AB „Amber Grid“
PIRKIMAS

GAMTINĖS DUJOS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. AB „Amber Grid“ (toliau vadinama – perkantysis subjektas) numato įsigyti gamtines dujas
(toliau vadinama – prekės) ir kviečia dalyvauti pirkime (toliau – pirkimas) bei pateikti savo pasiūlymą.
Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Perkantysis subjektas
siekia, kad vykdant pirkimo sutartis būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės
įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos, nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse.
1.2. Pasiūlymai pirkimui, klausimai ir kiti pranešimai teikiami el. p: J.Kirslys@ambergrid.lt.
Perkantysis subjektas su tiekėjais susirašinėjimą el. paštu vykdo neatskleisdamas kandidatų
(adresatams pranešimai siunčiami naudojant BCC „blind carbon copy“).
1.3. Perkančiojo subjekto kontaktiniai asmenys – Julius Kirslys, tel. +370 685 07120, el.p.:
J.Kirslys@ambergrid.lt;
1.4. Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.
1.5. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:
1.5.1. pirkimo sąlygos (kartu su priedais);
1.5.2. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);
1.5.3. kita pateikta informacija.
1.6. Pirkimo dalyvis atsako už rūpestingą visų dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant pateiktus
dokumentus ir visus išleistus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei
įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba prekių pristatymui. Jei
pirkimo dalyvis laimi pirkimą, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba
sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.
1.7. Tiekėjų pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami
naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, doc ir kt.).
Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas, pasiūlymą, yra deklaruojama, kad kopijos yra
tikros. Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – gamtinės dujos. Pirkimo objekto detalus aprašymas pateikiamas
techninėje specifikacijoje (3 priedas).
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3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1.
Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos
reikalavimus:
Eil. Nr.
3.1.1.

3.1.2.

Kvalifikacijos reikalavimai
Tiekėjas per paskutinius 3 (trejus) metus
iki paraiškų pateikimo termino arba per
laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos
(jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3
(trejus) metus) yra sėkmingai įvykdęs
(arba vykdo) bent 1 (vieną) ar kelias, bet
ne daugiau kaip 3 (tris) gamtinių dujų
pardavimo sutartį (-is), kurios (-ių) (ne
daugiau kaip 3 (trijų) sutarčių) bendra
vertė ne mažesnė nei 400 000 EUR (be
PVM).
Pastaba. Jei tiekėjas teikia informaciją
apie vykdomą(-as) pirkimo sutartį(-is),
laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą
reikalavimą, jei vykdomos(-ų) pirkimo
sutarties (-čių) įvykdyta dalis yra ne
mažesnė kaip 400 000 EUR (be PVM).
Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri
reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
Perkančiajam subjektui pareikalavus, pateikiamas:
a) Tiekėjo vadovo patvirtintas sutarčių sąrašas apie
prekių pardavimą per pastaruosius 3 metus,
nurodant sutarčių vertes, įvykdymo datas ir
gavėjus/užsakovus (jei Tiekėjas veikia trumpiau nei
3 metus, jis pateikia duomenis nuo įregistravimo
datos);
b) Užsakovų pažymos apie nurodytų sutarčių
įvykdymą. Užsakovų pažymose turi būti nurodyta:
sutarčių datos, vertės, įvykdytų dalių vertės, prekių
aprašymas, be to, ar sutartys buvo įvykdytos
tinkamai.

Perkančiajam subjektui pareikalavus, pateikiami
dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis
pirkimo sutarčiai įvykdyti reikalinga veikla
(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
išduota gamtinių dujų tiekimo licencija arba
lygiavertis dokumentas).

4. KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS
4.1. Kvietimas potencialiems tiekėjams pateikti pasiūlymus vienu metu bus išsiųstas el. paštu
ir paskelbtas perkančiojo subjekto internetineme tinklalapyje
www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai.
5. SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI
5.1. Tiekėjas gali prašyti, kad Perkantysis subjektas paaiškintų pirkimo dokumentus. Perkantysis
subjektas atsakys į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą, gautą el. paštu: J.Kirslys@ambergrid.lt,.
5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkantysis subjektas savo iniciatyva turi teisę
paaiškinti (patikslinti) sąlygas. Tokius paaiškinimus (patikslinimus) Perkantysis subjektas paskelbia
internetinėje svetainėje www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai.
5.3. Perkantysis subjektas ir tiekėjai susirašinėja lietuvių arba anglų kalba el. paštu.
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6. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
6.1. Tiekėjas pasiūlymą pateikia tik el. paštu, nurodytu 1.2 punkte. Pasiūlymai, pateikti
popierine forma arba ne perkančiojo subjekto nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti
kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų ir nebus vertinami.
6.2. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su šiomis sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme
pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
6.3. Pasiūlyme Tiekėjas privalo pateikti visų pirkimo aprašyme nurodytų Prekių kainas ir kiekius,
nurodyti pasiūlymo formoje prašomą informaciją. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu pasiūlyme
pateikti ne visų pirkimo sąlygose nurodytų Prekių kiekiai bei kainos.
6.4. Pasiūlymuose nurodomos kainos turi būti išreikštos ir apskaičiuotos taip, kaip nurodyta
sąlygų 2 priedo formoje. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą sąlygų 3 priede nurodytą
kiekį ir apimtis, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių kainą
įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. PVM turi būti nurodomas atskirai. Jeigu pasiūlymuose
kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko
skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio
valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą
orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
6.5. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti pagal šių sąlygų 2 priede pateiktą formą, pridedant
reikalaujamus dokumentus, pateikiant reikalaujamą informaciją, prekių aprašymus.
6.6. Jeigu siūlomos prekės neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, Tiekėjas savo pasiūlyme
gali įrodyti, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus
reikalavimus.
6.7. Pasiūlymas, tiekėjo pasirašytas parašu turi būti pateiktas iki kvietime pateikti pasiūlymus
nurodyto laiko. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės
aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti Tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai
pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo).
6.8. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba. Jei
atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba, turi būti pateiktas tiekėjo patvirtintas
vertimas į reikalaujamą kalbą.
6.9. Pasiūlymų pateikimo terminas nurodytas Perkančiojos subjekto interneto tinklalapyje
www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai. Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymo
pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Perkantysis subjektas praneša
paskelbdamas interneto tinklalapyje.
7. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS
7.1. Tiekėjas teikiamą pasiūlymą gali užšifruoti.
7.2. Tiekėjas užšifravęs pasiūlymą, slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti
tiekėjo pateiktą užšifruotą pasiūlymą, el. paštu J.Kirslys@ambergrid.lt turi pateikti per 15 min. nuo
pasiūlymo termino pabaigos.
7.3. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:
7.3.1. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas
visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina).
7.3.2. Iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios (15 min. po pasiūlymų pateikimo termino) el.
paštu J.Kirslys@ambergrid.lt pateikti slaptažodį, su kuriuo perkantysis subjektas galės iššifruoti
pateiktą pasiūlymą. Tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė
adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiuoju subjektu oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).
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8. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
8.1. Tiekėjų pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija ir pakviesti ekspertai. Pasiūlymai
nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių Tiekėjų atstovams.
Komisija nagrinėja, ar pasiūlymas atitinka sąlygose nustatytus reikalavimus, sąlygas ir kriterijus.
8.2. Perkantysis subjektas gali prašyti tiekėjų patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo
pasiūlymus. Perkantysis subjektas, vertindamas pasiūlymus, radęs pasiūlyme nurodytos kainos ar
sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti tiekėjų per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme
pastebėtas aritmetines klaidas.
8.3. Pasiūlymų atmetimo priežastys:
8.3.1. jeigu pasiūlyme nepateikti visų pirkimo sąlygose nurodytų prekių, paslaugų ar darbų
kiekiai ar jų kainos;
8.3.2. jeigu pasiūlymą pateikęs Tiekėjas per perkančiojo subjekto nustatytą terminą
nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino trūkstamos informacijos ar nepateikė Tiekėjo įgaliojimo
asmeniui pasirašyti pasiūlymą, ar kitų dokumentų;
8.3.3. Tiekėjas nuslėpė informaciją arba jis pateikė melagingą informaciją apie nustatytų
reikalavimų atitikimą, kurią Perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
8.3.4. jei Tiekėjas neatitinka jam keliamų kvalifikacinių reikalavimų;
8.3.5. jei Tiekėjo pasiūlytas įkainis yra nepriimtinas;
8.3.6. jei nustatyti kiti šiose sąlygose numatyti Tiekėjo pasiūlymo atmetimo pagrindai.
8.3.7 Perkantysis subjektas gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinęs jo dalį
nustato, kad pasiūlymas turi būti atmetamas.
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖJUSIO PASIŪLYMO IR SUTARTIES SUDARYMO
9.1. Tiekėjų pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija ir pakviesti ekspertai. Pasiūlymai
nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių Tiekėjų atstovams.
Komisija nagrinėja, ar:
9.1.1. pasiūlymas (-ai) atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, sąlygas ir kriterijus.
9.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal mažiausią kainą be PVM už vieną
MWh.
9.3. Perkantysis subjektas įvertina pateiktus pasiūlymus ir nustato pasiūlymų eilę (išskyrus
atvejį, kai pasiūlymą pateikia tik vienas Tiekėjas). Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo
tvarka.
9.4. Jei kelių pasiūlymų kainos yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesniu į šią eilę
įrašomas Tiekėjas, kurio pasiūlymas el. paštu pateiktas anksčiausiai.
