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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

UAB „Akmenės energija“ (kodas 153251171), adresas Nepriklausomybės al. 1A, Naujoji Akmenė
(toliau – Įsigyjančioji organizacija) numato atviro konkurso būdu atlikti gamtinių dujų, reikalingų
šilumos energijai gaminti, pirkimą 2019 metų I ketvirčiui.

2.

Įsigyjančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

3.

Pirkimo procedūros vykdomas vadovaujantis 2003 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu Nr. 277 patvirtintų Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia
elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių galiojančia redakcija (toliau – Taisyklės),
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas) bei kitais kuro pirkimus
reglamentuojančiais teisės aktais.

4. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos
Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme,
Taisyklėse ir kituose energetikos srityje veikiančių įmonių pirkimus reglamentuojančiuose teisės
aktuose.
5. Pirkimą atlieka Įsigyjančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu sudaryta pirkimo komisija, įgaliota
atstovauti bendrovę energijos ar kuro, reikalingo šilumos energijai gaminti pirkimo procedūrose
(toliau – Komisija).
6.

Pateikdamas pasiūlymą, Konkurso dalyvis (toliau – dalyvis, tiekėjas) deklaruoja, kad sutinka su visais
pirkimo dokumentų reikalavimais.

7.

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo, skaidrumo ir protingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

8. Įsigyjančioji organizacija pirkimo dokumentus, įskaitant skelbimą apie pirkimą, technines specifikacijas,
dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), esmines pirkimo sutarties sąlygas skelbia centrinėje viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje ir savo internetiniame puslapyje interneto adresu https://www.evac.lt/akmene/lt/viesieji-pirkimai .
9.

Tiesioginį ryšį su dalyviais įgaliota palaikyti Įsigyjančiosios organizacijos pirkimų organizatorė Rita
Lazdauskė tel. (8 425) 56897, el. paštas r.lazdauske@e-energija.lt.

10. Įsigyjančiosios organizacijos ir tiekėjų bendravimas tarpusavyje bei keitimasis visa, su Pirkimo
objektu bei pirkimo procedūromis, susijusia informacija vyks pirkimo dokumentuose nurodytu el.
paštu.
11. Įsigyjančioji organizacija neatlygina dalyviams jokių tiesioginių ir / ar netiesioginių išlaidų, susijusių
su pirkimo sąlygų įsigijimu, pasiūlymų parengimu ir (ar) pateikimu bei kitų išlaidų susijusių su
dalyvavimu šiame pirkime. Dalyviai prisiima visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo parengimu ir
pateikimu.
2. Pirkimo objektas
2.1
2.2

2.3

Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam gamtinių dujų
kiekiui.
Pirkimo objektas – gamtinės dujos UAB „Akmenės energija“ katilinėms Akmenės rajone 2019 metų
pirmam ketvirčiui. Paskirtis – šilumos gamyba. Preliminarus perkamos gamtinių dujų kiekis –
5700 MWh.
Gamtinių dujų planuojami mėnesiniai poreikiai, kokybės reikalavimai ir kitos tiekimo sąlygos
nurodyti Techninėje užduotyje, priede Nr. 1, skirti tiekėjų informavimui ir pasiūlymų palyginimui
Įsigyjančioji organizacija numato, kad dujų tiekimo laikotarpiu sunaudotas dujų kiekis gali didėti
arba mažėti, bet ne daugiau nei 20 procentų nuo preliminaraus dujų kiekio.

2.4

Perkamas gamtinių dujų kiekis, savybės, techniniai ir kokybės reikalavimai, tiekimo terminai,
pristatymo vieta ir sąlygos bei kita informacija pateikiama Konkurso sąlygų Priede Nr. 1.

2.5

Įsigyjančioji organizacija neperka balansavimo paslaugų.
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3. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai ir kvalifikaciją įrodantys dokumentai
3.1

Konkurse gali dalyvauti tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje registruoti tiekėjai.

3.2 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja tiekėjų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai
patvirtintą jos kopiją.
3.3 Įsigyjančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir
Įsigyjančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši tiekėjų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
3.4

Dalyvio, neatitinkančio žemiau nurodytų reikalavimų, pasiūlymas atmetamas.

