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ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS 

GAMTINĖS DUJOS, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGOS 

 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai”, įmonės kodas 156737189, 

Klaipėdos g. 8, Jonava, (toliau – Įsigyjančioji organizacija) numato įsigyti gamtines dujas, jų 

perdavimo ir skirstymo paslaugas pristatymo vietoms, nurodytoms Techninėje specifikacijoje (1 

Priedas). 

1.2. Įsigyjančioji organizacija yra PVM mokėtoja.  

1.3. Pirkimo procedūros vykdomos atviro konkurso būdu (toliau – Konkursas) vadovaujantis 

aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-03-03 nutarimu Nr. 277 patvirtintomis 

Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai 

gaminti pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais 

teisės aktais bei šiomis Konkurso sąlygomis. Skelbimas apie pirkimą ir pirkimo dokumentai 

skelbiami CVP IS rubrikoje kuro pirkimai http://www.vpt.lt/kuropirkimai ir Įsigyjančios 

organizacijos internetinėje svetainėje www.jonavosst.lt 

1.4. Pirkimą atlieka Įsigyjančios organizacijos energijos išteklių pirkimo komisija (toliau – 

Komisija). 

1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, 

konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.  

1.6. Įsigyjančioji organizacija nekompensuoja dalyviams jokių išlaidų, susijusių su 

dalyvavimu šiame Konkurse. 

1.7. Visos Konkurso sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro: 

1.7.1. skelbimas apie pirkimą; 

1.7.2. šio Konkurso sąlygos (kartu su priedais); 

1.7.3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu 

bus); 

1.7.4. kita Įsigyjančiosios organizacijos pateikta informacija. 

1.8. Išankstinis informacinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas. 

1.9. Įsigyjančios organizacijos vardu tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti – katilinių 

tarnybos viršininkas Vygantas Žentelis, tel. 8-686-62107, el. paštas: v.zentelis@jonavosst.lt 

1.10. Įsigyjančioji organizacija, nustato tokius terminus: 

  

Data (jei reikia, 

laikas) / dienų 

skaičius 

Pastabos 

1.10.1. 

Tiekėjo prašymo 

paaiškinti pirkimo 

dokumentus pateikimo 

3 darbo dienos iki 

pasiūlymų 

pateikimo termino 

- 

http://www.vpt.lt/kuropirkimai
http://www.jonavosst.lt/


 

Įsigyjančiai organizacijai 

terminas. 

pabaigos. 

1.10.2. 

Terminas, iki kurio 

Įsigyjančioji organizacija 

turi išsiųsti pirkimo 

dokumentų paaiškinimus 

ir patikslinimus. 

Ne vėliau, kaip 

likus 2 darbo 

dienoms iki 

pasiūlymų 

pateikimo termino 

pabaigos. 

Visi paaiškinimai, patikslinimai skelbiami 

Įsigyjančios organizacijos internetinėje 

svetainėje ir išsiunčiami elektroninėmis  

susirašinėjimo priemonėmis. 

1.10.3. 
Pasiūlymų pateikimo 

terminas. 

2022 m. lapkričio 

8 d. 13 val. 00 

min. (Lietuvos 

Respublikos laiku). 

Įsigyjančioji organizacija turi teisę pratęsti 

pasiūlymų pateikimo terminą, apie tai 

paskelbdama VPĮ / PĮ nustatyta tvarka 

CVP IS bei Įsigyjančios organizacijos 

internetinėje svetainėje, ir išsiųsdama 

pranešimus tiekėjams elektroninėmis 

priemonėmis. 

1.10.4. 
Susipažinimo su 

pasiūlymais posėdis. 

2022 m. lapkričio 

8 d. 13 val. 00 

min. (Lietuvos 

Respublikos laiku). 

Įsigyjančioji organizacija, pratęsusi 

pasiūlymų pateikimo terminą, atitinkamai 

nukelia ir susipažinimo su pasiūlymais 

posėdžio dieną ir laiką, apie tai 

paskelbdama VPĮ / PĮ nustatyta tvarka 

CVP IS bei Įsigyjančios organizacijos 

internetinėje svetainėje, ir išsiųsdama 

pranešimus tiekėjams elektroninėmis 

priemonėmis 

1.10.5. 
Pasiūlymo galiojimo 

terminas. 

Ne mažiau kaip 60 

dienų nuo 

pasiūlymų 

pateikimo termino 

pabaigos. 

Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, 

Įsigyjančioji organizacijas turi teisę 

prašyti, kad dalyviai pratęstų jų galiojimą 

iki konkrečiai nurodyto laiko. Dalyvis gali 

atmesti tokį prašymą. 

Kiti terminai nurodyti šio Konkurso sąlygose. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

2.1. Perkamas objektas – gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą ir perdavimą)  

(toliau – gamtinės dujos). BVPŽ kodas 09123000-7 „Gamtinės dujos“, papildomas BVPŽ kodas 

65200000-5 „Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos“. 

2.2. Perkamų gamtinių dujų savybės ir pristatymo vietos yra nustatytos pateiktame Konkurso 

sąlygų 1 Priede.  

2.3. 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.  

2.4. Gamtinės dujos turi būti tiekiamos ir pirkimo sutartis sudaroma nuo 2023 m. sausio 1 d. 7 

val. 00 min. iki 2024 m. sausio 1 d. 7 val. 00 min.  

2.5. Šis pirkimas į dalis neskaidomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam preliminariam 

gamtinių dujų kiekiui. 

 

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA 

 

3.1. Tiekėjas privalo atitikti visus nustatytus kvalifikacijos reikalavimus: 



 

 Kvalifikacijos reikalavimai Reikalavimus įrodantys dokumentai 

3.1.1. 

Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, 

kuri reikalinga pirkimo sutarčiai 

įvykdyti. 

Valstybės energetikos reguliavimo tarnybos  

nustatyta tvarka išduotas gamtinių dujų tiekimo 

leidimas.  

Įsigyjančioji organizacija nereikalauja papildomų 

dokumentų dėl atitikties šiam reikalavimui 

įrodymo. 

Komisija tikrina duomenis apie tiekėją viešai ir 

nemokamai prieinamoje nacionalinėje duomenų 

bazėje: 
https://www.regula.lt/dujos/Puslapiai/sarasai/gamtiniu-

duju-tiekimo-licencijas-turincios-imones.aspx * 

 
* jeigu dėl informacinės sistemos trikdžių Komisija neturės galimybės patikrinti duomenų apie tiekėją nurodytoje viešai ir 

nemokamai prieinamoje nacionalinėje duomenų bazėje, tai ji turės teisę prašyti šio tiekėjo pateikti Lietuvos Respublikoje nustatyta 

tvarka išduotą dokumentą, įrodantį atitikimą nurodytam  reikalavimui. 

 
3.2. Įsigyjančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu Komisija, nustato, kad jis pateikė 

netikslius ar neišsamius kvalifikacinius duomenis ir jeigu Įsigyjančiosios organizacijos paprašytas 

tiekėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nepašalino trūkumų, Įsigyjančioji organizacija ne vėliau 

kaip per 2 darbo dienas apie tai raštu informuoja tiekėją. 

 

  

4. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

 

4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji turi pateikti jungtinės veiklos 

sutarties tinkamai patvirtintą kopiją. 

4.2. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyta ir numatyta: 

4.2.1. kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai, vykdant numatomą sudaryti su Pirkėju 

sutartį; 

4.2.2. šios sutarties atsakingas partneris; 

4.2.3. solidari jungtinės veiklos sutarties šalių atsakomybė už tinkamą prievolių vykdymą; 

4.2.4. kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo įsigyjančioji organizacija turėtų 

bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu 

susijusią informaciją).  

4.3. Įsigyjančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą 

pripažinus geriausiu ir Įsigyjančiai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų 

grupė įgytų tam tikrą teisinę formą. 

 

5. PASIŪLYMŲ RENGIMO REIKALAVIMAI 

 

5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo 

pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties 

įvykdymui. 

5.2. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki  termino, nurodyto Konkurso sąlygų 1.10.3. 

punkte, atsiuntus jį paštu arba per pasiuntinį, ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: UAB 

„Jonavos šilumos tinklai“ Klaipėdos g. 8, Jonava. Tiekėjo ar jo įgalioto asmens paisrašytas 

pasiūlymas pateikiamas raštu  užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta Įsigyjančiosios 

organizacijos pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas: „PASIŪLYMAS DĖL GAMTINIŲ 

DUJŲ, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGŲ PIRKIMO“, Tiekėjo pavadinimas ir 

adresas. Taip pat ant voko turi būti užrašas "Neatplėšti iki 2022 m. lapkričio 8 d., 13.00 val. ". 

