
Konkurso sąlygų  

                                                                                                                   3 priedas 

 

 

(Gamtinių dujų pirkimo pardavimo sutarties projektas) 

 

GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 

 

                 m. ___________ mėn. ____d. 

Pravieniškės   

 

Atvirąjį konkursą laimėjusi  

 

(įmonės pavadinimas) 

 

 įmonės kodas ______________________, teisėtai atstovaujama 

___________________________________________________________________________, 

(pareigos, vardas, pavardė) 

 esanti adresu: ____________________________________________________ 

(adresas) 

 (toliau  – Pardavėjas) 

            ir 

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, įstaigos kodas 302560890, teisėtai 

atstovaujama įstaigos direktoriaus Dainiaus Sušinsko, esanti adresu: Pravieniškių g. 5, Pravieniškių 

k., 56369 Kaišiadorių r., (toliau – Pirkėjas), sudarė šią Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį 

(toliau  – Sutartis). 

Toliau Sutartyje Pardavėjas ir Pirkėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - 

Šalimi. 

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

 

1.1. Gamtinių dujų pardavimas Pirkėjui Sutartyje nustatytomis sąlygomis. 

1.2. Pardavėjas įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas – pirkti gamtines dujas (toliau - Dujos) 

Sutartyje nurodytais kiekiais ir terminais bei apmokėti už Dujas Sutartyje nustatyta tvarka. 

 

2. DUJŲ PRIĖMIMO VIETA, DUJŲ KIEKIAI IR TERMINAI 

 

2.1. Dujų pristatymo vieta – Pirkėjo dujų sistemos prijungimo prie skirstymo sistemos 

taškas, kuriame baigiasi Dujų skirstymas skirstomuoju dujotiekiu ir kuriame Pardavėjas patiekia 

Dujas Pirkėjui. Dujos bus tiekiamos į šias Dujų pristatymo vietas: Pravieniškės, Šv. Florijono g. 

(Katilinė). 

 2.2. Pirkėjas pateikia Pardavėjui su Dujų skirstymo ir perdavimo įmonėmis pasirašytų 

sutarčių kopijas Sutarties pasirašymo dieną. 

2.3. Dujos Pirkėjui tiekiamos nuo 20___ m. __________d. 7.00 val. iki 20____ m. 

____________ d. 7.00 val. 
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2.4. 2020 metais Pirkėjui tiekiamas preliminarus Dujų kiekis – 25 000 MWh (dvidešimt 

penki tūkstančiai MWh), iš to skaičiaus mėnesiais ir ketvirčiais: 

 

2020 metai 

I ketvirtis (MWh) II ketvirtis (MWh) III ketvirtis (MWh) IV ketvirtis (MWh) 

Iš viso: 11 100  Iš viso: 3 100 Iš viso: 2 300 Iš viso: 8 500 

sausis 3900 balandis 1 600 liepa 750 spalis 1700 

vasaris 3 700 gegužė 750 rugpjūtis 750 lapkritis 3 000 

kovas 3 500 birželis 750 rugsėjis 800 gruodis 3 800 

 

2.5. Didinti ar mažinti Sutartyje numatytą Dujų kiekį Pirkėjas gali tik raštu suderinęs su 

Pardavėju Sutartyje nustatyta tvarka  ir pasirašęs papildomą susitarimą prie Sutarties. 

2.6. Dujų kiekis, nurodytas Sutarties 2.4 punkte, gali būti mažinamas, jei aptarnaujamoje 

teritorijoje pradėtų veikti nepriklausomas šilumos gamintojas, pagal Lietuvos Respublikos šilumos 

ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalį, bei Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 26 straipsnio 3 

dalį. 

 

3. DUJŲ TIEKIMO SĄLYGOS IR KOKYBĖ 

 

3.1. Sutartyje vartojamos sąvokos ir apibrėžimai, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos 

gamtinių dujų įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

3.2. Prekyba Dujomis vykdoma sekančiai: 

3.2.1. Energijos matavimo vienetas - 1 megavatvalandė (MWh), naudojant dujų viršutinį 

šilumingumą; 

3.2.2. Ataskaitinis laikotarpis nuo 1 iki 30 (31) mėnesio kalendorinės dienos. Ataskaitinis 

laikotarpis prasideda pirmos ataskaitinio mėnesio dienos 7.00 val. ir baigiasi kito mėnesio pirmos 

dienos 7.00 valandą. 

