
Konkurso sąlygų  

1 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)) 

 

 

 

PASIŪLYMAS  

DĖL GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO  

  

2018 m. ________________ d.  

 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 
 

Tiekėjo   adresas  /Jeigu  dalyvauja  ūkio  

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 
 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1)  konkurso skelbime; 

2)  kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

2.  Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties 

įvykdymui, o konkurso sąlygos yra tikslios ir aiškios.  

3.  Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso dokumentuose nurodytus reikalavimus.  

4.  Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

5.  Pasirašydamas pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų kopijos yra tikros. 

 

Mes siūlome 2019 m. tiekti gamtines dujas: 

 
Eil. 

Nr. 

Prekių 

pavadinimas 
Dujų 

pristatymo 

būdas 

(Pildo 

tiekėjas) 

Gamtinių 

dujų rūšis 

(Pildo 

tiekėjas) 

Gamtinių 

dujų 

kiekis, 

MWh 

Gamtinių dujų 

siūloma kaina 

(naudojant aukštutinę 

šiluminę vertę),  

EUR/ 1 MWh  

(D)  

(Pildo tiekėjas) 

 

Gamtinių dujų (suslėgtų / 

suskystintų / esamu 

dujotiekiu) transportavimo-

skirstymo kaina, 

Eur/ 1 MWh 

T* (Pildo tiekėjas) 

Apskaičiuota Pirkėjui 

tiekiamų gamtinių dujų kaina, 

Eur/ 1 MWh 

 (Pildo tiekėjas) 

(6+7) 

 

Viso be PVM, Eur 

(Pildo tiekėjas) 

(5*(6+7)) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

Gamtinės dujos 

 

  8000     

PVM, Eur  

VISO SU PVM, Eur   

 

 

Pastaba: 

*  tiekiant Gamtines dujas trečiosios šalies valdoma gamtinių dujų transportavimo infrastruktūra į gamtinių dujų kainos dedamąją „Gamtinių dujų 

transportavimo-skirstymo kaina“ turi būti įskaičiuota šios infrastruktūros gamtinių dujų skirstymo paslaugų kaina. 

  

 

 

6. Patvirtiname, kad teikdami šį pasiūlymą, Tiekėjas ______________________ laikosi  

       (Tiekėjo pavadinimas) 



Konkurso sąlygų 5.1 punkto reikalavimo.                                         

 

7.  Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija** (dokumentai su konfidencialia informacija yra šie): 

 

Eil.  

Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas 

  

  

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina (bendra 

viso pasiūlymo kaina) išskyrus jos sudedamąsias dalis (jeigu tiekėjas nurodys, kad sudedamosios dalys yra konfidenciali informacija). 

  

8.  Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:  
 

Eil. 

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumentų puslapių 

skaičius 

   

   

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)          A. V. 

 

 



Konkurso sąlygų  

2 priedas 

 
UAB „LITESKO“ FILIALAS „DRUSKININKŲ ŠILUMA“ 

GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO  

TECHNINĖS SĄLYGOS 

1. Pirkimo objektas 

1.1. UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ (toliau - Vartotojas) 2019 m. planuoja be 

įsipareigojimų ir pagal faktinį poreikį pirkti iš Tiekimo įmonės (toliau – Tiekėjas) 8000 

MWh gamtinių dujų (toliau - GD).  

1.2. Orientacinis GD poreikis ketvirčiais ir mėnesiais, išreikštas energijos vienetais 1 lentelė: 

GD kiekis (MWh) 

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis 

Sausis 2500 Balandis 175 Liepa 0 Spalis 0 

Vasaris 2150 Gegužė 0 Rugpjūtis 0 Lapkritis 375 

Kovas 700 Birželis 0 Rugsėjis 0 Gruodis 2100 

Iš viso: 5350 Iš viso: 175 Iš viso: 0 Iš viso: 2475 

2. Bendrieji reikalavimai  

2.1. GD tiekimo terminas nuo 2019-01-01, 7:00 valandos iki 2020-01-01, 7:00 valandos.  

Sutarties terminas – vieni metai.  

2.2. Vartotojas gamtines dujas naudos adresu: Pramonės g. 7, Druskininkai (toliau - 

Pristatymo vieta). Suvartotas GD kiekis turi būti nustatomas Vartotojo katilinės 

dujotiekyje esamu apskaitos prietaisu. 

