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I. NAUDOJAMOS SĄVOKOS 

 

Taisyklėse vartojamos sąvokos didžiąja raide turi toliau nurodytas reikšmes: 

Akcijos reiškia Amber Grid nuosavybės teise priklausančias 2 016 300  

paprastąsias vardines 0.19 Eur nominalios vertės akcijas, kurios 

sudaro 66 procentų Bendrovės įstatinio kapitalo ir suteikia 66 

procentų balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, 

suprantamas kaip Bendrovės kontrolinis akcijų paketas 

 

Amber Grid reiškia AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas 303090867, 

buveinės adresas: Laisvės pr. 10, LT-04125 Vilnius, Lietuva. 

 

Akcijų kaina reiškia Galutiniame pasiūlyme bei Sutartyje nurodytą Akcijų 

kainą. 

 

Bendrovė reiškia UAB GET Baltic, užsiimančią gamtinių dujų 

elektroninės prekybos sistemos administravimo veikla, įsteigtą 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, registruotą 

adresu Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, Lietuva, juridinio 

asmens kodas 302861178, įregistruotas įstatinis kapitalas 

sudaro 580 450 Eur ir yra padalytas į 3 055 000 paprastųjų 

vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0.19 Eur, 

suteikiančių 100 procentų balsų Bendrovės visuotiniame 

akcininkų susirinkime. 

 

Dalyvis reiškia Paraišką Procese pateikusį sunteresuotą ūkio subjektą, 

kuris atitina Taisyklėse nurodytus Kvalifikacinius reikalavimus 

ir yra pakviestas į konsultacijas Taisyklėse nustatyta tvarka. 

Dalyviu gali būti bet kokios teisinės formos juridinis asmuo, 

viešasis juridinis asmuo, užsienio juridinis asmuo arba kitas 

ūkio subjektas, įsteigtas pagal užsienio valstybės teisę ir 

neturintis juridinio asmens statuso, taip pat Lietuvos 

Respublikoje įsteigti Europos Sąjungos valstybėse narėse ir 

kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių 

įmonių filialai. 

Dalyviu negali būti subjektas, kuris yra susijęs su Proceso 

parengimu, vykdymu ar įgyvendinimu ir jei dėl to galėtų būti 

pažeistas Dalyvių lygiateisiškumo principas. 

 

Diena reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei 

kitas oficialias nedarbo dienas Lietuvos Respublikoje. 

 

Elektroninės priemonės reiškia Komandos pasirinktus saugius telekomunikacinius 

kanalus, virtualius duomenų kambarius, elektroninį paštą ir (ar) 

kitus technologinius įrankius, kuriais Komanda komunikuos 

(gaus ir (ar) pateiks) informaciją Suinteresuotiems ūkio 



 

5 

 

subjektams/Dalyviams, apie kuriuos Suinteresuoti ūkio 

subjektai/Dalyviai bus informuoti Proceso metu. 

 

EPSO-G grupės akcijų 

pardavimo sandorių 

sudarymo politika 

reiškia UAB „EPSO-G” valdybos 2021 m. spalio 29 d. 

sprendimu patvirtintą UAB „EPSO-G“ grupės akcijų pardavimo 

sandorių sudarymo politiką ir visus jos vėlesnius pakeitimus. 

 

Galutinis pasiūlymas 

 

reiškia Dalyvio pagal Taisyklių priede Nr. 8 nurodytą formą 

pateiktą galutinį pasiūlymą, pagal kurį Dalyvis patvirtina, kad 

yra pasirengęs sudaryti Sutartį.  

 

Komanda reiškia Amber Grid generalinio direktoriaus įsakymu sudarytą 

Proceso komandą, vykdančią Procesą. 

Konfidencialumo 

įsipareigojimas 

reiškia Dalyvio pagal Taisyklių priede Nr. 10 pateiktą formą 

Amber Grid pateiktą dokumentą, kuriuo Dalyvis patvirtina 

įsipareigojantis neatskleisti Proceso metu gautos 

konfidencialios informacijos. 

 

Konfidencialumo 

pasižadėjimas 

reiškia Komandos nario ar eksperto rašytinį pasižadėjimą, kad 

jis tretiesiems asmenims neteiks informacijos, kurios 

atskleidimas prieštarautų taikomų įstatymų reikalavimams, 

visuomenės interesams ar pažeistų teisėtus Dalyvių, Bendrovės 

ir (ar) Amber Grid interesus. 

 

Kvalifikacijos reikalavimai reiškia Taisyklių priede Nr. 2  Dalyviui keliamus reikalavimus 

dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos 

reikalavimus. 

 

Kvalifikacijos vertinimas 

 

reiškia Taisyklių 3 priede nurodyta tvarka atliekamą 

patikrinimą, siekiant nustatyti: 

(i) ar nėra Dalyvio pašalinimo pagrindų, ir 

(ii) ar Dalyvis atitinka kvalifikacijos reikalavimus. 

 

Nešališkumo deklaracija reiškia Komandos nario ar eksperto pareiškimą raštu, kad jis yra 

nešališkas Dalyvių atžvilgiu. 

 

Paraiška reiškia Suinteresuoto ūkio subjekto pagal Taisyklių priede Nr. 4 

nurodytą formą, kartu su pagrindžiančiais dokumentais, Amber 

Grid pateikiamą paraišką, kurioje išreiškiamas pageidavimas 

dalyvauti Procese, bei pateikiama Taisyklėse reikalaujama 

informacija. 

 

Pasiūlymas reiškia pagal Taisyklių priede Nr. 8 nustatytą formą Dalyvio 

pateiktų dokumentų ir duomenų visumą, kurioje išreikštas 

pageidavimas įsigyti Akcijas pagal Amber Grid nustatytas 

Taisykles. Pasiūlymas apima Pirminį pasiūlymą ir Galutinį 

pasiūlymą kartu. 
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Pirminis pasiūlymas reiškia pagal Taisyklių priede Nr. 8 nurodytą formą, kartu su 

pagrindžiančiais dokumentais Dalyvio pateikiamą išsamų 

neįpareigojantį Akcijų kainos pasiūlymą kartu su kita 

Taisyklėse reikalaujama informacija. 

 

Prašymas reiškia pagal Taisyklėse nustatytą tvarką Dalyvio arba 

Suinteruosto ūkio subjekto Amber Grid pateiktą su Procesu 

susijusį klausimą ar prašymą dėl Taisyklių ir/ar Proceso 

paaiškinimo ar patikslinimo. 

 

Sutartis 

 

reiškia įgyvendinant Procesą sudaromą Akcijų pirkimo - 

pardavimo sutartį dėl Akcijų, tarp Procesą laimėjusio Dalyvio ir 

Amber Grid sudaromą Akcininkų sutartį ir visus kitus 

susitarimus bei sutartis sudaromas tarp Amber Grid ir 

laimėjusio Procesą Dalyvio kaip tai nustatyta šiose Taisyklėse. 

