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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

         1.  Balterma ir ko, UAB (toliau – įstaiga, BKO), įmonės kodas – 126356951, Senasis Ukmergės 
kelias 4, Užubalių kaimas, Avižienių sen.,  Vilniaus raj., tel.: 8 5 213 38 17, faks.: 8 5 213 3891, el. 
pašto adresas: a.matuzone@balterma.lt, interneto adresas: http://www.balterma.lt  numato įsigyti 
gamtines dujas. 

2. Pirkimas vykdomas skelbiamų derybų būdu, vadovaujantis, LR Vyriausybės 2014-07-22 
nutarimo Nr. 741 „Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir 
šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių“ (toliau Taisyklių) Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 
(toliau – CK), kitais viešuosius pirkimus ir pirkimo objektą reglamentuojančiais teisės aktais bei 
šiomis konkurso sąlygomis. 

3. Šiose sąlygose vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme. 
4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.  
 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 
 
 5. Pirkimo objektas – Gamtinės dujos. 
          6. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo sutarties šalys ir galioja 12 (dvylika) mėnesių.  
 7. Maksimalus planuojamas įsigyti gamtinių dujų kiekis per 12 mėnesių (nuo 2015-01-01 iki 
2015-12-31) – apie 420 000 m3 dujų arba 4366,74 MWh (+/- 15 procentų nuo planuojamo kiekio).  
          8. Tiekėjo parduodamas kuras turi būti tiekiamas remiantis Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo 
taisyklėmis (TAR, 2014-10-15, 2014-14190), kitų teisės aktų, reglamentuojančių gamtinių dujų 
tiekimą, reikalavimus. 
          9. Tiekėjo parduodamo kuro sudėtis ir kokybė turi atitikti Gamtinių dujų kokybės reikalavimus 
(Valstybės Žinios, 2013.10.10 Nr. 106, Publ. Nr. 5249 aktuali redakcija), kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių gamtinių dujų tiekimą, reikalavimus. 
          10. Sumokėjimo už patiekiamas dujas laikotarpis – ne trumpesnis kaip 30 kaledorinių dienų. 
 11. Tiekėjas konkursui negali teikti alternatyvių pasiūlymų. 
 
 

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 
 

12. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos 
reikalavimus: 
Eil. 
Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 
dokumentai 

13.2 Tiekėjas įregistruotas teisės aktų nustatyta 
tvarka ir turi teisę verstis ta veikla, kuri 
reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. 

Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo 
pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija ir  
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos 
nustatyta tvarka išduota gamtinių dujų tiekėjo 
licencija ar lygiavertis dokumentas, patvirtinantis 
teisę tiekti gamtines dujas.  
 

Pastabos: 
1) jeigu tiekėjas negali pateikti kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, nes atitinkamoje 

šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų 
klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, oficialia tiekėjo 
deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba 
kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai jo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko, 

mailto:a.matuzone@balterma.lt
http://www.balterma.lt/
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arba dėl kitų priežasčių tiekėjas negali pateikti prašomų dokumentų, jis gali perkančiajai organizacijai 
pateikti lygiaverčius įrodymus, pagrindžiančius kvalifikaciją. Priežastis dėl kurių negali pateikti 
reikalaujamų dokumentų ir pateikiamų dokumentų lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas; 
 2) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl 
dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo" ir 1961 m. 
spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. 
Tiekėjams iš valstybių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi teisinės pagalbos sutartis, šių 
dokumentų legalizuoti nereikia, juos pakanka patvirtinti notariškai. Tiekėjų iš valstybių, prisijungusių 
prie 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos „Dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo 
panaikinimo", dokumentai turi būti patvirtinti konvencijoje nustatyta tvarka. 

13. Vietoje lentelės 13.2 punkte nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų 
tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitikimą aukščiau 
nustatytiems reikalavimams, išduotos pažymos kopiją (pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine 
forma).  

14. Jeigu bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, kiekvienas jos narys turi atitikti 
kvalifikacijos reikalavimą, nurodytą lentelės 13.2 punkte. 

15. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė 
melagingą informaciją, kurią BKO gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. 