9.5. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą nustato laimėjusiu, jeigu jis
tenkina visas šias sąlygas:
9.5.1. pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, sąlygas ir kriterijus;
9.5.2. Tiekėjas atitinka sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus;
9.5.3. Tiekėjas per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino
informaciją.
9.5.4. Ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra priimtina perkančiajam
subjektui.
9.6. Tiekėjams nedelsiant pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį,
nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo
sutarties (pradėti pirkimą iš naujo), minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.
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9.7. Tiekėjas, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu
ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi sudaryti pirkimo sutartį.
9.8. Jeigu Tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti
arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą
patvirtinančio dokumento (jei reikalaujamas), arba iki Perkančiojo subjekto nurodyto laiko
nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose
nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Perkantysis
subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra
pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
9.9. Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio Tiekėjo kaina ar kitos sąlygos
ir pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių
įstatymų ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Perkantysis subjektas pats turi
sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą
įskaitytas šis mokestis sudarant pirkimo sutartį išskaičiuojamas.
9.10. Perkantysis subjektas bet kuriuo metu iki sutarties sudarymo turi teisę savo iniciatyva
nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
10.1. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias sąlygas.
10.2. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas šių sąlygų 1 priede.
11. PRIEDAI
1 priedas. Sutarties projektas.
2 priedas. Pasiūlymo forma.
3 priedas. Techninė specifikacija.
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Sąlygų 1 priedas
GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.
2020 m. ........ .... d.
Vilnius
AB „Amber Grid“ (toliau vadinama Pirkėjas), atstovaujama ...................................., viena sutarties
šalis, ir ............... (toliau vadinama Pardavėjas), atstovaujama ............................., veikiančio pagal
suteiktus įgaliojimus, kita sutarties šalis, toliau kartu vadinamos šalimis, o atskirai – šalimi, sudarė šią
gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), vadovaudamosi Pirkimų komisijos ......
posėdžio protokolu Nr. ......../.. patvirtintomis gamtinių dujų pirkimo sąlygomis bei pateikto
pasiūlymo sąlygomis.
I. SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI
1. Gamtinės dujos – iš žemės gelmių išgaunamų angliavandenilių mišinys, kuris norminėmis
sąlygomis yra dujinės būsenos ir gali būti tiekiamas į gamtinių dujų sistemą arba ja transportuojamas.
2. Gamtinių dujų pristatymo para – para, per kurią faktiškai tiekiamos ir vartojamos gamtinės
dujos, prasidedanti kiekvienos dienos 7.00 val. ir besibaigianti kitos dienos 7.00 val.
3. Metai – laikotarpis, prasidedantis bet kurių metų sausio 1 d. 7.00 val. ir besibaigiantis kitų
metų sausio 1 d. 7.00 val.
4. Mėnuo – laikotarpis nuo pirmos kalendorinės ataskaitinio mėnesio dienos 7.00 val. iki
pirmos kalendorinės po ataskaitinio mėnesio dienos 7.00 val.
5. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis nuo pirmos iki paskutinės mėnesio kalendorinės
dienos. Kiekvienas ataskaitinis laikotarpis prasideda pirmą ataskaitinio laikotarpio dieną 7.00 val. ir
baigiasi kito ataskaitinio laikotarpio pirmą dieną 7.00 val.
6. ACER agentūra – Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra, įsteigta
vadovaujantis 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 713/2009.
7. Įgyvendinimo reglamentas – Europos Komisijos 2014 m. gruodžio 17 d. įgyvendinimo
reglamentas (ES) Nr. 1348/2014 dėl duomenų teikimo, kuriuo įgyvendinamos REMIT reglamento 8
straipsnio 2 ir 6 dalys.
8. REMIT reglamentas – 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas
(ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo.
9. Techninis vartojimo pajėgumas – maksimalus Pirkėjo suvartojamas energijos (dujų) kiekis,
Pirkėjo įrenginiams dirbant maksimaliu pajėgumu visą laikotarpį (metus). Techninis vartojimo
pajėgumas apima visų Pirkėjo, kaip atskiro ekonominio subjekto, turimų įrenginių Techninius
vartojimo pajėgumus.
10. Vartotojo duomenys – visi ir bet kokie su Pirkėju susiję duomenys, informacija ir
dokumentai, patenkantys į REMIT reglamento ir Įgyvendinimo reglamento taikymo sritį, teiktini ACER
ir (arba) kuriuos būtinai turi gauti Pardavėjas ir (arba) atskleisti Pirkėjas, vadovaujantis šia Sutartimi
ar ryšium su jos vykdymu.
11. Vartotojo prekybos duomenys – duomenys ir informacija apie Pirkėją, kaip tai nustatyta
REMIT reglamente bei Įgyvendinimo reglamente.
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II. SUTARTIES OBJEKTAS
12. Pardavėjas įsipareigoja parduoti (toliau – tiekti), o Pirkėjas – pirkti gamtines dujas (toliau
– dujos) Sutartyje nurodytomis sąlygomis kiekiais ir terminais bei apmokėti už dujas Sutartyje
nustatyta kaina ir tvarka.
III. DUJŲ PRIĖMIMO (PREKYBOS) VIETA IR DUJŲ TIEKIMO LAIKOTARPIS
13. Dujų priėmimo (prekybos dujomis) vieta – virtualus prekybos taškas Lietuvos gamtinių
dujų perdavimo sistemoje.
14. Pagal Sutartį dujos Pirkėjui tiekiamos nuo 2021 m. sausio 1 d. 7.00 val. iki 2022 m. sausio
1 d. 7.00 val.
IV. DUJŲ KIEKIAI IR TERMINAI
15. Pirkėjui tiekiamas dujų kiekis nuo 2021 m. sausio 1 d. 7.00 val. iki 2022 m. sausio 1 d. 7.00
val. Maksimalus perkamas dujų kiekis – 100 000 MWh. (toliau – Maksimalus dujų kiekis), minimalus
kiekis – 25 000 MWh (toliau – Minimalus dujų kiekis).
V. DUJŲ TIEKIMO SĄLYGOS
16. Pirkėjas iki 24-os einamojo mėnesio dienos 15.00 val. teikia Pardavėjui mėnesio dujų
tiekimo grafiką dėl reikalingų kitą mėnesį tiekti paros dujų kiekių. Pardavėjas iki 25-os einamojo
mėnesio dienos 15.00 val. informuoja Pirkėją apie kito mėnesio dujų tiekimo grafiko patvirtinimą arba
jo koregavimą.
Jeigu 24-a ar 25-a einamojo mėnesio diena yra nedarbo ar oficialios šventės diena, tai kito
mėnesio dujų tiekimo grafiko pateikimo termino pabaiga – paskutinės einamojo mėnesio darbo
dienos, einančios prieš to mėnesio 24-ą dieną, 15.00 val., o patvirtinimo termino pabaiga – paskutinės
einamojo mėnesio darbo dienos, einančios prieš 25-ą dieną, 15.00 val.
17. Pirkėjas iki kiekvienos darbo dienos, einančios prieš dujų pristatymo parą, 15.00 val. gali
patikslinti kitą parą Pirkėjui reikalingą tiekti paros dujų kiekį. Pardavėjas iki tos pačios darbo dienos
16.00 val. informuoja Pirkėją apie patikslinto užsakymo patvirtinimą arba jo koregavimą.
Jeigu dujų pristatymo para yra nedarbo ar oficialios šventės diena, Pirkėjas reikalingą tiekti
paros dujų kiekį nedarbo ar oficialios šventės dienomis ir/ar po jų einančiai pirmai darbo dienai gali
tikslinti iki paskutinės darbo dienos, einančios prieš nedarbo ar oficialios šventės dieną (-as), 15.00