 

Suinteresuotas ūkio subjektas reiškia ūkio subjektą, ketinantį teikti Paraišką ir dalyvauti 

Procese. 

 

Taisyklės 

 

reiškia šias Proceso Taisykles ir jų priedus, taip pat visus jų 

patikslinimus, paaiškinimus. 

 

Valstybės turtinių ir 

neturtinių teisių įgyvendinimo 

valstybės valdomose įmonėse 

tvarkos aprašas 

reiškia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. 

nutarimu Nr. 665 patvirtintą Valstybės turtinių ir neturtinių 

teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos 

aprašą. 

 

Viešo pardavimo procesas 

(toliau – Procesas) 

reiškia pagal Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo 

valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašą, EPSO-G grupės 

akcijų pardavimo sandorių sudarymo politiką ir pagal šias 

Taisykles Amber Grid vykdomą viešą konkursą, kurio metu 

siekiama atrinkti Bendrovės Akcijų pirkėją ir tuo tikslu su 

atrinktu didžiausią kainą pateikusiu Dalyviu (arba Taisyklėse 

nustatyta tvarka, keliais Dalyviais) vedamas derybas, siekiant 

susitarti dėl Amber Grid reikalavimus atitinkančių Galutinių 

pasiūlymų sąlygų, kurių pagrindu bus sudaroma Sutartis, bei 

kitus šiose Taisyklėse aprašytus veiksmus. 
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II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. PARDUODANČIOJI ŠALIS IR BENDROVĖ 

1. Procesą įgyvendina ir Akcijas parduoda AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas 

303090867, buveinės adresas: Laisvės pr. 10, LT-04125 Vilnius, Lietuva.  

2. Amber Grid yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už 

gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, 

gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Amber Grid šią veiklą 

vykdo nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d., kai įsigaliojo Amber Grid Valstybinės energetikos 

reguliavimo tarybos išduota laikina gamtinių dujų perdavimo licencija. 2015 m. balandžio 

10 d. Amber Grid išduota neterminuota perdavimo veiklos licencija ir Amber Grid paskirta 

perdavimo sistemos operatoriumi. Amber Grid priklauso valstybės valdomai energijos 

perdavimo ir mainų įmonių grupei UAB „EPSO-G“, dalis Amber Grid akcijų yra 

listinguojamos NASDAQ OMX Vilnius. Daugiau informacijos apie UAB „EPSO-G“ įmonių 

grupę skelbiama interneto svetainėje www.epsog.lt. Amber Grid valdo 100 proc. UAB GET 

Baltic įstatinio kapitalo. UAB GET Baltic – bendrovė, turinti gamtinių dujų rinkos 

operatoriaus licenciją, organizuojanti ir vystanti prekybą gamtinių dujų biržoje Lietuvoje, 

Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Daugiau informacijos apie UAB GET Baltic galima rasti 

internetiniame puslapyje www.getbaltic.com.  

3. Komandą sudarantys asmenys yra įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su Dalyviais ir gauti iš jų 

bet kokią komunikaciją, susijusią su Procesu.  

4. Amber Grid siekia atrinkti Akcijų pirkėją atitinkantį Taisyklėse keliamus Kvalifikacinius 

reikalavimus ir pateikusį didžiausią Akcijų kainą. 

 

2. INFORMACIJA APIE PROCESĄ 

5. Procesas organizuojamas ir vykdomas bei Akcijos parduodamos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos 

aprašu, EPSO-G grupės akcijų pardavimo sandorių sudarymo politika ir šiomis Taisyklėmis. 

6. Dalyvis atrenkamas ir su juo Sutartis pasirašoma viešos procedūros – Proceso būdu, 

atsižvelgiant į EPSO-G grupės akcijų pardavimo sandorių sudarymo politiką ir Valstybės 

turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašą.  

7. Skelbimas apie šį Procesą paskelbtas internetiniamme tinklapyje www.ambergrid.lt ir 

www.epsog.lt Amber Grid ir (ar) Komanda turi teisę pasirinkti ir kitą paskelbimo vietą 

informacijos apie Procesą viešinimui.  

8. Procesą vykdo Komanda. Komandos nariai yra pasirašę Konfidencialumo pasižadėjimus ir 

Nešališkumo deklaracijas. Visi Komandos posėdžiai yra protokoluojami. Konsultuoti 

Komandą klausimais, kuriems reikia specialių žinių, ar juos įvertinti Amber Grid turi teisę 

pakviesti teisinės, techninės, finansų ar kitos reikiamos srities ekspertus. Ekspertai Komandos 

darbe dalyvauja tik pasirašę Konfidencialumo pasižadėjimus ir Nešališkumo deklaracijas. 

9. Procesas vykdomas vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, 

skaidrumo, proporcingumo, konfidencialios informacijos apsaugos, teisingos akcijų kainos 

nustatymo principais.  

10. Visiems atitinkamos Proceso stadijos Dalyviams taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos 

vienodos galimybės ir, kiek tai įmanoma atsižvelgiant į Dalyvių pateiktos informacijos 

konfidencialumą, pateikiama vienoda informacija. 

https://www.epsog.lt/lt/
https://www.getbaltic.com/en/
http://www.ambergrid.lt/
http://www.epsog.lt/
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11. Amber Grid bet kuriuo metu iki Sutarties sudarymo savo laisva nuožiūra turi teisę nutraukti 

Proceso procedūras be neigiamų pasekmių Amber Grid ar Bendrovės atžvilgiu, t.y. nei Amber 

Grid, nei Bendrovė neatlygins Suinteresuotiems ūkio subjektams ar Dalyviams jokių išlaidų 

ar sąnaudų, patirtų dėl dalyvavimo Procese ar rengimosi dalyvauti Procese, o taip pat jokių  

negautų pajamų ar kitų netiesioginių nuostolių. Atitinkamai visi Suinteresuoti ūkio subjektai 

ar Dalyviai pasirenka dalvyauti Procese išimtinai savo rizika ir sąskaita.  

12. Bet kokia su šiuo Procesu susijusia informacija keičiamasi, Taisyklių paaiškinimai, 

pranešimai ir / ar kitas Komandos bei Suinteresuotų ūkio subjektų / Dalyvių susirašinėjimas 

vykdomas Elektroninėmis priemonėmis, lietuvių arba anglų kalbomis (išskyrus konkrečius 

atvejus, kai Taisyklėse nurodyta kitaip).  

13. Amber Grid neįsipareigoja teikti informacijos ar dokumentų, susijusių su Procesu, ne lietuvių 

kalba, todėl Suinteresuoti ūkio subjektai, privalo tai įsivertinti planuodami dalyvauti Procese. 

