
                                        

 
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. 

Pirkime gautas suinteresuoto tiekėjo prašymas patikslinti Pirkimo dokumentus. 
Komisija, išnagrinėjusi gautus Tiekėjų prašymus, teikia atsakymus: 
 
Prašymas. Prašome patikslinti Pirkimo sąlygų 5 punktą KAINOS NUSTATYMAS IR VERTINIMAS. 

Prašome keisti 5.3 punktą iš: 
5.3. GD kaina sutarties galiojimo laikotarpiu bus apskaičiuojama kiekvieną mėnesį pagal 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 Tiekėjo taikomą nuolaidą/antkainį (EUR/MWh, be PVM). Jeigu Tiekėjo GD kaina už 
ataskaitinį laikotarpį (atskaitinio laikotarpio Gaspool biržos GD kaina (EUR/MWh, be PVM) ir Tiekėjo taikoma 
nuolaida/antkainis) yra didesnė negu UAB GET Baltic GD biržos Lietuvos prekybos aikštelėje vidutinę svertinę 
kainą (EUR/MWh, be PVM), skelbiamą GD biržos operatoriaus UAB GET Baltic GD biržos interneto svetainėje, 
tokiu atveju atsiskaitymui už ataskaitinį laikotarpį taikoma UAB GET Baltic GD biržos Lietuvos prekybos 
aikštelėje vidutinė svertinė kaina (EUR/MWh, be PVM). Tiekėjas, kitą darbo dieną nuo paskelbimo dienos, 
pateikia Įsigyjančiai organizacijai Gaspool biržoje mėnesio paskutinę darbo dieną paskelbtą GD kainą 
(EUR/MWh, be PVM). 

Į 
5.3. GD kaina sutarties galiojimo laikotarpiu bus apskaičiuojama kiekvieną mėnesį pagal 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 Tiekėjo taikomą nuolaidą/antkainį (EUR/MWh, be PVM). Jeigu Tiekėjo GD kaina už 
ataskaitinį laikotarpį (atskaitinio laikotarpio Gaspool biržos GD kaina (EUR/MWh, be PVM) ir Tiekėjo taikoma 
nuolaida/antkainis) yra didesnė negu UAB GET Baltic GD biržos Lietuvos prekybos aikštelėje vidutinę svertinę 
kainą (EUR/MWh, be PVM), skelbiamą GD biržos operatoriaus UAB GET Baltic GD biržos interneto svetainėje, 
tokiu atveju atsiskaitymui už ataskaitinį laikotarpį taikoma UAB GET Baltic GD biržos Lietuvos prekybos 
aikštelėje vidutinė svertinė kaina + 5 % (EUR/MWh, be PVM). Tiekėjas, kitą darbo dieną nuo paskelbimo 
dienos, pateikia Įsigyjančiai organizacijai Gaspool biržoje mėnesio paskutinę darbo dieną paskelbtą GD kainą 
(EUR/MWh, be PVM). 
 

Atsakymas. Komisija, išnagrinėjusi gautą prašymą, nusprendė Pirkimo sąlygų nekeisti, kadangi tiekėjo 
siūlomas kainos apskaičiavimo būdas yra ekonomiškai nepriimtinas Įsigyjančiajai organizacijai bei didina 
šilumos energijos kainą Vilniaus miesto gyventojams. 
 
 
Pagarbiai 
AB Vilniaus šilumos tinklų komisija 