3.2.3. Dujų kiekio matavimo priemonės įrengiamos ir naudojamos teisės aktų nustatyta 

tvarka pagal jų gamintojų reikalavimus. 

3.2.4. Pirkėjas, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 

pateikia Pardavėjui suvartoto Dujų kiekio ataskaitą, parengtą pagal skirstymo bendrovės 

kasdieninėse apskaitos vietose paskaičiuotą, suvartotą Dujų kiekį, išreikštą energijos matavimo 

vienetais (MWh) ir paskirstytą dienomis. 

3.2.5. Pirkėjas suvartoto Dujų kiekio ataskaitą Pardavėjui pateikia per Sutartyje numatytą 

laiką elektroninėmis informacijos teikimo priemonėmis (elektroniniu paštu, Pardavėjo 

internetinėje svetainėje), o jei šiuo būdų perduoti duomenų neįmanoma – paštu. 

3.3.6. Pirkėjas Sutartyje nustatyta tvarka neprivalo deklaruoti Dujų kiekio už ataskaitinį 

laikotarpį, jei per ataskaitinį laikotarpį Dujų iš Pardavėjo nepirko.  

3.2.7. Pirkėjas, Pardavėjui prašant, pateikia perspektyvinį Dujų suvartojimą Pardavėjo 

prašomam laikotarpiui. 

3.3. Pirkėjo ir Pardavėjo atstovai tiekimo sąlygoms užtikrinti yra: 

 

 

 



3 

 
Atstovas Pareigos Vardas, pavardė  Kontaktai 

Pirkėjas 1. Turto valdymo skyriaus 

vedėjas 

Eugenijus 

Šarmavičius 

Tel. (8 346) 56 399, el. p. 

eugenijus.sarmavicius@pravie

npn-ak.lt 

2. Turto valdymo skyriaus 

specialistė 

Asta Cikanienė Tel. ( 8 346) 56 399, 

 +370 6 4641748, el p. 

asta.cikaniene@pravienpn-

ak.lt 

Pardavėjas    

 

3.4. Pasikeitus vienos iš Šalių kontaktiniams asmenims ar jų rekvizitams, Šalis kitai Šaliai 

apie tai praneša nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. 

3.5. Dujų sudėtis ir kokybė, nustatoma priėmimo vietoje, turi atitikti Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės 

reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintus Dujų kokybės reikalavimus. Gamtinių dujų tiekimo techninė 

specifikacija pateikta priede Nr. 1. 

3.6. Jei į priėmimo vietą tiekiamos Dujos neatitinka Dujų kokybės reikalavimų, Pirkėjas 

turi teisę atsisakyti priimti tokias Dujas. 

3.7. Ginčai dėl Dujų kokybės sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti, 

išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka - Valstybinėje energetikos inspekcijoje. 

Jeigu ginčo sprendimo išvadoje nustatoma, kad yra pažeidimų, dėl kurių Pirkėjas turi nuostolių, 

išlaidas, patirtas dėl ginčo dalyko, apmoka Pardavėjas. Priešingu atveju, išlaidas, susijusias su 

ginčo sprendimu, apmoka Pirkėjas. 

 

4. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA 

 

4.1. Dujų kainos apskaičiavimas sutarties galiojimo laikotarpiu: 

4.1.1. Dujų 1 MWh (be PVM) kaina sutarties galiojimo laikotarpiu kiekvieną ataskaitinį 

mėnesį bus apskaičiuojama: UAB GET Baltic gamtinių dujų biržos interneto svetainėje Lietuvos 

prekybos aikštelėje skelbiama gamtinių dujų mėnesio vidutinė svertinė kaina EUR/MWh (be 

PVM) – (minus) Tiekėjo taikoma nuolaida (nuo gamtinių dujų biržos operatoriaus UAB GET 

