SKIRTA ADRESATUI

PIRKIMO UŽDUOTIS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ SU DUJŲ KIEKIO BALANSAVIMU PIRKIMO
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (toliau – Bendrovė), tinkamai įgyvendindama 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 (toliau – Nutarimas) reikalavimus ir
siekdama racionaliai panaudoti šiam pirkimui skirtas lėšas:
1.
Paveda Bendrovės energijos išteklių pirkimų komisijai (toliau – Komisija) inicijuoti Gamtinės dujos
su dujų kiekio balansavimu pirkimą (toliau – Prekės), šiomis sąlygomis:
1.1. Reikalingas maksimalus gamtinių dujų kiekis 13 500 MWh.
1.2. Bendrovė neįsipareigoja nusipirkti viso gamtinių dujų kiekio.
2.
Gamtinių dujų pirkimo priežastis:
Bendrovė vykdo jėgainės paleidimo/atestavimo garantinius bandymus, kuriems reikalingas šios rūšies
kuras.
3.
Priežastis kodėl gamtinės dujos nėra perkamas dujų biržoje:
Pagal Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 23 straipsnio 1 punktą (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425430/bRdKobmlBO) šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi
šilumos gamintojai ir bendri šilumos ir elektros energijos gamintojai, kurie per metus reguliuojamai veiklai
suvartoja mažiau nei 50 GWh gamtinių dujų, neprivalo reguliuojamai elektros ir (ar) šilumos energijos gamybos
veiklai reikalingas gamtines dujas įsigyti gamtinių dujų biržoje.
4.
Bendrovė numato per metus suvartoti apie 13,5 GWh, todėl nėra privaloma gamtines dujas pirkti
gamtinių dujų biržoje. Be to, Bendrovei, gamtines dujas perkant gamtinių dujų biržoje, reikėtų užsitikrinti
balansavimą, kas reikalautų papildomų sąnaudų ir žmogiškųjų išteklių
5.
Kaina – Bendrovė mokės pirkimo laimėtojui už faktiškai patiektą gamtinių dujų energetinę vertę
EUR/MWh įkainį eurais be PVM (toliau – Pradinis įkainis). Į Pirkimo objekto įkainį turi būti įskaičiuotos visos
pirkimo laimėtojo išlaidos ir mokesčiai, susiję su gamtinių dujų tiekimu ir perdavimu Bendrovei, įskaitant:
energijos ištekliaus žaliavos kainą, skirstymą, perdavimą, saugumo dedamąją, bei visus mokesčius, išskyrus
PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Įsigyjančioji bendrovė
pageidauja, kad tiekėjo marža būtų nurodoma atskirai ir negali viršyti 1 EUR/MWh. Bendrovės numatyta
bendra maksimali pirkimo vertė – 920 000,00 Eur be PVM.
6.
Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Bendrovės grafike nurodytais terminais. Bendrovė tiekimo
grafiką turės pateikti ne vėliau kaip 4 (keturios) savaitės iki Prekių pristatymo pradžios.
6.1. Gamtinių dujų pristatymo vieta – Bendrovės teritorija – Jočionių g. 13, LT - 02300 Vilnius.
6.2. Gamtinių dujų pirkimo sutartis turi įsigalioti nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioti 12 (dvylika)
mėnesių.
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