3.5 Tiekėjai kartu su pasiūlymu privalo pateikti reikalaujamą informaciją apie kvalifikaciją bei
kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas, kaip nurodyta žemiau.
Kvalifikaciniai
reikalavimai

Dokumentai, įrodantys dalyvio atitikimą reikalavimams

1. Tiekėjas turi teisę verstis Lietuvos Respublikos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
ta veikla, kuri reikalinga nustatyta tvarka išduoto leidimo verstis gamtinių dujų tiekimo veikla
Sutarčiai įvykdyti.
Lietuvos Respublikoje tinkamai patvirtinta kopija.
3.6

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

3.7

Užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl
dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006,
Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų
legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

3.8

Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji turi pateikti jungtinės veiklos sutarties
tinkamai patvirtintą kopiją.

3.9

Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyta ir numatyta:
3.9.1. kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai, vykdant numatomą sudaryti su Įsigyjančiąja
organizacija sutartį;
3.9.2. šios sutarties atsakingas partneris;
3.9.3. solidari jungtinės veiklos sutarties šalių atsakomybė už tinkamą prievolių vykdymą;
3.9.4. kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Įsigyjančioji organizacija turėtų
bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu
susijusią informaciją).

3.10 Nereikalaujama, kad, ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Įsigyjančiajai
organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
3.11 Savo pasiūlyme teikėjas turi nurodyti, kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks, pateikia
užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedą. Pasitelkiami subtiekėjai turi atitikti pirkimo sąlygų 3.5. punkte
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir turi pateikti nurodytus dokumentus, jei jie atliks atitinkamas
paslaugas.
3.12 Dalyvis gali pateikti tiktai vieną pasiūlymą, skirtą tam pačiam pirkimui kaip pavienis dalyvis arba
kaip jungtinės veiklos partneris. Joks dalyvis negali būti kito dalyvio jungtinės veiklos partneriu,
jeigu jau pateikia pasiūlymą kaip pavienis dalyvis arba kaip jungtinės veiklos partneris tam pačiam
pirkimui.
3.13 Jei tas pats dalyvis pateikia daugiau nei vieną pasiūlymą, visi pasiūlymai, kuriuose dalyvauja tas
dalyvis, bus atmesti.
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4. Pirkimo dokumentų turinys
4.1. Pirkimo dokumentų visumą sudaro pirkimo sąlygos su visais galimais paaiškinimais, papildymais bei
pataisomis bei skelbimas
4.2. Įsigyjančioji organizacija įsipareigoja Pirkimo dokumentus pateikti (paviešinti) Įsigyjančiosios
organizacijos interneto svetainėje www.e-vac.lt/akmene ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo skelbimo
paskelbimo dienos.
5. Pirkimo dokumentų paaiškinimas ir patikslinimas
5.1. Tiekėjai gali raštu prašyti Įsigyjančiosios organizacijos paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus su
sąlyga, kad tokie prašymai bus gauti ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos. Įsigyjančioji organizacija gali neatsakinėti į Tiekėjų prašymus, jeigu jie gauti vėliau nei likus 6
darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Įsigyjančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti
(patikslinti) pirkimo dokumentus. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) skelbiami ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5.3. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo raštu pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu jis buvo
pateiktas nepasibaigus šių Konkurso sąlygų 5.1 p. nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama
pirkimo dokumentus savo iniciatyva, Įsigyjančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus išsiųsti
visiems tiekėjams, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5.4. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus Įsigyjančioji organizacija atsako ne vėliau
kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Įsigyjančioji organizacija, atsakydama tiekėjui papildomai
skelbia juo Įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje.
5.5. Įsigyjančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus užtikrina tiekėjų
anonimiškumą.
5.6. Jeigu Įsigyjančioji organizacija pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) likus mažiau kaip 3 darbo
dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pasiūlymų pateikimo terminas bus perkeliamas tokiam
laikui, per kurį dalyviai, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Tokiu atveju, ne vėliau kaip
kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo pranešimai apie kiekvieną pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą
skelbiami Įsigyjančiosios organizacijos interneto svetainėje.
5.7. Visa tiekėjų korespondencija pareikiama Įsigyjančiajai organizacijai ir bendravimas su Įsigyjančiąja
organizacija turi vykti lietuvių kalba.
6. Dokumentai sudarantys pasiūlymą
6.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme
pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