val., patvirtinimo ar koregavimo termino pabaiga – tos pačios dienos 16.00 val.
18. Pirkėjas ne vėliau kaip iki kiekvienos darbo dienos 15.00 val. teikia Pardavėjui patikslintą
dujų tiekimo grafiką už praėjusią dujų pristatymo parą. Pardavėjas ne vėliau kaip iki tos pačios darbo
dienos 16.00 val. informuoja Pirkėją apie patikslinto dujų tiekimo grafiko už praėjusią dujų pristatymo
parą patvirtinimą ar koregavimą. Jeigu Pirkėjas nustatytu laiku nepateikia patikslinto dujų tiekimo
grafiko už praėjusią dujų pristatymo parą, Pirkėjui lieka galioti paskutinis Pirkėjui patvirtintas dujų
tiekimo grafikas.
Jeigu dujų pristatymo para yra nedarbo ar oficialios šventės diena, Pirkėjas patikslintą dujų
tiekimo grafiką už nedarbo ar oficialios šventės dieną (-as) gali tikslinti iki pirmos darbo dienos,
einančios po nedarbo ar oficialios šventės dienos (-ų), 15.00 val., patvirtinimo ar koregavimo termino
pabaiga – pirmos darbo dienos, einančios po nedarbo ar oficialios šventinės dienos (-ų) 16.00 val.
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19. Pirkėjas turi teisę patikslinti pasibaigusio ataskaitinio laikotarpio dujų tiekimo grafiką
paromis per penkias darbo dienas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
20. Šalys paskiria savo atstovus, atsakingus už Sutarties vykdymą, kurie neturi teisės keisti ir
(ar) pildyti Sutarties sąlygų:
Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo
(vardas, pavardė, telefonai, kita
kontaktinė informacija):
Pardavėjo paskirtas atsakingas asmuo
(vardas, pavardė, telefonai, kita
kontaktinė informacija):
Šalys turi teisę pakeisti Sutartį dalyje dėl atstovų, atsakingų už Sutarties vykdymą, pakeitimą
kitais atstovais informuodamos viena kitą iš anksto raštu.
VI. DUJŲ KAINA
21. Gamtinių dujų kainos skaičiavimo formulė: ......... (Tiekėjo pasiūlyme nurodyta formulė ir
pastoviosios reikšmės pagal pirkimo sąlygų 2 priedą). Ši Sutartis yra kintamo įkainio Sutartis. Prekės
kaina bus nustatoma faktinio užsakymo metu. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso prekių kiekio. Bus
perkama pagal poreikį ir atsiskaitoma pagal faktiškai pateiktų prekių kiekį ir tinkamai apskaičiuotą
kainą. PVM apskaičiuojamas pagal PVM sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančius tarifus.
VII. SĄSKAITOS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS
22. Apie perkamą Pardavėjo tiekiamų dujų kiekį per ataskaitinį laikotarpį Pirkėjas praneša
Pardavėjui pateikdamas pažymą, parengtą pagal šios Sutarties 45-46 punktų nuostatas.
23. Pardavėjas, vadovaudamasis Pirkėjo pateikta pažyma, iki 5-os kito mėnesio darbo dienos
pažymos pagrindu išrašo ir pateikia Pirkėjui PVM sąskaitą faktūrą už per ataskaitinį laikotarpį
patiektas dujas. Šalys susitaria, kad PVM apskaičiuojamas pagal PVM sąskaitos–faktūros išrašymo
metu galiojančius PVM tarifus.
24. Pardavėjas Pirkėjui pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodo per ataskaitinį laikotarpį
patiektą dujų kiekį, išreikštą megavatvalandėmis (MWh).
25. PVM Sąskaita faktūra teikiama tik elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita faktūra,
atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiama Vykdytojo pasirinktomis
priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkanti elektroninė sąskaita
faktūra gali būti teikiama tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. PVM
sąskaitos faktūros pateikimo diena laikoma jos suformavimo informacinėje sistemoje diena.
26. Pirkėjas už dujas, patiektas per ataskaitinį laikotarpį moka iki 15-os kito mėnesio
kalendorinės dienos pagal Pardavėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, su sąlyga, jeigu sąskaita faktūra
gauta Sutarties 23-25 punktuose nustatytu laiku.
27. Jei pasibaigus ataskaitiniams metams, turi būti skaičiuojamas mokestis (bauda), kuris
nustatytas Sutarties 49 ir 50 punktuose, sąskaita faktūra šiam mokesčiui (baudai) sumokėti turi būti
išrašyta ir kitai šaliai pateikta per 10 dienų nuo pirmojo po ataskaitinių metų einančio mėnesio,
pabaigos. Sąskaita faktūra turi būti apmokėta ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo sąskaitos
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faktūros išrašymo dienos. Jei šalis per nurodytą laikotarpį neapmoka šiame punkte nurodytos
sąskaitos faktūros, kitai šaliai pareikalavus, turi būti skaičiuojami delspinigiai.
28. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais į Šalių nurodytas sąskaitas. Šalis, gavusi kitos
Šalies raštišką sutikimą, gali atsiskaityti ir kita valiuta.
29. Sutartyje nustatytais terminais nesumokėjus už patiektas dujas, Pirkėjui gali būti
skaičiuojami delspinigiai. Delspinigiai skaičiuojami vieną kartą per mėnesį. Apskaičiuota delspinigių
suma kartu su kitais duomenimis nurodoma Sutarties 22-25 punktuose nustatyta tvarka už kitus
ataskaitinius laikotarpius išrašytoje ir pateiktoje sąskaitoje faktūroje. Ši sąskaita faktūra turi būti
apmokėta Sutarties 27 punkte nustatyta tvarka. Jei per ataskaitinį laikotarpį sąskaita faktūra Pirkėjui
neišrašoma ir nepateikiama, tai priskaičiuotų delspinigių suma Pirkėjui pateikiama raštu kartu su
delspinigių skaičiavimo ataskaita.
30. Jeigu paskutinė mokėjimo termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios šventės diena,
tai mokėjimo termino pabaigos diena laikoma pirma po jos einanti darbo diena.
31. Bet koks mokėjimas pagal Sutartį laikomas atliktu tą dieną, kai lėšos įskaitomos į gavėjo
sąskaitą banke. Visi gauti Pirkėjo mokėjimai už patiektas dujas įskaitomi Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse nustatytu eiliškumu, nepriklausomai nuo to, kas nurodyta Pirkėjo mokėjimo
dokumentuose: delspinigiai; skola už sunaudotas dujas per praėjusį ataskaitinį laikotarpį; einamieji
mokėjimai už sunaudotas dujas.
VIII. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
32. Pardavėjas įsipareigoja:
32.1. tiekti dujas šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka;
32.2. nedelsiant informuoti Pirkėją apie ekstremalią situaciją ir imtis priemonių, kad būtų kiek
įmanoma mažiau apribotas dujų tiekimas;
32.3. užtikrinti, kad nepriklausomai nuo to, ar Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis
atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu buvo ar nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi,
jis visą Sutarties galiojimo laikotarpį atitiktų Pirkimo sąlygose ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės
aktuose nustatytą kvalifikaciją ir turėtų teisę tiekti dujas;
32.4. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Sutartis atitiktų taikomus Lietuvos
Respublikos nacionaliniam saugumui svarbių objektų apsaugos įstatymo reikalavimus.
32.5. laikytis kitų šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.
33. Pirkėjas įsipareigoja:
33.1. laiku, šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, mokėti už tiekiamas šios Sutarties
sąlygas atitinkančias dujas;
33.2. laikytis dujų tiekimo grafike nustatyto gamtinių dujų vartojimo režimo;
33.3. nedelsiant informuoti Pardavėją apie avarinę situaciją ar ekstremalią padėtį;
33.4. laikytis kitų šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