 
IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

 
16. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį 

arba tinkamai patvirtintą jos kopiją (pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma). Jungtinės 
veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą 
sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Sutartis turi numatyti 
solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip 
pat sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę . 
 17. Jeigu tiekėjas numato sutarties vykdymui pasitelkti subtiekėją (-us), pasiūlyme tiekėjas 
privalo nurodyti, kokį (-ius) subtiekėją (-us) jis ketina pasitelkti, ir pateikti subtiekimo sutarties ar kitų 
dokumentų kopijas, kurie patvirtintų, kad tiekėjui subtiekėjo ištekliai bus prieinami per visą sutartinių 
įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Toks nurodymas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos 
sudaryti pirkimo sutarties vykdymo.  
 

V. MOKĖJIMO SĄLYGOS 
 

        18. Sumokėjimo už patiekiamas dujas laikotarpis – ne trumpesnis kaip 30 kaledorinių dienų 
 

VI. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 
 

19. Tiekėjas patvirtina, kad pateikdamas pasiūlymą sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir, kad 
jo pasiūlyme pateikta informacija ir dokumentai (jų skaitmeninės kopijos) yra teisinga ir apima viską, 
ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 
 20. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą 
arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus 
atmesti. 

21. BKO reikalauja, kad pasiūlymai būtų pateikti paštu užklijuotame voke. 
Pasiūlymai pateikti elekroniniu paštu ar kitomis priemonėmis nebus vertinami. Ant voko turi būti 

užrašytas Tiekėjo pavadinimas ir adresas, taip pat užrašas „Gamtinių dujų pirkimas. Konkurso 
komisijai. Neatplėšti iki 2014-12-22 10 val. ryto.“ 

22. Tiekėjo pasiūlymas pateikiamas lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei 
reikalaujama kalba, turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą.  



4 
 

 23. Tiekėjo pasiūlyme nurodoma kaina visam pirkimo objektui. Pasiūlyme nurodoma kaina 
pateikiama litais. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, 
apimančios viską, tinkamam sutarties įvykdymui. Pasiūlymo kaina pateikiama su 2 (dviem) skaičiais 
po kablelio.  

24. Tiekėjo pasiūlymas privalo būti pasirašytas atsakingo asmens parašu. Jeigu pasiūlymą 
pasirašo pasirašo tiekėjo įgaliotas asmuo, pateikiamas įgaliojimus patvirtinantis dokumentas. 
Pasiūlymo lapai su priedais turi būti sunumeruoti, sutvirtinti tarpusavyje taip, kad negalima būtų jų 
išardyti nepaliekant tokį išardymą patvirtinančių žymių (pavyzdžiui, surišti ar sutvirtinti kniedėmis, tai 
yra sutvirtinti tarpusavyje), ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti Tiekėjo ar jo įgalioto asmens 
parašu. Pasiūlymo (su priedais) paskutinio lapo antrojoje 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 pasiūlymo lapų skaičius.  

25. Tiekėjo pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2014 m.gruodžio 22 d. 10:00 val.. 
26. Tiekėjo pasiūlyme turi būti nurodytas pasiūlymo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti 

60 dienų, terminą skaičiuojant nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme 
nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta šiose pirkimo 
sąlygose. 

27. Kol nesibaigė tiekėjų pasiūlymų galiojimo laikas, BKO turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų 
jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. 

28. BKO turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo 
terminą įstaiga praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems šio konkurso sąlygas bei paskelbia apie 
www.balterma.lt 

29. Tiekėjas pasiūlymą turėtų pateikti pagal 1 priede pateiktą formą. 
30. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 

pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, 
jeigu BKO jį gauna iki pasiūlymų pateikimo termino. 

31. Tiekėjai pasiūlyme gali nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. 
BKO, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos 
informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, kurią sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) 
paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymo aspektai, ir pateikė tai pagrindžiančius dokumentus. 
Konfidencialia informacija nelaikoma pasiūlyme nurodyta kaina. 

32. Į gamtinių dujų pardavimo kainą turi būti įskaityti: 
- visi mokesčiai ir transportavimo išlaidos iki virtualaus prekybos taško, kuriame Tiekėjas 

parduos dujas, o įsigijančioji organizacija jas pirks ir priims. 
-  kiti mokesčiai bei išlaidos, susijusios su pasiūlymo parengimo ir pateikimu. 