6.2. Pasiūlymą ir visus su juo susijusius dokumentus tiekėjas privalo pateikti lietuvių kalba. Kitomis
kalbomis pateiktų originalių dokumentų ir pažymų arba jų kopijų vertimai į lietuvių kalbą privalo būti
atlikti ir patvirtinti vertimų biuro, turinčio teisę verstis tokia veikla.
6.3. Tiekėjas privalo pasiūlymą pateikti pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą, įrašydamas reikalingą
informaciją ir pridėdamas reikalaujamus dokumentus. Tiekėjo pasiūlymą sudaro šie dokumentai
(papildomai žr. Priedus):
6.3.1. Pasiūlymas (Konkurso sąlygų priede Nr. 2 pateikta forma);
6.3.2. įgaliojimas (jei taikoma);
6.3.3. jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma);
6.3.4. kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
6.3.5. kiti dokumentai, kurių reikalaujama pagal pirkimo dokumentų sąlygas.
6.4. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia yra.
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Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų
aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai,
negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Konfidencialiais taip pat negali būti laikoma pasiūlymo
kaina, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai
prieinama visuomenei. Įsigyjančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos
konfidencialumą.
6.5. Įsigyjančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų
reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu dalyviams,
negali tretiesiems asmenims atskleisti tiekėjo Įsigyjančiajai organizacijai pateiktos informacijos, kurią
tiekėjas pagrįstai nurodė kaip konfidencialią. Konfidencialius dokumentus ir (ar) informaciją tiekėjas
nurodo pasiūlymo formoje.
6.6. Pasiūlymai privalo griežtai atitikti visus pirkimo dokumentų reikalavimus be jokių tiekėjų padarytų
pakeitimų, nukrypimų ar išlygų.
6.7. Pasiūlymai su aukščiau paminėtais pakeitimais, nukrypimais ar išlygomis bus pripažinti
neatitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir atmesti.
6.8. Visi pasiūlymą sudarantys dokumentai turi būti aiškiai įskaitomi, parengti techninėmis priemonėmis.
Įsigyjančioji organizacija pasilieka teisę prašyti kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalų.
7. Pasiūlymo kainos apskaičiavimo tvarka
7.1.Gamtinių dujų kaina nustatoma EUR/MWh. Tiekėjas pasiūlyme nurodo kainą (EUR/MWh) už visą
5700 MWh dujų kiekį, taip pat 1 MWh kainą, ir nurodo formulę (jeigu taiko), pagal kurią kaina buvo
paskaičiuota.
7.2. Jeigu Tiekėjas siūlo kelis mėnesinius atsiskaitymus, kuriems apskaičiuoti būtų naudojami skirtingų
dienų valiutų kursai ir (ar) kitos dedamosios, Tiekėjų pasiūlymų vienodo ir sąžiningo vertinimo tikslais
visos formulės dedamosios suvienodinamos 2018 m. lapkričio 30 dienos reikšmėms.
7.3. Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta
šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų nurodytą
dujų apimtį, techninius reikalavimus ir pan. Į dujų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, išskyrus PVM, ir
visos tiekėjo išlaidos.
7.4. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo
pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
8. Pasiūlymo galiojimas
8.1. Tiekėjai savo pasiūlymuose turi nurodyti pasiūlymo galiojimo terminą. Pasiūlymai turi galioti ne
mažiau kaip 90 dienų po pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai. Jei pasiūlyme nenurodytas jo
galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
8.2. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Įsigyjančioji organizacija gali prašyti, kad tiekėjai pratęstų
Pasiūlymų galiojimo terminą iki konkrečiai nurodytos datos. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
9. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
9.1. Įsigyjančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
10. Pasiūlymo pateikimas
10.1. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, užklijuotame voke, paštu, per kurjerį arba pristatomas
tiesiogiai Įsigyjančiajai organizacijai, adresu: Nepriklausomybės al. 1A, LT-85126 Naujoji Akmenė iki
2018 m. gruodžio 31 dienos 9.00 val.
10.2. Ant voko turi būti užrašytas tiekėjo pavadinimas ir adresas, taip pat užrašas: „Gamtinių dujų pirkimas
2019 m I ketvirčiui“. PASIŪLYMAS. Neatplėšti iki (nurodomas pasiūlymų pateikimo galutinis terminas
nurodytas skelbime apie pirkimą (metai-mėnuo-diena, val. ir min.) (Lietuvos Respublikos laiku)“.
10.3. Pasiūlymo lapai su priedais turi būti sunumeruoti, sutvirtinti tarpusavyje taip, kad negalima būtų jų
išardyti nepaliekant tokį išardymą patvirtinančių žymių (pavyzdžiui, surišti ar sutvirtinti kniedėmis, tai yra
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sutvirtinti tarpusavyje), ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu.
Pasiūlymo (su priedais) paskutinio lapo antrojoje pusėje turi būti nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens
vardas ir (ar) padėtas antspaudas (jeigu jie turi antspaudą), nurodyta pavardė, pareigos (jeigu jos yra) ir
pasiūlymo lapų skaičius.
10.4. Įsigyjančioji organizacija neatsako už pašto ar kurjerių tarnybų vėlavimus ar kitus nenumatytus
atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Jeigu pasiūlymas gaunamas pavėluotai,
neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui. Vokas grąžinamas ir tuo atveju, jeigu
pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
10.5. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą.
Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu
Įsigyjančioji organizacija jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
10.6. Tiekėjo rašytiniu prašymu Įsigyjančioji organizacija nedelsdama pateikia rašytinį
patvirtinimą/atsakymą, kad tiekėjo pasiūlymas gautas, kur nurodomas tikslus pasiūlymo gavimo laikas
(diena, valanda minutė).
10.7. Įsigyjančioji organizacija turi teisę pratęsti galutinį pasiūlymų pateikimo terminą pagal Konkurso
sąlygų nuostatas.
11. Vokų su pasiūlymais atplėšimas
11.1. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje, kuris vyksta Nepriklausomybės al. 1A, LT85126 Naujoji Akmenė, UAB „Akmenės energija“. Posėdis prasideda 2018 m. gruodžio 31 dienos 9.00
val.
11.2. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai.
11.3. Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių komisijos posėdyje
tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jeigu į šį posėdį tiekėjas ar jo atstovas
neatvyksta.
11.4. Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje, turi
pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje
bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Šie dokumentas pateikiamas komisijai iki posėdžio pradžios /
posėdžio pradžioje.
11.5. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas
pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pateikto pasiūlymo
lapai reikiamai sutvirtinti tarpusavyje, sunumeruoti ir pasiūlymas paskutinio lapo antrojoje pusėje
patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir
pasiūlymo lapų skaičius.
11.6. Atplėšiant vokus su pasiūlymais, Komisija leidžia posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų
įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų pasiūlymo lapų sutvirtinimo tarpusavyje ar
įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti per posėdį: nesunumeruoti pasiūlymo puslapiai, paskutinio
lapo antrojoje pusėje nėra tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašo ir (ar) antspaudo (jeigu jie turi antspaudų),
nenurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, pasiūlymo lapų skaičius.
12. Vertinimo procedūros konfidencialumas
12.1. Pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka nedalyvaujant
pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu,
aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tik pirkimo komisijos nariai bei jos pakviesti ekspertai,
Įsigyjančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus turintys teisę susipažinti su šia informacija.
12.2. Tais atvejais, kai tiekėjai prašo paaiškinti pasiūlymo atmetimo arba laimėjusio pasiūlymo
charakteristikas, Įsigyjančioji organizacija negali atskleisti informacijos, kurios konfidencialumą nurodė
tiekėjas, taip pat informacijos, kuri neatskleistina pagal Taisyklių nuostatas bei susijusios su atliktomis
pirkimo procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarautų įstatymams, darytų nuostolių teisėtiems šalių
komerciniams interesams arba trukdytų užtikrinti sąžiningą konkurenciją.
13. Pasiūlymų paaiškinimai
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13.1. Komisija gali bet kurio tiekėjo paprašyti paaiškinti savo pasiūlymus, įskaitant pateiktą informaciją
apie tiekėjo kvalifikaciją, apie pasiūlymo turinį, pasiūlymo kainos detalų išaiškinimą, Komisijos pastebėtų
kainos apskaičiavimo klaidų ir kt. Jei tiekėjas pateikia netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose
nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą,
jungtinės veiklos sutartį, ar jų nepateikia, Įsigyjančioji organizacija prašys tiekėjų patikslinti, papildyti arba
pateikti šiuos dokumentus per nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos.
13.2. Tiekėjai turi pateikti išsamius ir vienareikšmiškus paaiškinimus per Komisijos nustatytą terminą ir
Komisijos nustatytu būdu.
13.3. Komisija nenagrinėja tiekėjų pateiktų pasiūlymo patikslinimų ar paaiškinimų, pateiktų po vokų su
pasiūlymais atplėšimo termino pabaigos, kurių Komisija nebuvo prašiusi, kad juos tiekėjas pateiktų. Į
tokius paaiškinimus ar patikslinimus nebus atsižvelgiama tikrinant ir vertinant pasiūlymą.
14. Pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas
14.1. Komisija pasiūlymus vertina remdamasi mažiausios kainos kriterijumi.
14.2. Komisija tikrindama visų tiekėjų pasiūlymus nustato, ar:
14.2.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė reikiamus dokumentus (įgaliojimus, jungtinės veiklos sutartį
ir t.t.);
14.2.2. Tiekėjas atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
14.2.3. pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (t. y. tinkamai
sukomplektuotas ir t.t.);
14.2.4. nepasiūlytos per didelės, Įsigyjančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.
14.3. Tiekėjų kvalifikaciniai duomenys vertinami Pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir
procedūromis.
14.4. Komisija turi teisę atlikti bet kurios tiekėjo pasiūlyme esančios informacijos patikrinimą (įskaitant ir