Pasiūlymo dokumentai su priedais turi būti sunumeruoti, sutvirtinti tarpusavyje taip, kad negalima 

https://www.regula.lt/dujos/Puslapiai/sarasai/gamtiniu-duju-tiekimo-licencijas-turincios-imones.aspx
https://www.regula.lt/dujos/Puslapiai/sarasai/gamtiniu-duju-tiekimo-licencijas-turincios-imones.aspx


 

būtų jų išardyti nepaliekant išardymą patvirtinančių žymių ir paskutinio lapo antroje pusėje 

patvirtinti Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu. Pasiūlymo (su priedais) paskutinio lapo antroje 

pusėje turi būti nurodytas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas ir (ar) padėtas antspaudas (jeigu jie 

turi antspaudą), nurodyta pavardė, pareigos (jeigu jos yra) ir pasiūlymų lapų skaičius. 

5.3. Perkamo objekto kaina turi būti pateikta eurais be PVM ir nurodant su PVM (PVM turi 

būti nurodomas atskirai) taip, kaip nurodyta pasiūlymo formoje (Konkurso sąlygų 2 Priedas) dviejų 

skaitmenų po kablelio tikslumu. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. 

Dujų skirstymo, perdavimo kainos bei jų dedamosios dalys ir akcizas yra reguliuojamos kainos, 

kurios tvirtinamos ir skelbiamos teisės aktų nustatyta tvarka, todėl pasiūlyme turi būti taikomos tuo 

metu galiojančios kainos. Galutinė pasiūlymo kaina – tai pasiūlymo kaina 12 mėnesių dujų 

tiekimo laikotarpiui su PVM ir akcizu. Galutinė pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta 

ir žodžiais. Ši kaina yra skirta tik pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui. 

5.4. PVM mokesčiai turi būti nurodomi atskirai. Jeigu PVM suma nenurodoma, turi būti 

nurodytos priežastys, kodėl PVM netaikomas (pvz.: neapmokestinama, 0 proc. PVM tarifas ir t. t.). 

Jei pasiūlymą teikia ne Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai, kainas jie pateikia be PVM, 

užpildydami pasiūlymo formą (Konkurso sąlygų 2 Priedas) ir nenurodydami PVM. 

5.5. Tiekėjo pasiūlymas (įskaitant kvalifikaciją įrodančius dokumentus) bei kita 

korespondencija pateikiama lietuvių kalba. 

5.6. Pasiūlymas turi galioti iki laikotarpio, nurodyto Konkurso sąlygų 1.10.5. punkte. Jeigu 

pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta 

pirkimo dokumentuose. 

5.7. Kol nesibaigęs pasiūlymų galiojimo terminas, Įsigyjančioji organizacija gali prašyti, kad 

tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko.Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą, 

neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, jei tokio buvo reikalauta. 

5.8. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės 

narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja 

teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.  

5.9. Tiekėjui nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus (-ūs) pasiūlymas (-ai) bus atmesti. 

5.10. Įsigyjančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.  

5.11. Kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo 

pasiūlymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (kai taikomas). Toks 

pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu 

Įsigyjančioji organizacija jį gavo prieš pasiūlymų pateikimo terminą. 

5.12. Jeigu pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį 

atsiuntusiam Tiekėjui.  

 

6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO UŽTIKRINIMO 

REIKALAVIMAI 

 

6.1. Įsigyjančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.  

 

7. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

 

7.1. Tiesioginį ryšį su tiekėjais palaikys Katilinių tarnybos viršininkas Vygantas Žentelis, tel.: 

8-686-62107, el paštas: v.zentelis@jonavosst.lt  

7.2. Įsigyjančioji organizacija atsako į tiekėjo prašymą paaiškinti (patikslinti) pirkimo 

dokumentus, jei prašymas paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus yra gautas iki termino, 

nurodyto Konkurso sąlygų 1.10.1. punkte. Atsakymas siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų iki 

termino, nurodyto Konkurso sąlygų 1.10.2. punkte. 



 

7.3. Įsigyjančioji organizacija, atsakydama (-as) į tiekėjų prašymus paaiškinti Konkurso 

sąlygas, paaiškindama (-as) ar patikslindama (-as) pirkimo dokumentus, garantuoja užtikrinti 

tiekėjų anonimiškumą, t. y. užtikrina, kad tiekėjas nesužinotų kitų pirkimo procedūrose 

dalyvaujančių tiekėjų pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

7.4. Įsigyjančioji organizacija susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų 

nerengs. 