 
VII. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

 
33. BKO nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. 
 

VIII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 
 

34. BKO konkurso sąlygų paaiškinimus ir patikslinimus skelbia www.balterma.lt. 
35. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, kreipiantis į BKO 

Įstaiga atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu prašymas gautas 
raštu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. BKO į 
gautą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo 
dienos. BKO, raštu atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, 
kuriems ji pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. Atsakymas 
siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos. 
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36. Nesibaigus tiekėjų pasiūlymų pateikimo terminui, BKO savo iniciatyva turi teisę paaiškinti 
(patikslinti) konkurso sąlygas.  

37. Jeigu BKO konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų 
(patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, 
rengdami pasiūlymus pirkimui, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus).  

38. Organizuoti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų nenumatoma. 
39. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti: Šilumos skyriaus vadovė Asta Matuzonė, 8 5 

213 38 17, faks.: 8 5 213 3891,, el.p. a.matuzone@balterma.lt 
 

IX.  VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS  
 
40. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje. Komisijos posėdis, kuriame 

atplėšiami vokai su pasiūlymais vyks adresu: Balterma ir ko, UAB, Senasis Ukmergės kelias 4, 
Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus raj. Vokų atplėšimo pradžia 2014 m. gruodžio 22 d. 10 val. 00 
min. (Lietuvos laiku).  

41. Į pradinio susipažinimo su teiktais pasiūlymais procedūrą tiekėjai nekviečiami. 
42. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą ir tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir 

palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 
43. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje skelbiamas pasiūlymą pateikusio Tiekėjo 

pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, 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.  

44. Vokai su galutiniais pasiūlymais, bus atplėšiami adresu Balterma ir ko, UAB, Senasis 
Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus raj. Vokai su galutiniais kainos pasiūlymais 
bus atplėšiami Komisijos posėdyje (data ir laikas (Lietuvos laiku) nurodomas kvietime pateikti 
pasiūlymus, kuriuose nurodytos galutinės kainos).  

45. Vokų su galutiniais pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems Tiekėjams ar jų 
įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta 
kaina, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos.  

46 Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę 
Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta 
pasiūlymus pateikę Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai. Jeigu į vokų atplėšimo procedūrą atvyksta 
pateikusio pasiūlymą tiekėjo įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti įgaliojimo originalą. 

47. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, 
tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

48. Tuo atveju, jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos 
žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

 
X. DERYBŲ PROCEDŪRŲ VYKDYMAS, GALUTINIŲ PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS 
 
49. Derybų procedūrų metu Įsigyjančioji/Įgaliotoji organizacija laikysis šių sąlygų: 
52. Įsigyjančioji/Įgaliotoji organizacija derasi atskirai su kiekvienu Tiekėju; 
53. Tiekėjams neteikiama informacija apie kitus derybose dalyvaujančius Tiekėjus, jų tapatybę, 

iki nustatoma pasiūlymų eilė; 
54. derybose dalyvaujantys asmenys negali atskleisti jokios techninės, komercinės ar su 

kainomis susijusios informacijos tretiesiems asmenims; 
55. visiems pakviestiems Tiekėjams taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos 

galimybės ir pateikiama vienoda informacija; teikdama informaciją, įsigyjančioji organizacija neturi 
diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai; 
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56. derybos protokoluojamos; derybų protokolą pasirašo Komisijai pirmininkaujantis asmuo, 
derybose dalyvavę Komisijos nariai ir Tiekėjas, su kuriuo derėtasi, ar jo įgaliotas asmuo;  

57. Tiekėjo pasiūlymas laikomas galutiniu, kai jis be pateisinamos priežasties neatvyksta į 
derybas. 

58. Kvietimas deryboms bus perduodamas raštu: faksu arba el. paštu. Kvietime derėtis bus 
nurodyta: derybų pradžios data ir valanda; pasiūlymo aspektai, dėl kurių bus deramasi; derybų etapai ir 
jų vykdymo tvarka.   

59. Įsigyjančioji/Įgaliotoji organizacija raštu (įteikiant kvietimą į rankas arba faksu, arba                
el. paštu) kvies pateikti galutinius pasiūlymus visus Tiekėjus, kurių pasiūlymai atitiks 
Įsigyjančiosios/Įgaliotosios organizacijos nustatytus reikalavimus.  