Suinteresuotas ūkio subjektas, norėdamas dalyvauti Procese ir pateikti Paraišką, Pasiūlymus, 

Prašymus ir kitą informaciją, bei ją (išskyrus įstatymų nustatyta tvarka viešai skelbiamą 

informaciją) gauti iš Amber Grid, privalo ją pateikti Elektroninėmis priemonėmis, kurias 

nurodys Komanda Proceso metu (suteiks reikalingas prieigas, galimybę prisijungti ir kt., jeigu 

bus reikalinga). 

14. Dalyviui, pakviestam pateikti Pirminį pasiūlymą bei pasirašiusiam Konfidencialumo 

įsipareigojimą, Amber Grid sudarys galimybę susipažinti su Bendrovės dokumentais (ta 

apimtimi, kiek tai leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus) kaip tai numatyta Taisyklių 36 

punkte. 

15. Akcijų paketas į dalis neskirstomas ir turės būti įsigytas pilna apimtimi. Pasiūlymai dėl dalies 

Akcijų įsigijimo bus atmesti. 

 

 

3. TAISYKLIŲ PAAIŠKINIMAS IR TIKSLINIMAS 

16. Jeigu dėl Proceso ar Taisyklių kiltų klausimų arba būtų reikalingas jų paaiškinimas ar 

patikslinimas, Suinteresuoti ūkio subjektai / Dalyviai Taisyklių priede Nr. 1 nustatyta tvarka 

gali pateikti Prašymus. Taisyklių paaiškinimai ar patikslinimai pagal pateiktus Prašymus bus 

pateikti Taisyklių priede Nr. 1 nurodyta tvarka ir bus laikomi neatskiriama Taisyklių dalimi. 

17. Taisyklių paaiškinimus ar patikslinimus Komanda pateiks visiems Suinteresuotiems ūkio 

subjektams / Dalyviams, laikydamasi Taisyklių priede Nr. 1 nustatytų sąlygų, užtikrins 

konfidencialios informacijos apsaugą ir nenurodys, iš ko buvo gautas Prašymas. Komanda 

Taisyklių paaiškinimus ar patikslinimus Suinteresuotiems ūkio subjektams / Dalyviams, 

pateiks taip, kad jie bus prieinami visiems Suinteresuotiems ūkio subjektams / Dalyviams 

vienodai. 

18. Komanda, laikydamasi Taisyklių priede Nr. 1 nustatytų terminų, gali atlikti Proceso ir 

Taisyklių pakeitimus, papildymus, paaiškinimus ar patikslinimus ir savo iniciatyva, apie tai 

tinkamai paskelbdama visiems Suinteresuotiems ūkio subjektams / Dalyviams. 

19. Taisyklių paaiškinimui ar patikslinimui Komanda gali rengti susitikimus su kiekvienu 

Suinteresuotu ūkio subjektu / Dalyviu atskirai arba su visais Suinteresuotais ūkio subjektais / 

Dalyviais kartu. Apie susitikimų laiką ir datą kiekvienas Suinteresuotas ūkio subjektas / 

Dalyvis bus informuotas individualiai Elektroninėmis priemonėmis. Susitikimuose aptartini 

klausimai Suinteresuotiems ūkio subjektams/Dalyviams pateikiami iš anksto Elektroninėmis 

priemonėmis likus ne daugiau kaip 3 Dienoms iki susitikimo. 
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4. PAŽEISTŲ TEISIŲ GYNIMO TVARKA 

20. Suinteresuotas ūkio subjektas arba Dalyvis, manantis, kad Amber Grid veiksmai ar 

sprendimai, susiję su Proceso vykdymu pažeidžia jo teises ir / ar teisėtus interesus, turi teisę 

pasinaudoti Taisyklių priede Nr. 9 nurodytomis teisinės gynybos priemonėmis. 

 

III. PROCESO VYKDYMAS 

1. PROCESO EIGA IR PRELIMINARŪS PROCESO TERMINAI 

21. Šiame Taisyklių skyriuje nurodyti terminai gali keistis priklausomai nuo gautų Paraiškų ir 

Pirminių / Galutinių pasiūlymų skaičiaus, Proceso eigos, gautų Suinteresuotų ūkio subjektų ar 

Dalyvių Prašymų, pretenzijų, iškilusio poreikio patikslinti Taisykles ar jų priedus ir pan. 

Terminai bus pratęsti tokiam laikui, kuris būtinas reikalingiems veiksmams atlikti ir kiek tai 

protingai reikalinga, kad Dalyviai tinkamai įvertintų pateiktą informaciją. 

22. Apie Paraiškų ar Pirminių / Galutinių pasiūlymų pateikimo terminų pratęsimą bus pranešta 

visiems Suinteresuotiems ūkio subjektams ir Dalyviams Elektroninėmis priemonėmis. Esant 

poreikiui, bus tikslinama ir skelbime apie Procesą pateikta informacija. 

23. Komanda pasilieka teisę atskleisti Suinteresuoto ūkio subjekto/Dalyvio pateiktą bet kokią 

konfidencialią informaciją Komandos nariams ir pakviestiems ekspertams, Amber Grid 

vadovui ir Amber Grid įgaliotiems asmenims, taip pat įstatymų numatytais atvejais ar to 

pareikalavus įgaliotoms kontrolės ir priežiūros institucijoms. Tokiais atvejais Suinteresuoto 

ūkio subjekto / Dalyvio pateiktos Konfidencialios informacijos atskleidimas negalės būti 

laikomas konfidencialios informacijos apsaugos pažeidimu ir už tokį atskleidimą Komandai 

ir/ar Amber Grid negalės būti taikoma atsakomybė. 

24. Apie kitų atskirų veiksmų atlikimo datas ir terminus Komanda praneš Suinteresuotiems ūkio 

subjektams / Dalyviams atskiru pranešimu Elektroninėmis priemonėmis. 

2. PAŠALINIMO PAGRINDŲ NEBUVIMO IR ATITIKTIES KVALIFIKACIJOS 

REIKALAVIMAMS VERTINIMAS 

2.1. SUBJEKTAI, GALINTYS PATEIKTI PARAIŠKĄ 

25. Paraišką dalyvauti Procese gali pateikti Savarankiškas ūkio subjektas, siekiantis būti Dalyviu 

ir atitinkantis Kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus Taisyklių priede Nr. 2. 

 

2.2. PARAIŠKOS TURINYS 

26. Ūkio subjektai Paraišką turi pateikti pagal Taisyklių priede Nr. 4 pateiktą formą, prie jos 

pridėdami visus atitiktį Kvalifikaciniams reikalavimams pagrindžiančius įrodymus. 

