
PROJEKTAS 

 

GAMTINI Ų DUJŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
1. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija (toliau Perkančioji organizacija) numato pirkti 

gamtines dujas atviro konkurso būdu pagal žemiau pateiktus reikalavimus: 
 
Eil. 
Nr. Rodiklis Specifikacija 

1.  Žemutinė dujų degimo šilumos vertė, esant norminėms 
sąlygoms – ne mažesnė kaip 

7600 kcal/m3 (31,8 MJ/m3) 

2.  Mechaninių priemaišų masė 1 m³ dujų neviršija 0,001 g 
3.  Dujų drėgnumo rasos taškas ne aukštesnis už dujų 

temperatūrą 
4.  Skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis dujose neleistinas 
5.  Gamtinių dujų slėgis (±10 proc.) 3,00 Bar 
6.  Didžiausias leistinas gamtinių dujų srautas Qmax 2600 (m3/val.) 
7.  Mažiausias leistinas gamtinių dujų srautas Qmin 130 (m3/val.) 
8.  Apskaitos tipas kasdieninė  
 

2. Perkančiosios organizacijos orientacinis perkamų gamtinių dujų kiekis 2016-iems metams: 

MWh  Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis 
 

Mėnesiais*: 3300,00 2300,00 2600,00 1600,00 730,00 620,00 

Ketvir čiais*:  8200,00 2950,00 

MWh  Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis  Gruodis 
 

Mėnesiais*: 620,00 620,00 730,00 1600,00 2600,00 3300,00 

Ketvir čiais*:  1970,00 7500,00 

Viso mėnesiais*: 20620,00 
Viso ketvirčiais*:  20620,00 

 
*Gamtinės dujos bus perkamos tik pagal faktinį perkančiosios organizacijos poreikį, kuris priklausys  
nuo dujų įsigijimo Energijos išteklių biržoje. 

*Galimas gamtinių dujų kiekio mažėjimas arba didėjimas iki 50%. 

3. Gamtinių dujų pirkimo sutartis su laimėjusiu Tiekėju bus sudaroma 12 (dvylikai) mėnesių. 

4. Gamtinių dujų pristatymo vieta – AB „Ambergrid“ gamtinių dujų sistemoje realios fizinės 
vietos neturintis gamtinių dujų Virtualus prekybos taškas. 

5. Gamtinių dujų suvartojimo kiekis bus apskaitomas gamtinių dujų pristatymo vietoje, t. y. 
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos katilinėje adresu: Šv. Florijono gatvė, Pravieniškės 
II, 56001 Kaišiadorių r., kiekvieną vartojimo parą nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo 
sistema, su dujų kiekio fiksavimu ne rečiau kaip kiekvieną parą. 
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6. Atsiskaitymo už gamtines dujas laikotarpis numatomas nuo 1 iki 30 (31) mėnesio 
kalendorinės dienos. Kiekvienas atsiskaitymo laikotarpis prasidės pirmą atsiskaitymo laikotarpio 
dieną 7.00 val. ir baigsis kito atsiskaitymo laikotarpio pirmą dieną 7.00 val. 

7.  Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą už patiektas gamtines dujas ir suteiktas paslaugas per 
ataskaitinį laikotarpį privalės pateikti iki 7-os kalendorinės dienos, einančios po ataskaitinio 
laikotarpio. 

8. Perkančiajai organizacijai parduodamų dujų kokybė privalo atitikti Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.1-194 patvirtintus „Gamtinių dujų kokybės 
reikalavimus“, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1-
138 patvirtintus „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-
194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus ir Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2015 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-185 patvirtintus „Dėl 
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-194 „Dėl gamtinių 
dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimus. 

 

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima pateikti ne tik CVP IS 
susirašinėjimo priemonėmis, bet ir paštu, faksu ar el. paštu.  

 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos adresas: Pravieniškių g. 5, Pravieniškės II, 56552 
Kaišiadorių r., tel. (8 346) 56 222,  faks. (8 346) 56,313,  el.p.: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt. 
  


