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GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

Tiekėjas pateikė klausimą dėl atviro konkurso „Gamtinių dujų pirkimas iš tiekėjų 2022-2024

metais“ (pirkimo Nr. SK-72)  pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

Teikiame atsakymą į tiekėjo pateiktą klausimą (klausimo tekstas neredaguotas):

KLAUSIMAS  

„Prašome paaiškinti pirkimo sąlygų punktus:

2.2. <...> Minimalus perkamas dujų kiekis - 80 (aštuoniasdešimt) procentų <...>

Techninės specifikacijos pirma lentelė.

Ar minimalus perkamas dujų kiekis 80% yra nuo indikuotų mėnesinių kiekių, ar nuo bendro 

preliminaraus dujų kiekio 80 956 MWh?„

ATSAKYMAS

Minimalus perkamas dujų kiekis 80 % yra nuo indikuotų mėnesinių kiekių.

Energijos ir kuro pirkimo komisijos pirmininkė                                            Audronė Čepulienė 
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