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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ (toliau – Įsigyjančioji organizacija) numato pirkti gamtines
dujas 2019 metų vasario – gruodžio mėn. reguliuojamai veiklai (toliau – Pirkimas). BVPŽ
kodas – 09123000-7 Gamtinės dujos.
1.2.
Šis pirkimas yra 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 (aktualia redakcija) ir
vėlesniais šio teisės akto pakeitimais (toliau – taisyklės).
1.3.
Pirkimo būdas – skelbiamos derybos. Pirmasis Pirkimo vykdymo etapas: Pirminius
pasiūlymus (toliau Pasiūlymus) pateikusių Tiekėjų atranka deryboms pagal jų pasiūlymuose
nurodytus kvalifikacinius duomenis. Pasiūlyme pirmajam Pirkimo vykdymo etapui turi būti
pateikti Tiekėjų kvalifikaciją nusakantys duomenys, pateikta siūlomų parduoti gamtinių
dujų kaina. Antrasis Pirkimo vykdymo etapas: Derybos dėl kainos ir sutarties sąlygų su
pirmojo Pirkimo vykdymo etapo metu atrinktais kvalifikacinius reikalavimus atitinkančiais
Tiekėjais, pasiūliusiais parduoti gamtines dujas.
1.4.
Įsigyjančioji organizacija Pirkimo dokumentus, įskaitant skelbimą apie Pirkimą, technines
specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), esmines pirkimo sutarties sąlygas
skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) ir Įsigyjančiosios
organizacijos interneto svetainėje, adresu www.ust.lt.
1.5.
Pirkimas atliekamas laikantis tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio
pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo ir protingumo principų.
1.6.
Dalyvių išlaidos, patirtos rengiant ir pateikiant pasiūlymus yra neatlyginamos ir UAB
„Utenos šilumos tinklai“ prie jokių aplinkybių nėra atsakinga už šias sąnaudas nepaisant
pirkimo pravedimo procedūros ar rezultatų.
1.7.
UAB „Utenos šilumos tinklai“ yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
1.8.
UAB „Utenos šilumos tinklai“ kontaktiniai asmenys:
1.8.1. UAB „Utenos šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas komercijai Vaidotas Jurkynas,
Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 6 36 47, faksas (8 389) 6 36 40, el. paštas
vaidotas@ust.lt;
1.8.2. UAB „Utenos šilumos tinklai“ katilinių tarnybos viršininkas Ramūnas Drazdauskas,
Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 6 36 44, faksas (8 389) 6 36 40, el. paštas
ramunas@ust.lt .
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Perkama energijos išteklių rūšis – gamtinės dujos, kurioms reikalavimai nustatyti 1 priede
(Gamtinių dujų techninėje specifikacijoje).
Orientacinis perkamų gamtinių dujų kiekis – apie 1884 MWh.
Pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
Pirkimą laimėjęs tiekėjas turės užtikrinti gamtinių dujų tiekimą nuo 2019 m. vasario 1 d.
07:00 val. iki 2020 m. sausio 1 d. 7:00 val.
Gamtinių dujų pardavimo vieta yra virtualus prekybos taškas, kurį nustato – perdavimo
sistemos operatorius.
Kiekvieno mėnesio dujų kaina už 1 MWh pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu bus
apskaičiuojama pagal Tiekėjo pasiūlytą metodiką (formulę, aprašą), į kurią turi būti
įtrauktos šios kainos dedamosios:
• Dgaspool – dujų dedamoji lygi ,,Gaspool front month“ indekso reikšmei, nustatomai
prieš dujų tiekimo mėnesį einančio mėnesio paskutinę darbo dieną, pagal
informacinės agentūros Argus Media (leidinyje Argus European Gas) skelbiamą dujų
kainą Gaspool biržoje (Eur/MWh);
• P – pastovi dujų kainos dedamoji, išreikšta Eur/MWh;
• kiti Tiekėjo metodikos (formulės/aprašo) paaiškinimai.
Sumažėjus šilumos gamybos poreikiui nei planuota, galimas perkamų gamtinių dujų
sumažinimas iki 40 procentų .
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
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3.1.

Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos
reikalavimus:
1 lentelė
Eil.
Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys
Kvalifikacijos reikalavimai
Nr.
dokumentai
3.1.1. Tiekėjas turi teisę vertis ta veikla, kuri Pateikiamas Valstybinės kainų ir
reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti.
energetikos
kontrolės
komisijos
išduotas
leidimas
ar
licencija,
suteikiantis
teisę
verstis
dujų
sektoriuje licencijuojama dujų tiekimo
Lietuvos Respublikoje veikla.

3.2.

Vertinant tiekėjo kvalifikaciją, UAB „Utenos šilumos tinklai“ turi teisę pareikalauti tiekėjo
papildomos informacijos ir dokumentų, jei pateikta informacija ar dokumentai neįrodo
tiekėjo atitikimo keliamiems kvalifikacijos reikalavimams.

3.3.

Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė
melagingą informaciją, kurią Įsigyjančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis.
4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1.
4.2.

Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį
arba tinkamai patvirtintą jos kopiją.
Nereikalaujama, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir
Pirkėjui pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę
formą.
5. PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.
5.7.1.
5.7.2.
5.7.3.
5.7.4.

Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo
pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo
sutarties įvykdymui.
Tiekėjai pasiūlymus rengia lietuvių kalba. Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pasirašytas
pasiūlymas pateikiamas raštu užklijuotame voke.
Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas raštu, adresu:
UAB „Utenos šilumos tinklai“ Sekretoriatas (II-ias aukštas) Pramonės g. 11, LT-28216 Utena,
Lietuva, iki 2019 m. sausio 22 d., 13:00 val. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami.
Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi būti išnagrinėjęs visus pirkimo dokumentus, formas ir
terminus. Dujų kaina pateikiama eurais turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta
Pirkimo dokumentų 2 ir 3 prieduose. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą
Pirkimo dokumentuose nurodytą perkamų Dujų kiekį, kainos sudėtines dalis, į kitus
reikalavimus 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.
Tiekėjas gali pateikti tik vieną pirminį pasiūlymą.
Pasiūlymas turi galioti 90 dienų, skaičiuojant nuo pasiūlymo pateikimo termino dienos.
Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
Pirminis pasiūlymas (užpildytas 2 priedas);
Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, jei pasiūlymą
pasirašė ne įmonės vadovas;
tiekėjo atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai,
nurodyti pirkimų dokumentų 3.1.1. p. (1 lentelėje);
jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, jungtinės veiklos sutarties kopija;
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5.7.5. kita, tiekėjo manymu, reikalinga ir svarbi informacija susijusi su pirkimu.
5.8.
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.
5.9.
Pasiūlymas įdedamas į voką ir jis užklijuojamas. Ant voko turi būti užrašyta: „PASIŪLYMAS
GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMUI 18-03“, tiekėjo pavadinimas, adresas. Taip pat, ant voko turi
būti užrašas: „Neatplėšti iki 2019 m. sausio 22 d., 13:00 val.“.
5.10. UAB „Utenos šilumos tinklai“ neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus,
dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Jeigu pasiūlymas gaunamas
pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui. Vokas su
pasiūlymu grąžinamas ir tuo atveju, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
5.11. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Šis apribojimas taikomas ir taisyklių 9.11.
papunktyje nurodytiems tiekėjams, priklausantiems susijusių įmonių grupei, t. y. visi
asmenys, susiję nurodytais būdais, gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jeigu tokį pasiūlymą
pateikia bent vienas iš tokių tiekėjų, kiti susiję asmenys dėl šio pirkimo objekto pateikti
pasiūlymų negali. Jeigu atskirus pasiūlymus pateikia tiekėjai, tarpusavyje susiję pagal
taisyklių 9.11. papunktyje nurodytus kriterijus, vėliau pasiūlymą pateikusio tiekėjo
dokumentai atmetami kaip neatitinkantys šiame taisyklių punkte nustatytos sąlygos.
5.12. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
5.13. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo
pasiūlymą.Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas
galiojančiu, jeigu UAB „Utenos šilumos tinklai“ jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymo
pateikimo termino pabaigos.
6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
6.1.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ nereikalauja, kad tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas
būtų užtikrintas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo
užtikrinimo būdais.
7. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS

7.1.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti
(patikslinti) pirkimo dokumentus per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo, tačiau ne vėliau
kaip prieš 3 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jeigu prašymas gautas
likus pakankamai laiko, ne mažiau kaip prieš 6 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo
termino pabaigos. Atsakymai į tiekėjų klausimus papildomai skelbiami pirkimo skelbime
nurodytu interneto adresu.
Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, UAB „Utenos šilumos tinklai“ savo iniciatyva gali
paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Tokius paaiškinimus (patikslinimus) UAB
„Utenos šilumos tinklai“ skelbia interneto adresu, nurodytu pirkimo skelbime, ne vėliau
kaip likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu paaiškinimai
paskelbiami vėliau, UAB „Utenos šilumos tinklai“ privalo atitinkamai pratęsti pasiūlymų
pateikimo terminą

7.2.

