
 

 

Priedas Nr. 2  

                                                     

   

 
(Tiekėjo pavadinimas) 

 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, 

pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio 

mokėtojas) 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL NENUTRŪKSTAMO GAMTINIŲ DUJŲ SAUGOJIMO IR TIEKIMO PASLAUGŲ 

PIRKIMO 

 

2022 m. _________________ d. 

 

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ 

Tiekėjo pavadinimas / Jungtinei veiklai susivienijusių 

Tiekėjų pavadinimai 

 

Jungtinės veiklos sutarties atsakingas partneris 

(pildoma, jei pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai 

susivienijusių Tiekėjų grupė) 

 

Tiekėjo adresas(-ai)1 (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir 

adresą korespondencijai) 

 

Juridinio asmens kodas(-ai)1 (tuo atveju, jei Pasiūlymą 

pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) 

 

Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai)1  

Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingo partnerio 

sąskaitos numeris ir banko pavadinimas 

 

Tiekėjo / Jungtinės veiklos sutarties atsakingojo 

partnerio telefono numeris 

 

Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Jungtinės veiklos 

atsakingojo partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė 

 

 

Informacija apie kiekvieno Tiekėjų grupės nario savo jėgomis numatomų tiekti pirkimo objekto dalį 

(pildoma, kai Pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė) 

 

Eil. 

Nr. 
Tiekėjų grupės nario pavadinimas Numatoma tiekti Kuro/Paslaugų dalis 

1.   

...   

 

2. INFORMACIJA APIE PASIŪLYMĄ PATEIKUSIO TIEKĖJO / JUNGTINĖS VEIKLOS 

ATSAKINGOJO PARTNERIO (KONTAKTINĮ) ASMENĮ 

Vardas, Pavardė  

 
1 Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus jungtinei veiklai 
susivienijusius Tiekėjus. 



 

 

Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris  

Elektroninio pašto adresas, kuriuo bus siunčiami 

atsakymai į klausimus, kvietimai, informaciniai 

pranešimai ir kita svarbi informacija 

 

 

3. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS 

Pažymime, kad pateikdami savo pasiūlymą, sutinkame su Pirkimo sąlygose nustatytomis Pirkimo 

procedūromis.  

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų reikalavimus, tame tarpe ir Techninės 

specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami 

Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei 

Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. 

 

Patvirtiname, kad teikdami šį pasiūlymą, Tiekėjas ____________________(Tiekėjo pavadinimas) laikosi 

Pirkimo sąlygų 6.1 punkto reikalavimo.                     

4. PASIŪLYMO KAINA 

 

4.1. Pasiūlymo kaina nurodoma eurais.  

4.2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktas lenteles: 

1 lentelė: Gamtinės dujos (Prekė) 

Eil. 

Nr. 

Pirkimo 

objektas 

(Prekė) 

Maksimalus 

kiekis2, MWh 

1 MWh 

kaina* EUR 

be PVM 

Tiekėjo siūloma 

nuolaida/antkainis, 

EUR/MWh3 

1 MWh kaina, 

EUR be PVM 

(naudojama tik 

pasiūlymų 

vertinimui) 

1 2 3 4 5 6=4 -/+5 

1. Gamtinės dujos 555    

* Gamtinių dujų kaina pagal paskutinio mėnesio (prieš pirminio pasiūlymo pateikimo dieną ėjusio paskutinio 

mėnesio) priešpaskutinę darbo dieną nustatyta ICE biržos metodikoje ir paskelbta ICE biržos svetainėje 

https://www.theice.com/  (EUR/MWh, be PVM). 

 

2 lentelė: Nenutrūkstamo gamtinių dujų rezervinių atsargų saugojimo paslauga 

Eil. 

Nr. 
Pirkimo objektas (Paslauga) 

Maksimalus 

saugomas kiekis 

(MWh) 

Paslaugos 

teikimo 

laikotarpis, 

Mėn. 

1 MWh 1 mėnesio paslaugos 

kaina, EUR be PVM 

(naudojama pasiūlymų 

vertinimui) 

1 2 3 4 5 

1. 

Nenutrūkstamo gamtinių dujų 

rezervinių atsargų saugojimo 

paslauga 

555 3  

 

 

 
2 Nurodytas maksimalus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio. 
3 Tiekėjo siūloma nuolaida/antkainis, nuo gamtinių dujų kainos paskelbtos ICE biržos svetainėje EUR/MWh (be PVM). Siūlant 
nuolaidą, rašoma „-“ ir nuolaidos dydis išreikštas eurais (pvz., jeigu Tiekėjas siūlo 1,00 EUR/MWh nuolaidą nuo gamtinių dujų kainos 
ICE biržoje, tuomet Tiekėjas rašo -1,00). Siūlant antkainį, rašoma „+“ ir nuolaidos dydis išreikštas eurais (pvz., jeigu Tiekėjas siūlo 
1,00 EUR/MWh antkainį nuo gamtinių dujų kainos ICE biržoje, tuomet Tiekėjas rašo +1,00). 

https://www.theice.com/


 

 

4. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS 

4.1. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

 

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA  

5.1. Siekiant užtikrinti, kad Laimėjusių Tiekėjų Pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas 

neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems Tiekėjų interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti 

tarpusavyje, prašome nurodyti, ar pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, kokia ir kodėl 

Pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali.  

5.2. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidenciali yra kaina. 

Eil. 

Nr. 
Dokumento pavadinimas 

Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra 

konfidencialus? 

1.   

2.   

 

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.  

 

6. PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 
Pateiktų dokumentų pavadinimas 

Dokumentų puslapių 

skaičius 

   

   

 

______________________________________________________ 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)4 

 

 
4 Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, 
suteikiantis parašo teisę. 