užklausimus tretiesiems asmenims), jei mano, kad tai reikalinga pasiūlymo nagrinėjimo ir vertinimo
tikslais.
14.5. Visuose skaičiavimuose bus taikomos tos vertės ir reikšmės, kurios buvo nurodytos tiekėjo pasiūlyme.
14.6. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacijos duomenų
atitikties Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų raštu praneša apie šio
patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių
kvalifikacijos duomenys atitinka Pirkimo dokumentuose iškeltus reikalavimus.
14.7. Komisija, pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir sąlygas vertina tik pirkimo
dokumentų reikalavimus atitinkančius tiekėjų pasiūlymus ir priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo.
14.8. Jokie tiekėjo pasiūlytos kainos koregavimai dėl paslaugų kokybės pagerinimo arba siūlomų atlikti
papildomų paslaugų, palyginus su pirkimo dokumentų reikalavimais, nebus atliekami, jį vertinant ir
lyginant su kitų tiekėjų pasiūlymais.
14.9. Įsigyjančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos
apskaičiavimo klaidų, prašys Tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines
klaidas. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos
sudedamųjų dalių, papildyti kainą naujomis dalimis arba pakeisti per vokų su pasiūlymais atplėšimo
Komisijos posėdyje paskelbtos kainos.
14.10. Jei Tiekėjas per Įsigyjančiosios organizacijos nurodytą terminą aritmetinių klaidų neištaiso,
nepapildo ar nepateikia pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų ir (ar)
nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų
reikalavimų.
14.11. Jei pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga
laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
14.12. Komisija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:
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14.12.1. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių
reikalavimų;
14.12.2. pasiūlymą pateikęs tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo
atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir, Įsigyjančiajai
organizacijai prašant, per jos nustatytą terminą nepatikslino jų;
14.12.3. apie kvalifikacijos atitikimą nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams tiekėjas
pateikė melagingą informaciją, kurią Įsigyjančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis
priemonėmis;
14.12.4. tiekėjas pasiūlė per didelę, Įsigyjančiajai organizacijai nepriimtiną kainą;
14.12.5. pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
14.12.6. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą.
14.3. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos Lietuvos piniginiais vienetais; jeigu pasiūlymuose
kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos Lietuvos piniginiais vienetais pagal Lietuvos
banko nustatytą ir paskelbtą Lietuvos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų
pateikimo termino dieną.
14.4. Įsigyjančioji organizacija iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti bet kurias pirkimo
procedūras, jeigu atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.
15. Laimėtojo nustatymo kriterijai ir pasiūlymų eilė
15.1 Komisija neatmestus pasiūlymus vertina pagal mažiausią kainą ir sudaro pasiūlymų eilę. Pasiūlymų
eilė nustatoma kainų (bendra vieneto kaina) didėjimo tvarka. Pirmasis yra įrašomas pasiūlymas, kurio kaina
(bendra vieneto kaina) yra mažiausia.
15.2 Jeigu pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas – pasiūlymų eilė nesudaroma.
15.3 Kai nustatant laimėjusį pasiūlymą yra keli pasiūlymai pateikti vienodomis kainomis, laimėjusiu
pripažįstamas to tiekėjo pasiūlymas, kuris anksčiausiai įregistravo voką su pasiūlymu.
15.4 Pranešimas apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą išsiunčiamas visiems pasiūlymus pateikusiems
Tiekėjams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos.
16. Baigiamosios procedūros ir Sutarties pasirašymas
16.1 Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigia pirkimo sutarties
atidėjimo terminas – ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų ir ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis, kuris
prasideda nuo Įsigyjančiosios organizacijos pranešimo apie pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą
išsiuntimo visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams dienos. Atidėjimo terminas gali būti nenustatomas,
kai pasiūlymą pateikia vienas tiekėjas.
16.2 Sutartis sudaroma ir nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Taisyklėmis ir Sąlygomis.
16.3 Įsigyjančioji organizacija privalo sudaryti Sutartį su tuo tiekėju, kurio pasiūlymas komisijos
sprendimu pripažintas laimėjusiu. Pasiūlymą pateikusiam tiekėjui raštu pranešama, kad jo pasiūlymas
pripažintas laimėjusiu, ir nurodomas laikas, iki kada reikia atvykti sudaryti Sutartį.
16.4 Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki
Įsigyjančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti
sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį.
Tuo atveju Įsigyjančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas Komisijos
sprendimu pripažintas pirmu po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
16.5