2.3. GD gali būti tiekiamos įvairiais variantais: dujotiekiais (tiekiant natūralias GD) arba 

dujovežiais (tiekiant suspaustas su vėlesniu slėgio pažeminimu ar suskystintas GD su 

vėlesniu išdujinimu). Tiekėjas yra atsakingas už šių sąlygų 4 punkte nurodytų parametrų 

GD pristatymą iki Vartotojo atsakomybės ribų. Jeigu GD tiekimui reikalinga papildoma 

infrastruktūra, Tiekėjas atsakingas už tos infrastruktūros (infrastruktūrai numatoma vieta 

yra pateikiama priede Nr. 1) įrengimą iki GD tiekimo pradžios. 

2.4. GD kiekis išreikštas energijos vienetais MWh (kWh)  apskaičiuojamas  dauginant pagal   

apskaitos prietaisą nustatytus nm3 iš aukštutinio šilumingumo vertės. 

3. Pristatymo vietoje esančios Vartotojo katilinės GD poreikio duomenys: 

3.1. Didžiausias mėnesinis GD poreikis šalčiausiu periodu gali būti iki 11.522 

MWh/mėnesiui. 

3.2. Vidutinis paros GD suvartojimas: 

- šaltu periodu (lapkritis, gruodis, sausis, vasaris, kovas) yra: 390 MWh; 

- šiltu metų periodu (kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis) yra: 

0 MWh; 

3.3. Maksimalus valandinis vartojimas šaltuoju periodu gali būti: iki 46,0 MWh.  

3.4. Maksimalus reikalingas GD kiekis per parą vienerių metų laikotarpiui: 390 

MWh/parą/per metus. 

3.5. Į Vartotojo dujotiekį tiekiamų GD slėgis turi būti - 4 bar. 

4. GD perdavimas, kiekis ir nuosavybės teisė: 

4.1. GD perdavimas:  

4.1.1. Tiekiant GD UAB „Intergas“ dujotiekiu per ataskaitinį Mėnesį Vartotojui perduotų 

GD kiekis nustatomas vadovaujantis Vartotojo esamo metrologiškai įteisinto GD 

apskaitos prietaiso rodmenimis (nm3); 



4.1.2. Tiekiant gamtines dujas dujovežiais per ataskaitinį mėnesį Druskininkų katilinės 

suvartotas GD kiekis nustatomas vadovaujantis Vartotojo esamo metrologiškai 

įteisinto GD apskaitos prietaiso rodmenimis (nm3). 

4.2. Ataskaitinis mėnesis prasideda pirmą kalendorinę mėnesio dieną 7:00 valandą ir baigiasi 

sekančio mėnesio pirmą kalendorinę dieną 7:00 valandą. 

4.3.  Dujų kiekį Vartotojas deklaruoja Tiekimo įmonei raštu, pagal abipusiai suderintą formą. 

4.4. Tiekimo įmonė, remiantis Vartotojo pateikta Dujų kiekio deklaracija, sudaro Dujų 

priėmimo - perdavimo aktą. Priėmimo - perdavimo akte privalo būti nurodyta: per 

ataskaitinį mėnesį Vartotojui perduotas Dujų kiekis (m3; MWh); dujų žemutinių ir 

viršutinių šilumingumų duomenys; Vartotojui perduotų Dujų kaina; už Dujas mokėtina 

suma, įskaitant pridėtinės vertės ir akcizo mokesčius, jeigu tokie taikytini.  

4.5. Tiekiant GD dujovežiais, turi būti pateikta detalizacija, kurioje nurodyti per ataskaitinį 

laikotarpį pristatyti suskystintų/suslėgtų GD kiekiai į Pristatymo vietoje būsimą 

išdujinimo stotelę. Kiekvieno dujovežio kiekiams turi būti priskirtas konkretus GD 

kokybės protokolas, kuriame turi būti nurodyti apatiniai ir viršutiniai šilumingumai. 

4.6. Dujų nuosavybės teisė ir praradimo rizika pereina iš Tiekimo įmonės Vartotojui tokiam 

Dujų kiekiui, koks yra nurodytas sudarytame ir Šalių pasirašytame Dujų priėmimo - 

perdavimo akte. 

4.7. Suspaustų, suskystintų GD konteineriai, įranga, privažiavimo keliai ir kita reikalinga 

infrastruktūra ar įrenginiai iki Vartotojo atsakomybės ribos (toliau – Infrastruktūra) visą 

sutarties galiojimo terminą lieka Tiekėjo nuosavybės ir atsakomybės bei priežiūros 

ribose. 