Dokumentų, teikiamų su Paraiška, kontrolinis sąrašas ir reikalavimai Paraiškos pateikimui 

pateikiami Taisyklių priede Nr. 5. Kartu su Paraiška Suinteresuoti ūkio subjektai turi pateikti 

Pranešimą apie įtraukimą į sąrašą asmenų, turinčių viešai neatskleistą informaciją, kuris 

pateiktas Taisyklių priede Nr. 11. 

 

2.3. PARAIŠKOS PATEIKIMO TERMINAS 

27. Paraiška kartu su pridedamais dokumentais turi būti pateikta Elektroninėmis priemonėmis iki 

2022 m. kovo 15  d. 10 val. 00 min. (EET). Po nustatyto termino Paraiškų pateikti nebebus 

galima, išskyrus atvejus, kai šis terminas bus pratęstas laikantis Taisyklių.  

 

2.4. SUSIPAŽINIMAS SU PARAIŠKOMIS IR ATITIKTIES KVALIFIKACIJOS 

REIKALAVIMAMS VERTINIMO ATLIKIMAS 
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28. Pradinis susipažinimas su Paraiškomis vyks Komandos posėdyje, kuris prasidės Taisyklių 27 

punkte nurodytą dieną, valandą ir minutę (arba, termino pateikti Paraišką pratęsimo atveju, 

atitinkamo termino pabaigos dieną, valandą ir minutę). Paraiškų nagrinėjimo ir vertinimo 

procedūras Komanda atlieka Dalyviams nedalyvaujant. 

29. Komanda pradinio susipažinimo su Paraiškomis rezultatus  įformina protokolu, kuriame taip 

pat užfiksuoja Paraiškas pateikusius Suinteresuotus ūkio subjektus. 

30. Po pradinio susipažinimo su Paraiškomis, Komanda, vadovaudamasi Taisyklių priede Nr. 

3 nustatyta tvarka, atliks atitikties Kvalifikacijos reikalavimams vertinimą ir nustatys, kurie 

Suinteresuoti ūkio subjektai atitinka Kvalifikacijos reikalavimus. 

31. Suinteresuoti ūkio subjektai privalo pateikti visus dokumentus, patvirtinančius atitiktį 

Kvalifikacijos reikalavimams, laikantis Taisyklėse pateiktų tokių dokumentų formos ir 

reikalavimų, išskyrus tuos atvejus, kai tokių dokumentų forma ar reikalavimai Taisyklėse 

nepateikti.  

32. Jeigu atitikimą Kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiantys duomenys bus netikslūs, 

neišsamūs, ar pateikti nesilaikant Taisyklėse numatytos formos (jei taikoma), Komanda 

paprašys tokio Suinteresuoto ūkio subjekto šiuos duomenis papildyti ar paaiškinti. Tam 

padaryti Komanda Suinteresuotam ūkio subjektui suteiks protingą terminą. Jei dėl pagrįstų 

priežasčių Suinteresuotam ūkio subjektui reikėtų daugiau laiko, duotą terminą Suinteresuoto 

ūkio subjekto rašytiniu prašymu Komanda galės pratęsti. Tačiau jeigu per suteiktą papildomą 

terminą nurodyti netikslūs ar neišsamūs duomenys apie atitiktį Kvalifikacijos reikalavimams 

nebus pateikti, tokio Suinteresuoto ūkio subjekto pateikta Paraiška bus atmesta. 

33. Apie atitikties Kvalifikacijos reikalavimams vertinimo rezultatus Komanda informuos 

kiekvieną Suinteresuotą ūkio subjektą/Dalyvį atskirai Elektroninėmis priemonėmis. Nesant 

Dalyvio pašalinimo pagrindų ir jam atitinkant kvalifikacijos reikalavimus, Dalyviui bus 

pateiktas kvietimas dalyvauti konsultacijose dėl esminių Sutarties sąlygų, o po jų pateikti 

Pirminį pasiūlymą.  

34. Komanda pašalina Dalyvį iš Proceso bet kuriame Proceso etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo 

veiksmų ar neveikimo prieš Procesą ar jo metu Dalyvis atitinka bent vieną Taisyklėse 

nustatytą pašalinimo pagrindą ar neatitinka bent vieno Kvalifikacijos reikalavimo. 

 

2.5. KONSULTACIJOS DĖL ESMINIŲ SUTARTIES SĄLYGŲ 

35. Esant poreikiui, konsultacijos vyks keliais etapais, kurie susidės iš keleto susitikimų su 

Dalyviais ir kuriose bus aptariamos esminės Sutarties sąlygos (angl. Terms sheet), siekiant jas 

detalizuoti, optimizuoti ir užtikrinti kuo geresnį Amber Grid poreikių įgyvendinimą, bei 

pasiekti, kad Amber Grid konsultacijų pagrindu galėtų parengti Sutarties projektą, o Dalyvis 

galėtų pateikti Pirminį pasiūlymą.  

36. Dalyviai, pakviesti dalyvauti konsultacijose, pasirašys elektroninio duomenų kambario 

naudojimo taisykles bei Konfidencialumo įsipareigojimą (Priedas Nr. 10) ir jiems bus suteikta 

prieiga prie pirmo duomenų paketo, kuriame bus Esminių sandorių salygų projektas (angl. 

Terms sheet) su priedais (i) informaciniu memorandumu (CIM); (ii) Bendrovės pagrindinių 

įsipareigojimų sąrašas; kita Komandos vertinimu svarbi informacija šiame etape, jeigu 

Komanda nuspręstų papildomai ją teikti. Pirmo duomenų paketo analizei bus suteikta 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų kvietimo dalyvauti konsultacijose išsiuntimo dienos. Šiame 

Taisyklių punkte nurodytas terminas apima ir laiką skirtą elektroninio duomenų kambario 

naudojimo taisyklėms bei Konfidencialumo įsipareigojimui pasirašyti. Dalyviui pasirašius 

elektroninio duomenų kambario naudojimo taisykles bei Konfidencialumo įsipareigojimą, 

Komanda nevėliau kaip per 2 (dvi) Dienas suteikia Dalyviui prieigą prie pirmo duomenų 

paketo.   
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37. Dalyvis kvietime dalyvauti konsultacijose nurodytu laiku turės atvykti į konsultacijas, 

vyksiančias adresu: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika arba prisijungti 

nuotolinio ryšio priemonėmis. Dalyvis, per kvietime dalyvauti konsultacijoje nurodytą 

terminą, turės patvirtinti apie savo dalyvavimą konsultacijoje numatytu laiku. Jei Dalyvis 

kvietime dalyvauti Konsultacijoje nustatytu laiku dėl pagrįstų priežasčių negalės į 

konsultacijas atvykti/ prisijungti nuotolinio ryšio priemonėmis, jis apie tai prieš protingą 

terminą privalės informuoti Komandą ir suderinti kitą konsultacijų laiką. Jei apie savo 

neatvykimą Dalyvis neinformuos Komandos per protingą terminą, bus laikoma, kad Dalyvis 

į konsultacijas neatvyko be pateisinamos priežasties ir taip atsisakė savo ketinimo dalyvauti 

Procese. 