Baltic gamtinių dujų biržos interneto svetainėje Lietuvos prekybos aikštelėje skelbiamos gamtinių 

dujų mėnesio vidutinės svertinės kainos) EUR/MWh (be PVM); 

4.1.2. Tiekėjo pasiūlyta nuolaida EUR/MWh (be PVM) negali kisti visu sutarties 

galiojimo laikotarpiu; 

4.1.3. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos teisės aktams dėl PVM dydžio pasikeitimo, kuriais 

būtų keičiamas PVM įkainio dydis prie Pirkimo sutartyje nustatytos Dujų kainos be PVM, 

pridedant naują PVM. Šiais atvejais kainos perskaičiavimas neįforminamas raštišku šalių 

susitarimu, visi pakeitimai nurodomi pateiktoje sąskaitoje faktūroje. Pasikeitus kitiems 

mokesčiams, dujų kaina nekeičiama.  

 4.1.4. Dujų kaina vartotojui apskaičiuojama pagal formulę: 

 
Reikšmės Formulė 

  

  

  

mailto:eugenijus.sarmavicius@pravienpn-ak.lt
mailto:eugenijus.sarmavicius@pravienpn-ak.lt
mailto:asta.cikaniene@pravienpn-ak.lt
mailto:asta.cikaniene@pravienpn-ak.lt
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4.2. Sutarties pasirašymo dieną Dujų kaina yra __________________ EUR/MWh. 

4.3. Pardavėjas iki 4 (ketvirtos) darbo dienos, po ataskaitinio laikotarpio pateikia faktiškai 

per ataskaitinį laikotarpį sunaudotą Dujų kiekį. Pasirašomas „Pirkimo – pardavimo aktas“. 

4.4. Pardavėjas PVM sąskaitą faktūrą už patiektas Dujas, per ataskaitinį laikotarpį, 

Įsigyjančiajai organizacijai pateikia iki 7-os po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos; 

4.5. Pirkėjas už faktiškai sunaudotas Dujas per ataskaitinį laikotarpį apmoka per 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo pateiktos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. 

PVM sąskaita faktūra privalo būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E. Sąskaita“ 

priemonėmis. Jeigu Pardavėjas nepateikia E. sąskaitos, Perkančioji organizacija turi teisę neatlikti 

mokėjimo.   
4.6. Visi mokėjimai atliekami eurais į Šalių nurodytas sąskaitas. 

4.7. Jeigu paskutinė mokėjimo termino diena sutampa su nedarbo arba oficialia šventės 

diena, tai mokėjimo termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. 

4.8. Bet koks mokėjimas pagal šią Sutartį laikomas atliktas tą dieną, kai lėšos įskaitomos 

į gavėjo sąskaitą banke.  

 

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

  5.1. Šalys privalo sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai atlikti savo 

įsipareigojimus pagal Sutartį.  

 5.2. Pardavėjas įsipareigoja: 

5.2.1. užtikrinti Dujų tiekimą Sutartyje numatytais kiekiais ir terminais; 

5.2.2. užtikrinti, kad Dujos atitiktų nustatytus kokybės reikalavimus; 

5.2.3. Pirkėjui pageidaujant, teikti informaciją apie tiekiamų Dujų sudėtį, tankį ir viršutinį 

Dujų šilumingumą; 

5.2.4. informuoti Pirkėją apie įvykusias avarijas ir kitas ekstremalias situacijas ir imtis 

priemonių, kad būtų kiek įmanoma mažiau apribotas Dujų tiekimas. 

5.3. Pardavėjas turi teisę: 

5.3.1. reikalauti, kad Pirkėjas sumokėtų už priimtas kokybiškas Dujas Sutartyje numatyta 

kaina; 

5.3.2. reikalauti, kad Pirkėjas atlygintų nuostolius, padarytus apmokėjimo uždelsimu. 

5.3.3. kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės 

aktuose.  

5.4. Pirkėjas įsipareigoja: 

5.4.1. laiku, Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, mokėti už parduotas Dujas. 