Sudarant Sutartį, negali būti keičiama pasiūlymo įkainis ir pasiūlymo turinys.
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16.6 Sudariusi pirkimo sutartį, Įsigyjančioji organizacija kitiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčia pranešimus apie pirkimo sutarties sudarymą. Pranešime nurodoma,
su kuo pasirašyta pirkimo sutartis, pirkimo objektas ir sutartyje nurodyta kaina.
17. Pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tvarka
17.1. Pretenzijos ir skundai nagrinėjami vadovaujantis 2003 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 277 patvirtintų „Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių
reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių“ galiojančios redakcijos nustatyta tvarka.

18. Pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos
18.1. Sutartis laikoma sudaryta nuo 2019 m. sausio 1 d. 7:00 val., tačiau įsigalioja bei prievolės pagal ją
pradedamos vykdyti nuo Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio
pakeitimo įstatymo (toliau – Pakeitimo įstatymas), kuriuo yra panaikinama Pirkėjo pareiga pirmumo
tvarka įsigyti iš suskystintų gamtinių dujų terminalo įvežtas gamtines dujas, įsigaliojimo dienos ir galioja iki
2019 m. balandžio 1 d. Tuo atveju, jei Pakeitimo įstatymas neįsigalioja iki 2019 m. balandžio 1 d., Sutartis
laikoma automatiškai pasibaigusia be Tiekėjo teisės reikalauti iš Pirkėjo kompensacijos, nuostolių ar
išlaidų atlyginimo dėl neįsigyto gamtinių dujų kiekio.
18.2. Įsigyjančiosios organizacijos preliminarus perkamas gamtinių dujų kiekis nurodomas Techninėje
specifikacijoje pateikiamame planuojamame gamtinių dujų vartojimo mėnesiniame grafike. Įsigyjančioji
organizacija įsipareigoja vykdyti gamtinių dujų įsigijimą pagal Techninėje specifikacijoje nurodytą dujų
vartojimo mėnesio grafiką tik nuo Pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos ir yra atleidžiamas nuo prievolės
iš Pardavėjo įsigyti tą gamtinių dujų kiekį, kuris nurodytas gamtinių dujų vartojimo mėnesiniame grafike,
už tuos konkrečius kalendorinius mėnesius iki kada įsigaliojo Sutartis ir Pakeitimo įstatymas.
18.3. Pirkimo sutarties projektą rengia ir teikia derinimui Tiekėjas, kurio pasiūlymas paskelbtas laimėjusiu
pasiūlymu ir su kuriuo nusprendžiama sudaryti pirkimo sutartį;
18.4. Dujų pardavimo vieta yra virtualus prekybos taškas, kurį nustato perdavimo sistemos operatorius;
18.5. Tiekėjas PVM sąskaitą-faktūrą už patiektas dujas per ataskaitinį laikotarpį Įsigyjančiajai organizacijai
pateikia iki 7-os po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos. PVM sąskaita-faktūra privalo būti teikiama
el. paštu info-nae@e-energija.lt arba naudojantis valstybės įmonės Registrų centro informacine sistema „E.
sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu);
18.6. Įsigyjančioji organizacija už per ataskaitinį mėnesį faktiškai įsigytą dujų kiekį apmoka Tiekėjui iki 15os kito mėnesio kalendorinės dienos pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą;
18.7. Įsigyjančioji organizacija, nepagrįstai nesumokėjusi už tiekiamas dujas pirkimo sutartyje nustatytais
terminais, moka Tiekėjui 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos
sumos už kiekvieną uždelstą dieną;
18.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, dujų kaina už ataskaitinį mėnesį padidėja arba
sumažėja PVM dydžiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydžio nuo PVM pasikeitimo
dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams, dujų kaina už ataskaitinį mėnesį nekeičiama.
18.9. Įsigyjančioji organizacija techninėje specifikacijoje nurodo preliminarų gamtinių dujų kiekį.
Įsigyjančioji organizacija neprivalo įsigyti viso dujų kiekio sutarties galiojimo metu. Galimas dujų kiekio
pokytis +/- 20 %.
