
 
 
 

   

 

  

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

„JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI" 

 

Pranešimas dalyviams     2022-10-31 

 

 

DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ, JŲ PERDAVIMO IR 

SKIRSTYMO  PIRKIMO (2022-SK-177) 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ (toliau – Įsigyjančioji organizacija) teikia 

atsakymus į tiekėjo klausimus ir informaciją apie Pirkimo sąlygų tikslinimą, vykdant Gamtinių 

dujų, jų perdavimo ir skirstymo pirkimą (toliau – Pirkimas), skelbimo Nr. SK-177. 

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo 

pateikti (tekstas neredaguotas).  

Eil. 

Nr. 

Tiekėjo prašymas Atsakymas 

1. Prašome Jūsų patikslinti PS punktus:  

1. PS 1.2. punktą:  

1.2. Preliminarus perkamų gamtinių dujų kiekis -

30 000 MWh. Minimalus išperkamas gamtinių 

dujų kiekis ne mažiau kaip 15 000 MWh. 

Maksimalus išperkamas gamtinių dujų kiekis  gali 

sudaryti ne daugiau kaip iki 20 procentų nuo 

preliminaraus gamtinių dujų kiekio. Perkančioji 

organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto 

preliminaraus ir maksimalaus gamtinių dujų 

kiekio.  

patikslinti į redakciją:  

1.2. Preliminarus perkamų gamtinių dujų kiekis -

30 000 MWh. Įsigyjančioji organizacija 

įsipareigoja 100 proc. nupirkti dujų kiekį 

nurodytą Dujų tiekimo grafike. Maksimalus 

išperkamas gamtinių dujų kiekis, suderinus su 

Tiekėju, gali sudaryti ne daugiau kaip iki 20 

procentų nuo tiekimo grafike nurodyto 

gamtinių dujų kiekio. 

Informuojame, kad Įsigyjančiosios  

organizacijos Pirkimo sąlygų 1.2. 

punkte kalbama ne apie dujų kiekius. 

Apie tai kalbama Pirkimo sąlygų 2.3. 

punkte, tačiau Įsigijančioji 

organizacija, nesutinka su siūlomu 

pakeitimu, atsižvelgiant į tai, kad 

perkamas kiekis dėl technologinių 

ypatumų privalo būti preliminarus. 

2.  PS 9.9. punktą:  

9.9. Tuo atveju, jei Konkurso dalyvis pateiktame 

pasiūlyme gamtinių dujų tiekimo kainą pateikė 

nurodydamas kainos skaičiavimo formulę, 

skaičiuojant pasiūlymo gamtinių dujų kainą, bus 

naudojama paskutinio mėnesio, einančio prieš 

pasiūlymo pateikimo terminą, paskutinės darbo 

dienos formulės dedamosios reikšmė. 

patikslinti į redakciją: 

9.9. Tuo atveju, jei Konkurso dalyvis pateiktame 

pasiūlyme gamtinių dujų tiekimo kainą pateikė 

Informuojame, kad Įsigyjančioji 

organizacija patikslina Pirkimo sąlygų 

9.9. punktą sekančiai:  

„Tuo atveju, jei Konkurso dalyvis 

pateiktame pasiūlyme gamtinių dujų 

tiekimo kainą pateikė nurodydamas 

kainos skaičiavimo formulę, 

skaičiuojant pasiūlymo gamtinių 

dujų kainą, bus naudojama 

paskutinio mėnesio, einančio prieš 

pasiūlymo pateikimo terminą, 



 
 

 

nurodydamas kainos skaičiavimo formulę, 

skaičiuojant pasiūlymo gamtinių dujų kainą, bus 

naudojama paskutinio mėnesio, einančio prieš 

pasiūlymo pateikimo terminą, priešpaskutinės 

darbo dienos formulės dedamosios reikšmė. 

 

priešpaskutinės darbo dienos 

formulės dedamosios reikšmė“ 

Patikslinimai Pirkimo dokumentuose 

pažymėti raudonai. 