5.4.2. laikytis Sutartyje ir Dujų grafikuose nustatyto Dujų vartojimo režimo. 

5.4.3 informuoti Pardavėją apie avarinę situaciją ar ekstremalią padėtį, dėl ko Pirkėjas 

sumažina ar nutraukia Dujų pirkimą; 

5.4.4. prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu informuoti Pardavėją apie planuojamą 

Dujų pirkimo nutraukimą esant ne avarinėms situacijoms ar ekstremaliems atvejams; 

5.4.5. iš anksto sutartu dažnumu ir sąlygomis deklaruoti Pardavėjo elektroninėje sistemoje 

ar kitais būdais apie kasdienius perkamus Dujų kiekius. Dėl deklaravimo sąlygų turi būti 

pasirašomas papildomas susitarimas, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis. 

5.5. Pirkėjas turi teisę: 

5.5.1. reikalauti, kad Pardavėjas Sutartyje numatytais terminais jam tiektų Dujas. 



5 

 
5.5.2. reikalauti iš Pardavėjo atlyginti nuostolius, padarytus įvykdymo uždelsimu; 

5.5.3. kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės 

aktuose.  

 

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

 

6.1. Pardavėjas ir Pirkėjas už savo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, 

parduodant ir perkant Dujas pagal šią Sutartį, atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi. 

6.2. Pirkėjas, laiku neatlikęs apmokėjimo, privalo, Pardavėjui pareikalavus, mokėti 0,03 

%  dydžio delspinigius, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 

6.3. Pardavėjas laiku neįvykdęs įsipareigojimų, privalo Pirkėjui pareikalavus mokėti 0,03 

% dydžio delspinigius skaičiuojant nuo neįvykdytų įsipareigojimų sumos už kiekvieną uždelstą 

dieną. 

6.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje 

prisiimtus įsipareigojimus. 

6.5. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo Sutarties prievoles, privalo atlyginti 

kitai Šaliai šios visus patirtus nuostolius. 

6.6. Sutarties Šalys susitaria, kad iškilus bet kokiam ginčui ar nesutarimui dėl Sutarties ar 

esant skirtingam jos nuostatų interpretavimui, jos sieks išspręsti tokį ginčą derybų būdu, 

įpareigojant šalių atstovus nedelsiant susitikti ir išspręsti ginčą ar nesutarimus. Šalių atstovų 

bendrai priimtas sprendimas yra privalomas Šalims, o tuo atveju, jei nepavyksta išspręsti tokio 

ginčo ar nesutarimų aukščiau nurodytu būdu, ginčai bus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka teisme.  

 

7. NENUGALIMA JĖGA  (Force - Majeure) 

 

7.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės dėl dalinio arba visiško Sutarties įsipareigojimų 

nevykdymo, jeigu tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, atsiradusių po Sutarties 

įsigaliojimo dienos ir kurių Šalis negalėjo kontroliuoti, numatyti bei užkirsti Sutarties sudarymo 

metu. 

7.2. Susidarius tokioms aplinkybėms, Šalis nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas, privalo pranešti kitai šaliai minėtų aplinkybių atsiradimą ir galimą jų pasibaigimą ir sutaria 

dėl tolimesnių veiksmų. 

7.3. Laiku nepranešusi ir įsipareigojimų nevykdanti Šalis lieka atsakinga už nuostolių, 

kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą. 

7.4 Jeigu pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos išlieka ilgiau negu 30 

dienų, tai bet kuri šalis, įspėjusi kitą šalį prieš 3 dienas, turi teisę nutraukti šią Sutartį arba sustabdyti 

jos vykdymą. 

7.5. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis privalo nedelsdama įvykdyti 

įsipareigojimus, kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo, jeigu šalys nesusitarė 

kitaip. 

 

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 

 8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 



6 

 
  

8.1.1. Tiekėjas, Dujų sutarties įvykdymo užtikrinimui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos, privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinimą - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją (originalą) arba 

draudimo bendrovės laidavimo raštą (originalą) su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija. 

Užtikrinimo dydis - 5 (penki) procentai nuo bendros pasiūlymo sumos.  

