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AB „AMBER GRID“ 
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2019 m. birželio 25 d.  Nr. 8 
Vilnius 

 

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas 303090867, buveinė registruota adresu Savanorių pr. 28, LT-03116 
Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė), 
valdybos posėdis įvyko 2019 m. birželio 25 d. nuo 8:30 val. iki 12:00 val. Posėdžio vieta – Bendrovės buveinėje. 

Posėdyje dalyvavo Bendrovės valdybos nariai: Nemunas Biknius, Nerijus Datkūnas, Algirdas Juozaponis, Rimvydas 
Štilinis (dalyvavo el. paštu  taip, kaip tai nustatyta AB „Amber Grid“ valdybos darbo reglamento 47 punkte), 
Sigitas Žutautas. Posėdyje dalyvavo 5 iš 5 išrinktų ir einančių pareigas valdybos narių. Kvorumas nustatytas, 
valdyba gali priimti sprendimus (nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso posėdžio metu). 

Posėdžio pirmininkas: valdybos pirmininkas Nemunas Biknius. Posėdžio sekretorė: valdybos sekretorė Dovilė 
Juknevičiūtė. Posėdyje dalyvaujantys kviestiniai asmenys yra nurodyti žemiau prie kiekvieno iš darbotvarkės 
klausimo.  

Valdybos nariai patvirtino, kad valdybos posėdis sušauktas tinkamai, laikantis nustatytų procedūrų ir apie posėdį 
iš anksto pranešus visiems valdybos nariams. Atsižvelgiant į tai, kad pastabų posėdžio darbotvarkei nebuvo 
pateikta, valdybos nariai pritarė iš anksto pasiūlytai ir elektroniniu paštu suderintai posėdžio darbotvarkei, kurios 
klausimai buvo nagrinėjami žemiau nurodytu eiliškumu. 

Protokole vartojami sąvokų sutrumpinimai, kurie buvo pateikti 2019 m. birželio 25 d. valdybos posėdžiui. 

Darbotvarkė: 

Nr. Klausimas ir jį pristatantys asmenys 

1.  <...> 
 

2.  Dėl GIPL statybai reikalingų vamzdžių pirkimo sutarties sudarymo ir esminių jos sąlygų 
patvirtinimo 
 

3.  <...> 
 

4. <...> 
 

5. <...>  
 

6. <...> 
 

7. <...> 
 

8. <...> 
8.1. <...>  

 
<...> 

2. Dėl GIPL statybai reikalingų vamzdžių pirkimo sutarties sudarymo ir esminių jos sąlygų 
patvirtinimo. 

Informacija šiuo klausimu pristatyta pagal iš anksto pateiktą medžiagą.  

BALSUOTA: „už“ – visi valdybos nariai. 

NUTARTA: 

1. Sudaryti GIPL statybai reikalingų vamzdžių pirkimo sutartį ir patvirtinti esmines vamzdžių 
pirkimo sutarties sąlygas: 

- pirkimo objektas - 167 661 m Izoliuotų polimerine danga bei neizoliuotų magistraliniams 
dujotiekiams skirtų plieninių vamzdžių. 
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Pagrindinės vamzdžių charakteristikos ir kiekiai: 

 
 

Išorinis 
skersmuo 
(mm) 

Sienutės storis 
(mm) 

Plienas Kiekis (m) 

Dujotiekio projektinis slėgis 54 bar 

711 

(HDD 
ruožams) 

12,5 L415 ME 3000 

711 8,0 L415 ME 124 300 

711 8,0 (neizoliuoti, 
suvirinimo 
bandiniams) 

L415 ME 24 

711 8,8 L415 ME 9 130 

711 11,0 L415 ME 13 570 

508 8,0 L415 ME 323 

Dujotiekio projektinis slėgis 84 bar 

711 11,0 L485 ME 17 290 

711 11,0 
(neizoliuoti, 
suvirinimo 
bandiniams) 

L485 ME 24 

IŠ VISO   167 661* 

 Pastaba:  
* Nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus. AB „Amber Grid“ turi teisę 
perkamų prekių kiekį mažinti arba padidinti ne daugiau nei 5 proc. nuo 
nurodyto prekių kiekio. 

Perkami vamzdžiai turi būti nauji, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau nei 
2019 metais. Tiekėjas vamzdžius privalo pristatyti dalimis 2019 -2021 
metais. 

 Vamzdžiai bus tiekiami nustatytu grafiku ir pagal atskirus AB „Amber Grid“ 
užsakymus.     

- sutarties šalys - AB „Amber Grid“ ir Izostal S.A.; 

- sutarties kaina -  26.424.901,09 Eur be PVM; 

- sutarties 
galiojimo 
terminas -  

2021 m. gruodžio 31 d.; 

- kitos sąlygos - Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis - ne mažesnis kaip 10 % sutarties 
kainos be PVM dydžio. 

2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį suderinti kitas sąlygas ir su 
Izostal S.A. sudaryti sutartį dėl GIPL statybai reikalingų vamzdžių prikimo. 

3. Šis valdybos sprendimas įsigalios, kai AB „Amber Grid“ visuotinis akcininkų susirinkimas priims 
sprendimą pritarti valdybos sprendimui sudaryti sutartį ir patvirtinti jos esmines sąlygas. 

<...> 
 

Valdybos pirmininkas   / parašas /   Nemunas Biknius 
 
 
Valdybos sekretorė  / parašas /   Dovilė Juknevičiūtė 


