1 priedas
2021 METŲ I KETVIRČIO GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – gamtinės dujos (toliau – GD).
2. GD vartojimo paskirtis – elektros ir šilumos energijos gamyba AB Vilniaus šilumos tinklų (toliau –
Įsigyjančioji organizacija) objektuose.
3. Reikalavimai gamtinių dujų kokybei - GD sudėtis ir kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 patvirtintus GD kokybės reikalavimus
(aktuali redakcija) (Žin., 2013-10-10, Nr. 106-5249), kitų teisės aktų, reglamentuojančių gamtinių dujų
sudėtį ir kokybę, reikalavimus.
4.

GD turi būti tiekiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10
d. įsakymu Nr. 1-248 patvirtintomis aktualios redakcijos Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėmis,
ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių gamtinių dujų tiekimą, reikalavimais.

5. GD pirkimo vieta – Lietuvos virtualus prekybos taškas, kuriame Tiekėjas parduoda GD, o Įsigyjančioji
organizacija jas perka ir priima.
6. Numatomas GD tiekimo laikotarpis nuo 2021 m. sausio 01 d. 07:00 val. iki 2021 m. balandžio 1 d.
07:00 val.
7. GD kiekio matavimo vienetas – megavatvalandė (MWh), apskaičiuota naudojant GD viršutinio
šilumingumo vertę. GD viršutinio šilumingumo paros vertės skelbiamos AB „Amber Grid“ puslapyje.
8.

Ataskaitinis laikotarpis - GD tiekimo laikotarpis nuo praėjusio mėnesio 1 d. 7:00 val. iki einamojo
mėnesio 1 d. 7:00 val.

9. Planuojamas preliminarus bendras GD poreikis 2021 m. – 248.000 MWh*, pirkimas vykdomas 1
ketvirčiui:
I ketvirtis, MWh
Iš viso:

248.000

sausis

110.000

vasaris

110.000

kovas

28.000

* GD kiekis gali didėti ne daugiau kaip 20 procentų nuo preliminaraus ketvirčio kiekio.
Tiekėjo siūlomas GD tiekimo kiekis turi būti ne mažesnis kaip 100.000 MWh.
Įsigyjančioji organizacija įsipareigoja įsigyti ne mažiau 60% GD kiekių, nurodytų šiame punkte,
sutarties vykdymo metu.
10. Įsigyjančioji organizacija, Tiekėjui prašant, turi teisę patikslinti mėnesinius, savaitinius GD tiekimo
preliminarius grafikus. Šiuos patikslinimus Įsigyjančioji organizacija pateikia Tiekėjui jam priimtinu
elektroniniu būdu.
11. Įsigyjančioji organizacija kiekvieną darbo dieną, einančią po GD pristatymo paros, iki 13.00 val. teikia
Tiekėjui preliminarų GD tiekimo grafiką už esamą ir už praėjusią GD pristatymo parą (-as).
12. Kadangi Įsigyjančioji organizacija turi ir nekasdieninių GD apskaitos vietų, skirstymo sistemos
operatoriui patikslinus GD kiekius, iki 4 darbo dienos po ataskaitinio laikotarpio, patikslina ir pateikia
galutinį GD grafiką.
13. Įsigyjančiosios organizacijos per ataskaitinį laikotarpį iš Tiekėjo perkamu GD kiekiu pripažįstamas
patiektas ir galutiniu GD tiekimo grafiku suderintas kiekis.
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14. GD kiekis grafike per ataskaitinį laikotarpį išreiškiamas energijos vienetais (MWh) ir paskirstytas
paromis.
15. Tiekėjas pagal suderintą galutinį GD tiekimo grafiką pateikia Įsigyjančiajai organizacijai GD pirkimo pardavimo aktą. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą už patiektas dujas per ataskaitinį laikotarpį Įsigyjančiajai
organizacijai pateikia kartu su dujų pirkimo – pardavimo aktu iki 7-os po ataskaitinio mėnesio
kalendorinės dienos.
16. GD tiekimo laikotarpiu Tiekėjas turi užtikrinti ne mažesnį kaip 7.000 MWh/parą.

17. Tiekėjui nepateikus 9 punkte nurodytų GD mėnesinių kiekių ir/ar neužtikrinus 16 punkte paros kiekio,
Tiekėjas padengia Įsigyjančiajai organizacijai balansavimo sąnaudas (disbalanso dujų paros kaina
minus Tiekėjo ataskaitinio mėnesio GD pardavimo kaina padauginta iš nepatiekto paros kiekio, EUR,
be PVM).
18. Siekiant įgyvendinti REMIT reglamento vykdymo nuostatas, Įsigyjančioji organizacija patvirtina, jog
Įsigyjančiosios organizacijos techninis pajėgumas yra lygus arba didesnis nei 600 000 MWh per metus.
Tiekėjas pagal REMIT 6 straipsnio 7 dalį įsipareigoja pateikti išsamią informaciją apie sutartį abiejų
šalių vardu, pranešime nurodant atitinkamus šalių duomenis, susijusius su kiekviena iš šalių, ir visą
išsamią informaciją, kuri būtų buvusi pateikta, jei apie sutartį kiekviena šalis būtų pranešusi atskirai.

Parengė:

Gamybos planavimo skyriaus inžinierius

Povilas Eidukevičius

(Pirkimo iniciatoriaus Pareigų pavadinimas)

(Vardas, pavardė)

Suderinta:
Gamybos planavimo skyriaus l.e.p. vadovė

Jolita Čepukaitytė

(Pareigų pavadinimas)

(Vardas, pavardė)

