
 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
 
1. PIRKIMO OBJEKTAS – Nenutrūkstamo gamtinių dujų saugojimo ir tiekimo paslaugos pirkimas šaltuoju 
laikotarpiu nuo 2021 m. lapkričio 1 d. 07:00 val. iki 2022 m. balandžio 1 d. 07:00 val.. 
1.1. Pirkimo objektas apima: 
1.1.1. Paslaugos – nenutrūkstamas atitinkamos apimties gamtinių dujų rezervinių atsargų saugojimas, t. y.  
Tiekėjas privalo saugoti gamtines dujas šaltuoju metų periodu. Į Paslaugų mėnesinį įkainį turi būti įskaičiuotos 
visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Techninėje specifikacijoje nurodytos apimties nenutrūkstamo gamtinių 
dujų rezervinių atsargų saugojimu. 
1.1.2. Prekės (toliau -GD) – esant teisės aktuose numatytoms aplinkybėms – nenutrūkstamas gamtinių dujų 
tiekimas šaltuoju metų periodu. Maksimalus, pagal poreikį, šaltuoju metų periodu 2021/2022 m., reikalingas 
nenutrūkstamo gamtinių dujų kiekio tiekimas iš saugyklos yra 57 325  MWh. Prekės perkamos tik esant 
Techninės specifikacijos 4.1 punkte nurodytoms aplinkybėms. 
  
 
2. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS  
2.1. GD paskirtis - šilumos energijos gamyba AB Vilniaus šilumos tinklų (toliau – Įsigyjančioji organizacija) 
objektuose. 
2.2. Įvykus gamtinių dujų tiekimo nutraukimo, didelio gamtinių dujų tiekimo sutrikimo atvejais ar kitais 
atvejais – Įsigyjančiai organizacijai pareikalavus, paslaugos Tiekėjas (toliau – Tiekėjas) turi užtikrinti 
Įsigyjančiai organizacijai GD tiekimą į 1 lentelėje nurodytas katilines pagal nurodytas apimtis: 
Lentelė Nr. 1       

Ei. Nr. Gamtinių dujų pristatymo vietos 
Gamtinių dujų kiekis  
galiojimo laikotarpiu 

MWh 
1 Kvartal. Katilinė Trakų Vokė  E.Andre g.27     240 
2 Kvartal. katilinė Popieriaus g.42 130 
3 Kvartal. katilinė Rukeliškių g.44 3 
4 Kvartal. katilinė Šešėlių 10a 14 
5 Kvartal.katilinė Kibirkšties g.6A 30 
6 Kvartal. katilinė Agrastų g.4 12 
7 Kvartal. katilinė Juodšilių g.6A 67 
8 Kvartal. katilinė Verkių Riešės g.64 42 
9 Individuali katilinė P. Plechavičiaus g. 5 5 

10 Individuali katilinė P. Plechavičiaus g. 7 4 
11 Individuali katilinė Naujoji g. 22 7 
12 Individuali katilinė Kalvarijų g. 49 3 
13 Individuali katilinė Juodšilių g. 1a 13 
14 Individuali katilinė Liepkalnio g.67 4 
15 Individuali katilinė Liepkalnio g.71 8 
16 Individuali katilinė Liepkalnio g.75 7 
17 Individuali katilinė Titnago g. 13 7 
18 Individuali katilinė Iešmininkų g. 17 4 



 

19 Individ.katilinė A.V.Kojelavičiaus g.310 5 
20 Individ.katilinė A.V.Kojelavičiaus g.310a 4 
21 Individuali katilinė Bukčių g. 58 6 
22 Individuali katilinė Bukčių g. 60 6 
23 Individuali katilinė Bukčių g. 62 6 
24 Individuali katilinė Bukčių g. 68 6 
25 Individuali katilinė Bukčių g. 70 6 
26 Individuali katilinė Bukčių g. 76 6 
27 Individuali  katilinė Kirtimų 63 8 
28 Individuali katilinė Graičiūno g.20 32 
29 Individuali katilinė Liepkalnio 132A 23 
30 Konteinerinė katilinė Mechanikų g.81 40 
31 Konteinerinė katilinė Dvarčionys  Keramikų g.4A    235 
32 Konteinerinė katilinė Pramonės g. 141 22 
33 Rajoninė katilinė Ateities g. 12 155 
34 Elektrinė - 2 Elektrinės g. 2 56 165  

 VISO: 57 325 

 
 

3. GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO VIETA  - Virtualus prekybos taškas, kuriame Tiekėjas parduoda GD, o Pirkėjas 
jas perka ir priima. 
 
