PASIŪLYMAS
DĖL GAMTINIŲ DUJŲ, JŲ PERDAVIMO IR SKIRSTYMO PASLAUGŲ PIRKIMO
2020-11-30
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio
subjektų grupė, surašomi visi dalyvių
pavadinimai
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas /
Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi
visi dalyvių kodai
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų
grupė, surašomi visi dalyvių adresai
Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris,
bankas, banko kodas

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas,
pavardė, pareigos, telefono numeris ir el. pašto
adresas

UAB „Ignitis“
303383884
LT100008860617
Žvejų g. 14, Vilnius

Verslo sprendimų skyriaus vadovas
Virgilijus Budrevičius
+370 69907161
Virgilijus.budrevicius@ignitis.lt
Verslo sprendimų vadovė
Ieva Kazlauskaitė
+37061376973
Ieva.kazlauskaite@ignitis.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:
1) Šio Konkurso skelbime, paskelbtame CVP IS;
2) kituose pirkimo dokumentuose ( Konkurso sąlygų paaiškinimuose ir patikslinimuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtinu,
kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Konkurso sąlygų 5.8 punkte.
4. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus ir dalį sutartyje numatytų užduočių perduosime vykdyti
jiems (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui tokie bus pasitelkti):
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų)
pavadinimas (-ai)
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų)
adresas (-ai)
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar
subteikėją (-us)

UAB „Ignitis”
Žvejų g. 14, LT-09310
Vilnius, Lietuva

+370 5 232 77 00
info@ignitis.lt

e.ignitis.lt
www.ignitis.lt

Įmonės kodas
303383884
PVM kodas
LT100008860617

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų)
tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas
Pastaba: Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio
pobūdžio būtų jo ryšiai su jais.
5. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (konfidencialią informaciją pateikti atskirai
prisegtais dokumentais su žyma „Konfidencialu“):

Eil.
Nr.

Pateikto dokumento
pavadinimas

Dokumente esanti konfidenciali
informacija (nurodoma
dokumento dalis/ puslapis,
kuriame yra konfidenciali
informacija)
1 Priedas. Konfidencialu. Dujų
kainos apskaičiavimas
JAR išplėstinis
IRD pažyma
Jungtine_pazyma
Įgaliojimas
VBudrevicius
Konfidencialu

Konfidencialios informacijos
pagrindimas (paaiškinama,
kuo remiantis nurodytas
dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialūs)

1 Priedas. Konfidencialu.
Komercinė paslaptis
Dujų kainos apskaičiavimas
2.
JAR išplėstinis
Asmens duomenys
3.
IRD pažyma
Asmens duomenys
4.
Jungtine_pazyma
Asmens duomenys
Įgaliojimas VBudrevicius
5.
Asmens duomenys
Konfidencialu
Pastabos:
1) Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos
pasiūlyme nėra.
2) Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta
sutartis bus viešinama vadovaujantis 2017 m. birželio 19 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu
Nr. 1S-91 „Dėl informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
1.

Eil.
Nr.

1
1.
2.

3.

6. Mes siūlome gamtines dujas, įskaitant jų perdavimo ir skirstymo paslaugas:
Preliminar
Preliminarus
us dujų
dujų kiekis
kiekis
sutarties
Mato
sutarties
1 mato vieneto
Kaina EUR be PVM
Pavadinimas
galiojimo
vienetas
galiojimo
įkainis EUR be PVM
(4*5)
laikotarpiu
laikotarpiu
autobusų
patalpų
kurui
šildymui
2
3
4
5
6
1
Gamtinės dujos
MWh
75
1300
11,62
15977,50
2
75
Gamtinių dujų akcizo tarifas
0
0,54
40,50
Gamtinių dujų
perdavimas3
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Už perduotą
kiekį
Už perdavimo
pajėgumus

MWh

1375

0,74

1017,50

MWh/parą
metams

7,7

57,24

440,75
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Už vartojimo
pajėgumus
Už SGDT
dedamąją4
4.

Gamtinių dujų skirstymas3

MWh/parą
metams
MWh/parą
metams
MWh

7,7

50,33

387,54

7,7

343,71

2646,57

1375

4,73

6503,75

(A)=SUM(1.-4.)

Gamtinių dujų, jų perdavimo bei skirstymo kaina
be PVM:

(B)=(A)×0,21

21 proc. PVM:

5672,96

(C)=(A)+(B)

Galutinė pasiūlymo kaina su PVM*:

32687,07

27014,11

* – galutinė pasiūlymo kaina skirta tik pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui.
1
– jei gamtinių dujų tiekimo kaina yra apskaičiuojama pagal pasiūlyme nurodytą formulę, kartu su kainos
formule pateikiami išsamūs formulės dedamųjų paaiškinimai. Skaičiuojant pasiūlymo gamtinių dujų kainą,
naudojama paskutinio mėnesio, einančio prieš pasiūlymo pateikimo terminą, paskutinės darbo dienos reikšmė.
[pavyzdžiui, jeigu Jūsų pasiūlymo pateikimo terminas yra 2020 m. lapkričio mėnesį bet kuri diena, tuomet
gamtinių dujų kaina skaičiuojama pagal 2020 m. spalio 31 d. formulės dedamosios reikšmę].
2
– gamtinėms dujoms nuo _______ m. ________mėn. __ d. taikomas Lietuvos Respublikos nustatytas
akcizo tarifas ____ EUR/MWh.
3
– Gamtinių dujų sistemų operatorių kainodara sutartyje bus taikoma pagal Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) nustatytus principus ir kainas.
4
– Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie perdavimo kainos apskaičiuojama ir apmokama
kaip tai nustatyta Sutarties galiojimo metu aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų
terminalo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.
Trisdešimt du tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 07 ct (bendra pasiūlymo kaina žodžiais su
PVM).
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis dėl kurių
PVM nemokamas: Gamtinių dujų kaina apskaičiuojama pagal šią formulę: žr. 1 Priedas. Konfidencialu. Dujų kainos
apskaičiavimas.
7. Taip pat įsipareigojame už suteiktas gamtinių dujų skirstymo ir perdavimo paslaugas taikyti
galiojančias ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir paskelbtas skirstymo bei perdavimo paslaugų kainas,
kurios yra skelbiamos viešai VKEKK tinklalapyje www.regula.lt, perdavimo ir skirstymo operatorių internetinėse
svetainėse www.ambergrid.lt bei www.eso.lt.
8. Patvirtiname, kad teikiant šį pasiūlymą, Tiekėjas UAB „Ignitis‘ laikosi Konkurso sąlygų 3.6.3 ir 3.6.4.
punktų reikalavimų.
(Tiekėjo pavadinimas)
9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
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Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dokumento lapų
skaičius
1
15
1
1
2
15
2
1

Pateiktų dokumentų pavadinimas
1 Priedas. Konfidencialu. Dujų kainos apskaičiavimas
EBVPD
Tinkamai įvykdytų arba vykdomų sutarčių sąrašas
Raštas dėl dujų tiekimo licencijos
Jungtine_pazyma
JAR išplėstinis
IRD pažyma
Įgaliojimas VBudrevicius Konfidencialu

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)
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