60. Galutinis pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas Tiekėjo arba jo įgalioto 
asmens. 

61. Tiekėjas galutinį kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal šių derybų sąlygų 2 priede 
pateiktą formą. Galutinis pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas 
Įsigyjančiosios/Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, Tiekėjo 
pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam Tiekėjui, jeigu pasiūlymas 
pateiktas neužklijuotame voke. 

62. Tiekėjo galutinį pasiūlymą sudaro raštu pateiktų dokumentų visuma: 
63. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti Tiekėjo 

pasiūlymą, kopija (taikoma kai pasiūlymą patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo); 
64. užpildyta derybų sąlygų 2 priede pateikta pasiūlymo forma.  
65. Galutinis pasiūlymas turi būti pateiktas atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai 

atvykus šiuo adresu: Balterma ir ko, UAB, Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Avižienių sen., 
Vilniaus raj. 

 
XI. PASIŪLYMŲ  VERTINIMAS 

 
66. Įsigyjančioji/Įgaliotoji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi mažiausios kainos 

kriterijumi. 
67. Įsigyjančioji/Įgaliotoji 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/Įgaliotoji 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/Įgaliotosios organizacijos 
prašymo išsiuntimo. 

68. Įsigyjančioji/Įgaliotoji 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.  

69. Jeigu Tiekėjas per Įsigyjančiosios/Įgaliotosios 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. 

70. Komisija gali atmesti visus pateiktus pasiūlymus, jeigu visų Tiekėjų pasiūlytos kainos 
Įsigyjančiajai/Įgaliotajai organizacijai per didelės ir nepriimtinos. 

71. Komisija turi atmesti Tiekėjo pateiktą pasiūlymą, jeigu: 
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72. pasiūlymą pateikęs Tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos 
reikalavimų arba Įsigyjančiosios/Įgaliotosios organizacijos prašymu nepatikslina pateiktų netikslių ar 
neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją; 

73. pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų.  
74. Vertinant pasiūlymus bus vertinama vienos MWh kaina be PVM. Nuolaida                        

(už permokėtas gamtines dujas) nebus vertinama. Pasiūlymai bus vertinami kiekvienai pirkimo 
daliai atskirai. 

75.  Pasiūlyme nurodyta gamtinių dujų kaina bus vertinamas litais. Jeigu  pasiūlyme  kaina 
nurodyta užsienio valiuta, ji bus perskaičiuojama litais pagal Lietuvos banko nustatyto ir  paskelbto 
lito ir užsienio valiutos santykį pasiūlymų pateikimo galutinio termino dieną. 

76. 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.  

77. Pranešimas apie laimėjusį pasiūlymą išsiunčiamas visiems pasiūlymus pateikusiems 
Tiekėjams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo. 

 
XII. SUTARTIES SUDARYMAS 

 
78. Įsigyjančioji/Įgaliotoji organizacija iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti bet 

kurias pirkimo procedūras, jeigu atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Iki pirkimo 
sutarties sudarymo visais atvejais nutraukiamos bet kurios pirkimo procedūros, jeigu 
Įsigyjančioji/Įgaliotoji organizacija, siekdama įvykdyti Taisyklių 21 punkte nurodytą sąlygą, pateikia 
pavedimą įsigyti biržoje laimėjusiame pasiūlyme nurodytą energijos ištekliaus kiekį už pasiūlyme 
nurodytą kainą ir sudaromas sandoris. Įsigyjančioji/Įgaliotoji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo 
dienas nuo aplinkybių atsiradimo išsiunčia pranešimus apie tai pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams, o 
jeigu pasiūlymų teikimo terminas dar nepasibaigęs, – papildomai paskelbia apie tai pirkimo skelbime 
nurodytu interneto adresu.  

79. Įsigyjančioji/Įgaliotoji organizacija sudarys pirkimo sutartį su tuo Tiekėju, kurio 
pasiūlymas Komisijos sprendimu pripažintas geriausiu. Geriausią pasiūlymą pateikusiam Tiekėjui ne 
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo raštu pranešama, kad jo pasiūlymas 
pripažintas laimėjusiu, ir nurodoma, iki kurio laiko reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties. 