 

8. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS 

 

8.1. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje. Komisijos posėdis, kuriame 

atplėšiami vokai su pasiūlymais vyks adresu: Klaipėdos g. 8, Jonava. Vokų atplėšimo pradžia 

2022 m. lapkričio 8 d. 13 val. 00 min. 

8.2. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę 

Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. 

8.3. Komisija vokų atplėšimo procedūros rezultatus įformina protokolu.  

8.4. Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir ir dalyvaujančių 

Komisijos posėdyje Tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jeigu į šį 

posėdį Tiekėjas ar jo atstovas neatvyksta.  

8.5.  Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems Tiekėjams ar jų atstovams 

skelbiamas pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta bendra kaina (be PVM) 

ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu jo reikalaujama), ar pateikto 

pasiūlymo lapai reikiamai sutvirtinti tarpusavyje, sunumeruoti ir pasiūlymas paskutinio lapo 

antrojoje pusėje patvirtintas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens 

vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymo lapų skaičius.  

8.6. Tuo atveju, jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, 

nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

8.7.  Atplėšiant vokus su pasiūlymais, Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems 

Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti komisijos pastebėtus jų pasiūlymo lapų 

sutvirtinimo tarpusavyje ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti per posėdį: 

nesunumeruoti pasiūlymo puslapiai, paskutinio lapo antrojoje pusėje nėra Tiekėjo ar jo įgalioto 

asmens parašo ir (ar) antspaudo (jeigu jie turi antspaudą), nenurodytas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens 

vardas, pavardė pareigos, pasiūlymo lapų skaičius. 

8.8. Kiekvieno pateikto pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo Komisijos 

posėdyje dalyvaujantys nariai.  

8.9. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją raštu 

pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams, 

jeigu jie to pageidauja raštu. Kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis Tiekėjas ar jo 

atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama 

su šia informacija Įsigyjančioji organizacija negali atskleisti Tiekėjo pasiūlyme esančios 

konfidencialios informacijos. 

8.10. Tolesnes pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras komisija 

atlieka pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams nedalyvaujant. 

 

9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS  

 

9.1. Komisija pasiūlymus vertina remdamasi mažiausios kainos kriterijumi. 

9.2.  Įsigyjančioji organizacija gali prašyti, kad Tiekėjai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau 

negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo turinio esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų 

pakeitimų, dėl kurių Pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis 

Pirkimo dokumentų reikalavimus. Jeigu Tiekėjas pateikia netikslius, neišsamius Pirkimo 

dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: Tiekėjo įgaliojimą asmeniui 



 

pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, ar jų nepateikia, Įsigyjančioji organizacija privalo 

prašyti Tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą 

terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo Įsigyjančiosios organizacijos prašymo 

išsiuntimo. 

9.3. Įsigyjančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti Tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme 

pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant per vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje paskelbtos 

kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos 

sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.  

9.4. Jeigu Tiekėjas per Įsigyjančiosios organizacijos nurodytą terminą aritmetinių klaidų 

neištaiso, nepapildo ar nepateikia Pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų 

dokumentų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis Pirkimo 

dokumentuose nustatytų reikalavimų. 

9.5. Komisija gali atmesti visus pateiktus pasiūlymus, jeigu visų Tiekėjų pasiūlytos kainos 

Įsigyjančiajai organizacijai per didelės ir nepriimtinos. 

9.6. Komisija turi atmesti Tiekėjo pateiktą pasiūlymą, jeigu: 

9.6.1. pasiūlymą pateikęs Tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos 

reikalavimų arba Įsigyjančiosios organizacijos prašymu nepatikslina pateiktų netikslių ar 

neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją; 

9.6.2. pateiktas pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų.  

9.7. Pasiūlymų eilė nustatoma kainų didėjimo tvarka. Jeigu keli pasiūlymai pateikiami 

vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Tiekėjas, kurio vokas su 

pasiūlymais įregistruotas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, kai pasiūlymą pateikia tik 

vienas Tiekėjas.  

9.8. Pranešimas apie pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą išsiunčiamas visiems pasiūlymus 

pateikusiems Tiekėjams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos sprendimo dėl laimėjusio 

pasiūlymo priėmimo. 

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, 

priešpaskutinės darbo dienos formulės dedamosios reikšmė. 

