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Herbds arba prekiq Zenklas
fiiekejo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisine forma, buveind, kontaktind informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekejq, pavadinimas,
juridinio asmens kodas, pridetines \6ertes mokes6io mokdtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridetines vertes mokes6io mokdtojas)

PASIULYMAS
DEL GAMTTNIV DUJU, JU PERDAV|MO tR SKIRSTYMO PASLAUGV ptRKtMO

(Data)

(Sudarymo vieta)

Tiekejo pavadinimas /Jeigu dalyvauja Akio
subjektq grupe, sura1omi visi dalyviq
pavadinimai
Tiekdjo imonds kodas, PVM moketojo kodas /
Jeigu dalyvauja akio subjektq grupe, surasomi
visidalyvia kodai
Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja lkio subjektq
grupe, sura'omi visi dalvviu adresai
Tiekejo atsiskaitomosios sqskaitos numeris,
bankas, banko kodas
UZ pasi0lymq atsakingo asmens vardas,
pavarde, pareigos, telefono numeris ir el. pa5to
adresas

1. Siuo pasiulymu paZymime, kad sutinkame su visomis Apklausos sElygomis, nustatytomis:
1) Sios Apklausos skelbime, paskelbtame CVp lS;
2) kituose pirkimo dokumentuose ( Apklausos sElygose, jLl paai5kinimuose ir patikslinimuose).

2. Pasira5ydamas CVP lS priemon€mis pateiktq pasiUlymq kvalifikuotu elektroniniu paraSu,
patvirtinu, kad dokumentq skaitmenines kopijos ir elektronindmis priemonemis pateikti duomenys yra
tikri.

3. Pasiulymas galioja ikitermino, nustatyto Apklausos sqlygr.t 5.8 punkte.

4. Vykdant sutarti pasitelksime Siuos subtiek€jus ir dalj sutartyje numatytq uZduodiq perduosime
vykdyti jiems ( pildyti tuomet, jei sutarties vykdym u i tokie b u s pa sitelkti):

Subrangovo (-q), subtiekejo (-q) ar subteikejo (-q)
pavadinimas (-ai)
Subrangovo (-q), subtiekejo (-q) ar subteikejo (-q)
adresas (-ai)

lsipareigojimq dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subrangovq (-us), subtiekejq (-us) ar
subteikeja (-us)
Subrangovo (-q), subtiekdjo (-q) ar subteikejo (-q)
tenkandiq isipareiqoiimu dalies apra5vmas

Pastaba: Tiekeias gali remtis kitq akio subjektq pajegumais, neatsiLvelgdamas i tai, kokio teisinio
pob1dZio bltq jo ry1iai su jais.

S. Siame pasiUlyme yra pateikta konfidenciali informacija (konfidencialiE informacijq pateikti
atskirai prisegtais dokumentais su Zyma,,Konfidencialu"):

Eit.
Nr.

Pateikto dokumento
pavadinimas

Dokumente esanti konfidenciali
informacija (nurodoma

Konfidencialios informacijos
pag rindimas (paaiSkinama,
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dokumento dalis/ puslapis,
kuriame yra konfidenciali

informaciia)

kuo remiantis nurodytas
dokumentas ar jo dalis yra

konfidencial0s)

Pasfabos.'
1) Tiekeiui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasialyme
nar^

) Tiekeiai turi atidiiai ir paqristai nurodyti konfidencialiq informacijq, kadangi laimetojo pasialymas ir sudaryta
sufarfis bus vieiinama vadovaujantis 2017 m. birZelio 19 d. VieSqjq pirkimq tarnybos direktoriaus jsakymu
Nr. 1S-91 ,,Del informaciios vieSinimo Centrineje viesqjq pirkimq informacineje sistemoje tvarkos apraSo
patviftinimo" (aktuali redakcija). Tiek1jas negali nurodyti, kad visas pasi1lymas yra konfidenciatus.

