
                                        

 
Pranešimas dalyviams  
 

    
   2022-05-12 d. 
    

 
 DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS 
 

2022 m. gegužės 6 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) Kuro skelbimų 
modulyje paskelbtas AB Vilniaus šilumos tinklų komisijos (toliau – Komisija) vykdomo Gamtinių dujų (toliau - 
GD) pirkimo (toliau – Pirkimas) skelbimas Nr. SK-33 ir Pirkimo dokumentai. 

2022 m. gegužės 10 ir 11 d. elektroniniu paštu gauti suinteresuotų tiekėjų prašymai/siūlymai dėl 
Pirkimo sąlygų, kuriuos išnagrinėjusi, Komisija teikia atsakymus: 

 
1.  Prašome Jūsų patikslinti Pirkimo sąlygas (toliau - PS):  

1.1. Techninės specifikacijos 6 p. redakciją (1 lentelė): 6. Preliminarus bendras GD įsigijimo grafikas 1 
lentelė: „GD kiekis gali didėti ne daugiau kaip 20 procentų nuo fiksuoto bendro išperkamo kiekio. 
Kiekis negali gali būti didinimas kiekvieną mėnesį arba kurį nors mėnesį pasirinktinai“ patikslinti į 
„GD kiekis gali didėti ne daugiau kaip 20 procentų nuo fiksuoto bendro išperkamo kiekio. Kiekis gali 
būti didinimas kiekvieną mėnesį arba kurį nors mėnesį pasirinktinai. Kiekis negali būti didinamas, 
jei Tiekėjas neturi galimybės sutartinį GD kiekį didinti“. 

1.2. PS 14.8.8. p. redakciją: „14.8.8. Atsiskaitymo terminas – __________________(atsiskaitymo 
terminas nurodomas iš tiekėjo pasiūlymo), skaičiuojamos nuo laikotarpio, už kurį atsiskaitoma už 
vartotojo suvartotą GD kiekį, pabaigos. Tiekėjas įsipareigoja sąskaitą už laikotarpį už kurį 
atsiskaitoma už vartotojo suvartotą GD kiekį pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas 
nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos“ patikslinti į: „14.8.8. Atsiskaitymo terminas – 
__________________(atsiskaitymo terminas nurodomas iš tiekėjo pasiūlymo), skaičiuojamos nuo 
laikotarpio, už kurį atsiskaitoma už vartotojo suvartotą GD kiekį, pabaigos. Tiekėjas įsipareigoja 
sąskaitą už laikotarpį už kurį atsiskaitoma už vartotojo suvartotą GD kiekį pateikti ne vėliau kaip 
per 3 (tris) darbo dienas nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos“. Prašome patikslinti sąskaitos 
pateikimo terminą, nes po Ataskaitinio laikotarpio, kai įsiterpia savaitgalio ar švenčių dienos, 
Tiekėjas gali nesuspėti pateikti Įsigyjančiajai organizacijai sąskaitos per 3 kalendorines dienas.    

 
Atsakymas. Atsižvelgiant į tiekėjo siūlymus/paaiškinimus, Komisija priėmė šiuos sprendimus: 
1.1.  Techninės specifikacijos 6 punkto nekeisti; 
1.2.  Pirkimo sąlygų 13.2 ir 14.8.8 punktus bei Pasiūlymo formos 2 dalies 5 išnašą patikslinti taip, kaip 

nurodyta pridedamuose failuose. 
 

Pridedame aktualias Pirkimo dokumentų redakcijas, kuriomis prašome vadovautis teikiant pasiūlymus. 
 

2. Informuojame, kad iki š. m. gegužės 18 d. vyksta AB Klaipėdos nafta valdomo dujų terminalo 
pajėgumų aukcionas 2022 m. ketvirtajam ketvirčiui. Rezultatai bus aiškūs gegužės 23 d. Pasiūlymo pateikimo 
terminas konkurse numatytas gegužės 17 d. Išlaikant tiekėjų lygiateisiškumą, prašome pasiūlymo patekimo 
terminą nukelti bent iki gegužės 24 d. 

 
Atsakymas. Atsižvelgdami į tiekėjo prašymą ir į tai, kad atsakymai į pateiktus tiekėjų prašymus/siūlymus 

ir Pirkimo dokumentų patikslinimai teikiami vėliau nei nurodyta Pirkimo sąlygų 8.2 punkte, Komisija priėmė 
sprendimą nukelti pirminių pasiūlymų pateikimo terminą iš 2022-05-17 d. 11:00 val. į 2022-05-24 d. 11:00 
val. ir patikslinti Pirkimo sąlygų 6.11 ir 9.1 punktus. 



 
PRIDEDAMA.  
1. Pirkimo sąlygų aktuali redakcija nuo 2022-05-12 d. 
2. Pasiūlymo formos aktuali redakcija nuo 2022-05-12 d. 

 
 
Pagarbiai 
AB Vilniaus šilumos tinklų komisija 