38. Patvirtinime dėl dalyvavimo konsultacijose Dalyvis privalės nurodyti asmenį (asmenis), kuris 

jį atstovaus konsultacijose ir pateiks tokio asmens (asmenų) įgaliojimų bei jų apimtį 

patvirtinančius teisės aktuose nustatytos formos dokumentus (įgaliojimus, pavedimus ar kitus 

dokumentus). Konsultacijų metu Komanda laikys, kad šis atstovas (atstovai) turi teisę vesti 

konsultacijas ir prisiimti įsipareigojimus Dalyvio vardu. 

39. Konsultacijos bus vedamos su kiekvienu pakviestu į konsultacijas Dalyviu atskirai (jei bus 

kviečiamas daugiau nei vienas Dalyvis). 

40. Konsultacijas su visais Dalyviais Komanda sieks įvykdyti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo Taisyklių 36 punkte nurodyto termino pabaigos, tačiau šis terminas 

yra tik orientacinis ir priklausomai nuo konsultacijų eigos gali kisti. 

41. Numatoma, kad konsultacijos bus vykdomos tokiais etapais: 

41.1. Pirmas etapas: finansiniai esminių Sutarties sąlygų (angl. Terms sheet) aspektai. Numatoma, 

kad šis etapas truks apie 5 (penkias) Dienas nuo pirmos konsultacijos pradžios. Šio etapo metu 

konsultacijos bus vedamos dėl šių klausimų: 

41.1.1. Finansavimo šaltiniai ir finansavimo sąlygos; 

41.1.2. Kainos mokėjimo tvarka ir terminai; 

41.1.3. Technologijų pritaikymas ir panaudojimas; 

41.1.4. Mokestiniai klausimai; 

41.1.5. Kiti su finansiniais Pirminio pasiūlymo aspektais susiję klausimai. 

41.2. Antras etapas: esminių Sutarties sąlygų (angl. Terms sheet) aspektai. Numatoma, kad šis 

etapas truks apie 5 (penkias) Dienas. Šio etapo metu konsultacijos bus vedamos dėl šių 

klausimų: 

41.2.1. Rizikų pasiskirstymas tarp Sutarties šalių; 

41.2.2. Reguliacinės aplinkos klausimai, įskaitant leidimus koncentracijai; 

41.2.3. Sąlygos sandorio užbaigimui; 

41.2.4. Amber Grid pareiškimai ir garantijos dėl Bendrovės; 

41.2.5. Amber Grid atsakomybės ribojimas; 

41.2.6. Bendrovės valdymo klausimai. 

42. Konsultacijų etapai gali būti vedami ir lygiagrečiai. Jeigu Komanda nuspręs, kad yra poreikis, 

konsultacijų metu galės būti vykdomi keli etapai bei daromos pertraukos. Kitų konsultacijų 

etapų skaičius ir pobūdis bus nustatomas atsižvelgiant į Sutarties įgyvendinimo klausimus, 

kuriuos reikia aptarti, siekiant Pirminio pasiūlymo bei Galutinio pasiūlymo pateikimo. 

43. Dalyvis turi teisę pasiūlyti papildomas konsultacijų etapus ir (ar) papildomus klausimus, 

kuriuos būtina aptarti. Jeigu Komandos nuomone toks pasiūlymas bus pagrįstas, konsultacijos 

bus papildytos pasiūlytu etapu ir (ar) klausimu. Tokiu atveju, kiti Dalyviai turės teisę nurodyti, 

kad jiems toks etapas ir (ar) klausimas neaktualūs ir joje nedalyvauti. 

44. Kiekvienas konsultacijų etapas bus vykdomas tokia tvarka: 

44.1. Atskirai su kiekvienu Dalyviu bus vedamos konsultacijos dėl tame etape aptariamų, su 

esminėmis Sutarties sąlygomis (angl. Terms sheet) susijusių, klausimų; 
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44.2. Konsultacijų metu Dalyvio pateikiama informacija bus laikoma konfidencialia ir negalės būti 

atskleista kitiems Dalyviams, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus; 

44.3. Dalyviui pateikiama informacija, kuri gali būti svarbi ir kitiems Dalyviams, pateikiama 

visiems Dalyviams (jei bus kviečiama daugiau nei vienas Dalyvis), tačiau užtikrinant, kad 

nebus atskleista susijusio Dalyvio tapatybė ir jo konfidenciali informacija; 

44.4. Kiekvienas konsultacijų etapas bus vykdomas tol, kol Komandos nuomone aptariami 

klausimai bus detalizuoti tiek, kad leistų tokio etapo klausimų apimtyje parengti Sutarties 

projekto tekstą bei Dalyviui jų pagrindu suformuoti Pirminį pasiūlymą; 

44.5. Konsultacijos bus vedamos lietuvių arba anglų kalba, priklausomai nuo Komandos 

pasirinkimo. Konsultacijos bus fiksuojamos protokolu (jo išrašu) arba kitu lygiaverčiu būdu 

užfiksuojant susitikimų rezultatus (vaizdo/garso įrašas). 

45. Kiekvieno konsultacijų etapo metu gauti pasiūlymai bus įtvirtinami protokolu, kurį reikės 

pasirašyti Dalyvio įgaliotam atstovui, Komandos pirmininkui ir Komandos sekretoriui. Prieš 

pasirašydamas protokolą, per protingą Komandos suteiktą terminą Dalyvis galės pateikti dėl 

jo pastabas.  

46. Konsultacijų metu galės būti aptariamos visos esminės Sutarties sąlygos (angl. Terms sheet), 

išskyrus Amber Grid perleidžiamų Bendrovės Akcijų skaičius, kurios parduodamos su 

prisiimamais įsipareigojimais rinkai, kurių tikslus turinys bus nustatytas konsultacijų metu, ir 

sąlyga išpirkti likusias Bendrovės akcijas iš Amber Grid, konsultacijų metu aptartomis 

sąlygos, kurios laikomos nekeičiamomis sąlygomis (privalo išlikti), taip pat negali būti 

keičiami Pasiūlymų vertinimo kriterijai, ar iš esmės pakeistas Sutarties dalykas, arba atliekami 

tokie pakeitimai, kuriais labai išplečiama, arba labai susiaurinama Sutarties taikymo sritis.  

47. Dalyvis dalyvauja konsultacijose įvertinęs  tai, kad, veikdama laisva savo nuožiūra, Amber 

Grid turi diskrecijos teisę neatsižvelgti į Dalyvio pasiūlymus ir komentarus dėl esminių 

Sutarties sąlygų ir jos įgyvendinimo reikalavimų ir Dalyvis gali būti pakviestas pateikti 

Pirminį pasiūlymą ir Galutinį pasiūlymą nepriėmus jokių Dalyvio komentarų, išlygų ar 

pakeitimų esminėse Sutarties sąlygose (angl. Terms sheet) ar Sutartyje. 