8. VOKŲ SU PIRMINIAIS PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
8.1.
8.2.

Vokai su pirminiais pasiūlymais bus atplėšiami Kuro pirkimo komisijos posėdyje (toliau –
Komisija), kuris įvyks UAB „Utenos šilumos tinklai“ pasitarimų salėje (II aukštas) Pramonės
g. 11, Utena. Posėdžio pradžia 2019 m. sausio 22 d., 13:00 val.
Tiekėjams neleidžiama dalyvauti vokų su pirminiais pasiūlymais atplėšimo procedūroje.
9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS
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9.1.1. Pasiūlymai bus nagrinėjami ir vertinami Tiekėjams nedalyvaujant, vadovaujantis Taisyklių X
skyriaus nuostatomis.
9.2.
Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos
užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Lietuvos banko nustatytą ir
paskelbtą euro ir pasiūlyme nurodytos užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų
pateikimo termino dieną.
9.3.
Komisija nagrinėdama pasiūlymą nustato:
9.4.
Ar dalyvis pateikė kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus (įgaliojimas, jei įmonę
atstovauja pagal įgaliojimą, ar jungtinės veiklos sutartį);
9.4.1. ar dalyvis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius
reikalavimus;
9.4.2. ar pateiktas pasiūlymas ir jo pateikimas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus
reikalavimus;
9.5.
Jei tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija
privalo tiekėjo raštu paprašyti per nurodytą terminą, ne trumpesnį kaip 3 darbo dienos,
patikslinti pateiktus duomenis apie kvalifikaciją. Jei tiekėjas per nustatytą terminą
nepateikia prašyme nurodytų duomenų, komisija pasiūlymą atmeta.
9.6.
Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno tiekėjo kvalifikacijos ir kiekvienam iš jų, 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. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik
tiekėjai atitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius
reikalavimus.
9.7.
Komisija gali kreiptis į tiekėją, kad tiekėjas paaiškintų savo pasiūlymą, tačiau negali
paprašyti, siūlyti arba leisti tiekėjui pakeisti pasiūlymo turinio esmę, t. y. pakeisti kainą arba
padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis
pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Jeigu tiekėjas pateikia
netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus
dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jo nepateikia, Komisija
kreipiasi į tiekėją, kad šis patikslintų, papildytų arba pateiktų šiuos dokumentus per
nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 3 darbo dienos nuo Komisijos prašymo išsiuntimo.
9.8.
Komisija pasiūlymus vertina remdamasi mažiausios kainos kriterijumi.
10. TIEKĖJŲ ATRINKIMAS DERYBOMS
10.1.
10.2.

Tiekėjai deryboms bus atrenkami išnagrinėjus pirminius pasiūlymus.
Komisija kvies derėtis visus Tiekėjus, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus ir kurių pateikti pasiūlymai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus
minimalius pasiūlymų pateikimo reikalavimus.
11. PAKVIETIMAS DERYBOMS

11.1.
11.2.

Tiekėjai derėtis bus kviečiami raštu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau
CVP IS) priemonėmis.
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 dokumentų 3 priede pateiktą formą.
12. DERYBOS. SUTARTIES PASIRAŠYMAS

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

Derybų metu bus deramasi dėl kainos ir sutarties sąlygų, vadovaujantis Taisyklių III skyriaus
antrojo skirsnio nuostatomis.
Su kiekvienu pakviestu derėtis Tiekėju bus deramasi atskirai.
Pirkimo laimėtoju bus pripažintas Tiekėjas su kuriuo bus suderėtos sutarties sąlygos ir kurio
galutiniame pasiūlyme deryboms nurodyta gamtinių dujų kaina bus mažiausia.
Derybos vykdomos elektroninėmis priemonėmis, naudojantis CVP IS priemonėmis.
Galutiniai pasiūlymai pateikiami CVP IS priemonėmis.
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13. KITA INFORMACIJA
13.1.
13.2.

