkamai įvykdo visas iš sutarties kylančias prievoles;
12.12.2. kai šalys sutaria sutartį nutraukti arba sutartis nutraukiama įstatymu ar sutartyje
nustatytais atvejais.
12.13. Kitas Sutarties sąlygas šalys aptaria Sutartyje.
13.

KITA INFORMACIJA

13.1. Įsigijančiosios organizacijos ir Tiekėjų tarpusavio santykiai, nenumatyti šiose Gamtinių dujų
pirkimo sąlygose, reguliuojami Lietuvos Respublikos įstatymais, taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

.

.
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1 Priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„GAMTINĖS DUJOS, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGOS“
1. Pirkimo objektas – gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą) (toliau –
gamtinės dujos).
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1.
tiekiamų gamtinių dujų kokybė privalo atitikti Lietuvos standartuis, parengtus pagal Europos
standartus, taip pat nustatytą terminologiją ir ženklinimą.
2.2.
gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis, o
sunaudotas dujų kiekis apskaitomas vieną kartą per mėnesį;
2.3.
dujų pristatymo vieta – Įsigijančiosios organizacijos dujų sistemos prijungimo prie
skirstymo sistemos taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kuriame tiekėjas
pateikia gamtines dujas.
Gamtinės dujos bus tiekiamos į gamtinių dujų pristatymo vietas nurodytas 1 lentelėje.
1 lentelė. Dujų pristatymo vietos
1 Pagrindinė katilinė, B. Sruogos g. 23, Birštonas
2 Vienkiemio katilinė, Vienkiemio g 3, Birštonas
3.1. Gamtinių dujų tiekėjas Įsigijančiąjai organizacijai paprašius, privalo teikti informaciją apie
tiekiamų gamtinių dujų sudėtį, tankį ir vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą.
3.2. Gamtinių dujų tiekėjas privalo nedelsiant pranešti Įsigijančiąjai organizacijai apie avarijas bei
gedimus ir dujų skirstymo technologinio režimo pažeidimus, jei dėl šių pažeidimų yra apribojamas gamtinių
dujų tiekimas į Įsigijančiosios organizacijos pristatymo vietą;
3.3. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pasiūlymas turi būti pateiktas visam dujų kiekiui,
nurodytam techninės specifikacijos 2 lentelėje.
3. Prekių kiekis – gamtinių dujų kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas techninės
specifikacijos 2 lentelėje. Šis planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis yra preliminarus, pateikiamas
informavimo tikslais, tačiau Įsigijančioji organizacija numato, kad konkretus bendras dujų kiekis galės būti
mažinamas ar didinamas ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų. Įsigijančioji organizacija neprivalo įsigyti
viso dujų kiekio sutarties galiojimo metu. Apmokėjimas bus vykdomas už faktiškai patiektą dujų kiekį.
4. Įsigijančiosios organizacijos preliminarus gamtinių dujų suvartojimo grafikas ketvirčiais ir
mėnesiais pateiktas 2 lentelėje.
2 lentelė. 2022 metams reikalingas preliminarus gamtinių dujų kiekis, MWh
Pristatymo
vieta
1 Pagrindinė
katilinė, B.
Sruogos g. 23,
Birštonas
2 Vienkiemio
katilinė,
Vienkiemio g
3, Birštonas
Iš viso:

I ketv.
sausis
vasaris
kovas
viso:
sausis
vasaris
kovas
viso:
-

1500
1300
600
3400
20
19
19
58
3458

II ketv.
balandis
gegužė
birželis
viso:
balandis
gegužė
birželis
viso:
-

150
20
5
175
10
2
1
13
188

III ketv.
liepa
rugpjūtis
rugsėjis
viso:
liepa
rugpjūtis
rugsėjis
viso:
-

IV ketv.
10
10
20
40
1
1
5
7
47

spalis
lapkritis
gruodis
viso:
spalis
lapkritis
gruodis
viso:
-

185
280
900
1365
10
14
18
42
1407

Metams

4980

120

5100
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5. Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos pristatymo vietos, esant poreikiui, gali būti
keičiamos abipusiu šalių susitarimu, jei tokie pakeitimai nepadidina viso bendro sutarties kiekio, kuris galės
būti didinamas arba mažinimas ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų.
6. Reikalavimai gamtinių dujų kokybei:
8.1.1. dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą;
8.1.2. skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas;
8.1.3. dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už -150 C ir ne aukštesnė už 500 C;
8.1.4. dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma dujų priėmimo vietose, turi atitikti Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų
patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės
reikalavimus, kol teisės aktai nenumato kitaip.
7. Gamtinės dujos turi būti tiekiamos ir pirkimo sutartis sudaroma nuo 2022 m. sausio 1 d. 7 val. 00
min. iki 2023 m. sausio 1 d. 7 val. 00 min.

.
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2 Priedas
Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi
duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei
juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
PASIŪLYMAS
DĖL GAMTINIŲ DUJŲ, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGŲ TIEKIMO
_____________
(Data)

______________
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas
(jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos
sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta
iš: (nurodyti visų partnerių pavadinimus))

Atsakingasis partneris
(nurodyti atsakingojo partnerio
pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)

Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių
kodai)

Tiekėjo adresas
(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių
adresai)

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė,
pareigos, telefono numeris ir el. pašto adresas
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Gamtinių dujų pirkimo sąlygomis,
nustatytomis:
1)
šio Gamtinių dujų pirkimo skelbime, paskelbtame CVPP;
2)
kituose Gamtinių dujų pirkimo dokumentuose (Gamtinių dujų pirkimo sąlygose, jų
paaiškinimuose ir patikslinimuose).
2. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad į siūlomą kainą yra įskaičiuotos visos numatomos patirti
išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką dėl visų papildomų išlaidų, kurias teikdamas
pasiūlymą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus Tiekėjas turėjo įskaičiuoti į pasiūlymo
kainą.
3. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (konfidencialią informaciją pateikti atskirai
prisegtais dokumentais su žyma „Konfidencialu“):
Eil.N
r.