9.10. Pasiūlymuose nurodytos kainos ir įkainiai bus vertinami eurais.  

9.11. Vertinamos bus žodžiais nurodytos galutinės pasiūlymų kainos su PVM. Jeigu galutinė 

pasiūlymo kaina nebus nurodyta žodžiais, vertinama bus skaičiais nurodyta galutinė pasiūlymo 

kaina. Jei teikėjui PVM netaikomas, tai vertinant pasiūlymą, prie jo pasiūlytos kainos tik vertinimo 

tikslais bus priskaičiuotas PVM. 

10.1. Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutartį kviečiamas raštu 

ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį. 

10.2. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti 

arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako 

sudaryti pirkimo sutartį Konkurso dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė 

sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Įsigyjančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį 

dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pirkimo pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, 

atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

 

11. GINČŲ NAGRINĖJIMAS 

 

11.1. Ginčai nagrinėjami Taisyklių XI skyriuje nustatyta tvarka.  

 

 



 

12. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS, SUDARYMAS, KEITIMAS IR 

NUTRAUKIMAS  

 

12.1. Pirkimo sutartis(toliau – Sutartis) sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė 

Sutarties atidėjimo terminas – ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų 

laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo 

iš Įsigyjančios organizacijos suinteresuotiems pirkimo dalyviams dienos. Atidėjimo terminas 

netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma Sutartis. 

12.2. Įsigyjančioji organizacija sudarys Sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas Komisijos 

sprendimu pripažintas geriausiu. Geriausią pasiūlymą pateikusiam tiekėjui ne vėliau kaip per 5 

(penkias) darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo raštu pranešama, kad jo pasiūlymas 

pripažintas laimėjusiu, ir nurodomas terminas iki kurio pabaigos reikia sudaryti Sutartį. 

12.3. Jeigu Pirkimo laimėtojas raštu atsisako sudaryti Sutartį arba iki Įsigyjančiosios 

organizacijos nurodyto laiko nepasirašo Sutarties, arba atsisako sudaryti Sutartį Pirkimo 

dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Sutartį. Tuo atveju 

Įsigyjančioji organizacija siūlo sudaryti Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų 

eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti Sutartį. 
12.4. Sudarant Sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ar keičiamas 

jos nustatymo būdas, pasiūlymo turinys ir kitos Sutarties sąlygos, išskyrus Taisyklių 132 punkte 

nustatytą išimtį. 
12.5.  Sudarius Sutartį, Įsigyjančioji organizacija kitiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams 

ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas išsiunčia pranešimus apie Sutarties sudarymą. Pranešime 

nurodoma, su kuo pasirašyta Sutartis, Pirkimo objektas ir Sutartyje nurodyta kaina. 
12.6. Sutarties sąlygos negali būti keičiamos jos galiojimo laikotarpiu, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Taisyklių 3 ir 4 punktuose nustatyti principai ir 

tikslai. 
12.7. Sudaroma Sutartis turi atitikti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir pirkimo dokumentus.  

12.8. Pirkimo sutarties projektą rengia ir teikia derinimui tiekėjas, kurio pasiūlymas 

paskelbtas laimėjusiu pasiūlymu ir su kuriuo nusprendžiama sudaryti Sutartį. 

12.9. Esminės Sutarties sąlygos: 
12.9.1. Perkamų Dujų tiekimo aprašymas, reikalavimai ir apimtys nustatytos Techninėje 

specifikacijoje, kuri yra neatskiriama Sutarties dalis. 

12.9.2. Sutartis sudaroma vadovaujantis aktualios redakcijos Taisyklėmis, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu ir Pirkimo dokumentais. 

12.9.3.  Minimalus, papildomas ir maksimalus Dujų kiekis yra nurodytas Techninėje 

specifikacijoje. 

12.9.4. Dujų tiekimas turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 

teisės aktų ir techninėje specifikacijoje (Konkurso sąlygų 1 Priedas) nurodytus reikalavimus. 

12.9.5. Gamtinių dujų kaina Įsigyjančiai organizacijai apskaičiuojama pagal tiekėjo 

pasiūlyme nurodytą formulę. Sutarties galiojimo laikotarpiu formulės dedamosios negali būti 

keičiamos. 

