
                                        

 
Pranešimas dalyviams  
 

    
    
    

 DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS 
 

2020 m. kovo 30 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) Kuro pirkimo 
modulyje paskelbtas AB Vilniaus šilumos tinklų (toliau – Įsigyjančioji organizacija) komisijos vykdomo Gamtinių 
dujų (toliau - GD) pirkimo (toliau – Pirkimas) skelbimas Nr. SK-19 ir Pirkimo dokumentai. 

2020 m. balandžio 9 ir 14 d. elektroniniu paštu gauti suinteresuotų tiekėjų (toliau – Tiekėjai) prašymai 
paaiškinti (patikslinti) Pirkimo dokumentus. 

Komisija, išnagrinėjusi gautus Tiekėjų prašymus, teikia atsakymus: 
 
1 klausimas. Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikaciją“ 18 punkte rašoma „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.“, tačiau pasiūlymo formoje nėra įtraukta Sutarties notifikavimo 
paslauga ar šiai paslaugai bus pasirašoma atskira Sutartis? 
 

1 atsakymas. Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“ numato Pirkimo apimtį, kurią tiekėjas 
turi teikti Įsigyjančiajai organizacijai. Pagal Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 18 p. Tiekėjas 
pagal REMIT 6 straipsnio 7 dalį įsipareigoja pateikti išsamią informaciją apie sutartį abiejų šalių vardu. 
Užmokestis nėra numatytas. 

 
2 klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymas“ lentelė „4. PASIŪLYMO KAINA“ Eilės Nr. 5 „Tiekėjo 

siūlomas gamtinių dujų kiekis, MWh (2020 m. ketvirčiais)“ ar teisingai suprantame, jog Tiekėjas pasiūlymą gali 
teikti mažesniam kiekiui, svarbu, jog bendras tiekiamų gamtinių dujų kiekis (per visus ketvirčius) būtų ne 
mažesnis nei 100 000 MWh? 

 
2 atsakymas. Pirkimo skelbime apie Pirkimą, Pirkimo sąlygų 2.2 punkte bei Pirkimo sąlygų 2 priedo 4 

punkto lentelės „Pasiūlymo kaina“ 3 stulpelio 3 eilutėje numatyta maksimalus perkamas GD kiekis - 370 500 
MWh. Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 9 punkte numatytas reikalavimas, jog Tiekėjo siūlomas 
GD tiekimo kiekis turi būti ne mažesnis kaip 100.000 MWh. 

 
3 klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymas“ lentelė „4. PASIŪLYMO KAINA“ Eilės Nr. 7 „Tiekėjo 

siūloma nuolaida/antkainis1 nuo gamtinių dujų kainos Gaspool biržoje EUR/MWh (be PVM)“. Ar Tiekėjas gali 
taikyti skirtingą nuolaidą/antkainį ketvirčiais? 
 

3 atsakymas. Pirkimo sąlygų 5.1 p. bei Pirkimo sąlygų 2 priedo 4 punkto lentelės „Pasiūlymo kaina“ 4, 
6, 7, 8 ir 9 stulpelių 3 eilutėje nėra numatytas duomenų pateikimas ketvirčiais, duomenys teikiami visam 
siūlomam gamtinių dujų kiekiui.     

 
4 klausimas. Ar galės būti pasirašoma laimėjusio Tiekėjo sudaryta Sutartis? 
 
4 atsakymas. Ne. Pirkimo sąlygų 16.4 punkte nurodyta, kad sutarties projektas pateikiamas Pirkimo 

sąlygų priede Nr. 3. 
 
5 prašymas. Sutarties punktas 8.4. „Tiekėjas, pagal Techninėje specifikacijoje nurodyta tvarka suderintą 

galutinį Dujų tiekimo grafiką, iki 7-os po ataskaitinio mėnesio kalendorinės dienos, pateikia Pirkėjui Kuro 
pirkimo - pardavimo aktą.“ Skirstymo sistemos operatorius AB „ESO“ ir perdavimo sistemos operatorius AB 
„Amber Grid“ kas diena tarpusavyje derina gamtinių dujų kiekius iki 11 val. Galutiniam dujų tiekimo grafikui 
derinti skirstymo sistemos operatorius yra įpareigotas pateikti duomenis ne vėliau kaip 3-ią po ataskaitinio 
laikotarpio darbo dieną. Tiekėjas yra priklausomas nuo skirstymo sistemos operatoriaus, kaip ir Pirkėjas, todėl 
siūlome sąlygą ne tik keisti bet ir papildyti šiais punktais: 



- Pirkėjas iki einamojo Mėnesio 24-os dienos 12.00 val. teikia Tiekėjui Gamtinių dujų tiekimo grafiką dėl 
kitą Mėnesį reikalingo tiekti dujų kiekio. Tiekėjas iki einamojo Mėnesio 25-os dienos 12.00 val. informuoja 
Pirkėją apie kito Mėnesio Gamtinių dujų tiekimo grafiko patvirtinimą arba koregavimą. 

- Pirkėjas kiekvieną antradienį iki 12.00 val. gali teikti Tiekėjui patikslintą Gamtinių dujų tiekimo grafiką 
Savaitei. Tiekėjas tą pačią darbo dieną iki 15.00 val. informuoja Pirkėją apie Gamtinių dujų tiekimo grafiko 
patvirtinimą arba koregavimą. 

- Pirkėjas kiekvieną darbo dieną iki 12.00 val. teikia patikslintą Gamtinių dujų tiekimo grafiką artimiausiai 
(-oms) Parai (-oms) ir Galutinį gamtinių dujų tiekimo grafiką už praėjusią Parą. Tiekėjas tą pačią darbo dieną 
iki 15.00 val. informuoja Pirkėją apie Galutinio gamtinių dujų tiekimo grafiko patvirtinimą arba koregavimą. 