3. PS 12.9.15. punktą:  

12.9.15. Įsigyjančioji organizacija esant poreikiui 

turi teisę patikslinti, mėnesio/ketvričio Dujų 

tiekimo grafikus, pateikdama juos tiekėjui jam 

priimtinu elektroniniu būdu ir abiejų Sutarties šalių 

suderintu terminu. 

patikslinti į redakciją:  

12.9.15. Įsigyjančioji organizacija įsipareigoja 

nupirkti Sutartyje numatytą Gamtinių dujų 

kiekį pagal mėnesio/ketvirčio pateiktą Dujų 

tiekimo grafiką. 

Pastaba: Įvykus pirkimui, tiekimo grafike Dujų 

kiekiai iš Techninės specifikacijos bus perkelti į 

Sutartį, pasirašomą su laimėjusiu tiekėju. 

 

Informuojame, kad Įsigyjančioji 

organizacija išnagrinėjusi Tiekėjo 

prašymą dėl Pirkimo sąlygų 12.9.15. 

punkto patikslinimo, nesutinka su 

siūlomu pakeitimu, nes perkamas 

kiekis dėl technologinių ypatumų 

privalo būti preliminarus. 

4. PS Techninė specifikacija, 1 priedo 

3.6.punktą:  

3.6. Prekių kiekis. Preliminarus perkamų 

gamtinių dujų kiekis -30 000 MWh. Minimalus 

išperkamas gamtinių dujų kiekis ne mažiau kaip 

15 000 MWh. Maksimalus išperkamas gamtinių 

dujų kiekis  gali sudaryti ne daugiau kaip iki 20 

procentų nuo preliminaraus gamtinių dujų kiekio. 

Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti 

viso nurodyto preliminaraus ir maksimalaus 

gamtinių dujų kiekio.  

patikslinti į redakciją:  

3.6. Prekių kiekis. Preliminarus perkamų 

gamtinių dujų kiekis -30 000 MWh.  Maksimalus 

išperkamas gamtinių dujų kiekis, suderinus su 

Tiekėju, gali sudaryti ne daugiau kaip iki 20 

procentų nuo preliminaraus gamtinių dujų kiekio. 

tiekimo grafike nurodyto gamtinių dujų 

kiekio. Perkančioji organizacija įsipareigoja 

100 proc. nupirkti dujų kiekį nurodytą Dujų 

tiekimo grafike. 

Informuojame, kad Įsigyjančioji 

organizacija išnagrinėjusi Tiekėjo 

prašymą dėl Pirkimo sąlygų „Techninė 

specifikacija“  1 priedo 3.6. punkto 

patikslinimo, nesutinka su siūlomu 

pakeitimu, nes perkamas kiekis dėl 

technologinių ypatumų privalo būti 

preliminarus. 

5. PS 2 Priedo 6 punkto**pastaba:  

**Pasiūlymo vertinimui , ataskaitinis laikotarpis 

yra 2022 m. spalio mėn.28 d. 

patikslinti į redakciją:  

**pasiūlymo vertinimui naudojama 2022 m. 

lapkričio mėnesio indekso „TTF front month“ 

reikšmė, kuri nustatyta pagal 2022 m. spalio mėn. 

Informuojame, kad Įsigyjančioji 

organizacija patikslina Pirkimo sąlygų 

2 priedo 6. Punkto pastabą sekančiai:  

**pasiūlymo vertinimui naudojama 

2022 m. lapkričio mėnesio indekso 

„TTF front month“ reikšmė, kuri 

nustatyta pagal 2022 m. spalio mėn. 



 
 

 

28 d. ICE biržos metodiką ir yra skelbiama ICE 

biržos svetainėje https://www.theice.com/ 

28 d. ICE biržos metodiką ir yra 

skelbiama ICE biržos svetainėje 

https://www.theice.com/ 

„Patikslinimai Pirkimo dokumentuose 

pažymėti raudonai. 

  

Infomacija apie patikslintas pirkimo sąlygas pateikiama Viešųjų pirkimų tarnybos puslapyje 

(Kuro pirkimai). 

PRIDEDAMA (aktualios redakcijos Pirkimo sąlygų dokumentai): 

Priedas Nr. 1 Pirkimo sąlygos (patikslintos); 

Priedas Nr. 2 Pasiūlymas (patikslinta). 

 