Komisija iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti bet kurias Pirkimo procedūras,
jeigu atsiranda ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.
Jei Pirkimo procedūros bus nutraukiamos, pranešimai apie tai bus išsiųsti nevėliau kaip
per 3 darbo dienas visiems pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams.
14. GINČŲ SPRENDIMAS

14.1.

Ginčai sprendžiami Taisyklių XI skyriuje nustatyta tvarka.
15. PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄLYGOS

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.

15.6.
15.7.

16.1.
16.2.
16.3.

Numatomas Įsigyjančiosios organizacijos dujų vartojimas: nuo 2019 m. vasario 1 d. 7:00 val.
iki 2020 m. sausio 1 d. 7:00 val.
Vadovaujantis galiojančiomis gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėmis,
Tiekėjas įsipareigoja kiekvieną balansavimo laikotarpį (parą) subalansuoti į perdavimo
sistemą patiekiamų ir iš perdavimo sistemos išimamų dujų kiekius.
Įsigyjančioji organizacija už per ataskaitinį laikotarpį faktiškai įsigytą dujų kiekį apmoka
Tiekėjui per 14 kalendorinių dienų pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą.
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.
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.
Tiekėjas privalo būti sukūręs savitarnos svetainę ir sudaryti sąlygas pirkėjui joje susikurti
paskyrą.
Kitas sąlygas Sutarties šalys aptaria Sutartyje. Kartu su pirminiu pasiūlymu tiekėjas pateikia
Įsigyjančiajai organizacijai pirkimo sutarties projektą
16. PRIEDAI
1 priedas – Techninė specifikacija;
2 priedas – Pirminio pasiūlymo forma;
3 priedas – Galutinio pasiūlymo forma.
_____________________________________________________________
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Pirkimo dokumentų
1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS 18-03
1. Pirkimo objektas – gamtinės dujos (toliau – Prekė).
2. Pirkimo objekto apibūdinimas – perkamos gamtinės dujos, kaip tai apibrėžta
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme).
3. Įsigyjančioji organizacija – UAB „Utenos šilumos tinklai“.
4. Bendrieji reikalavimai:
4.1. tiekiamų gamtinių dujų kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius
Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų
reikalavimus;
4.2. gamtinių dujų apskaita vykdoma įrengtomis dujų kiekio matavimo priemonėmis,
o sunaudotas gamtinių dujų kiekis (kWh) apskaitomas naudojant gamtinių dujų viršutinio
šilumingumo vertę;
4.3. dujų pristatymo vieta – UAB „ Utenos šilumos tinklai “ dujų sistemos prijungimo
prie skirstymo sistemos taškas, kuriame baigiasi dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir
kuriame tiekėjas pateikia Prekes Įsigyjančiajai organizacijai. Prekės bus tiekiamos į šias
dujų pristatymo vietas:
1 lentelė
1
2
3
4
5
6

Utenos rajoninė katilinė, Pramonės g.11, Utena
„Eglutės“ dujinė katilinė, Vilniaus g.26, Utena
„Vandenvalos“ dujinė katilinė, Palijoniškio g.22, Utena
„Vaikų globos namai“ dujinė katilinė, Vilties g. 18, Utena
„Utenos socialinės globos namai“ dujinė katilinė, Kupiškio g 66., Utena
„Vandens pakėlimo stotis“ dujinė katilinė, Vandenų g.4, Utena

4.4. Įsigyjančiajai organizacijai paprašius, teikti informaciją apie tiekiamų gamtinių
dujų sudėtį, tankį ir vidutinį viršutinį gamtinių dujų šilumingumą;
4.5. Nedelsiant pranešti Įsigyjančiajai organizacijai apie avarijas bei gedimus ir dujų
skirstymo technologinio režimo pažeidimus, jei dėl šių pažeidimų yra apribojamas
gamtinių dujų tiekimas į Įsigyjančiosios organizacijos pristatymo vietą;
4.6. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pasiūlymas turi būti pateiktas visam Prekių
kiekiui, nurodytam techninės specifikacijos 2 lentelėje.
5. 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 Įsigyjančioji organizacija
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8

