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„Amber Grid“ valdyba priėmė sprendimą sudaryti sutartį su GIPL vamzdžių konkurso
laimėtoju – Lenkijos bendrovė Izostal
Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ valdyba birželio 25 d.
priėmė sprendimą dėl GIPL statybai reikalingų plieninių vamzdžių pirkimo sutarties sudarymo su
Lenkijos bendrove Izostal S.A. Numatoma sutarties vertė – 26,4 mln. eurų (be PVM). Sprendimas
teikiamas „Amber Grid“ neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, vyksiančiam liepos 23 d. Po
to bus pasirašoma sutartis su viešojo pirkimo laimėtoju Izostal S.A.
„Išsirinkome vieną iš dviejų itin svarbių GIPL projekto partnerių, kurie gamins ir tieks vamzdžius
naujai dujų jungčiai su Lenkija. Esame patenkinti, kad tarptautinis konkursas sulaukė solidžių
bendrovių susidomėjimo. Jungtis aktuali ne tik Lietuvos ir Lenkijos, bet visoms Baltijos šalims,
todėl mums svarbu turėti patikimus ir gerą reputaciją turinčius partnerius. Netrukus tikimės
paskelbti ir GIPL rangos darbų konkurso laimėtoją“, – sakė „Amber Grid“ generalinis direktorius
Saulius Bilys.
GIPL statybos viešųjų pirkimų procedūros buvo pradėtos 2018 m. vasarą. Projektui reikalingų
vamzdžių konkursui galutinius pasiūlymus pateikė 4 bendrovės. Tarptautinio pirkimo laimėtojas
bus atsakingas už plieninių vamzdžių tiekimą 165 km ilgio magistraliniam dujotiekiui Lietuvos
teritorijoje. 700 mm skersmens dujotiekis bus nutiestas nuo Jauniūnų kompresorių stoties Širvintų
rajone iki Lietuvos–Lenkijos sienos Lazdijų rajone.
Artimiausiu metu paaiškės ir antrojo GIPL projekto viešojo pirkimo, susijusio su rangos darbų
įsigijimu, rezultatai. Pasirašius abi – vamzdžių ir rangos darbų – sutartis bus pradėti GIPL
dujotiekio statybos darbai Lietuvos teritorijoje. Planuojama, kad GIPL dujotiekio statyba bus baigta
ir jungtis pradės veikti 2021 m. pabaigoje. Pagal projektą dujotiekio ilgis bus 508 km, iš jų Lietuvos
teritorijoje – 165 km. Visa GIPL projekto vertė – 500 mln. eurų, investicijos Lietuvos pusėje sieks
iki 136 mln. eurų.
Pastačius dujotiekių jungtį bus sukurti pajėgumai, leisiantys Baltijos šalių kryptimi transportuoti iki
27 teravatvalandžių (TWh) gamtinių dujų per metus, Lenkijos kryptimi – iki 21 TWh per metus, o
Baltijos šalių dujų rinkos taps bendros ES dujų rinkos dalimi.
Europos Sąjungos bendrojo intereso projektą „Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ (GIPL)
„Amber Grid“ įgyvendina kartu su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi GAZ-SYSTEM
S.A.