48. Prieš užbaigiant konsultacijas, Komanda parengs atnaujintas esmines Sutarties sąlygas (angl. 

Terms sheet) ir įvykdys Taisyklių 2.6 dalyje „Dokumentų suderinimas“ nustatytas procedūras. 

Jeigu jų metu bus gautas Taisyklių 50 punkte nurodytų valdymo organų ir institucijų 

pritarimas atnaujintoms esminėms Sutarties sąlygoms (angl. Terms sheet), Komanda praneš 

konsultacijose dalyvaujančiam (-iems) Dalyviui (-iams) apie konsultacijų užbaigimą ir 

pakvies per Komandos kvietime numatytą terminą pateikti Pirminį (-ius) pasiūlymą (-us). 

Jeigu pritarimas nebus gautas, Komanda galės atnaujinti konsultacijas dėl būtinų esminių 

Sutarties sąlygų (angl. Terms sheet) pakeitimų. Nesutarus dėl šių pakeitimų, arba Taisyklių 

50 punkte nurodytoms institucijoms antrą kartą nepritarus pateiktam atnaujintam esminių 

Sutarties sąlygų (angl. Terms sheet) projektui, Komanda turi teisę laikydamasi Taisyklių 

nutraukti Procesą. 

49. Užbaigus konsultacijas Amber Grid turi teisę savo laisvu pasirinkimu nekviesti Dalyvio (-ių) 

teikti Pirminį pasiūlymą. 

 

2.6. DOKUMENTŲ SUDERINIMAS 

50. Prieš užbaigiant konsultacijas, Komanda parengia atnaujintą esminių Sutarties sąlygų projektą 

(angl. Terms sheet) ir pateikia jį tvirtinti UAB „EPSO-G“ ir Amber Grid reikalingiems 

korporatyviniams spremdimams priimti.  

51. Amber Grid negali garantuoti, kad patvirtins konsultacijų metu atnaujintą esminių Sutarties 

sąlygų projektą (ang. Term sheet) ir dėl to neprisiima jokios atsakomybės. 
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52. Šioje Taisyklių 2.6 dalyje  nustatyta tvarka patvirtinus atnaujintą esminių Sutarties sąlygų 

projektą (angl. Terms sheet), jo sąlygos laikomos nekeičiamomis Sutarties sąlygomis ir dėl jų 

negali būti deramasi. 

53. Vykdant dokumentų suderinimo procedūrą Komanda parengs Sutarties projektą (esant 

poreikiui ir kitų susijusių sutarčių projektus, pavyzdžiui, Akcininkų sutarties). 

 

2.7. PIRMINIO PASIŪLYMO PATEIKIMAS 

2.7.1 PIRMINIO PASIŪLYMO TURINYS 

54. Užbaigus konsultacijas, Dalyviai, pakviesti dalyvauti tolimesnėse Proceso procedūrose ir 

pateikti Pirminį pasiūlymą, turės jį pateikti pagal Taisyklių priede Nr. 8 pateiktą formą. 

Pirminiame pasiūlyme turi būti pateikta Dalyvio siūloma Akcijų kainą. 

55. Prieš pateikiant Pirminį pasiūlymą Dalyviams bus sudaryta galimybė susipažinti su antru 

duomenų paketu, pateiktu elektroniniame duomenų kambaryje. Antras dokumentų paketas 

susidės iš patvirtinto atnaujinto esminių Sutarties sąlygų projekto (angl. Terms sheet), Akcijų 

rinkos vertės nustatymo ataskaitos, Bendrovės metinio pranešimo, kitos informacijos, jeigu 

Komanda nuspręstų papildomai ją pateikti. Antro duomenų paketo analizei Dalyviui bus 

suteiktos 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prieigos suteikimo. 

56. Pirminiame pasiūlyme Dalyvis gali siūlyti tik vieną Akcijų kainą. Dalyviams neleidžiama 

pateikti alternatyvių Pirminių pasiūlymų. Pateikus alternatyvius Pirminius pasiūlymus, visi 

Dalyvio Pirminiai pasiūlymai bus atmesti. 

57. Siūloma Akcijų kaina turi būti išreikšta eurais (centų tikslumu). Į siūlomą Akcijų kainą turi 

būti įskaičiuotos visos išlaidas ir visi pagal Pirminio pasiūlymo pateikimo metu galiojančius 

ar žinomai turinčius įsigalioti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus mokėtini 

mokesčiai ir rinkliavos.  

58. Pasiūlytą Akcijų kainą Komanda vertins eurais. Todėl, jeigu Akcijų kaina bus nurodyta 

užsienio valiuta, Komanda kainą perskaičiuos eurais pagal Europos centrinio banko nustatytą 

skelbiamą orientacinį eurų ir tos užsienio valiutos santykį (kai Europos centrinis bankas tokio 

santykio neskelbia – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir tos 

užsienio valiutos santykį), taikomą Pasiūlymo pateikimo termino dieną. 

59. Pirminiame pasiūlyme turi būti nurodytas planuojamas Akcijų įsigijimo finansavimo šaltinis 

ir kaip jis bus užsitikrinamas.  

60. Pirminiame pasiūlyme galima nurodyti, kad tam tikra Pasiūlyme pateikta informacija yra 

konfidenciali. 

 

2.7.2 PIRMINIO PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS 

61. Pirminiame pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas, kuris turi būti ne trumpesnis 

kaip 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Pirminių pasiūlymų pateikimo termino. 

62. Amber Grid turi teisę paprašyti Dalyvio pratęsti Pirminio pasiūlymo galiojimo terminą iki tam 

tikro konkretaus laiko. Jei Dalyvis nepratęsia Pirminio pasiūlymo galiojimo termino, laikoma, 

kad Dalyvis atsisakė dalyvauti Procese. 

 

2.7.3 PIRMINIO PASIŪLYMO PATEIKIMO TERMINAS 

63. Pirminį pasiūlymą Dalyvis turi pateikti iki kvietime pateikti Pirminį pasiūlymą nurodyto 

termino, laikantis Taisyklių priede Nr. 7 nurodytų reikalavimų. Iki nurodyto termino Dalyviai 

turi teisę keisti ir / ar atsiimti savo Pirminius pasiūlymus.  

64. Vienas Dalyvis gali pateikti tik vieną Pirminį pasiūlymą. Jeigu vieno Dalyvio bus pateiktas 

daugiau kaip vienas pasiūlymas, Komanda atmes visus tokius pasiūlymus.  
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65. Pasiūlymas laikomas pateiktu, kai Elektroninėmis priemonėmis pateikiamas paskutinis jį 

sudarantis dokumentas. 