80. Jeigu laimėtojas raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba nepateikia pirkimo 
dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki Įsigyjančiosios/Įgaliotosios 
organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti sutartį pirkimo 
dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju 
Įsigyjančioji/Įgaliotoji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal 
nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

 

XIII. PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 
 
81. Tiekėjai gali pateikti pretenziją Įsigyjančiajai/Įgaliotajai organizacijai. Pretenzija turi būti 

pareikšta raštu per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią kandidatas sužino arba turi ir gali sužinoti apie 
tariamą savo teisių pažeidimą, bet ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki pirkimo sutarties atidėjimo termino 
pabaigos arba sutarties pasirašymo. Pretenzija, pateikta praleidus šiame punkte nustatytą terminą, 
paliekama nenagrinėta, ir kitą darbo dieną apie tai informuojamas pretenziją pateikęs asmuo.  

82. Įsigyjančioji/Įgaliotoji organizacija privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą 
sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo, taip pat ne vėliau kaip kitą darbo 
dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam Tiekėjui apie priimtą sprendimą.  
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83.  Bet kokie Įsigyjančiosios/Įgaliotosios organizacijos ir Tiekėjų tarpusavio santykiai, 
nenumatyti šiose derybų sąlygose, reguliuojami Lietuvos Respublikos įstatymais, taisyklėmis ir kitais 
teisės aktais. 

 
 

XIV. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
 
84. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Taisyklėse nustatytas sutarties 

sudarymo atidėjimo terminas. Sutarties sudarymo atidėjimo terminas nustatomas 5 kalendorinės 
dienos, kuris prasideda nuo Įsigyjančiosios/Įgaliotosios organizacijos pranešimo apie pasiūlymų eilę ir 
laimėjusį pasiūlymą išsiuntimo visiems pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams dienos. Atidėjimo 
terminas nenustatomas, kai pasiūlymą pateikia vienas Tiekėjas.  

85. Pirkimo sutarties esminės bei kitos sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kurios bus 
įtrauktos į pirkimo sutartį. 

86. Kitos sutarties esminės sąlygos: 
87. Šalių atsakomybė: 
88 Įsigyjančioji organizacija, nesumokėjusi už tiekiamas gamtines dujas sutartyje nustatytais 

terminais, moka Tiekėjui 0,04 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną 
pradelstą dieną.  

89. Tiekėjas, patiekęs mažiau kaip 80 procentų sutartyje numatyto per metus patiekti gamtinių 
dujų kiekio, Įsigyjančiajai organizacijai pareikalavus moka mokestį už įsipareigotą patiekti, bet 
nepatiektą (iki 80 procentų), gamtinių dujų kiekį. 

90. Įsigyjančioji organizacija, nupirkusi mažiau kaip 80 procentų sutartyje numatyto per metus 
nupirkti gamtinių dujų kiekio, Tiekėjui pareikalavus moka mokestį už įsipareigotą nupirkti, bet 
nenupirktą (iki 80 procentų), gamtinių dujų kiekį. 

91. Punktuose 17.3.1.2 ir 17.3.1.3 nurodytas mokestis skaičiuojamas vidutinę metinę svertinę 
gamtinių dujų kainą (per metus Įsigyjančiajai organizacijai apskaičiuotą sumą (Lt) už nupirktas 
gamtines dujas padalijant iš nupirkto gamtinių dujų kiekio (kWh) per metus) padauginant iš sutartyje 
metams numatyto, bet nepatiekto/nenupirkto iki 80 procentų gamtinių dujų kiekio. 

92. Lietuvos Respublikoje įvedus akcizą gamtinėms dujoms, sutarties kaina perskaičiuojama 
t.y. didinama įvesto akcizo dydžiu bei atitinkamai perskaičiuojamas PVM. 

93. Ginčai, kylantys dėl sutarties vykdymo, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu arba 
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

94. Pasikeitus PVM tarifui, PVM bus apskaičiuojamas taikant PVM tarifą galiojantį prievolės 
apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu.   

95. Lietuvos Respublikos nacionalinę valiutą litą pakeitus euru, nuo euro įvedimo dienos visos 
sutarties mokėjimų nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurus, o dydžiai, išreikšti litais, 
perskaičiuojami pagal atsakingų institucijų nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą teisės aktuose 
nustatyta tvarka, tokio perskaičiavimo nelaikant gamtinių dujų kainos ar gamtinių dujų tiekimo sąlygų 
pakeitimu. 

