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 DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJO 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 7 d. elektroniniu paštu gauti suinteresuoto tiekėjo (toliau – Tiekėjas) klausimai dėl 
Pirkimo dokumentų. 

Komisija, išnagrinėjusi gautus Tiekėjo klausimus, teikia atsakymus: 
 
1 klausimas. Ar perkančioji organizacija įsipareigoja įsigyti tam tikrą minimalų perkamų gamtinių dujų 

kiekį? Jei taip, koks yra nekeičiamas pristatymo grafikas? Kokiu metu perkančioji organizacija gali pakeisti 
užsakomą kiekį (nominaciją) iki nulio? 

1 atsakymas. Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 9 punkte numatyta, jog Įsigyjančioji 
organizacija neįsipareigoja įsigyti GD kiekių, nurodytų šiame punkte, sutarties vykdymo metu. 

 
2 klausimas. Techninės specifikacijos 9 punkte nurodyta, kad Tiekėjo siūlomas GD tiekimo kiekis turi 

būti ne mažesnis kaip 100,000 MWh Klausimas: Ar Tiekėjo siūlomas GD kiekis turi būti ne mažesnis kaip 
100,000 MWh per visą sutarties vykdymo laikotarpį, ar per vieną ketvirtį? 

2 atsakymas. Skelbime apie pirkimą bei Pirkimo sąlygų 2.2 punkte numatyta, kad maksimalus 
perkamas GD kiekis - 370 500 MWh. Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 9 punkte numatyta, jog 
Tiekėjo siūlomas GD tiekimo kiekis turi būti ne mažesnis kaip 100.000 MWh. 

 
3 klausimas. Koks yra dienos minimalus ir maksimalus perkamas kiekis, kurį mes privalome pristatyti? 

Taip pat ar galime atsisakyti patvirtinti prašomą pristatyti kiekį (nominaciją)? 
3 atsakymas. Paros pristatymo kiekis yra GD mėnesio kiekis padalintas iš mėnesio dienų skaičiaus.  Už 

nepatiektą GD kiekį atsakomybė numatyta Pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 17 punkte.   
 
4 klausimas. Ar pasiūlyme perkančiajai organizacijai mes turėtume pasiūlyti 370,500 MWh ir savo 

nuožiūra nurodyti kiekius į atitinkamus ketvirčius ar turėtume prie kiekvieno atitinkamo ketvirčio pridėti po 30% 
prie Techninės specifikacijos 9 punkte nurodyto kiekio? 

4 atsakymas. Žiūrėti 2 atsakymą. 
 
5 pasiūlymas. Siūlome sutartį papildyti šiomis nuostatomis: 
5.1. Pirkėjas įsipareigoja iki kiekvieno einamojo mėnesio 24-os dienos 11.00 val. pateikti Tiekėjui 

sekančio mėnesio Prekių tiekimo grafiką. Tiekėjas įsipareigoja iki einamojo mėnesio 25-os dienos 11.00 val. 
informuoti Pirkėją apie sekančio mėnesio Prekių tiekimo grafiko patvirtinimą arba jo koregavimą. Jeigu 
einamojo mėnesio 24-a ir 25-a diena yra nedarbo ar oficialios šventės diena, tai sekančio mėnesio Prekių 
tiekimo grafiko pateikimo diena ir/ar grafiko patvirtinimo diena - sekanti darbo diena po nedarbo ar šventinės 
dienos diena. 

5.2. Pirkėjas iki kiekvienos darbo dienos, einančios prieš Prekių pristatymo parą, 11.00 val. turi teisę 
patikslinti kitą parą Pirkėjui reikalingą tiekti Prekių kiekį. Tiekėjas iki tos pačios darbo dienos 15.00 val. privalo 
informuoti Pirkėją apie patikslinto užsakymo patvirtinimą arba jo koregavimą. Jeigu Prekių pristatymo para 
nedarbo ar oficialios šventės diena, Pirkėjas reikalingą tiekti paros Prekių kiekį nedarbo ar oficialios šventės 
dienomis ir/ar po jų einančiai pirmai darbo dienai turi teisę patikslinti iki paskutinės darbo dienos, einančios 
prieš nedarbo ar oficialios šventės dieną (-as),11.00 val. Tiekėjas iki tos pačios darbo dienos 15.00 val. privalo 
informuoti Pirkėją apie patikslinto užsakymo patvirtinimą arba jo koregavimą. 

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. Energijos išteklių įsigijimo sutarties 4.5. punktas nustato, kad Jeigu Tiekėjo Dujų kaina už 
ataskaitinį laikotarpį (atskaitinio laikotarpio Gaspool biržos Dujų kaina (EUR/MWh, be PVM) ir Tiekėjo taikoma 
nuolaida/antkainis) yra didesnė negu UAB GET Baltic Dujų biržos Lietuvos prekybos aikštelėje vidutinę 
svertinę kainą (EUR/MWh, be PVM), skelbiamą Dujų biržos operatoriaus UAB GET Baltic Dujų biržos interneto 
svetainėje, tokiu atveju atsiskaitymui už ataskaitinį laikotarpį taikoma UAB GET Baltic Dujų biržos Lietuvos 
prekybos aikštelėje vidutinė svertinė kaina (EUR/MWh, be PVM). Klausimas: Ar alternatyvi Sutarties kainos 
formulė nustatoma BGSI indeksu taikomu tik Lietuvos zonai ir ar ji remiasi dieninių sandorių rinkoje įvykdytais 
sandoriais? ir kokiu konkrečiu laiku vidutinė svertinė kaina nustatoma kaip sutarties kaina? 

6 atsakymas. Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 8 punktas numato, jog ataskaitinis 
laikotarpis - GD tiekimo laikotarpis nuo praėjusio mėnesio 1 d. 7:00 val. iki einamojo mėnesio 1 d. 7:00 val. 

Pirkimo sąlygų 3 priedo sutarties projekto 4.5 p. numato ataskaitinio laikotarpio UAB GET Baltic Dujų 
biržos Lietuvos prekybos aikštelėje vidutinę svertinę kainą. 

 
7 klausimas. Ar galėtumėte pateikti AB Vilniaus šilumos tinklai istorinį gamtinių dujų suvartojimo profilį 

per dieną už 2018 ir 2019 metų II, III ir IV metų ketvirčius? 
7 atsakymas. Klausimas nesusijęs su pirkimo objektu, perkamas GD kiekis nurodytas skelbime bei 

Pirkimo dokumentuose. 
 

 
Pagarbiai 
AB Vilniaus šilumos tinklų komisija 


