
                                        

 
Pranešimas dalyviams  
 

    
   2021-11-17  d. 
    

 
 DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS 
 

2021 m. lapkričio 10 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) Kuro 
pirkimo modulyje paskelbtas AB Vilniaus šilumos tinklų komisijos (toliau – Komisija) vykdomo Gamtinių dujų 
(toliau - GD) pirkimo (toliau – Pirkimas) skelbimas Nr. SK-141 ir Pirkimo dokumentai. 

2021 m. lapkričio 15 d. elektroniniu paštu gauti suinteresuotų tiekėjų paklausimai dėl Pirkimo sąlygų, 
kuriuos išnagrinėjusi, Komisija teikia atsakymus: 

 
Nr. Klausimas Atsakymas 

1. 

Prašome patikslinti Pirkimo sąlygų Priedo Nr.1 
„Techninė specifikacija“ punktą:  
  
10. Įsigyjančioji organizacija, Tiekėjui prašant, turi 
teisę patikslinti mėnesinius, savaitinius GD 
tiekimo preliminarius grafikus. Šiuos 
patikslinimus Įsigyjančioji organizacija pateikia 
Tiekėjui jam priimtinu elektroniniu būdu.  
 
Patikslinti į:  
  
10. Įsigyjančioji organizacija, Tiekėjui prašant, turi 
teisę patikslinti mėnesinius, savaitinius GD 
tiekimo preliminarius grafikus. Įsigyjančioji 
organizacija kiekvieną dieną prieš pristatymo 
parą iki 13.00 val. teikia Tiekėjui planuojamo 
įsigyti GD kiekio sekančią dujų parą paraišką. 
Planuojamam įsigyti kiekiui kintant, Perkančioji 
organizacija nedelsiant apie tai informuoja 
Tiekėją tiek dieną prieš pristatymo parą, 
tiek einamosios GD pristatymo paros 
metu. Šiuos patikslinimus Įsigyjančioji 
organizacija pateikia Tiekėjui jam priimtinu 
elektroniniu būdu.  

Komisija, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 8.2 
punktu, priėmė sprendimą patikslinti Pirkimo 
sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 10 
punktą ir išdėstyti jį taip: 
 „10. Įsigyjančioji organizacija, Tiekėjui prašant, 
turi teisę patikslinti mėnesinius, savaitinius GD 
tiekimo preliminarius grafikus. Įsigyjančioji 
organizacija kiekvieną darbo dieną prieš 
pristatymo parą iki 13.00 val. teikia Tiekėjui 
planuojamo įsigyti GD kiekio sekančią dujų 
parą paraišką. Planuojamam įsigyti kiekiui 
kintant, Įsigyjančioji organizacija nedelsiant 
apie tai informuoja Tiekėją tiek dieną prieš 
pristatymo parą, tiek einamosios GD 
pristatymo paros metu, bet ne vėliau kaip 
einamos paros 16:30 val. Šiuos patikslinimus 
Įsigyjančioji organizacija pateikia Tiekėjui jam 
priimtinu elektroniniu būdu.“ 



2. 

Prašome patikslinti Pirkimo sąlygų Priedo Nr.1 
„Techninė specifikacija“ punktą:  
 
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). 
Pasikeitus GD prekybos reglamentui (panaikinus 
GD prekybą už praėjusią parą), tiekimo grafikas 
teikiamas tik už esamą GD pristatymo parą.  
 
Patikslinti į:  
 
11. Įsigyjančioji organizacija kiekvieną darbo 
dieną, einančią po GD pristatymo paros, iki 13.00 
val. teikia Tiekėjui preliminarų GD tiekimo grafiką 
už einamą ir už praėjusią GD pristatymo parą (-
as). Pasikeitus GD prekybos reglamentui 
(panaikinus GD prekybą už praėjusią parą), 
tiekimo grafikas teikiamas už  einamą ir kitą GD 
pristatymo parą.  