IX. REMIT REGLAMENTO VYKDYMO NUOSTATOS
34. Pirkėjas, kaip tai numato Įgyvendinimo reglamento 3 straipsnio 2 dalis, pažymėdamas šį
punktą informuoja ir patvirtina, kad jo Techninis vartojimo pajėgumas, aprašytas 9 punkte, yra:
□ lygus arba didesnis nei 600 000 MWh per metus (žymima X).
35. Pirkėjas Sutarties 34 punkte pažymėdamas savo Techninį vartojimo pajėgumą „X“ ir (ar)
Sutartis sudaroma su tikslu dujas perparduoti, privalo nurodyti šiuos duomenis:
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ACER registravimo kodas
36. Pirkėjas patvirtina, kad 34 punkte nurodytas Techninis vartojimo pajėgumas yra teisingas
ir Pardavėjas gali juo vadovautis. Pirkėjas taip pat patvirtina ir garantuoja, jog Pirkėjui nepažymėjus
minėtame punkte nurodyto „X“, jo Techninis vartojimo pajėgumas yra mažesnis nei 600 000 MWh
per Metus ir Pirkėjas prisiima atsakomybę už visus jam ir (ar) Pardavėjui galinčius kilti neigiamus
padarinius (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, Pardavėjui Komisijos skirtą baudą) dėl Pirkėjo
neteisingai ir (ar) melagingai nurodyto Techninio vartojimo pajėgumo ar kitos informacijos. Bet
kuriuo atveju Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Pardavėją, jei Sutarties galiojimo metu
Vartotojo Techninis vartojimo pajėgumas taptų didesnis arba mažesnis kaip 600 000 MWh per Metus.
37. Atsižvelgiant tiek į Pirkėjo nurodytą Techninį vartojimo pajėgumą, tiek į faktinius Šalių
santykius, Šalys supranta ir įsipareigoja laikytis REMIT reglamento ir Įgyvendinimo reglamento
nuostatų bei iš jų kylančių pareigų, kiek Šalių santykiai pagal šią Sutartį ir Sutarties vykdymas patenka
į REMIT reglamento ir Įgyvendinimo reglamento taikymo sritį.
38. Pardavėjas neteikia Pirkėjo prekybos duomenų (apie Sutartį ir (ar) pavedimus) ir (arba)
pagrindinių Pirkėjo duomenų ACER agentūrai Pirkėjo vardu, nebent Pardavėjo atskiru siūlymu,
Pardavėjui turint galimybes, Šalys sudarytų papildomą rašytinį susitarimą. Pirkėjas yra atsakingas ir
turi pateikti Pirkėjo duomenis ir prekybos duomenis (apie Sutartį ir (ar) pavedimus) ACER agentūrai
savo vardu arba per trečiuosius asmenis.
39. Pirkėjas privalo būti registruotas kaip rinkos dalyvis pagal REMIT reglamento 9 straipsnį ir
pateikti Pardavėjui rinkos dalyvio unikalų identifikavimo kodą (ACER kodas) 35 punkte,
vadovaudamasis Įgyvendinimo reglamento 10 straipsnio 2 dalimi.
40. Pirkėjas yra atsakingas už:
40.1. registravimąsi atitinkamuose registruose ir reguliavimo institucijose (įskaitant nacionalines
reguliavimo institucijas ir ACER agentūrą) siekiant gauti ACER agentūros išduotą registracijos kodą,
kuris identifikuoja Pirkėją kaip rinkos dalyvį, bei yra atsakingas už Pardavėjo informavimą apie
suteiktą ACER registracijos kodą;
40.2. visų ir bet kokių atnaujinimų ir (ar) pakeitimų atlikimą atitinkamuose registruose ir (ar)
reguliavimo institucijose, kurie susiję su bet kokios informacijos pasikeitimu po ACER registracijos
kodo suteikimo Pirkėjui bei atsakingas už paslaugos tiekėjo informavimą apie atliktus veiksmus;
40.3. tinkamą pateikimą Pardavėjui (laiku bei laikantis visų taikomų reikalavimų) visų
duomenų, informacijos ir dokumentų (kurių pagrįstai gali reikalauti Pardavėjas ir kurių Pardavėjas
neturi savo dispozicijoje), kurie yra reikalingi tam, kad Pardavėjas galėtų vykdyti jam kylančias
pareigas pagal REMIT reglamentą ir Įgyvendinimo reglamentą ir perduoti Pirkėjo duomenis ACER
agentūrai.
41. ACER agentūrai ar nacionalinei reguliavimo institucijai paprašius pateikti papildomą
informaciją, susijusią su duomenų teikimu, remiantis REMIT reglamentu, Šalys įsipareigoja
bendradarbiauti ir teikti prašančiai Šaliai visą ir bet kokią pagrįstą pagalbą, įskaitant, bet
neapsiribojant, bet kokią informaciją, kurios neturi prašančioji Šalis, bet kurią turi kita Šalis. Visais
atvejais, jei Vartotojas teikia ACER ar nacionalinei reguliavimo institucijai informaciją, susijusią su
Pardavėju (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, ir iš Pardavėjo įsigytų dujų perpardavimo sandorius, kaip
tai numatyta REMIT reglamente), Pirkėjas įsipareigoja apie tai raštu informuoti Pardavėją. Pirkėjas
įsipareigoja bendradarbiauti su Pardavėju, kiek tai reikalinga Pardavėjo pareigų pagal REMIT
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reglamentą ir Įgyvendinimo reglamentą vykdymui ir tinkamam Sutarties bei Pirkėjo duomenų
notifikavimui ACER agentūrai.
X. DUJŲ APSKAITA
42. Dujų kiekio matavimo vienetas yra viena kilovatvalandė (kWh).
43. Dujų kiekis skaičiuojamas kilovatvalandėmis, esant norminėms sąlygoms (slėgis 1,01325
barų ir temperatūra 0°C).
44. Pirkėjo per ataskaitinį laikotarpį iš Pardavėjo nupirktu dujų kiekiu pripažįstamas pagal
šios Sutarties reikalavimus Pirkėjui per šį laikotarpį patiektas dujų kiekis.
45. Per ataskaitinį laikotarpį Pirkėjo nupirktas dujų kiekis tarp Šalių suderinamas ne vėliau
kaip 5-ą po ataskaitinio laikotarpio einančio laikotarpio darbo dieną. Pažymą apie per ataskaitinį
laikotarpį nupirktą dujų kiekį Pirkėjas pateikia ne vėliau kaip 5-ą po ataskaitinio laikotarpio einančio
laikotarpio darbo dieną.
46. Pažyma pateikiama faksimiliniu ryšiu (elektroniniu paštu) arba kitu Šalims priimtinu
būdu.
47. Pirkėjas pažymoje nurodo per ataskaitinį laikotarpį iš Pardavėjo nupirktą dujų kiekį,
išreikštą kilovatvalandėmis.
XI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
48. Pirkėjas, nesumokėjęs už tiekiamas dujas Sutartyje nustatytais terminais, moka
Pardavėjui 0,03  dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
Pardavėjas, pažeidęs dujų tiekimo terminą, moka Pirkėjui 0,03  dydžio delspinigius už kiekvieną
vėlavimo dieną nuo nepateiktų dujų kiekio vertės iki prievolės įvykdymo dienos. Pardavėjui Sutartyje
nustatytais terminais nepateikus dujų Pirkėjui, Pardavėjas Pirkėjui padengia dujų kainų skirtumą,
susidariusį, jei Pirkėjas įsigijo dujas iš kito tiekėjo ir (ar) biržoje brangiau nei galėjo įsigyti iš Pardavėjo,
per terminą, kuriuo Pardavėjas nesilaikydamas Sutartyje nustatytų terminų nepateikė dujų Pirkėjui –
ši nuostata taikoma tokia apimtimi, kiek atitinkamų Pardavėjo nuostolių nepadengia šiame punkte
nustatyta tvarka apskaičiuotos ir Pardavėjo Pirkėjui sumokėtos netesybos. Pardavėjui nepateikus
dujų Sutartyje nustatytais terminais, nepatiektų Pirkėjui dujų kiekiu, atitinkamai mažinamas Sutarties
15 straipsnyje nurodytas minimalus įsigyjamų dujų kiekis.
49. Pardavėjas, patiekęs mažiau dujų nei Sutarties 15 punkte nurodytas Maksimalus dujų
kiekis (esant Pirkėjo Maksimaliam dujų kiekio poreikiui) ir/ar Pirkėjo pažymoje (-ose) numatytas
