UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“
SUINTERESUOTIEMS ASMENIMS

2018-12-19 Nr. GDP 18-01-02

DĖL PASIŪLYMO GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMUI 18-01

UAB „Utenos šilumos tinklai“ (toliau – Įsigyjančioji organizacija) kviečia pateikti pasiūlymą
gamtinių dujų (toliau – Dujos) pirkimui (toliau – Pirkimas) tokiomis sąlygomis:
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarimu Nr.
277 patvirtintomis Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros
ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-30
nutarimo Nr. 741 aktuali redakcija) (toliau - Taisyklės).
Pirkimo būdas – neskelbiamos derybos.
Pirkimo pirmasis etapas: Pasiūlyme Pirkimo pirmajam etapui turi būti pateikta siūlomų parduoti
Dujų kaina pagal Pirkimo sąlygų 1 priedą (Pirminio pasiūlymo forma).
Pirkimo antrasis etapas: derybos dėl Dujų kainos su Pirkimo pirmojo etapo metu pasiūliusiais
parduoti Dujas tiekėjais ir galutinių pasiūlymų pateikimas pagal Pirkimo sąlygų 2 priedą
(Galutinio pasiūlymo forma).
1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis Pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo
sutarties įvykdymui.
2. Pasiūlymus tiekėjas turi parengti raštu, lietuvių kalba.
3. Pirminis pasiūlymas turi būti pateiktas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
Visi dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t.y. tiesiogiai suformuoti
elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (skenuotas
dokumento originalas arba patvirtinta kopija). Pasiūlymai pateikti popierinėje formoje arba
pasiūlymai pateikti ne CVP IS priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys Pirkimo
dokumentų reikalavimų.
4. Įsigyjančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu
parašu.
5. Atsižvelgiant į Taisyklių 72 puntą tiekėjams kvalifikacijos reikalavimai nenustatomi.
6. Perkama energijos išteklių rūšis – gamtinės dujos, kurioms reikalavimai nustatyti 3 priede
(Gamtinių dujų techninėje specifikacijoje).
7. Perkamas preliminarus Dujų kiekis – 137,191 MWh. Įsigytas Dujų kiekis gali būti ir didesnis,
tačiau negali neviršyti maksimalios pirkimo sutarties vertės 5800 Eur be PVM.
8. Pirkimą laimėjęs tiekėjas turės užtikrinti Dujų tiekimą nuo 2019 m. sausio 1 d. 07:00 val. iki
2019 m. vasario 1 d. 7:00 val.
9. Alternatyvių pasiūlymų teikti negalima.
10. Pirkimas į dalis neskaidomas.
11. Dujų kaina pateikiama eurais turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Pirkimo
sąlygų 1 ir 2 prieduose. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą Pirkimo
dokumentuose nurodytą perkamų Dujų kiekį, kainos sudėtines dalis, į kitus reikalavimus
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pirkimo objektui ir pan. PVM turi būti nurodomas atskirai. Tiekėjo pirminiame pasiūlyme
pateikta kaina bus derybų objektu. Galutiniame pasiūlyme nurodyta kaina bus įtraukta į
pirkimo sutartį.
12. Pirminis pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2018 m. gruodžio 21 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos
Respublikos laiku) elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
13. Pirminiame ir galutiniame pasiūlyme turi būti nurodytas pasiūlymo galiojimo terminas.
Pirminis ir galutinis pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 10 dienų nuo pasiūlymo
pateikimo dienos. Jeigu tiekėjo pirminiame ar galutiniame pasiūlyme nenurodytas jo
galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta Pirkimo sąlygose.
14. Įsigyjančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Pirkimo sutarties
įvykdymas užtikrinamas netesybomis.
15. Pirkimo dokumentai gali būti paaiškinami, patikslinami tiekėjų iniciatyva, jiems el. paštu
kreipiantis į įsigyjančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti, patikslinti Pirkimo dokumentus
gali būti pateikiami ne vėliau kaip likus 2 valandoms iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Įsigyjančioji organizacija nedelsiant atsako į kiekvieną kiekvieno tiekėjo CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti Pirkimo dokumentus. Nesibaigus
pasiūlymų pateikimo terminui, Įsigyjančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti,
patikslinti Pirkimo dokumentus. Įsigyjančioji organizacija neketina rengti susitikimų su
tiekėjais dėl Pirkimo dokumentų paaiškinimų.
16. Pradinis susipažinimas su tiekėjų pateiktais pirminiais pasiūlymais prilyginamas vokų
atplėšimui (toliau – Elektroninių vokų atplėšimo procedūra) ir vyks šiuo adresu: Pramonės g.
11, LT-28216 Utena, UAB „Utenos šilumos tinklai“, 210 kab. Elektroninių vokų atplėšimo
procedūros pradžia – 2018 m. gruodžio 21 d. 10:00 val.
17. Į Elektroninių vokų atplėšimo procedūrą tiekėjai nekviečiami.
18. Pirminiai pasiūlymai bus nagrinėjami ir vertinami tiekėjams nedalyvaujant, vadovaujantis
Taisyklių X skyriaus nuostatomis.
19. Tiekėjai deryboms bus atrenkami išnagrinėjus pirminius pasiūlymus. Įsigyjančioji organizacija
kvies derėtis visus tiekėjus, kurių pateikti pirminiai pasiūlymai atitiks Pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius pasiūlymų pateikimo reikalavimus.
20. Derėtis tiekėjai kviečiami ta eilės tvarka, kuria buvo pateikti jų pirminiai pasiūlymai. Derybos
vykdomos CVP IS priemonėmis. Derybų metu su tiekėjais bus deramasi dėl pasiūlymo kainos,