4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 
4.1. Nenutrūkstamas gamtinių dujų tiekimas pradedamas esant gamtinių dujų nutraukimo ar didelio tiekimo 
sutrikimo atveju. Nenutrūkstamų dujų tiekimas vykdomas vadovaujantis Gamtinių dujų tiekimo saugumo 
užtikrinimo priemonių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu 
Nr. 163 (toliau – Aprašas) bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais GD tiekimą. 
4.2. Nenutrūkstamas dujų tiekimas vykdomas Įsigyjančios organizacijos, Tiekėjo, perdavimo ir skirstymo 
stoties operatorių suderintu režimu. 
4.3. Esant ekstremaliai situacijai, Tiekėjas privalo imtis priemonių, kad būtų kiek įmanoma mažiau apribotas 
GD tiekimas. 
4.4. 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. KOKYBĖS REIKALAVIMAI - Tiekėjo parduodamų GD sudėtis ir kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų 
patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtintus Gamtinių dujų kokybės reikalavimus, bei kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių gamtinių dujų sudėtį ir kokybę, reikalavimus. 
 
6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI  
6.1. Siekiant įgyvendinti REMIT reglamento vykdymo nuostatas, Įsigyjančioji organizacija patvirtina, jog 
Įsigyjančiosios organizacijos techninis pajėgumas yra lygus arba didesnis nei 600 000 MWh per metus. 
6.2. 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.    
 



 

7. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS – gamtinių dujų mėnuo, t. y. laikotarpis nuo pirmos kalendorinės einamojo 
mėnesio dienos 7.00 valandos iki pirmos kalendorinės kito mėnesio dienos 7.00 valandos. 
 
8. APSKAITOS IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS 
8.1. GD kiekio matavimo vienetas yra megavatvalandė (MWh), apskaičiuota naudojant kuro viršutinio 
šilumingumo vertę. Matavimo priemonė – gamtinių dujų apskaitos prietaisas.  

8.2. Dujų tiekimo nutraukimo, didelio dujų tiekimo sutrikimo atvejais ar kitais atvejais, Įsigyjančiosios 
organizacijos perkamas GD kiekis suderinamas, Pirkėjui pateikus Tiekėjui pažymą (ar kitą šalių sutartą 
dokumentą) apie perkamą GD kiekį, ne vėliau kaip 5-ą po ataskaitinio laikotarpio darbo dieną.   
8.3. Įsigyjančioji  organizacija kas mėnesį tik šaltuoju periodu (lapkritis – kovas) mokės fiksuoto dydžio 
mėnesio mokestį už Paslaugų teikimą. Paslaugų įkainis negali būti keičiamas visą Sutarties galiojimo 
laikotarpį, išskyrus jei įkainis mažinamas rašytiniu Šalių susitarimu.  
8.4. Į pasiūlyme nurodytą Paslaugų mėnesinį įkainį turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su 
Techninėje specifikacijoje nurodytos apimties nenutrūkstamo gamtinių dujų rezervinių atsargų saugojimu.  
8.5. Vadovaujantis Aprašo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių GD tiekimą, reikalavimais, Įsigyjančioji  
organizacija mokės už faktiškai pristatytas (patiektas) GD iki prekybos taško pagal vienos MWh įkainį. 
8.6. Tiekėjas GD įkainį pateikia Įsigyjančiajai organizacijai kiekvieno mėnesio pirmąją darbo dieną iki 12:00 
val. elektroniniu paštu, ar kitu Tiekėjui ir Įsigyjančiajai organizacijai priimtinu būdu. Tiekėjas privalo kartu su 
paskaičiuotu kiekvieno mėnesio GD įkainiu už 1 MWh pateikti Pirkėjui dokumentus ar kitus įrodymus, 
kuriuose būtų nurodyta pateiktų energetinių resursų indeksų reikšmė.  

8.7. Tiekėjas sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį dokumentą už suteiktas Paslaugas ir tiekiamas GD per 
ataskaitinį laikotarpį pateikia iki 7-os kito mėnesio kalendorinės dienos. Tiekėjas sąskaitoje, pateiktoje 
Įsigyjančiajai organizacijai, nurodo per ataskaitinį laikotarpį patiektą GD  išreikštą energijos vienetais (MWh) 
ir kitą Sutartyje nurodytą informaciją.  

    
 
 
 