patiekti dujų kiekis, Pirkėjui pareikalavus, moka įsipareigojimo mokestį už įsipareigotą patiekti, bet
nepatiektą, dujų kiekį.
50. Pirkėjas, nupirkęs mažiau nei Sutarties 15 punkte numatytas nupirkti Minimalaus dujų
kiekis, Pardavėjui pareikalavus, moka mokestį už įsipareigotą nupirkti, bet nenupirktą dujų kiekio dalį.
51. Sutarties 49 ir 50 punkte nurodytas mokestis skaičiuojamas vidutinę metinę svertinę
dujų kainą (Pirkėjui apskaičiuotą sumą (eurais) už per Sutarties 14 punkte nurodytą laikotarpį
nupirktas dujas padalijant iš nupirkto dujų kiekio (kWh)) padauginant iš per Sutarties 14 punkte
nurodytą laikotarpį įsipareigoto patiekti, bet nepatiekto/įsipareigoto nupirkti, bet nenupirkto dujų
kiekio dalies.
52. Pirkėjas turi teisę sulaikyti mokėjimą už patiektas dujas, jeigu Pardavėjas padarė Pirkėjui
materialinę žalą ir jos neatlygino, arba kitaip pažeidė Sutarties sąlygas bei šių pažeidimų nepašalino.
53. Atsiskaitant priskaičiuotų netesybų (baudų ir delspinigių) suma bus mažinama
Pardavėjo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta Pardavėjui mokėtina suma. Pirkėjas taip pat
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turi teisę į Pardavėjui mokėtinas sumas įskaityti visas ir bet kokias Pardavėjo mokėtinas Pirkėjui
sumas, įskaitant pagal Sutartį mokėtinas nuostolių kompensacijas ir kitas sumas, bei jų dydžiu
susimažinti Pirkėjo mokėtinas sumas Pardavėjui.
54. Jeigu Sutartis vienašališkai nutraukiama dėl Pardavėjo padaryto esminio sutarties
pažeidimo ar dėl aplinkybių, už kurias atsakingas Pardavėjas, Pardavėjas, Pirkėjui pareikalavus,
privalo sumokėti baudą, lygią 30 000 Eur ir atlyginti visus kitus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda.
Šalys patvirtina, kad šiame punkte numatyta bauda yra laikoma minimaliais Pirkėjo nuostoliais dėl
Sutarties nutraukimo.
XII. DUJŲ TIEKIMO RIBOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
55. Pardavėjas turi teisę apriboti arba nutraukti dujų tiekimą:
55.1. raštu įspėjęs Pirkėją ne vėliau kaip prieš 10 dienų, jei Pirkėjas laiku, Sutartyje nustatytais
terminais vėluoja atsiskaityti už patiektas dujas ilgiau nei 30 dienų. Pardavėjas įspėjimą siunčia
paskutiniu Pirkėjo pateiktu adresu vienu iš būdų: paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu
ryšiu ar kitu Sutarties šalių suderintu pranešimo būdu;
55.2. avarinių situacijų, ekstremalios padėties atvejais;
55.3. kai nutraukiamas ar apribojamas dujų tiekimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ir
Pardavėjas neturi pakankamo dujų atsargų rezervo;
55.4. kitais įstatymų, teisės aktų numatytais atvejais.
56. Nutraukus ar apribojus dujų tiekimą dėl Pirkėjo įsiskolinimų, dujų tiekimas atnaujinamas
tik tada, kai Pirkėjas padengia visus įsiskolinimus.
57. Pirkėjas, gavęs Pardavėjo pranešimą apie avarinę situaciją ar ekstremalią padėtį, privalo
nedelsdamas vykdyti Pardavėjo nurodymus.
XIII. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
58. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už šios Sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad ši
Sutartis nevykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu ir, kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima
jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šios Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba
skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
59. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Šalis nedelsiant
faksimiliniu ryšiu, o po to ir raštu, privalo pranešti kitai Šaliai. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės
už Sutarties nevykdymą pagrindu. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti
įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
60. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalis atleidžiama nuo savo
sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 30
dienų.
61. Jeigu pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) išlieka
ilgiau negu 30 dienų, tai bet kuri Šalis, įspėjusi kitą šalį prieš 3 dienas, turi teisę nutraukti šią Sutartį
arba sustabdyti jos vykdymą.
Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius iki nenugalimos
jėgos (force majoure) pradžios, atsiradusius dėl šios Sutarties neįvykdymo bei netesybas.
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62. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis privalo nedelsdama
įvykdyti įsipareigojimus, kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo,
jeigu šalys nesusitarė kitaip.
XIV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
63. Iškilusius nesutarimus ir ginčus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus
susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose. Sutarties sudarymui, galiojimui, aiškinimui, vykdymui, nevykdymo padariniams yra
taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
XV. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS
64. Ši Sutartis gali būti nutraukta Šalims susitarus.
65. Šalis gali vienašališkai nutraukti šią Sutartį, prieš 10 dienų apie Sutarties nutraukimą
įspėjusi kitą šalį, jeigu kita Sutarties Šalis Sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis
Sutarties pažeidimas.
66. Laikoma, kad Pardavėjas padarė esminį sutarties pažeidimą, jeigu (neapsiribojant):
66.1. Pirkėjas dėl Sutartyje nustatytų dujų tiekimo terminų (galutinio ir (ar) tarpinių, jeigu
jie nustatyti) nesilaikymo turi pagrįstą pagrindą manyti, kad Pardavėjas negalės pristatyti dujų
Sutartyje nustatytu laiku;
66.2. Dujos tiekiamos nesilaikant Sutarties V skyriaus nurodytame grafike nustatytų
terminų, ir dėl šio pažeidimo Pardavėjas buvo įspėtas raštu;
66.3. Pardavėjas neteko teisės verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarčiai įvykdyti.
66.3.1. Paaiškėja, kad Sutartis su Pardavėju neatitinka nacionalinio saugumo interesų ir tokio
neatitikimo negalima ištaisyti nepažeidžiant Sutarties ir jai taikomų teisės aktų reikalavimų.
66.4. Pardavėjas pažeidžia kitus savo įsipareigojimus ir toks atitinkamas pažeidimas kitose
Sutarties nuostatose aiškiai įvardijamas kaip Pardavėjo esminis Sutarties pažeidimas;
66.5. Pardavėjas padarė kitą esminį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo
pažeidimą, dėl kurio tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis arba negalimas.
67. Pirkėjas turi teisę nesikreipdamas į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją,
vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai bet kuriuo metu raštu įspėjęs Pardavėją ir nesuteikdamas
Pardavėjui jokių papildomų terminų Sutarties nutraukimo pagrindą sudarančių aplinkybių