8.1.2. Jei Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos nepateikia 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį. 

8.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laiką.  

8.1.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas užtikrina, kad Pirkėjui bus atlyginti minimalūs 

nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos 

netinkamai. 

8.1.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami 

mokėjimai. 

8.1.6. Jei Pirkėjas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas, siekdamas toliau 

vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Pirkėjui Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties 11.1 papunktyje nurodytai vertei. 

 

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

9.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų raštu pranešęs apie tai Pardavėjui, jeigu: 

9.1.1. pastarasis nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nurodytus įsipareigojimus; 

9.1.2. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

9.1.3. Pardavėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra 

pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo 

nusikalstamoje organizacijoje; 

9.1.4. Pardavėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo. 

9.1.5. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso numatytais atvejais. 

9.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu, o neįvykdytų finansinių 

įsipareigojimų atžvilgiu – visiškai juos įvykdant. 

9.3. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjo patirti 

nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Pardavėjui mokėtinų sumų.  

9.4. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už patiektas 

Dujas, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 

9.5 Sutartis baigiasi, atsiradus bent vienai aplinkybei:  

9.5.1. pasibaigus Dujų tiekimo laikotarpiui, Įsigyjančiajai organizacijai atsiskaičius su 

Tiekėju už sunaudotas Dujas ir kai sutarties šalys tinkamai įvykdo visas iš sutarties kylančias 

prievoles;  

9.5.2. kai šalys sutaria sutartį nutraukti arba sutartis nutraukiama teisės aktuose ar sutartyje 

nustatytais atvejais, taip pat teismo sprendimu.  

 

 

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

10.1. Sutartis įsigalioja Tiekėjui pasirašius Sutartį ir pateikus Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą patvirtinantį dokumentą dienos, ir galioja 12 (dvylika) mėnesių.  
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10.2. Pasikeitus Šalių adresams ar banko rekvizitams, Šalys privalo per 3 (tris) 

kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo momento apie tai pranešti viena kitai.  

10.3. Visi Sutartyje nurodyti Šalių pranešimai siunčiami raštu paskutiniu Šalių pateiktu 

adresu vienu iš šių būdų: paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitu Šalių 

susitartu būdu. 

10.4. Klausimai, kurių nereguliuoja ši Sutartis, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Dujų įstatymu, Dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėmis bei kitais teisės aktais.  

10.5. Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai (taip pat ir priedai) galioja, jeigu jie yra 

sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais.  

10.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiamos, išskyrus tokias 

pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus, nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 

liepos 22 d. nutarime Nr. 741 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo 

Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ar 

šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatyti principai ir 

tikslai.  

10.7. Sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną 

kiekvienai Šaliai. 

10.8. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. 

 

11. SUTARTIES PRIEDAI 

 

1 priedas  „Gamtinių dujų techninė specifikacija“. 

 

10. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Pavadinimas 

Pardavėjas Pirkėjas 

 Pravieniškių pataisos namai-

atviroji kolonija 

Įmonės/įstaigos kodas:  302560890 

PVM mokėtojo kodas:  - 

Adresas:  Pravieniškių g. 5, Pravieniškių 

k., 56369  Kaišiadorių r. sav. 

Telefonas:  (8 346) 56 222 

Faksas:  (8 346) 56 313 

El. pašto adresas  pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt 

Sąskaitos numeris:  LT16 7300 0101 2542 9110 

Banko pavadinimas:  Bankas AB „Swedbank“  

Tiekimo licencijos Nr. 

ir išdavimo data 

  

Pardavėjas: 

 

 

 

       __________________________ 

 A.V.          (parašas) 

Pirkėjas: 

Direktorius  

Dainius Sušinskas 

 

       __________________________ 

 A.V.          (parašas) 
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Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties 

                                                                         1 priedas 

 

GAMTINIŲ DUJŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 2020 METAMS 

 

1. Pirkimo objektas – gamtinės dujos (toliau – Dujos). Prekės kodas pagal BPVŽ – 09123000-7 

„Gamtinės dujos“. 

2. Dujų vartojimo paskirtis – šilumos gamyba Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 

(toliau – Pirkėjas) katilinėje. 