18.10. Reikalavimai tiekiamoms gamtinėms dujoms. Dujų sudėtis ir kokybė turi atitikti Gamtinių dujų
kokybės reikalavimus (patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu
Nr. 1-194, Pakeitimai: Nr. 1-138, 2014-05-26, paskelbta TAR, 2014-05-29, Nr. 5832, Pakeitimai: Nr. 1138, 2014-05-26, paskelbta TAR, 2014-05-29, Nr. 5832, Pakeitimai: Nr. 1-290, 2015-12-16, paskelbta
TAR, 2015-12-16, Nr. 2015-19843).
18.11. Gamtinių dujų kaina Įsigyjančiai organizacijai apskaičiuojama pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą
formulę arba fiksuotą kainą. Sutarties galiojimo laikotarpiu formulės dedamosios negali būti keičiamos.
18.12. Pasikeitus PVM ir (ar) akcizui gamtinėms dujoms, įsigaliojus naujoms reguliuojamoms kainoms ar
jų dedamosioms, pirkimo sutartyje nurodyta gamtinių dujų kaina gali būti perskaičiuojama tokiu pat
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santykiu, kokiu pasikeičia PVM, reguliuojamos kainos ar jų dedamosios ir (ar) akcizo tarifas. Pasikeitus
PVM mokesčiui ir (ar) akcizui gamtinėms dujoms, įsigaliojus naujoms reguliuojamoms kainoms ar jų
dedamosioms, gamtinių dujų kaina bus perskaičiuojama nuo įstatymo dėl PVM mokesčio, naujų
reguliuojamų kainų ar jų dedamųjų įsigaliojimo dienos ir (ar) akcizų įstatymo pakeitimo įsigaliojimo
dienos. Šiais atvejais kainų perskaičiavimas neįforminamas raštišku šalių susitarimu, visi pakeitimai
nurodomi pateiktoje sąskaitoje faktūroje.
18.13. Sutartis baigiasi, atsiradus bent vienai aplinkybei:
18.13.1 pasibaigus dujų tiekimo laikotarpiui, Įsigyjančiai organizacijai atsiskaičius su tiekėju už
sunaudotas dujas ir kai sutarties šalys tinkamai įvykdo visas iš sutarties kylančias prievoles;
18.13.2. kai šalys sutaria sutartį nutraukti arba sutartis nutraukiama įstatymu ar sutartyje nustatytais
atvejais.
18.14. Sutarties nutraukimo tvarka:
18.14.1. pirkimo sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu, o neįvykdytų finansinių įsipareigojimų
atžvilgiu – visiškai juos įvykdant;
18.14.2. šalis gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, apie pirkimo sutarties nutraukimą įspėjusi
raštu prieš 30 dienų kitą šalį.
18.15. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laiką negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo
sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,
proporcingumo, skaidrumo ir protingumo principai ir tikslai, ir kai yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos
sutikimas, kad tokie pirkimo sutarties sąlygų pakeitimai būtų padaryti. Viešųjų pirkimų tarnyba minėtą
sutikimą (ar nesutikimą) privalo pateikti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų. Jeigu Įsigyjančioji organizacija
kartu su kreipimusi nepateikia visų būtinų dokumentų, Viešųjų pirkimų tarnyba gali paprašyti papildomų
dokumentų, reikalingų sprendimui priimti. Tokiu atveju terminas Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimui dėl
sutikimo priimti pratęsiamas tiek dienų, per kiek Įsigyjančioji organizacija pateikia papildomus
dokumentus. Jeigu per šiame punkte nustatytą terminą Viešųjų pirkimų tarnyba nepateikia jokio atsakymo,
laikoma, kad sutikimas gautas.
18.16. Kitas sąlygas Sutarties šalys aptaria Sutartyje.
_________________________________________
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Konkurso sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Gamtinių dujų pirkimas 2019 m. I ketvirčiui
1. Pirkimo objektas – gamtinės dujos šilumos gamybai.
2. Dujų vartojimo paskirtis – šilumos gamyba UAB „Akmenės energija“ (toliau – Įsigyjančioji
organizacija) objektuose.
3. Gamtinių dujų priėmimo (prekybos) vieta – virtualus prekybos taškas, kuriame Tiekėjas parduoda dujas,
o Įsigyjančioji organizacija jas perka ir priima.
4. Planuojamas gamtinių dujų vartojimo mėnesinis grafikas:
2019 m. sausio mėn.