- Jeigu nurodytų Gamtinių dujų tiekimo grafikų pateikimo terminai yra nedarbo ar oficialios šventės dienos, 
tai Gamtinių dujų tiekimo grafikus ateinančiai Parai, Savaitei, Mėnesiui Pirkėjas gali teikti pirmą darbo dieną, 
einančią po nedarbo ar oficialios šventės dienos (-ų), iki 12.00 val. Tiekėjas grafikus tvirtina arba koreguoja tą 
pačią darbo dieną iki 15.00 val. 

- Pirkėjas, turintis bent vieną Nekasdienės apskaitos vietą, SSO patikslinus Nekasdienių apskaitos vietų 
paskirstytus dujų kiekius, ne vėliau kaip 3-ią po Ataskaitinio laikotarpio darbo dieną gali patikslinti (deklaruoti) 
patiektą Galutinį gamtinių dujų tiekimo grafiką. 

- Pirkėjui nustatytu laiku nepateikus nurodyto kito Mėnesio Gamtinių dujų tiekimo grafiko, Tiekėjas 
patvirtina techninėje specifikacijoje nurodytą atitinkamo Mėnesio dujų kiekį, padalintą dienomis. 

- Jeigu Pirkėjas nustatytu laiku nepateikia patikslinto arba Galutinio gamtinių dujų tiekimo grafiko, Pirkėjui 
lieka galioti paskutinis Tiekėjo patvirtintas Gamtinių dujų tiekimo grafikas Techninėje specifikacijoje nurodyto 
dujų kiekio ribose. 

- Jeigu Tiekėjas nustatytu laiku nepatvirtina ar neatšaukia patikslinto arba Galutinio gamtinių dujų tiekimo 
grafiko, Pirkėjui lieka galioti Pirkėjo teiktas Gamtinių dujų tiekimo grafikas. Tokiu atveju laikoma, kad Tiekėjas 
patvirtino Vartotojo pateiktą prašymą. 

- Pirkėjui parduotu dujų kiekiu pripažįstamas Galutiniu gamtinių dujų tiekimo grafiku suderintas dujų kiekis. 
- Pirkėjas, Tiekėjui prašant ar neturint galimybės deklaruoti duomenų elektroniniu būdu, per praėjusį 

Ataskaitinį laikotarpį suvartotą dujų kiekį praneša (deklaruoja) Tiekėjui pateikdamas pažymą 3-ąją po 
Ataskaitinio laikotarpio darbo dieną. 

- Pirkėjas pažymoje nurodo per Ataskaitinį laikotarpį perkamą iš Tiekėjo dujų kiekį, išreikštą energijos 
vienetais (MWh) ir paskirstytą dienomis. 

 
5 Atsakymas. Sutarties sąlygos (išskyrus taikomos teisės, mokėjimo valiutos, pretenzijų / ginčų 

nagrinėjimo tvarkos sąlygų) yra derybų objektas. Įsigyjančioji organizacija vykdys derybų procedūrą su visais 
Tiekėjais, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kurių pateikti pirminiai pasiūlymai 
atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius pasiūlymų pateikimo reikalavimus. 

 
6 klausimas. Ar į dujų kainą turi būti įskaičiuotas akcizas? 
 
6 atsakymas. Pirkimo sąlygų 5.1 p. numatyta „5.1. Tiekėjai pasiūlymuose pateikia GD kainą eurais pagal 

paskutinio mėnesio (prieš pirminio pasiūlymo pateikimo dieną ėjusio paskutinio mėnesio) Gaspool biržos 
indekso reikšmę, nustatomą prieš GD tiekimo mėnesį einančio mėnesio paskutinę darbo dieną, pagal 
informacinės agentūros Argus Media (leidinyje Argus European Gas) skelbiamą GD kainą Gaspool biržoje 
(EUR/MWh, be PVM) ir nurodo siūlomą nuolaidą/antkainį, taikomą PVM bei bendrą kainą.“. PVM yra 
skaičiuojamas nuo produkto ir akcizo kainos.  

 
7 prašymas. Prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą. 
 
7 atsakymas. Atsižvelgiant į tai, kad prašymai paaiškinti (patikslinti) Pirkimo dokumentus ir atsakymai į 

juos pateikiami likus mažiau laiko nei nurodyta Pirkimo sąlygų 8.2 punkte, pirminių pasiūlymų pateikimo 
terminas pratęsiamas iki 2020 m. balandžio 22 d. 14 val. 00 min., o Pirkimo sąlygų 6.11 ir 9.1 punktai 
pakeičiami ir išdėstomi taip: 

„6.11. Pirminis pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2020 m. balandžio 22 d. 14 val. 00 min. (Lietuvos 
Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: AB Vilniaus šilumos 
tinklai, Spaudos g. 6, 05132 Vilnius, Lietuva. Jeigu pirminis pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas 
vokas su pirminiu pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam Tiekėjui. 

9.1. Vokai su pirminiais pasiūlymais atplėšiami komisijos posėdyje. Komisijos posėdis, kuriame 
atplėšiami vokai su pirminiais pasiūlymais vyks adresu: Spaudos g. 6-1, Vilnius. Vokų atplėšimo pradžia 2020 
m. balandžio 22 d. 14 val. 10 min. (Lietuvos laiku).“ 

 
 



 
Pagarbiai 
AB Vilniaus šilumos tinklų komisija 