4.8. GD tiekimas turi būti saugus, nurodytų parametrų, patikimas, sklandus, be pertrūkių, 

užtikrinantis Vartotojo GD pakankamumo ir prieinamumo poreikį visą sutarties 

laikotarpį.

5. Dujų kokybė, tiekimo patikimumas 

5.1. Vartotojui perduodamų GD sudėtis ir kokybė privalo atitikti  Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.1-194 patvirtintus „Gamtinių dujų 

kokybės reikalavimus“.  

5.2. Tiekėjas turi užtikrinti 3 punkte išvardintas GD tiekimo sąlygas. 

5.3. Jeigu Tiekėjas tiekia GD dujovežiais, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad įrengta 

infrastruktūra atitiktų 3 punkte išvardintas GD tiekimo sąlygas. Taip pat: 

5.3.1. Atsižvelgiant į metų laikotarpį (sezoną), Tiekėjas turi užtikrinti suskystintų GD 

talpoje esantį lygį, kad būtų užtikrintos GD poreikio sąlygos nurodytos 3 punkte; 

5.3.2. Tiekėjas turi būti įsivertinęs logistikos poreikį papildant esamą suskystintų gamtinių 

dujų talpą. 

5.4. Tiekėjas turi užtikrinti nepertraukiamą gamtinių dujų tiekimą viso šildymo sezono metu, 

nepriklausomai nuo to, kad preliminariame GD vartojimo grafike yra nurodytas 0 MWh 

suvartojimas.  

6. Pasiūlymų vertinimas 

6.1. Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Dujų kaina bus 

apskaičiuojama pagal formulę: 

K = D + T*1 arba 2, kur: 

K – apskaičiuota Vartotojui tiekiamų GD kaina, Eur/MWh; 

D – siūloma GD kaina, Eur/MWh (naudojant aukštutinę šiluminę vertę); 

T*1 – GD (suslėgtų / suskystintų / esamu dujotiekiu) transportavimo-skirstymo kaina, 

Eur/MWh. Tiekiant Gamtines dujas trečiosios šalies valdoma gamtinių dujų 

transportavimo infrastruktūra į gamtinių dujų kainos dedamąją „Gamtinių dujų 



 

6 

 

 

 

 

transportavimo-skirstymo kaina“ turi būti įskaičiuota šios infrastruktūros gamtinių 

dujų skirstymo paslaugų kaina. 

7. Mokėjimo sąlygos 

7.1. Per ataskaitinį mėnesį tiekiamų GD suvartotą kiekį, Vartotojas Tiekėjui ne vėliau kaip 

per 2 (dvi) darbo dienas pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui deklaruoja raštu.  

7.2. Tiekėjas, vadovaudamasis Vartotojo pateikta dujų kiekio deklaracija, per 3 (tris) darbo 

dienas sudaro dujų priėmimo – perdavimo aktą. Priėmimo – perdavimo aktą pasirašo 

Tiekėjas ir Vartotojas.  

7.3. Priėmimo – perdavimo akte privalo būti nurodyta: 

– per ataskaitinį mėnesį Vartotojui perduotas GD kiekis (MWh), trijų skaitmenų po 

kablelio tikslumu; 

– perduotų GD aukštutinių ir žemutinių kaloringumo duomenys; 

– vartotojui perduotų GD kaina (GD kaina yra 6.2 punkte nurodyta kaina K); 

– už dujas mokėtina suma, įskaitant pridėtinės vertės ir kitus taikytinus mokesčius. 

Mokėtina suma turi būti lygi akte nurodytos kainos ir GD kiekio sandaugai, dviejų 

skaitmenų po kablelio tikslumu. 

7.4. PVM sąskaitą - faktūrą už patiektas gamtines dujas Tiekėjas išrašo per 4 (keturias) darbo 

dienas nuo ataskaitinio Mėnesio pabaigos. Už per ataskaitinį Mėnesį faktiškai, pagal 

Priėmimo - perdavimo aktą, sunaudotas gamtines dujas Vartotojas įsipareigoja Tiekėjui 

sumokėti per 7 (septynias) einamojo mėnesio darbo dienas.
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1 priedas. Druskininkų katilinės teritorijos planas su pažymėta suslėgtų dujų priėmimo arba suskystintų GD išdujinimo stoties įrengimo vieta 

 