3. Reikalavimai Dujų kokybei: - Dujų sudėtis ir kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 patvirtintus Dujų kokybės reikalavimus 

(aktuali redakcija) (Žin., 2013-10-10, Nr. 106-5249), kitų teisės aktų, reglamentuojančių gamtinių 

dujų sudėtį ir kokybę, reikalavimus.  

 

4. Dujos turi būti tiekiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. 

spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 patvirtintomis Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, ar 

kitų teisės aktų, reglamentuojančių gamtinių dujų tiekimą, reikalavimais.  

 

5. Dujų pirkimo vieta – Lietuvos virtualus prekybos taškas, kuriame Tiekėjas parduoda Dujas, o 

Pirkėjas jas perka ir priima.  

 

6. Numatomas Dujų tiekimo laikotarpis - nuo Sutarties pasirašymo dienos 12 (dvylikai) mėnesių. 

 

7. Dujų kiekio matavimo vienetas – megavatvalandė (MWh), apskaičiuota naudojant Dujų 

viršutinio šilumingumo vertę. Dujų viršutinio šilumingumo paros vertės skelbiamos AB „Amber 

Grid“ puslapyje.  

 

8. Ataskaitinis laikotarpis – Dujų tiekimo laikotarpis nuo praėjusio mėnesio 1 d. 7:00 val. iki 

einamojo mėnesio 1 d. 7:00 val.  

 

9. Planuojamas preliminarus Dujų poreikis 2020 metams – 25 000 MWh, iš to skaičiaus ketvirčiais 

ir mėnesiais: 
2020 metai 

I ketvirtis (MWh) II ketvirtis (MWh) III ketvirtis (MWh) IV ketvirtis (MWh) 

Iš viso: 11 100  Iš viso: 3 100 Iš viso: 2 300 Iš viso: 8 500 

sausis 3900 balandis 1 600 liepa 750 spalis 1 700 

vasaris 3 700 gegužė 750 rugpjūtis 750 lapkritis 3 000 

kovas 3 500 birželis 750 rugsėjis 800 gruodis 3 800 

Dujų kiekis, nurodytas 9 punkte, gali būti mažinamas, jei aptarnaujamoje teritorijoje pradėtų veikti 

nepriklausomas šilumos gamintojas, pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 

straipsnio 1 dalį, bei Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 26 straipsnio 3 dalį. 
 

10. 9 punkte nurodyti dujų kiekiai yra preliminarūs ir skirti tiekėjų informavimui ir pasiūlymų 

palyginimui. Pirkėjas neprivalo įsigyti viso dujų kiekio sutarties galiojimo metu. Tiekėjas negali 

taikyti jokių sankcijų Pirkėjui už 9 punkte nenupirktą visą dujų kiekį. Apmokėjimas bus vykdomas 

už faktiškai patiektą dujų kiekį.  

11. Pirkėjas, Tiekėjui prašant, turi teisę patikslinti mėnesinius, savaitinius Dujų tiekimo 

preliminarius grafikus. Šiuos patikslinimus Pirkėjas pateikia Tiekėjui jam priimtinu elektroniniu 

būdu. 
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12. Pirkėjo per ataskaitinį laikotarpį iš Tiekėjo perkamu Dujų kiekiu pripažįstamas patiektas ir 

galutiniu Dujų tiekimo grafiku suderintas kiekis.  

 

13. Tiekėjas iki 4 (ketvirtos) darbo dienos, po ataskaitinio laikotarpio pateikia faktiškai per 

ataskaitinį laikotarpį sunaudotą Dujų kiekį. Pasirašomas „Pirkimo – pardavimo aktas“. 

 

14. Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą už patiektas Dujas, per ataskaitinį laikotarpį, Pirkėjui pateikia 

iki 7-os po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės dienos. 

 

 

 

Pardavėjas: 

 

 

 

       __________________________ 

 A.V.          (parašas) 

Pirkėjas: 

Direktorius  

Dainius Sušinskas 

 

       __________________________ 

 A.V.          (parašas) 

 

 

 


