Pirkimo indeksas – 317.
VPT paskelbimo data – 2018-11-13.
Perkančioji organizacija – AB ,,Šiaulių energija“.
Pirkimo pavadinimas – Gamtinės dujos.

AB ,,Šiaulių energija“ pirkimų komisija patikslina 2019-11-12 konkurso sąlygų dėl
Gamtinių dujų 2019 m. reguliuojamai veiklai šiuos punktus nauja redakcija:
p. 2.3. Dujų pardavimo vieta yra virtualus prekybos taškas, kuriame, teisės aktų nustatyta
tvarka, apskaičiuojama, pagrįsta pripažįstama ir į šilumos ir (ar) karšto vandens kainos kintamąją
dedamąją įtrauktina Įsigyjančiosios organizacijos gamtinių dujų įsigijimo kaina.
p. 2.4. Kiekvieno mėnesio dujų kaina už 1 MWh pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu bus
apskaičiuojama pagal Tiekėjo pasiūlytą metodiką (formulę, aprašą), į kurią turi būti įtrauktos šios
kainos dedamosios:
• Dgaspool – dujų dedamoji lygi ,,Gaspool front month“ indekso reikšmei, nustatomai prieš
dujų tiekimo mėnesį einančio mėnesio paskutinę darbo dieną, pagal informacinės agentūros Argus
Media (leidinyje Argus European Gas) skelbiamą dujų kainą Gaspool biržoje (Eur/MWh);
• P – pastovi dujų kainos dedamoji, išreikšta Eur/MWh;
• kiti Tiekėjo metodikos (formulės/aprašo) paaiškinimai.
Pastaba. Jei, pasibaigus mėnesiui, apskaičiuota gamtinių dujų kaina bus didesnė negu tuo metu
galiojančiuose teisės aktuose pagrįsta pripažįstama ir į šilumos ir (ar) karšto vandens kainos
kintamąją dedamąją įtrauktina Įsigyjančiosios organizacijos gamtinių dujų įsigijimo kaina, gamtinių
dujų kaina turi būti perskaičiuota (sumažinta) iki teisės aktuose nustatytos pagrįsta pripažintinos
Įsigyjančiosios organizacijos gamtinių dujų įsigijimo kainos ribos.
p. 2.5. Preliminarus perkamų dujų kiekis 2019 m. – 58 000 MWh, kuris paskirstomas:
I ketvirtis
sausis
10 000
vasaris
10 000
kovas
8 000

Dujų kiekis ketvirčiais ir mėnesiais:
II ketvirtis
III ketvirtis
balandis
3 500 liepa
1 000
gegužė
1 200 rugpjūtis
1 000
birželis
1 000 rugsėjis
1 000

IV ketvirtis
spalis
3 300
lapkritis
8 000
gruodis
10 000

p. 5.3. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal Konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktą
formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Tiekėjo pavadinimas ir
adresas, Įsigyjančiosios organizacijos pavadinimas ir adresas taip pat užrašas: „Gamtinių dujų 2019 m.
reguliuojamai veiklai pirkimas. Konkurso komisijai. Pasiūlymas. Neatplėšti iki 2018 m. gruodžio 20
d. 10 val. 30 min. (Lietuvos Respublikos laiku)”. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam
Tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
p. 5.6.4. siūlomos kainos nustatymo metodika (formulė, aprašas) už 1 MWh ir 1 MWh dujų
kainos, taikytinos 2018 m. gruodžio mėn. paskaičiavimas virtualiame prekybos taške (2 skaičiai po
kablelio), t. y. pagal 2018 m. lapkričio 30 d. formulės dedamosios reikšmę. Į dujų kainą turi būti
įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su dujų pristatymu virtualiame taške be
PVM.
p. 5.9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2018 m. gruodžio 20 d. 10 val. 30 min. (Lietuvos
Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: AB „Šiaulių
energija”, Pramonės g. 10, Administracinis pastatas, 306 kab. (sekretoriatas), LT-78502 Šiauliai,
Lietuva. Tiekėjo prašymu Įsigyjančioji organizacija nedelsdama pateikia rašytinį patvirtinimą, kad
Tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