pašalinimui, jeigu yra nors vienas iš žemiau nurodytų pagrindų:
67.1. Pardavėjas tampa nemokus;
67.2. Pardavėjui iškelta bankroto byla arba pradedamas Pardavėjo bankroto procesas ne
teismo tvarka;
67.3. Pardavėjui iškeliama restruktūrizavimo byla;
67.4. yra priimtas sprendimas likviduoti Pardavėją (tiek savanoriškai, tiek priverstine
tvarka);
67.5. Pardavėjas raštu pripažįsta Pirkėjui ir/ar kitiems asmenims ar kitaip viešai paskelbia (i)
apie negalėjimą padengti savo esamų įsiskolinimų arba susimokėti būsimų mokėjimų arba (ii) apie
Pirkėjo nemokumą;
67.6. paaiškėja aplinkybės, leidžiančios Pirkėjui pagrįstai manyti, kad Pardavėjas tinkamai
nevykdys Sutartyje numatytų įsipareigojimų (kaip antai, Pardavėjas nevykdo savo finansinių
įsipareigojimų kredito įstaigoms ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko Pardavėjo atžvilgiu
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atitinkamas poveikio priemones, kuriomis atimamos arba iš esmės suvaržomos Pardavėjo teisės,
susijusios su šios Sutarties vykdymu).
68. Pirkėjas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją ne vėliau nei
prieš 30 kalendorinių dienų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
69. Laikoma, kad Pirkėjas padarė esminį Sutarties pažeidimą, jeigu (neapsiribojant), jis
vėluoja atlikti Pardavėjui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus už dujas daugiau nei 30 dienų.
70. Jei Pirkėjas Sutarties galiojimo metu, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliama
bankroto byla, Pardavėjas gali, prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštiškai pranešęs Pirkėjui,
nutraukti šią Sutartį bei reikalauti iš Pirkėjo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.
71. Sutarties nutraukimas atleidžia abi Šalis nuo Sutarties vykdymo, tačiau nepanaikina
teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas. Sutarties
nutraukimo atveju, Sutarties šalys privalo sumokėti iki šios Sutarties nutraukimo atsiradusias skolas.
XVI. SUTARTIES PAKEITIMAS, PAPILDYMAS IR GALIOJIMAS
72. Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai (taip pat ir priedai) galioja, jeigu jie yra sudaryti
raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais.
73. Sutartis gali būti keičiama joje ir (ar) Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta
tvarka ir sąlygomis.
74. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Sutartis galioja iki 2022 m. sausio 1 d. 7.00
val., o finansinių bei visų kitų šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško jų įvykdymo.
XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
75. Klausimai, kurių nereguliuoja ši sutartis, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gamtinių dujų įstatymu, bei kitais Lietuvos Respublikos gamtinių dujų sektorių
reglamentuojančiais teisės aktais.
76. Šalys susitaria, kad Pardavėjas gali būti pakeistas nauja Sutarties šalimi teisės aktų
nustatyta tvarka pasikeitus Pardavėjo (pradinės Sutarties Šalies) juridiniam statusui ir (ar) atskyrus
dalį jo funkcijų ir jas perleidus trečiajam asmeniui, jeigu naujai Sutarties šaliai pereina visos iš Sutarties
kylančios Pardavėjo teisės ir pareigos ir, jeigu toks Pardavėjo (pradinės Sutarties Šalies) pakeitimas
nelemia kitų esminių sutarties pakeitimų, taip pat jeigu su tokiu Sutarties Šalies pakeitimu sutinka
Pirkėjas. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki planuojamo teisių ir pareigų
perėmimo momento apie tai raštu informuoti Pirkėją ir kartu su minėtu raštu pateikti Pirkėjo teisių ir
pareigų perėmėjo (naujos Sutarties šalies) profesinę kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą
patvirtinančius dokumentus. Pardavėjo teisių ir pareigų perėmėjas (nauja Sutarties šalis) privalo
turėti ne mažesnę profesinę kvalifikaciją nei Pardavėjas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis,
kvalifikaciją, ją vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo sąlygose (jeigu atitinkami
reikalavimai nustatyti). Pirkėjas, gavęs Pardavėjo raštą kartu su visais būtinais dokumentais, ne vėliau
kaip per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako
pritarti Pardavėjo pakeitimui nauja Sutarties šalimi. Susitarimas pakeisti Šalį įforminamas Sutarties
77 punkte nustatyta tvarka.
77. Šalys nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoja viena kitą raštu
apie teisinio statuso, pavadinimo, adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimus bei apie aplinkybes, keliančias
grėsmę tinkamam Šalių įsipareigojimų vykdymui pagal šią Sutartį. Nesant tokio pranešimo, visi
dokumentai ar pranešimai vykdant šią Sutartį siunčiami (arba pristatomi) paskutiniu žinomu Šalies
adresu ir laikomi įteiktais tinkamai.
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78. Visi vykdant šią Sutartį Pirkėjo Pardavėjui perduoti ir gauti duomenys ir informacija, taip
pat šios Sutarties pagrindu Pardavėjo atliktais darbais sukurti duomenys ir informacija, yra
konfidencialūs (toliau – konfidenciali informacija). Pardavėjas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai
įsipareigoja laikyti konfidencialią informaciją paslaptyje ir be išankstinio rašytinio atitinkamo Pirkėjo
sutikimo neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims
jokia forma ir būdu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus privalomo informacijos
teikimo atvejus. Pardavėjas, jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja nenaudoti
konfidencialios informacijos bet kokiu būdu, dėl kurio Pirkėjas gali būti padaryta žala / atsirasti
nuostolių. Šiame punkte įtvirtintos pareigos Pardavėjas privalo laikytis 10 metų pradedamus
skaičiuoti nuo visiško Sutarties įvykdymo dienos.
79. Šalys pareiškia, kad perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį, pasekmes ir ją pasirašė kaip
dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
80. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną
Pardavėjui ir Pirkėjui.
81. Šalys sutaria ir patvirtina, kad Šalys, vykdant šią Sutartį, bendradarbiaus lietuvių kalba.
Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai, siunčiami Pirkėjui būtų lietuvių kalba, o
komunikuojant su Pardavėjo atstovais ir darbuotojais, esant būtinybei, būtų užtikrintas reikiamas
vertimas.
82. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių ir anglų (anglų kalba, jei reikalinga)
kalbomis ir yra saugoma ją pasirašiusių Šalių. Jei Sutartis sudaroma lietuvių ir anglų kalba, angliškas
šios Sutarties variantas parengtas remiantis lietuvišku variantu. Jei lietuviškas ir angliškas variantai
nesutaptų, pirmenybė būtų teikiama lietuviškam tekstui.
XVIII. SUTARTIES PRIEDAI
83.

