
 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

„GAMTINĖS DUJOS“ 
 

1. Pirkimo objektas – gamtinės dujos (toliau – GD). 
2. Pirkimo objekto apibūdinimas – perkamos GD (įskaitant jų tiekimą į Virtualų prekybos tašką AB Amber 

grid gamtinių dujų perdavimo sistemoje, kaip tai apibrėžta aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos gamtinių 
dujų įstatyme). GD tiekėjai privalo užtikrinti, kad parduodamos dujos nėra rusiškos kilmės. 

3. Bendrieji reikalavimai GD tiekėjui: 
3.1. tiekiamų GD kokybė ir kiti parametrai turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos 

Sąjungos standartus ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus; 
3.2. parduotų/nupirktų GD apskaita vykdoma pagal išankstines kiekio nominacijas parai; 
3.3. dujų pristatymo vieta – Virtualus prekybos taškas AB Amber Grid GD perdavimo sistemoje; 
3.4.  Įsigyjančiai organizacijai  tiekėjas privalo pateikti informaciją apie tiekiamų GD sudėtį, tankį ir 

vidutinį viršutinį GD šilumingumą bei kilmę; 
3.5. nedelsiant pranešti Įsigyjančiai organizacijai apie avarijas bei gedimus ir dujų tiekimo 

technologinio režimo pažeidimus, jei dėl šių pažeidimų yra apribojamas GD tiekimas į Įsigyjančios 
organizacijos pristatymo vietą; 

4. GD kiekis – GD kiekis pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodytas techninės specifikacijos 1 
lentelėje. Vertinant vartojimą paromis jis gali būti mažinamas ar didinamas.  

5. Numatomas GD tiekimo laikotarpis - nuo 2022 m. spalio 1 d. 7:00 val. iki 2023 m. gegužės 1 d. 07:00. 
6. Preliminarus bendras GD įsigijimo grafikas: 

1 lentelė 
 

GD kiekis,  MWh Pastabos 

 
2022 m. spalio mėn. 

 
50 000 

  
50 000 – privalomai išperkamas fiksuotas kiekis. 

 
2022 m. lapkričio  mėn. 

 
140 000 

  
140 000 - privalomai išperkamas fiksuotas kiekis . 

 
2022 m. gruodžio mėn. 230 000 230 000 - privalomai išperkamas fiksuotas kiekis . 
 
2023 m. sausio mėn. 245 000 245 000 - privalomai išperkamas fiksuotas kiekis .  
 
2023 m. vasario mėn. 220 000 220 000- privalomai išperkamas fiksuotas kiekis . 
 
2023 m. kovo mėn. 170 000 170 000 - privalomai išperkamas fiksuotas kiekis .  
2023 m. balandžio 
mėn. 70 000 70 000- privalomai išperkamas fiksuotas kiekis . 

 
IŠ VISO: 

 
1 125 000 

 
Įsigyjančioji organizacija papildomai įsigys 225 000 MWh gamtinių 
dujų, t. y. 20 % nuo fiksuoto bendro išperkamo kiekio. Papildomas 
GD kiekis gali būti paskirstomas sutarties galiojimo laikotarpiu, 
kiekvieną mėnesį pagal poreikį. Šis GD kiekis gali būti tiekiamas iš 
GD saugyklų, už kurį bus mokama tiekėjo pasiūlyme nurodyta  
fiksuota kaina (Eur/MWh, be PVM). 

 
7. Kitos sąlygos : 

7.1.  GD tiekėjas tiekimo laikotarpiu turi užtikrinti ne mažiau kaip 20 000 MWh/parą. 
       7.2. Tiekėjo siūlomas GD tiekimo kiekis turi būti ne mažesnis kaip 100.000 MWh. 



 7.3. Tiekėjui nepateikus 6 punkte nurodytų GD mėnesinių kiekių ir/ar neužtikrinus 7.1 punkte paros 
kiekio, Tiekėjas padengia Įsigyjančiajai organizacijai balansavimo sąnaudas (disbalanso dujų paros kaina 
minus Tiekėjo ataskaitinio mėnesio GD pardavimo kaina padauginta iš nepatiekto paros kiekio, EUR, be PVM). 

7.4. Siekiant įgyvendinti REMIT reglamento vykdymo nuostatas, Įsigyjančioji organizacija patvirtina, jog 
Įsigyjančiosios organizacijos techninis pajėgumas yra lygus arba didesnis nei 600 000 MWh per metus. GD 
tiekėjas pagal REMIT 6 straipsnio 7 dalį įsipareigoja neatlygintinai teikti 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. 

 
 

 