 

2.8. SUSIPAŽINIMAS SU PIRMINIAIS PASIŪLYMAIS IR JŲ VERTINIMAS 

66. Pradinis susipažinimas su Pirminiais pasiūlymais vyks Komandos posėdyje, kuris prasidės tą 

pačią dieną, valandą ir minutę, kai baigsis Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas. Pateiktų 

Pirminių pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komanda atlieka 

Dalyviams nedalyvaujant. 

67. Komanda pradinio susipažinimo su gautais Pirminiais pasiūlymais rezultatus įformina 

protokolu, kuriame taip pat užfiksuoja Pirminius pasiūlymus pateikusius Dalyvius. 

68. Po pradinio susipažinimo su Pirminiais pasiūlymais, Komanda Taisyklių priede Nr. 6 

nustatyta tvarka patikrins jų atitiktį Taisyklėms (Taisyklių priedo Nr. 6 I-as skyrius „Pradinis 

įvertinimas“). 

69. Komanda kuo greičiau, siekdama tai atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) Dienas nuo Dalyvių 

Pirminių pasiūlymų gavimo termino paskutinės dienos, atliks Pirminių pasiūlymų vertinimą. 

Pirminiai pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis didžiausios kainos vertinimo kriterijumi, 

Taisyklių priede Nr. 6 nustatyta tvarka. Pagal gautų kainų dydžio eiliškumą, jų mažėjimo 

tvarka, bus sudaryta Pirminių pasiūlymų eilė. 

70. Dalyvis, kurio Pirminis pasiūlymas bus pripažintas didžiausios kainos, gaus kvietimą 

dalyvauti derybose. Šiame kvietime bus nurodytas derybų vykdymo laikas, vieta, numatoma 

eiga ir kita su derybų vykdymu susijusi informacija. 

71. Komanda pakvies dalyvauti derybose ir Dalyvių sąraše esantį Dalyvį (-ius), kurio (-ių) 

Pirminio pasiūlymo kaina yra mažesnė už didžiausios kainos, jeigu jo (-ų) Pirminio pasiūlymo 

kaina yra panaši į Dalyvio, kurio Pirminio pasiūlymo kaina didžiausia, Pirminį pasiūlymą ir 

jų kaina skiriasi ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų, taip pat, Kamanda savo nuožiūra 

gali pakviesti ir kitą Dalyvį (-ius), kurių pasiūlymo kaina yra mažesnė nei šiame Taisyklių 

punkte nurodytas kainų skirtumas nuo didžiausios pasiūlytos kainos. Tokiu atveju, baigusi 

derybas su Dalyviais, Amber Grid sudaro Sutartį su tuo Dalyviu, kurio Galutinis pasiūlymas, 

vertinant pagal didžiausios kainos kriterijų, yra didžiausios kainos. 

72. Kviečiamo derėtis Dalyvio Pirminis pasiūlymas bus pagrindas deryboms, siekiant susitarti dėl 

kvietime į derybas nurodytų klausimų. 

 

2.9. DERYBOS 

73. Prieš pakviečiant dalyvauti derybose Dalyviams bus sudaryta galimybė susipažinti su trečiu 

duomenų paketu elektroniniame duomenų kambaryje. Trečias duomenų paketas susidės iš 

Dalyvio prašomų dokumentų reikalingų atlikti Bendrovės teisiniam/finansiniam patikrinimui 

(angl. „Due diligence“) atlikti, Sutarties projekto (esant poreikiui ir kitų susijusių sutartčių 

projektų), kita Komandos nuožiūra reikšminga informacija.Trečio duomenų paketo Dalyviui 

bus suteiktos 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prieigos suteikimo. Dalyviai taip pat galės 

pateikti Amber Grind neįpareigojantį prašymą dėl papildomų Bendrovės dokumentų ir/ar 

informacijos apie Bendrovę pateikimo, kurie turėtų būti įkelti į duomenų kambarį. 

74. Po atliktos Trečio duomenų paketo analizės, dėl atliktos analizės metu kilusių klausimų, taip 

pat jei reikėtų pateikti papildomų dokumentų jiems atsakyti, priklausomai nuo kiekvieno 

Dalyvio pageidavimo, Komanda gali organizuoti atskirą susitikimą su kiekvienu Dalyviu, 

suinteresuotu Procese pateikti Galutinį pasiūlymą. Informacija apie organizuojamą susitikimą 

bus pateikta Elektroninėmis priemonėmis kiekvienam Dalyviui atskirai. Dalyviai turi iš 

anksto, likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) Dienoms iki susitikimo Elektroninėmis 
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priemonėmis Komandai pateikti klausimus, kurie kilo atlikus Trečio duomenų paketo analizę 

ir nurodyti kokių papildomų dokumentų dar reikėtų pateikti. 

75. Po atlikto Trečio duomenų paketo analizės derybos atliekamos mutatis mutandis 

vadovaujantis Taisyklių 37 –47 punktų reikalavimais. 

76. Numatoma, kad derybos bus vykdomos tokiais etapais: 

76.1. Pirmas etapas: finansiniai Pirminio pasiūlymo aspektai. Numatoma, kad šis etapas truks apie 

2 (dvi) Dienas. Šio etapo metu derybos bus vedamos dėl šių klausimų: 

76.1.1. Derybos dėl Pirminio pasiūlymo kainos; 

76.1.2. Kiti su finansiniais Pirminio pasiūlymo aspektais susiję klausimai; 

76.1.3. Konsultacijų metu neaptarti neesminiai Sutarties punktai. 

76.2. Antras etapas: Sutarties projekto (esant poreikiui ir kitų susijusių sutarčių projektų) sąlygos. 

Numatoma, kad šis etapas truks apie 5 (penkias) Dienas. Šio etapo metu derybos bus vedamos 

dėl šių klausimų: 

76.2.1. Sutarties projekto sąlygų aptarimas, kurios nebuvo patvirtintos, kaip nekeičiamos 

Sutarties sąlygos. 

77. Užbaigus derybas, Komanda parengs galutinį Sutarties projektą (esant poreikiui ir kitų 

susijusių sutarčių projektų).  

78. Užbaigus derybas Dalyviai bus pakviesti pateikti Galutinį pasiūlymą. Amber Grid turi teisę 

savo laisvu pasirinkimu nekviesti Dalyvio (-ių) teikti Galutinio pasiūlymo. 

 

 

2.10. GALUTINIŲ PASIŪLYMŲ PATEIKIMAS 

2.10.1 GALUTINIO PASIŪLYMO TURINYS 

79. Dalyviai, pakviesti pateikti įpareigojantį Galutinį pasiūlymą, turės jį pateikti pagal Taisyklių 

priede Nr. 8 pateiktą formą. Reikalavimai Galutinio pasiūlymo pateikimui nurodyti šių 

Taisyklių priede Nr. 7.  