96. Sutarties galiojimo terminas vieni metai. 
   
PRIDEDAMA: 
1 priedas. Pasiūlymo gamtinėms dujoms pirkti forma. 
2 priedas. Galutinio pasiūlymo gamtinėms dujoms pirkti forma. 
3 priedas. Gamtinių dujų techninė specifikacija 
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Derybų sąlygų  
1 priedas 

 
 
 

PASIŪLYMAS  
DĖL GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO 2015 METAMS 

 
2014 m. ________________ d.  

 
 
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 
pavadinimai/ 

 

Tiekėjo   adresas  /Jeigu  dalyvauja  ūkio  
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/  

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
1) derybų skelbime; 
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 
3. Pasirašydamas pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų kopijos yra tikros. 

 
Mes siūlome 2015 m. tiekti gamtines dujas: 
 

       
    Lentelė Nr. 1 

 
Pirkimo 
dalies  
Nr. 

 
Pavadinimas 

 
Kiekis ir Mato vnt. Siūloma kaina,  

Lt/MWh  
virtualiame prekybos 

taške  
 

Siūloma kaina,  
Eur/MWh  

virtualiame prekybos 
taške  

   4366,74 MWh   
I. 

 
Gamtinės dujos   

 
 

   
 
 

    
 

   

VISO   
PVM   

IŠ VISO SU PVM    
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NUOLAIDA (už permokėtas gamtines dujas už ankstesnį 

laikotarpį)  

  

  
 
Derybose pateikiamų dokumentų sąrašas: 

 

Eil. 
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumentų 
puslapių skaičius 

   
   
 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)          A. V. 
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Derybų sąlygų  
2 priedas 

 
GALUTINIS PASIŪLYMAS  

DĖL GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO 2015 METAMS 
 

2014 m. ________________ d.  
 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 
pavadinimai/ 

 

 
Mes siūlome 2015 m. tiekti gamtines dujas už: 
       
    Lentelė Nr. 1 

 
Pirkimo 
dalies  
Nr. 

 
Pavadinimas 

 
Kiekis ir Mato vnt. Siūloma kaina,  

Lt/MWh  
virtualiame prekybos 

taške  
 

Siūloma kaina,  
Eur/MWh  

virtualiame prekybos 
taške  

   4366,74 MWh   
I. 

 
Gamtinės dujos   

 
 

   
 
 

   
VISO   
PVM   

IŠ VISO SU PVM    
 

NUOLAIDA (už permokėtas gamtines dujas už ankstesnį 
laikotarpį)  

  

 
     

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)          A. V. 
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Pirkimo sąlygų  
3 priedas 

 
GAMTINIŲ DUJŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
1. Pirkimo objektas – gamtinės dujos. 
2. Adresas: Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Avižienių sen., Vilniaus raj. 
3. Gamtinių dujų sistemos gamtinių dujų vartojimo pajėgumas – 150 m3 arba1560 kWh per parą. 
4. Gamtinių dujų tiekimo patikimumo grupė – nenutrūkstama. 

          5. Dujų priėmimo vieta -  Virtualus prekybos taškas, kuriame pardavėjas parduoda Dujas, o 
Pirkėjas jas perka ir priima. 

          6. Pirkėjui perduodamų Dujų kokybė privalo atitikti  Lietuvos Respublikos energetikos ministro  
2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.1-194 patvirtintus „Gamtinių dujų kokybės reikalavimus“, ir Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2014 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1-138 patvirtinto „Dėl Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės 
reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo reikalavimus. 

7. Per ataskaitinį laikotarpį už suvartotą gamtinių dujų kiekį atsiskaitoma pagal gamtinių dujų 
suvartojimo matavimo priemonių gamtinių dujų tiekimo vietoje rodmenis.  
 

   
 


	2. Pirkimas vykdomas skelbiamų derybų būdu, vadovaujantis, LR Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 741 „Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių“ (toliau Taisyklių)...
	3. Šiose sąlygose vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.
	4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
	14. Jeigu bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, kiekvienas jos narys turi atitikti kvalifikacijos reikalavimą, nurodytą lentelės 13.2 punkte.

	19. Tiekėjas patvirtina, kad pateikdamas pasiūlymą sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir, kad jo pasiūlyme pateikta informacija ir dokumentai (jų skaitmeninės kopijos) yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
	37. Jeigu BKO konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų p...
	38. Organizuoti susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų nenumatoma.