12.9.6. Pasikeitus PVM ir (ar) akcizui gamtinėms dujoms, įsigaliojus naujoms 

reguliuojamoms kainoms ar jų dedamosioms, pirkimo sutartyje nurodyta gamtinių dujų kaina gali 

būti perskaičiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM, reguliuojamos kainos ar jų 

dedamosios ir (ar) akcizo tarifas. Pasikeitus PVM mokesčiui ir (ar) akcizui gamtinėms dujoms, 

įsigaliojus naujoms reguliuojamoms kainoms ar jų dedamosioms, gamtinių dujų kaina bus 

perskaičiuojama nuo įstatymo dėl PVM mokesčio, naujų reguliuojamų kainų ar jų dedamųjų  

įsigaliojimo dienos ir (ar) akcizų įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Šiais atvejais kainų 

perskaičiavimas neįforminamas raštišku šalių susitarimu, visi pakeitimai nurodomi pateiktoje 

sąskaitoje faktūroje. 



 

12.9.7. Gamtinių dujų skirstymo, perdavimo, gamtinių dujų tiekimo saugumo (SGDT) 

dedamosios ar jų dydžiai Sutartyje nustatomi ir apskaičiuojami pagal juos reglamentuojančius 

aktualios redakcijos teisės aktus. 

12.9.8. Tiekėjas įsipareigoja Dujas pristatyti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. 

12.9.9. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Taisyklių 3 punkte nustatyti principai ir 4 punkte 

nurodyti tikslai. 

12.9.10. Įsigyjančioji organizacija turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą, 

prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie tai įspėjusi tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu tiekėjas 

iš esmės pažeidė Sutartį. Tiekėjo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu praleistas 

prievolės įvykdymo terminas; Dujos ar jų tiekimas neatitinka Sutartyje ir/ ar Techninėje 

specifikacijoje nustatytų reikalavimų; tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties 

reikalavimų; tiekėjui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas 

vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais 

procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus; jei tiekėjas dėl savo kaltės negali ir/ arba atsisako vykdyti Sutartyje numatytus 

įsipareigojimus ar bet kokią jų dalį, nepriklausomai nuo tokios dalies vertės; yra kitos aplinkybės, 

numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.  

12.9.11. Sutarties šalys yra materialiai atsakingos viena kitai, jeigu dėl netinkamo šios 

Sutarties sąlygų ar įsipareigojimų vykdymo ir nevykdymo kuri nors šios Sutarties šalis patiria 

nuostolius. 

12.9.12. Jeigu Įsigyjančioji organizacija nesumoka tiekėjui už patiektas Dujas 

Sutartyje nustatytais terminais, tiekėjui pareikalavus, Įsigyjančioji organizacija įsipareigoja 

sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę 

dieną. 

12.9.13. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti Įsigyjančiajai organizacijai dėl Sutarties 

pažeidimo padarytus tiesioginius nuostolius, taip pat atlyginti Įsigyjančiajai organizacijai dėl to 

patirtas visas išlaidas. 

12.9.14. Sutartis įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. 7.00 val. ir galioja 12 mėnesių iki 

2024 m. sausio 1 d. 7.00 val.  Jeigu Sutarties terminui pasibaigus kuri nors iš šalių nėra pilnai 

įvykdžiusi savo įsipareigojimų, tai Sutartis galioja iki visiško šios šalies įsipareigojimo įvykdymo. 

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. 

12.9.16. Sutarties šalys įsipareigoja laikytis REMIT reglamento ir Įgyvendinimo 

reglamento nuostatų bei iš jų kylančių pareigų, kiek šių šalių santykiai pagal Sutartį ir Sutarties 

vykdymas patenka į REMIT reglamento ir Įgyvendinimo reglamento taikymo sritį. 

12.9.17. Sutartis gali būti nutraukta bendru rašytiniu Sutarties šalių susitarimu. 

12.9.18. Sutarties nutraukimo atveju, Sutarties šalys privalo įvykdyti įsipareigojimus, 

kilusius iki Sutarties nutraukimo/ pasibaigimo dienos. 

12.9.19.  Šalys susitaria, kad jeigu kuri nors Sutarties ir/ ar jos priedų sąlyga 

prieštarauja viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms ir/ ar Įsigijančiosios 

organizacijos atlikto Pirkimo sąlygoms, pirmenybė teikiama ir Sutarties Šalių santykiams yra 

taikomos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatos ir/ ar Įsigyjančiosios 

organizacijos atlikto  Pirkimo sąlygos. 

12.9.20. Kitas sąlygas Sutarties šalys aptaria Sutartyje. 

     _________________________________________ 

 

 

 

 