kuri neturėtų būti didesnė kaip vidutinė gamtinių dujų biržos kaina.
21. Per derybas laikomasi šių sąlygų:
25.1 derybos su kiekvienu tiekėju vykdomos atskirai;
25.2 tiekėjams neteikiama informacija apie kitus derybose dalyvaujančius tiekėjus, jų tapatybę
iki vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos, atplėšimo;
25.3 derybose dalyvaujantys asmenys neatskleidžia jokios techninės, komercinės ar su kainomis
susijusios informacijos tretiesiems asmenims;
25.4 visiems derėtis pakviestiems tiekėjams taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos
galimybės ir pateikiama vienoda informacija.
22. CVP IS priemonėmis pateiktame kvietime derėtis bus pateikta informacija vadovaujantis
Taisyklių 37 punktu ir tiekėjai bus kviečiami pateikti CVP IS priemonėmis galutinius
pasiūlymus, pagal Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą formą. Numatomas galutinio pasiūlymo
pateikimo terminas – iki 2018 m. gruodžio 27 d. 14 val. 00 min. Susipažinimas CVP IS
priemonėmis su tiekėjų pateiktais galutiniais pasiūlymais prilyginamas vokų atplėšimui
(toliau – Elektroninių vokų su galutiniais pasiūlymais atplėšimo procedūra) ir vyks
elektroniniu būdu šiuo adresu: Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, UAB „Utenos šilumos
tinklai“, 210 kab. Elektroninių vokų su galutiniais pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžia –
2018 m. gruodžio 27 d. 14:00 val.
23. Elektroninių vokų su galutiniais pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi
galutinius pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai.
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24. Pateiktų galutinių pasiūlymų vertinimo ir palyginimo procedūras Įsigyjančiosios organizacijos
paskirtas pirkimų organizatorius atlieka Taisyklių X skyriaus nuostatomis tiekėjams
nedalyvaujant, vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nurodytais vertinimo kriterijais ir
sąlygomis.
25. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose nurodytos
užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą
euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. Vertinimo
kriterijumi bus mažiausia Dujų 1 MWh kaina (€ be PVM). Pirkimą laimėjusiu pasiūlymu bus
pripažintas toks pasiūlymas, kuriame nurodyta Dujų kaina bus mažiausia.
26. Pirkimų organizatorius įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais ir gauti iš jų pranešimus,
susijusius su pirkimo procedūromis – Dainius Vazgelevičius, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena,
213 kab; telefonai (8 389) 6 36 49, (8 693) 7 53 54; faksas (8 389) 6 36 40; el. paštas
dainius@ust.lt ;
27. Įvertinusi ir palyginusi tiekėjų pateiktus galutinius pasiūlymus, Įsigyjančioji organizacija siūlo
sudaryti pirkimo sutartį tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pirkimo organizatoriaus sprendimu
pripažintas Pirkimą laimėjusiuoju. Pirkimą laimėjusį pasiūlymą pateikusiam tiekėjui ne vėliau
kaip per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo elektroninėmis priemonėmis pranešama,
kad jo pasiūlymas pripažintas Pirkimą laimėjusiu ir nurodoma iki kurio laiko reikia atvykti
sudaryti pirkimo sutartį. Pirkimo sutartis gali būti sudaryta (pasirašyta) faksu ar el. paštu, po
to apsikeičiant šalių įgaliotų asmenų pasirašytais ir patvirtintais pirkimo sutarties originaliais
egzemplioriais.
28. Pirkimo sutartis bus sudaroma su Pirkimą laimėjusiu tiekėju ne vėliau kaip per 2 darbo dienas
nuo pranešimo išsiuntimo apie laimėjusį pasiūlymą dienos. Sutarties sudarymo atidėjimo
terminas gali būti nenustatomas Taisyklių XI skyriuje numatytais atvejais.
29. Ginčai sprendžiami Taisyklių XI skyriuje nustatyta tvarka.
30. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama pirkimą laimėjusio tiekėjo galutiniame
pasiūlyme nurodyta kaina.
31. Įsigyjančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti
pirkimo procedūras, jeigu atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.
32. Pagrindinės Sutarties sąlygos, kurios bus įtrauktos į pirkimo sutartį:
32.1. numatomas Įsigyjančiosios organizacijos dujų vartojimas: nuo 2019 m. sausio 1 d. 7:00
val. iki 2019 m. vasario 1 d. 7:00 val.;
32.2. maksimali Sutarties vertė 5800 Eur be PVM;
32.3. siekiant užtikrinti saugų ir efektyvų dujų pardavimo sistemos funkcionavimą, Tiekėjas,
pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, atlieka dujų kiekio balansavimą;
32.4. Įsigyjančioji organizacija už per ataskaitinį laikotarpį faktiškai įsigytą dujų kiekį apmoka
Tiekėjui iki per 14 kalendorinių dienų pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą;
32.5. Įsigyjančioji organizacija, nepagrįstai nesumokėjusi už tiekiamas dujas pirkimo sutartyje
nustatytais terminais, moka Tiekėjui 0,01 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos
sumos už kiekvieną uždelstą dieną;
32.6. sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, dujų kaina už ataskaitinį laikotarpį
padidėja arba sumažėja PVM dydžiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM
dydžio nuo PVM pasikeitimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams, dujų kaina už ataskaitinį
laikotarpį nekeičiama.
32.7. kitas sąlygas Sutarties šalys aptaria Sutartyje. Kartu su pirminiu pasiūlymu tiekėjas
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