Komisija, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 8.2 
punktu, priėmė sprendimą patikslinti Pirkimo 
sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 11 
punktą ir išdėstyti jį taip: 
„11. Įsigyjančioji organizacija kiekvieną darbo 
dieną, einančią po GD pristatymo paros, iki 
13.00 val. teikia Tiekėjui preliminarų GD 
tiekimo grafiką už einamą ir už praėjusią GD 
pristatymo parą (-as). Pasikeitus GD prekybos 
reglamentui (panaikinus GD prekybą už 
praėjusią parą), tiekimo grafikas teikiamas 
už  einamą ir kitą GD pristatymo parą.“  
 
 
 
 
 

3. 

Atkreiptinas dėmesys, jog Pirkimo sąlygose (PS) 
pateiktos esminės sutarties 
sąlygos yra sunkinančios Tiekėjo dalyvavimo 
pirkime apsisprendimą. Įsigyjančioji organizacija 
pirkimo sąlygose nenumato minimalaus įsigyjamo 
GD kiekio, kas reiškia, jog Tiekėjas viso GD tiekimo 
laikotarpiu privalo turėti, tačiau nebūtinai 
suvartos ženklius GD kiekius. Ši ypatingo 
lankstumo reikalaujanti sąlyga galėtų būti 
įkainota teikiant kainos pasiūlymą, tačiau PS 
pateiktos esminės sutarties sąlygos numato, jog 
Tiekėjo faktinė GD kaina, kurią mokės Įsigyjančioji 
organizacija negalės daugiau nei 5 % viršyti 
Gamtinių dujų biržos UAB GET Baltic 
skelbiamos GD kainos Lietuvos prekybos 
aikštelėje. Tokia nuostata didina Tiekėjo riziką 
patirti nuostolį ir nenumato jokių 
įsipareigojimų Įsigyjančiajai organizacijai.  
Prašome dar kartą apsvarstyti PS numatytas 
esmines sutarties sąlygas bei jas pakoreguoti į 
rinkos žaidėjams priimtinas, t.y. 
numatyti minimalų įsigyjamą GD kiekį – 
standartiškai GD tiekimo sutartys apibrėžia 
80% „Imk arba mokėk“ dydį bei 
panaikinti viršutinę faktinės GD kainos ribą.  

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Įsigyjančioji 
organizacija turi užtikrinti patikimą ir kokybišką 
šilumos ir karšto vandens tiekimą ekonomiškai 
pagrįstomis kainomis Vilniaus miesto 
gyventojams. Valstybinės energetikos 
reguliavimo tarybos nutarimo „Dėl šilumos 
kainų nustatymo metodikos“ 81.2. punkte 
nurodyta, kad „nustatytas kaip 105 proc. 
vidutinės gamtinių dujų (žaliavos) rinkos kainos 
šalyje paskutinį mėnesį, einantį prieš šilumos 
kainų skaičiavimą. Vidutinė gamtinių dujų 
(žaliavos) rinkos kaina nustatoma 
vadovaujantis Tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. 
nutarimu Nr. O3E-762 „Dėl Vidutinės gamtinių 
dujų biržos kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų 
aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Vidutinės 
gamtinių dujų biržos kainos nustatymo tvarkos 
ir sąlygų aprašu. Jei Ūkio subjekto atitinkamo 
mėnesio faktiškai pirktų gamtinių dujų 
(žaliavos) kaina yra žemesnė už 105 proc. 
vidutinės gamtinių dujų (žaliavos) rinkos 
kainos, galutinės šilumos kainos 
skaičiavimuose taikoma faktinė gamtinių dujų 
(žaliavos) kaina.‘‘. Šiuo Pirkimu siekiamos 
sudaryti sutarties esmė - įsigyti gamtines dujas 
žemesne kaina negu Get Baltic biržoje ir 
mažinti šilumos kainą vartotojams, jeigu 
rinkoje susidarytų tokios sąlygos. Minimalaus 
įsigyjamo gamtinių dujų kiekio nurodymas 
Pirkimo sąlygose ir įsipareigojimas Tiekėjui 



išpirkti tam tikrą kiekį gali sąlygoti tai, kad 
gamtinės dujos turės būti įsigyjamos brangiau 
nei Get Baltic biržoje, o šios rizikos Įsigyjančioji 
organizacija prisiimti negali, nes kaip ir buvo 
minėta aukščiau, Įsigyjančioji organizacija 
siekia mažinti šilumos kainą vartotojams ir 
užtikrinti Vilniaus miesto gyventojams šilumos 
ir karšto vandens tiekimą ekonomiškai 
pagrįstomis kainomis.  