numato, kad pirkimo sutarties pasirašymo dieną su tiekėju, kurio pasiūlymas bus
pripažintas laimėjusiu, nurodys konkretų dujų kiekį. Pirkimo sutartyje numatytas
konkretus gamtinių dujų kiekis abipusiu šalių rašytiniu susitarimu galės būti mažinamas ne
daugiau kaip 40 (keturiasdešimt) procentų.
6. Įsigyjančiosios organizacijai preliminarus gamtinių dujų suvartojimo grafikas
ketvirčiais ir mėnesiais:
2 lentelė
2019 metams UAB „Utenos šilumos tinklai“ reikalingas dujų kiekis, MWh
I ketvirtis
II ketvirtis
III ketvirtis
IV ketvirtis
Sausis
----balandis 204,150 liepa
56,265
spalis
166,036
Vasaris
293,832 gegužė
136,245 rugpjūtis
53,568
lapkritis 196,500
Kovas
246,016 birželis
162,810 rugsėjis
135,030
gruodis
233,058
Iš viso:
539,848 Iš viso:
503,205 Iš viso:
244,863
Iš viso:
595,594
Iš viso:
1883,510
2.1 lentelė
2019
metams
UAB
„Utenos
šilumos
tinklai“
reikalingas
dujų
MWh
Eil.Nr.
kiekis pagal objektus
627,480
1
Utenos rajoninė katilinė, Pramonės g.11, Utena
358,657
2
„Eglutės“ dujinė katilinė, Vilniaus g.26, Utena
897,373
3
„Vandenvalos“ dujinė katilinė, Palijoniškio g.22, Utena
0
4
„Vaikų globos namai“ dujinė katilinė , Atkočiškės, Vilties g. 18, Utena
0
5
„Pansionato“ dujinė katilinė, Kupiškio g., Utena
0
6
„Vandens pakėlimo stotis“ dujinė katilinė, Kupiškio g., Utena
Iš viso: 1883,510

7. Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos pristatymo vietos gali būti
keičiamos tik abipusiu šalių susitarimu, jei tokie pakeitimai padidina visą bendrą
sutarties kiekį, daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų.
8.

Įsigyjančioji organizacija neprivalo įsigyti viso dujų kiekio nurodyto
Techninės specifikacijos 2 lentelėje sutarties galiojimo metu. Tiekėjas negali
taikyti jokių sankcijų Įsigyjančiajai organizacijai už Techninės specifikacijos 2
lentelėje nurodytas, tačiau nenupirktas dujas. Apmokėjimas bus vykdomas už
faktiškai patiektą dujų kiekį.

9.

Įsigyjančioji organizacija pagal atsiradusį poreikį turi teisę patikslinti
mėnesinius, savaitinius, dieninius dujų tiekimo grafikus, pateikdamas juos derinti
tiekėjui jam priimtinu elektroniniu būdu ir abiejų šalių suderintu terminu.

10.

Gamtinių dujų techniniai rodikliai:

10.1. Reikalavimai gamtinių dujų kokybei:
10.1.1. dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už dujų temperatūrą;
10.1.2. skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas;
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10.1.3. dujų temperatūra turi būti ne žemesnė už -150 C ir ne aukštesnė už 500 C;
10.1.4.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.
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Pirkimo dokumentų
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)

__________________________
(Adresatas (Įsigyjančioji organizacija))

PIRMINIS PASIŪLYMAS
GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMUI 18-03

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja
ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių
pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą
pavardė

atsakingo

asmens

vardas,

Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas

Šiuo pirminiu pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis,
nustatytomis skelbime ir Pirkimo dokumentuose.
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Siūlome parduoti Dujas:
Eil.
Nr.

Perkama
energijos išteklių
rūšis

Mato vnt.

Perkamas
orientacinis kiekis

1.

Gamtinės dujos

MWh

1884

Vieneto kaina,
€/MWh (be PVM)

Pasiūlymo
kaina, €

*

PVM 21 proc.
VISO SU PVM

Pasiūlymo kaina ............................ € (suma žodžiais), ir PVM ........................ €, kaina iš viso yra
.......................... € (suma žodžiais).