p. 5.15. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų, t. y. ne trumpiau nei iki 2019 m. kovo 20 d.
p. 7.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Komisijos posėdyje, kuris įvyks AB ,,Šiaulių
energija” Administracinio pastato III aukšte, Pasitarimų kabinete, Pramonės g. 10, Šiauliai, Lietuva.
Posėdžio pradžia - 2018 m. gruodžio 20 d. 10 val. 30 min. (Lietuvos Respublikos laiku).
p. 9.12. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio Tiekėjo pasiūlymo kaina ar
keičiamas jos nustatymo būdas, pasiūlymo turinys ir kitos pirkimo sutarties sąlygos.
p. 9.17.6. dujų kaina apskaičiuojama pagal laimėjusio Tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainos
nustatymo metodiką (formulę/aprašą) už kiekvieną ataskaitinį mėnesį. Pirkimo sutarties galiojimo
laikotarpiu formulės dedamosios negali būti keičiamos. Jei, pasibaigus mėnesiui, apskaičiuota
gamtinių dujų kaina bus didesnė negu tuo metu galiojančiuose teisės aktuose pagrįsta pripažįstama ir į
šilumos ir (ar) karšto vandens kainos kintamąją dedamąją įtrauktina Įsigyjančiosios organizacijos
gamtinių dujų įsigijimo kaina, gamtinių dujų kaina turi būti perskaičiuota (sumažinta) iki teisės
aktuose nustatytos pagrįsta pripažintinos Įsigyjančiosios organizacijos gamtinių dujų įsigijimo kainos
ribos;
p. 9.17.8. dujų pardavimo vieta yra virtualus prekybos taškas, kuriame, teisės aktų nustatyta
tvarka, apskaičiuojama, pagrįsta pripažįstama ir į šilumos ir (ar) karšto vandens kainos kintamąją
dedamąją įtrauktina Įsigyjančiosios organizacijos gamtinių dujų įsigijimo kaina.
1 Konkurso sąlygų priedas. Pasiūlymas:
2. Tiekėjas....................................... siūlo tiekti gamtines dujas bei patvirtina, kad siūlomos dujos
(Tiekėjo pavadinimas)

visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
Eil.
Nr.

Vieneto kaina,
Suma,
Eur/MWh
Eur
(be PVM)
(be PVM)
1.
Gamtinės dujos
MWh
58 000
*
Viso kaina be PVM
PVM 21 %
Viso kaina su PVM (bendra pasiūlymo kaina)
1 MWh gamtinių dujų kaina Eur be PVM (žodžiais) –................................. Į šią kainą įeina
visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais) – ........................Eur, tame skaičiuje PVM
21 %, kuris sudaro (žodžiais) – …………………… Eur.
Pastaba:
*Reikšmė paskaičiuota 1 MWh (vienos megavatvalandės) gamtinių dujų kaina virtualiame
prekybos taške, taikytina 2018 gruodžio mėn. yra __________________ Eur be PVM (nurodoma
du skaičiai po kablelio) ______________________________________________(suma žodžiais).
Pavadinimas

Mato
vnt.

Kiekis

2 Konkurso sąlygų priedas. Techninė specifikacija:
Perkamų dujų kiekis
I ketvirtis
sausis
vasaris
kovas

10 000
10 000
8 000

Dujų kiekis ketvirčiais ir mėnesiais
II ketvirtis
III ketvirtis
balandis
3 500 liepa
1 000
gegužė
1 200 rugpjūtis
1 000
birželis
1 000 rugsėjis
1 000

IV ketvirtis
spalis
3 300
lapkritis
8 000
gruodis
10 000