4. 

Pirkimo sąlygų 13.8.3. punktas: Maksimalus 
gamtinių dujų kiekis – nurodytas Techninėje 
specifikacijoje. Pirkėjas sutarties galiojimo metu 
neįsipareigoja įsigyti ar išpirkti viso Techninėje 
specifikacijoje nurodyto gamtinių dujų kiekio ar 
bet kokios jo dalies. 
Siūlome numatyti minimalų išperkamą kiekį bent 
50%. Kitu atveju tokio dujų kiekio nuolat laikyti 
„rezerve“ tiekėjui neįmanoma žiemos laikotarpiu.  

Žr. 3 punkte pateiktą atsakymą. 

5. 

Techninės specifikacijos 11 ir 13 punktas. 
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). 
Pasikeitus GD prekybos reglamentui (panaikinus 
GD prekybą už praėjusią parą), tiekimo grafikas 
teikiamas tik už esamą GD pristatymo parą. 
De facto balansuoti vakarykštes dujas,  fiksuotu 
tiekimu virtualiame prekybos taške po 2022.01.01 
yra nebeįmanoma.  
Siūlome formuluoti sekančiai: Pirkėjas kiekvieną 
darbo dieną iki 13.00 val. teikia Tiekėjui sekančios 
dienos galutinį dujų vartojimo grafiką. Tiekėjas tą 
pačią darbo dieną iki 15.00 val. informuoja Pirkėją 
apie dujų tiekimo grafiko patvirtinimą. 
Numatomas įsigyti Dujų kiekis negali būti 
keičiamas sekančiai dienai po 15:00 valandos. 
Įsigyjančiosios organizacijos per ataskaitinį 
laikotarpį iš Tiekėjo perkamu GD kiekiu 
pripažįstamas užsakytas iki prieš dujų tiekimo 
dieną kiekis.  
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. Tai prieštarauja 
fiksuoto dujų tiekimo sutarties sampratai. Siūlome 
naikinti. 

Komisija priėmė sprendimą nekoreguoti 
Techninės specifikacijos 11 punkto, taip kaip 
siūlo Tiekėjas, nes GD pirkimas už vakar parą 
yra įmanomas ir po nurodyto termino 
(2022.01.01), nes nėra tikslios, oficialios 
informacijos kada bus panaikintas 
pirkimas/pardavimas už vakar parą.  O einamai 
parai gamtines dujas galima įsigyti ir einamos 
paros laikotarpiu, o Tiekėjas siūlo GD pirkimą 
tik sekančiai dienai ir kiekis negali būti 
keičiamas. Šis pasiūlymas yra nepriimtinas. 
Taip pat, Komisija priėmė sprendimą nenaikinti 
Techninės specifikacijos 12 punkto, kadangi 
Įsigyjančiai organizacijai netinka fiksuotas GD 
pirkimas sekančiai dienai. 

 
 
Atsižvelgiant į tai, kad ir atsakymai į prašymus paaiškinti (patikslinti) Pirkimo dokumentus pateikiami 

likus mažiau laiko nei nurodyta Pirkimo sąlygų 8.2 punkte, pirminių pasiūlymų pateikimo terminas 



pratęsiamas iki 2021 m. lapkričio 25 d. 11 val. 00 min., o Pirkimo sąlygų 6.11 ir 9.1 punktai tikslinami ir 
išdėstomi taip: 

„6.11. Pirminis pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. lapkričio 25 d. 11 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 2021 
m. lapkričio 25 d. 11 val. 10 min. (Lietuvos laiku).“ 

 
Pridedame aktualias pirkimo dokumentų redakcijas. 

 
PRIDEDAMA: 

1. Techninės specifikacijos aktuali redakcija nuo 2021-11-17 d. 
2. Pirkimo sąlygų aktuali redakcija nuo 2021-11-17 d. 

 
Pagarbiai 
AB Vilniaus šilumos tinklų komisija 