– 2400 MWh

2019 m. vasario mėn.

– 2500 MWh

2019 m. kovo mėn.

– 800 MWh

Iš viso 2019 m. I ketvirčiui

5700 MWh.

5. Įsigyjančioji organizacija neprivalo įsigyti viso dujų kiekio sutarties galiojimo metu. Apmokėjimas
bus vykdomas už faktiškai patiektą dujų kiekį.
6. Pirkimo sutartyje numatytas konkretus kiekis galės būti mažinamas arba didinamas ne daugiau kaip
20 (dvidešimt) procentų.
7. Reikalavimai tiekiamoms gamtinėms dujoms. Dujų sudėtis ir kokybė turi atitikti Gamtinių dujų kokybės
reikalavimus (patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1194, Pakeitimai: Nr. 1-138, 2014-05-26, paskelbta TAR, 2014-05-29, Nr. 5832, Pakeitimai: Nr. 1-138,
2014-05-26, paskelbta TAR, 2014-05-29, Nr. 5832, Pakeitimai: Nr. 1-290, 2015-12-16, paskelbta TAR,
2015-12-16, Nr. 2015-19843).
8. Gamtinių dujų apskaita. Gamtinių dujų kiekis apskaitomas vadovaujantis VKKEK 2015 m. gruodžio 30
d. nutarimu Nr. O3-699 suderintų Naudojimosi akcinės bendrovės „Amber Grid“ gamtinių dujų
perdavimo sistema taisyklių 16 skyriaus „Dujų apskaita“ reikalavimais.
9. Įsigyjančioji organizacija už gamtines dujas per ataskaitinį laikotarpį moka iki po ataskaitinio mėnesio
15 (penkioliktos) kalendorinės dienos pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą.
10. Gamtinių dujų tiekimo pradžia: nuo 2019 m. sausio 1 d. 700 val.
11. Gamtinių dujų tiekimo pabaiga: 2019 m. balandžio 1 d. 700 val.
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