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.

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)

Pastabos:
1) Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos
pasiūlyme nėra.
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4. Mūsų pasiūlymas, kuris atitinka visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus:

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Mato
vienetas

Preliminarus
dujų kiekis per
12 mėn.

1
11.

2
Gamtinės dujos (be akcizo)

3
MWh

4
5628

2. 5

Gamtinių dujų akcizo tarifas

MWh

5628

MWh

5628

Už perduotą kiekį

4

3.

Gamtinių
dujų
perdavimas3

Už perdavimo
pajėgumus
Už vartojimo
pajėgumus
Už SGDT dedamąją3

4.4

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

1 mato
vieneto
įkainis
EUR be
PVM
5

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

50
100
100
5510

118

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

Bendra pasiūlymo kaina be PVM:

(B)=(A)×0,21

PVM (21 %):

(C)=(A)+(B)

Bendra pasiūlymo kaina su PVM:

– gamtinių dujų 1 MWh kainos (K) skaičiavimo formulė: K = DTTF + P, kur
DTTF - “TTF front month” 2022 m. rugsėjo mėn. reikšmė, kuri nustatyta pagal 2022 m. rugpjūčio 30 d. ICE biržos
metodiką ir yra skelbiama ICE biržos svetainėje https://www.theice.com/ ir yra lygi – 233,825 Eur/MWh. Ši 2022
m. rugsėjo mėn. TTF 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 2022 m. rugsėjo mėn. galiojančios kainos.
5
– Gamtinėms dujoms taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos nustatytas akcizo tarifas –
0,54 Eur/MWh.
1

___________________________________________ (bendra pasiūlymo kaina žodžiais be PVM).
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:
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Eil.
Nr.
1

2

Gamtinių dujų 1 MWh kainos (K) dedamosios
pavadinimas
DTTF – “TTF front month” 2022 m. rugsėjo mėn. reikšmė, kuri
nustatyta pagal 2022 m. rugpjūčio 30 d. ICE biržos metodiką
ir
yra
skelbiama
ICE
biržos
svetainėje
https://www.theice.com/

Reikšmė, Eur/MWh
(du skaičiai po kablelio)

233,825

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.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento lapų
skaičius

6. Pasiūlymas galioja 120 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

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

___________________
(parašas)

_______________________
(Vardas, pavardė)