80. Galutiniame pasiūlyme turi būti nurodyta: 

80.1. Siūloma Akcijų kaina. 

80.2. Akcijų įsigijimo finansavimo šaltinis ir pateikiami patvirtinimai apie turimas lėšas 

(informacija apie turimas lėšas, ar gautinas paskolas, ar akcininkų įsipareigojimas investuoti 

(laidavimo rašas ir pan.) 

81. Galutiniame pasiūlyme siūloma Akcijų kaina, Komandos nagrinėjama mutatis mutandis 

vadovaujantis Taisyklių 69 – 71 punktų reikalavimais. 

82. Pateiktas Galutinis pasiūlymas privalo būti besąlyginis, nekeičiamas  ir pateiktas atsižvelgiant 

į tai, kad sudarant Sutartį negali būti keičiamos Sutarties sąlygos, išskyrus pačioje Sutartyje 

numatytus atvejus.  

83. Iki Komandos kvietime pateikti Galutinį pasiūlymą nurodyto termino Dalyviai turi teisę keisti 

savo Galutinius pasiūlymus. Vienas Dalyvis gali pateikti tik vieną Galutinį pasiūlymą. Jeigu 

vieno Dalyvio bus pateiktas daugiau kaip vienas pasiūlymas, Komanda atmes visus tokius 

pasiūlymus. Alternatyvūs Galutiniai pasiūlymai negalimi. Galutinis pasiūlymas negali būti 

mažesnės kainos nei nurodyta Pirminiame pasiūlyme. 

 

2.10.2 GALUTINIO PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS 

84. Galutiniame pasiūlyme reikia nurodyti jo galiojimo terminą, kuris turės būti ne trumpesnis 

kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Galutinių pasiūlymų pateikimo termino. 

 

2.10.3 GALUTINIO PASIŪLYMO PATEIKIMO TERMINAS 
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85. Galutinį pasiūlymą Dalyvis turės pateikti iki Komandos kvietime pateikti Galutinį pasiūlymą 

nurodyto termino, laikantis Taisyklių priede Nr. 7 nurodytų reikalavimų. 

 

2.11. SUSIPAŽINIMAS SU GALUTINIAIS PASIŪLYMAIS IR GALUTINIŲ 

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

86. Susipažinimas su Galutiniais pasiūlymais, jų nagrinėjimas ir vertinimas vyks mutatis 

mutandis vadovaujantis Taisyklių 66 – 72 punktais, Komandai nagrinėjimą ir vertinimą 

siekiant atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) Dienas nuo Galutinio pasiūlymo pateikimo. 

87. Jeigu Galutinį pasiūlymą pateikė tik vienas Dalyvis yra patikrinamas pateikto Galutinio 

pasiūlymo atitiktis Taisyklėms (Priedo Nr. 6 I-as skyrius „Pradinis vertinimas“), ir jeigu 

Galutinis pasiūlymas atitinka Taisyklių reikalavimus, Dalyvis gali būti kviečiamas Sutarties 

pasirašymui. 

88. Atlikusi Galutinių pasiūlymų vertinimą (arba, Taisyklių 87 punkte nurodytu atveju, priėmusi 

sprendimą kviesti Dalyvį Sutarties pasirašymui) Komanda suinteresuotiems Dalyviams ne 

vėliau kaip per 3 (tris) Dienas nuo Galutinių pasiūlymų vertinimo arba kvietimo sudaryti 

Sutartį Elektroninėmis priemonėmis praneša apie nustatytą Galutinių pasiūlymų eilę 

(nenurodant pasiūlytų kainų), laimėjusį Galutinį pasiūlymą ir tikslų Sutarties pasirašymo 

terminą. Amber grid turi teisę priimti sprendimą nesudaryti Sutarties ir/arba pradėti Proceso 

procedūrą iš naujo.  

89. Sutartis bus sudaroma kuo greičiau, bet ne nevėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių 

dienų laikotarpį, jeigu šalys neusitars kitiap  nuo pranešimo apie kviestimą laimėjusį Procesą 

Dalyvį pasirašyti Sutartį. 

 

2.12. SUTARTIES SUDARYMAS 

90. Sutartis bus sudaryta pagal Dalyvio pateiktą Galutinį pasiūlymą ir po derybų galutinai 

suderintą Sutarties tekstą. Po Sutarties sudarymo, Sutartis galės būti keičiama tik pačioje 

Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka. 

91. Iki Sutarties įsigaliojimo Dalyvis turi kreiptis į Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybą 

dėl leidimo koncentracijai (jei taikoma) bei į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

objektų apsaugos koordinavimo komisiją esant teises aktuose nustatytoms sąlygoms ir (ar) 

atvejams Sutartis bus sudaryta tik po to, kai bus atlikta atitikties nacionaliniam saugumui 

patikra ir teises aktuose nustatyta tvarka ir forma bus gautas pritarimas Sutarties sudarymui. 

Negavus tokio pritarimo (-ų) (gavus nepritarimą (-us)) Sutartis neįsigalios ir nebus  laikoma 

sudaryta. 

92. Dalyviui atsisakius sudaryti Sutartį, sudaryti Sutartį gali būti kviečiamas kitas Dalyvis, kuris 

pateikė visus reikalavimus atitinkantį Galutinį pasiūlymą, sudarytoje Galutinių pasiūlymų 

eilėje esantį po Sutartį atsisakiusio sudaryti Dalyvio Galutinio pasiūlymo. 

 

IV. DALYVIŲ INFORMAVIMAS APIE PROCEDŪROS REZULTATUS IR 

DALYVAVIMO PROCESE SĄNAUDOS 

93. Komanda, gavusi suinteresuoto Dalyvio elektroninėmis priemonėmis pateiktą prašymą, turi 

ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) Dienų nuo šio prašymo gavimo dienos pateikti šią 

informaciją: 

93.1. Dalyviui, kurio Pirminis pasiūlymas ir/ar Galutinis pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio 

Galutinio pasiūlymo kainą, dėl kurios šis Pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį 

Pasiūlymą pateikusio Dalyvio pavadinimą; 

93.2. Dalyviui, kurio Paraiška, Pirminis pasiūlymas ir/ar Galutinis pasiūlymas buvo atmestas, – 

Paraiškos ar Pirminio pasiūlymo ar Galutinio pasiūlymo atmetimo priežastis. 
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94. Komanda negali Dalyviams teikti informacijos apie Proceso rezultatus, jeigu jos atskleidimas 

prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems konkretaus ekonominės 

veiklos vykdytojo komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą ūkio subjektų 

konkurenciją. 

95. Procese ūkio subjektai dalyvauja savo rizika ir sąnaudomis. Amber Grid neatlygins jokių su 

dalyvavimu Procese susijusių išlaidų. 

 

  