6. Mes siUlome du S nt iu perdavimo ir skirstvmo AS:

Eil
Nr

Pavadinimas Mato
v enetas

Preliminar
us dujq
kiekis

sutarties
galiojimo
laikotarpiu

patalpq
Sildvmui

Preliminarus
dujq kiekis
sutarties
galiojimo
laikotarpiu
autobusq

kurui

1 mato vieneto
ikainis EUR be PVM

EUR be
(4.5)

I 2 5 6
1 Gamtinds dujosl MWh 109 1 351

2 Gamtiniq dujq akcizo tarifas2 0

Gamtiniq dujq
perdavimas3

UZ perduotq
kieki MWh 1460

UZ perdavimo
pajegumus

MWh/parq
metams

aa

UZ vartojimo
pajdgumus

MWh/parq
metams 77

UZ SGDT
dedamqjqa

m3/parq
metams

4 Gamtiniq dujq skirstymas3 MWh 1460

(A)=suM(1.-4.t Gamtiniq dujrt, jr-l perdavimo bei skirstymo kaina
be PVM:

(B)=(A)xQ,ll 21 proc. PVM:

(c)=(A)+(B) Galutind pasi0lymo kaina su PVM*:

PVI

" - galutind pasiUlymo kaina skirta tik pasiUlymq jvertinimui ir palyginimui.
1 - jei gamtiniq dujq tiekimo kaina yra apskaidiuojama pagal pasiUlyme nurodytq formulq, kartu su kainos formute
pateikiami i5samUs formules dedamqjq paaiSkinimai. Skaidiuojant pasiUlymo gamtiniq dujq kainq, naudojama
paskutinio mdnesio, einandio prie5 pasiUlymo pateikimo terminq, paskutinds darbo dienos reikSme. [pavyzdZiui,
ieigu Jasq pasi}lymo pateikimo terminas yra 2018 m. lapkri1io menes!bet kuridiena, tuomet gamtiniq dujq kaina
skaiiiuojama pagal 2018 m. spalio 31 d. formulds dedamosios reikSmgl.
2 - gamtinems dujoms nuo 

- 

m. mdn. 
- 

d. taikomas Lietuvos Respublikos nustatytas akcizotarifas EUR/MWh.
3 - Gamtiniq dujtt sistemq operatoriq kainodara sutartyje bus taikoma pagal Valstybines kainq ir energetikos
kontrol€s komisijos (toliau - VKEKK) nustatytus principus ir kainas.
a - Gamtiniq dujq tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie perdavimo kainos apskaidiuojama ir apmokama kaip
tai nustatyta Sutarties galiojimo metu aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos suskystintq gamtiniq dujq
terminalo jstatyme ir ji jgyvendinandiuose teisds aktuose.

(bendra pasiUlymo kaina2odZiais su PVM).

Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisds aktus tiekejui nereikia mokdti PVM, jis nurodo prieZastis del
kuriu PVM nemokamas:
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Gamtiniq dujq.kaina apskai6iuojama pagal 5iq formulg:

(tiek|ias Sioje vietoje iraSo gamfjniq dujq kainos apskaiiiavimo formulq ir nurodo formul+s dedamqsias ir jq
reikSmes)

7. Iaip pat jsipareigojame u2 suteiktas gamtiniL{ dujq skirstymo ir perdavimo paslaugas taikyti
galiojan6ias ir teisds aktq nustatyta tvarka patvirtintas ir paskelbtas skirstymo bei perdavimo paslaugq
kainas, kurios yra skelbiamos vie6ai VKEKK tinklalapyje www.requla.lt, perdavimo ir skirstymo
operatoriq interneti ndse sveta i nese www. am berq rid. lt bei www. eso. lt.

8. Patvidiname, kad teikiant 5j pasiUlymq, Tiekdjas
3.6.3 ir 3.6.4. punktq reikalavimq.--_

9. Kadu su pasiUlymu pateikiami Sie dokumentai:

laikosi Apklausos sqlygr.t
(Tiekejo pavadinimas)

Eit.
Nr.

Pateiktq dokume.ntq pavad inimas Dokumento lapq
skaidius

10. Pa5alinimo pagrindq nebuvimq ir I ar kvalifikacijos atitiktj patvirtinantys dokumentai,
kuriuos Perkantysis subjektas turi i5 ankstesniq pirkimo procedUrq:

Eit.
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas
Patvirtinimas, kad dokumente

nurodyta informacija yra teisinga ir
aktuali (Taio / Ne)

Dokumento lapq
skaidius

Pastaba. Pildyti tuomet, iei Perkantysis subT'ekfas tiek1jo paSalinimo pagrindtl nebuvimq ir / ar kvalifikacijos
atitikti patvirtinandius tinkamus dokumentus turi iS ankstensiq pirkimo procedarq, kaip nurodyta Apklausos sqtygq
3.7.2 punkte.

(Tiekejo arba jo jgalioto asmens (Para5as)
pareigq pavadinimas)

(Vardas ir pavarde)