*Reikšmė paskaičiuojama 1 MWh (vienos megavatvalandės) gamtinių dujų kaina
virtualiame prekybos taške 2019 sausio mėn. stoviui yra __________________ Eur be PVM
(nurodoma du skaičiai po kablelio) ______________________________________________(suma
žodžiais).
Gamtinių dujų kainos 1 MWh paskaičiavimas:
1) Tiekėjo ______________ siūloma gamtinių dujų kainos nustatymo metodika
(Tiekėjo pavadinimas)

(formulė/aprašas) virtualiame prekybos taške už 1 MWh, Eur be PVM:
____________________.
2) Tiekėjo _________________ metodikoje (formulėje/apraše), naudojamos
(Tiekėjo pavadinimas)

paskutinio iki ataskaitinio laikotarpio, t.y., 2018 m. gruodžio 31 d., formuojamos formulės
dedamosios (2019 m.sausio mėn. dedamųjų reikšmės):
Eil.
Nr.
1

2

Kainos dedamosios pavadinimas

Reikšmė (du skaičiai po
kablelio)

Dgaspool – dujų dedamoji lygi ,,Gaspool front month“
indekso reikšmei nustatomai prieš dujų tiekimo mėnesį
einančio mėnesio paskutinę darbo dieną, pagal
informacinės agentūros Argus Media (leidinyje Argus
European Gas) skelbiamą dujų kainą Gaspool biržoje
(Eur/MWh)
P – pastovi dujų kainos dedamoji (Eur/MWh)
3) kiti Tiekėjo _________________ metodikos (formulės, aprašo) paaiškinimai:
(Tiekėjo pavadinimas)

______________________________________.
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Kartu su pirminiu pasiūlymu pateikiame pirkimo sutarties projektą.
Siūlomos Dujos visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
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Pirkimo dokumentų
3 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)

__________________________
(Adresatas (Įsigyjančioji organizacija))

GALUTINIS PASIŪLYMAS
GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMUI 18-03

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas, kodas /Jeigu dalyvauja
ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių
pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą
pavardė

atsakingo

asmens

vardas,

Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
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Šiuo pirminiu pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis,
nustatytomis skelbime ir Pirkimo dokumentuose.
Siūlome parduoti Dujas:
Eil.
Nr.

Perkama
energijos išteklių
rūšis

Mato vnt.

Perkamas
orientacinis kiekis

1.

Gamtinės dujos

MWh

1884

Vieneto kaina,
€/MWh (be PVM)

Pasiūlymo
kaina, €

*

PVM 21 proc.
VISO SU PVM

Pasiūlymo kaina ............................ € (suma žodžiais), ir PVM ........................ €, kaina iš viso yra
.......................... € (suma žodžiais).

*Reikšmė paskaičiuojama 1 MWh (vienos megavatvalandės) gamtinių dujų kaina
virtualiame taške 2019 sausio mėn. stoviui yra __________________ Eur be PVM (nurodoma
du skaičiai po kablelio) ______________________________________________(suma žodžiais).
Gamtinių dujų kainos 1 MWh paskaičiavimas:
1) Tiekėjo ______________ siūloma gamtinių dujų kainos nustatymo metodika
(Tiekėjo pavadinimas)

(formulė/aprašas) virtualiame prekybos taške už 1 MWh, Eur be PVM:
____________________.
2) Tiekėjo _________________ metodikoje (formulėje/apraše), naudojamos
(Tiekėjo pavadinimas)

paskutinio iki ataskaitinio laikotarpio, t.y., 2018 m. gruodžio 31 d., formuojamos formulės
dedamosios (2019 m.sausio mėn. dedamųjų reikšmės):
Eil.
Nr.
1

2

Kainos dedamosios pavadinimas

Reikšmė (du skaičiai po
kablelio)

Dgaspool – dujų dedamoji lygi ,,Gaspool front month“
indekso reikšmei nustatomai prieš dujų tiekimo mėnesį
einančio mėnesio paskutinę darbo dieną, pagal
informacinės agentūros Argus Media (leidinyje Argus
European Gas) skelbiamą dujų kainą Gaspool biržoje
(Eur/MWh)
P – pastovi dujų kainos dedamoji (Eur/MWh)
3) kiti Tiekėjo _________________ metodikos (formulės, aprašo) paaiškinimai:
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(Tiekėjo pavadinimas)

______________________________________.
Siūlomos Dujos visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)
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