Pastabos:

Pateikto dokumento
pavadinimas

Dokumente esanti konfidenciali
informacija (nurodoma dokumento
dalis/ puslapis, kuriame yra
konfidenciali informacija)

Konfidencialios informacijos
pagrindimas (paaiškinama, kuo
remiantis nurodytas dokumentas
ar jo dalis yra konfidencialūs)
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1) Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos
pasiūlyme nėra.
4. Mūsų pasiūlymas, kuris atitinka visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus:

Eil.
Nr.
1
11.
2.

5

Mato
vienetas

Gamtinės dujos

3
MWh

4
5100

Gamtinių dujų akcizo tarifas

MWh

5100

0,54

2 754,00

MWh

5100

0,86

4 386,00

50

92,00

4 600,00

100

55,55

5 555,00

100

346,11

34 611,00

4980

4,76

23 704,80

120

6,15

738,00

Pavadinimas

2

Už perduotą kiekį

4

3.

Gamtinių
dujų
perdavimas3

Už perdavimo
pajėgumus
Už vartojimo
pajėgumus
Už SGDT dedamąją3

4.4

1 mato
vieneto
įkainis
EUR be
PVM
5

Preliminarus
dujų kiekis per
12 mėn.

Gamtinių dujų skirstymas2
(Pagrindinė katilinė, B. Sruogos g. 23,
Birštonas)
Gamtinių dujų skirstymas2
(Vienkiemio katilinė, Vienkiemio g.
3, Birštonas)

MWh/parą
metams
MWh/parą
metams
MWh/parą
metams
MWh

MWh

(A)=1.+2.+3.+4.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM:

(B)=(A)×0,21

PVM (21 %):

(C)=(A)+(B)

Bendra pasiūlymo kaina su PVM:

Kaina EUR
be PVM
(6=4*5)
6

1

– gamtinių dujų 1 MWh kainos (K) skaičiavimo formulė: K = DTTF + P, kur
DTTF - “TTF front month” 2021 m. rugsėjo mėn. reikšmė, kuri nustatyta pagal 2021 m. rugpjūčio 31 d.
informacinės agentūros Argus Media (leidinyje Argus European Natural Gas) skelbiamą gamtinių dujų kainą
TTF biržoje ir yra lygi – 44,51 Eur/MWh). Ši 2021 m. rugsėjo mėn. TTF biržos indekso reikšmė skirta tik pasiūlymų
lyginimui ir sutartyje nebus nurodyta.
P - pastovi gamtinių dujų kainos dedamoji (Eur/MWh). Tiekėjo nustatyta pastovi dujų kainos dedamoji negali
keistis ir privalo būti fiksuota visu sutarties galiojimo laikotarpiu.
Gamtinių dujų kaina negali viršyti vidutinės gamtinių dujų biržos kainos. Vidutinė gamtinių dujų biržos kaina atitinka
gamtinių dujų biržos operatoriaus skelbiamą mėnesio Baltijos šalių gamtinių dujų kainų indeksą Lietuvos prekybos
aikštelėje (BGSI Lithuania). Jeigu pasibaigus mėnesiui, apskaičiuota gamtinių dujų kaina bus didesnė negu tuo metu
galiojančiuose teisės aktuose pagrįsta pripažįstama ir į šilumos ir (ar) karšto vandens kainos kintamąją dedamąją
įtrauktina Įsigyjančiosios organizacijos gamtinių dujų įsigijimo kaina, gamtinių dujų kaina turi būti perskaičiuota
(sumažinta) iki teisės aktuose nustatytos pagrįsta pripažintinos Įsigyjančiosios organizacijos gamtinių dujų įsigijimo
kainos ribos.
2
– Gamtinių dujų sistemų operatorių kainodara sutartyje bus taikoma pagal Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos nustatytus principus ir kainas.
3
– Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie perdavimo kainos apskaičiuojama ir apmokama kaip tai
nustatyta Sutarties galiojimo metu aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo
įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.
4
– Gamtinių dujų perdavimui ir skirstymui taikomos 2021 m. rugsėjo mėn. galiojančios kainos.
5
– Gamtinėms dujoms taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos nustatytas akcizo tarifas –
0,54 Eur/MWh.

___________________________________________ (bendra pasiūlymo kaina žodžiais be PVM).
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Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis dėl kurių
PVM nemokamas: ______________________________________________________
Gamtinių dujų kainos (K) apskaičiavimo formulės dedamosios:
Eil.
Nr.
1

2

Gamtinių dujų 1 MWh kainos (K) dedamosios
pavadinimas
DTTF – “TTF front month” 2021 m. rugsėjo mėn. reikšmė,
kuri nustatyta pagal 2021 m. rugpjūčio 31 d. informacinės
agentūros Argus Media (leidinyje Argus European Natural
Gas) skelbiamą gamtinių dujų kainą TTF biržoje.

Reikšmė, Eur/MWh
(du skaičiai po kablelio)

44,51

P – pastovi dujų kainos dedamoji (Eur/MWh). Tiekėjo
nustatyta pastovi dujų kainos dedamoji negali keistis ir
privalo būti fiksuota visu sutarties galiojimo laikotarpiu.

Gamtinių dujų kaina (K = DTTF + P), Eur/MWh:

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
Nr.

Dokumento lapų
skaičius

Pateiktų dokumentų pavadinimas

6. Pasiūlymas galioja 120 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

__________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)
A.V.

___________________
(parašas)

_______________________
(Vardas, pavardė)