1 priedas. Techninė specifikacija.
2 priedas. Pirkimo sąlygos, jų patikslinimai ir paaiškinimai.
3 priedas. Pasiūlymas, jo patikslinimai ir paaiškinimai.
84. Sutartį sudariusių juridinių asmenų adresai ir rekvizitai
Pirkėjas

Pardavėjas

AB „Amber Grid“
Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius
Tel. +370 5 236 0855, Faks. +370 5 236 0850
El. p. info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt
Įmonės kodas 303090867
PVM mokėtojo kodas LT100007844014
Atsiskaitomojisąskaita LT71 7044 0600 0790 5969
AB SEB bankas

_____________________________

_____________________________
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Sąlygų 2 priedas
PASIŪLYMAS
DĖL GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO*
____________________
(Data)

____________________
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja
ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių
pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
Telefono numeris
Fakso numeris
El. pašto adresas
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.
2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, kuriame
nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti
pirkimo sutartį, prekių kainas ir kitą sąlygose nurodytą informaciją.
3. Mes siūlome šias prekes :
Prekės pavadinimas
Gamtinės dujos

Maksimalus kiekis
100 000 MWh

Minimalus kiekis
25 000 MWh

4. Gamtinių dujų pristatymo vieta – virtualus prekybos taškas Lietuvos gamtinių dujų perdavimo
sistemoje.
5. Apmokėjimo terminas - už prekes, tiekiamas ataskaitinio laikotarpio paskutinę mėnesio dieną,
perkantysis subjektas moka iki 15-os kito mėnesio kalendorinės dienos pagal Tiekėjo pateiktą PVM
sąskaitą faktūrą. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą už tiekiamas prekes pateikia iki 5-os kito mėnesio
darbo dienos.
6. Perkamų gamtinių dujų pristatymo laikotarpis – 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. sausio 1 d.
7. Kainos nurodytos šioje lentelėje:
Prekės pavadinimas
Gamtinės dujos
2021 m. sausio 1 d. –
2022 m. sausio 1 d.

Maksimalus
kiekis
metams

Mato vnt.

100 000

MWh

Pagal formulę apskaičiuota
vieneto kaina,
Eur be PVM* **

Suma,
Eur be PVM
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Bendra pasiūlymo kaina be PVM – ___________________________________________EUR.
(skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, išskyrus PVM.
* Dujų kaina yra apskaičiuojama pagal Pasiūlyme nurodytą formulę ir pagal 2020 m. lapkričio 23
dienos žinomus duomenis apie dujų kainos apskaičiavimo formulių kintamųjų prognozuojamas
reikšmes. Skaičiavimams naudojamas perkamų gamtinių dujų kiekio tiekimas laikotarpio eigoje lygiu
grafiku.
Taip pat Tiekėjas turi nurodyti dujų kainos apskaičiavimui naudotas kintamųjų reikšmes bei pateikti
duomenų apie dujų kainos apskaičiavimo formulės kintamųjų prognozuojamas reikšmes šaltinius ir
tai įrodančius dokumentų išrašus ar jų kopijas visam sutarties laikotarpiui, t.y. perkančiojo subjekto
nustatytą dieną, fiksuoti kintamosios dalies prognozes 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. sausio 1 d.
laikotarpiui, kiekvienam mėnesiui, pagal 8 punkte nurodyto šaltinio teikiamus duomenis.
Tiekėjas, taikydamas kintamo įkainio būdą, turi aiškiai nurodyti kintamą dalį, kaip ji apskaičiuojama,
koks priedas ir (ar) nuolaida taikoma.
** Pasiūlymų palyginimui nurodomas sąlyginis prekių kiekis ir kaina. Prekės kaina bus nustatoma
faktinio užsakymo metu. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nurodyto kiekio nupirkti. Bus perkama
pagal poreikį ir atsiskaitoma pagal faktiškai pateiktų prekių kiekį ir tinkamai apskaičiuotą kainą.
8. Gamtinių dujų kaina 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. sausio 1 d. laikotarpiu apskaičiuojama pagal
šią formulę(-es), nustatytą(-as) kintamo įkainio sutarties kainos apskaičiavimo būdu:
Gamtinių dujų kaina = kintama reikšmė* + tiekėjo priedas – tiekėjo nuolaida
* kintama reikšmė – gamtinių dujų kainos dedamoji, lygi „Gaspool front month“ indeksui. Šiai
kintamai reikšmei negali būti nustatyta žemutinė riba.
9. Dujų kainos apskaičiavimui
.....................................................

naudota

kintama

dalis,

priedas

ir

(ar)

nuolaida:

10. Skaičiavimai atlikti remiantis šiais duomenų apie dujų kainos apskaičiavimo formulės kintamųjų
prognozuojamas reikšmes šaltiniais:
................................................................................................................................................................
.................................................................................
11. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus .
Eil. Nr.
Prekių (paslaugų) techniniai rodikliai
Rodiklių reikšmės

12. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių skaičius
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13. Pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.
14. Patvirtindami, kad mums yra žinoma, jog Perkantysis subjektas turi užtikrinti, kad pasiūlyme
esančios informacijos atskleidimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems tiekėjų
interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, informuojame, jog šiame punkte
nurodyta informacija yra konfidenciali1:
Eil. Nr.
14.1.
...

Pateikto dokumento pavadinimas

1

Lentelėje pateikiama informacija apie pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tiekėjas privalo
nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas
Tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tuo atveju, jei lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Perkantysis subjektas laikys, kad ta pasiūlymo
informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.
Atkreipiame dėmesį, kad Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl Tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos
konfidencialumo, jis kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Perkančiojo
subjekto nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba
pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.
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Sąlygų 3 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.

Perkamų gamtinių dujų kiekis: maksimalus – 100 000 MWh., minimalus kiekis – 25 000 MWh.

2.

Perkamų gamtinių dujų pristatymo laikotarpis – nuo 2021 m. sausio 1 d. 7.00 val. iki 2022 m.
sausio 1 d. 7.00 val.

3.

Gamtinių dujų kiekis skaičiuojamas kilovatvalandėmis, esant norminėms sąlygoms (slėgis
1,01325 barų ir temperatūra 0 °C).

4.

Gamtinių dujų pristatymo vieta – virtualus prekybos taškas Lietuvos gamtinių dujų perdavimo
sistemoje.
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