
  GAMTINĖS DUJOS (DPS) 2020  
 

ATMINTINĖ KREPŠELIO FORMAVIMUI 

 

Norėdami pirkti prekes, prisijunkite prie CPO LT katalogo https://katalogas.cpo.lt/ su turimais 

prisijungimais 

 
 

 

Pildant krepšelį PRIVALOMA susipažinti su Pirkimo dokumentais bei sutarties nuostatomis: 

https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/httpswww-cpo-ltgamtines-dujos/ 

Skiltyje „Katalogas“ susiraskite modulį „Gamtinės dujos“. Modulį galima susirasti dviem    būdais: 

1. Pasinaudojus „Paieška“ laukeliu – jame įveskite modulio pavadinimą ar dalį pavadinimo; 

2. Kataloge susirasti grupę „Energetiniai resursai“ ir spaudžiate ant modulio 

„Gamtinės dujos“. 

 

 
 

Toliau spauskite mygtuką „Pirmyn“. 

 

 
  

https://www.cpo.lt/pirkimu-aprasymai/httpswww-cpo-ltgamtines-dujos/


 

 
Susipažinkite su Gamtinių dujų technine specifikacija ir spauskite „Įdėti į krepšelį“ 

 

 
 

Paspaudus funkciją , , įdėti į krepšelį“  susiformuoja krepšelio numeris ir atsiranda mygtukas ,,į krepšelį“.                              

Spauskite jį privalomoms pirkimo sąlygoms užpildyti. 

 

       

Atsidarius visam užsakymo langui, toliau galėsite užpildyti visas kitas užsakymo sąlygas ir pateikti 

užsakymą konkursui. 

Nurodykite, ar pirkimo objektas yra skaidomas į dalis (pažymėkite). 

Jei pirkimas skaidomas į dalis, dėl kiekvienos pirkimo dalies CPO LT elektroniniame kataloge formuojamas 

atskiras krepšelis. Už duomenų teisingumą yra atsakingas Užsakovas. Jei nurodėte, kad pirkimo objektas į 

dalis neskaidomas, o Jūsų pirkimo objekto vertė didesnė nei tarptautinio pirkimo vertė, nurodykite neskaidymo 

į pirkimo objekto dalis priežastis: parašykite tekstą arba pridėkite tai pagrindžiančią informaciją / dokumentą 

Excel, Word ar pdf. formatu. 

Nurodykite reikalingą informaciją apie savo organizaciją (užsakovas): 



Atkreipkite dėmesį į Jūsų organizacijai taikomą akcizą! 

Nurodykite preliminarius planuojamus suvartoti Gamtinių dujų (- toliau Prekės) 

kiekius. Sistema atitinkamai apskaičiuos (atsižvelgiant į Jūsų pasirinktą išperkamą prekės kieko procentą) 

minimalius ir maksimalius galimus suvartoti Prekės kiekius per sutarties galiojimo laikotarpį. 

 

Nurodykite Gamtinių dujų vartojimo pajėgumus:(nurodykite didžiausią (maksimalų) suvartojamų 

(MWh) dujų srautą/kiekį per parą nurodytam sutarties laikotarpiui). 

 

 

Pasirinkite Ilgalaikius ir/arba trumpalaikius perdavimo pajėgumus nurodydami jų kiekį (nurodykite 

jums reikalingą didžiausią dujų srautą/kiekį (MWh) per parą nurodytam sutarties laikotarpiui). 
 

 

 

Vartojimo pajėgumų, ilgalaikių ir trumpalaikių perdavimų pajėgumų rodikliai negali būti vienodi. 

 

 

Pasirinkę trumpalaikius perdavimo pajėgumus atitinkamai pažymėkite, ar tai trumpalaikiai 

perdavimo pajėgumai mėnesiui/-siams (pasirinkdami atitinkamus mėnesius), ar trumpalaikiai 

ketvirčiui (pasirinkdami atitinkamus ketvirčius). 

Vartojimo pajėgumai negali būti mažesni perdavimo pajėgumams. 



 

 

Toliau nurodykite Prekės pristatymo adresą/-us. Atitinkamai nurodykite maksimalius Prekės kiekius per 

vienerius metus kiekvienam objektui atskirai, MWh. 

PASTABA. LABAI SVARBU  

ILGALAIKIAI PERDAVIMO PAJĖGUMAI 

 
Ilgalaikiai perdavimo pajėgumai gali būti pasirenkami tik tuo atveju, jeigu sutartis būtų 

sudaroma 12 arba 24 mėnesiams pilniems kalendoriniams metams, t.y. nuo sausio 1 d. iki gruodžio 

31 d. 

Jeigu šiltuoju metų laiku gamtinės dujos nebus vartojamos, bet rudenį gamtinių dujų tiekimas vėl turi 

būti tęsiamas, Jums taip pat GALI BŪTI TAIKOMI ilgalaikiai perdavimo pajėgumai (Pvz. Nr. 1). Bet 

TIK TUO ATVEJU, JEIGU sutarties galiojimo pradžia yra sausio mėnuo, pabaiga – gruodžio. 

Atkreipiame dėmesį, kad nors ir nevartojant gamtinių dujų šiltuoju metų laiku, už ilgalaikius perdavimo 

pajėgumus šiuo laikotarpiu reikia mokėti. 

 

Pvz. Nr.1 

 
arba Pvz. Nr.2 

 
 
TRUMPALAIKIAI PERDAVIMO PAJĖGUMAI 

 
Visais kitais atvejais, jeigu sutartis prasideda ne sausio mėnesį, turi būti nurodomi (ir Užsakovui bus 

taikomi) TIK trumpalaikiai perdavimo pajėgumai. 

 

Pvz. Nr. 3 

 
 
Pvz. Nr.4 

 
 

Pvz. Nr.5 



 

 

 

Pavyzdys, jeigu pasirenkamas 2 metų sutarties galiojimo laikotarpis: 

Pvz.: Maksimalus Prekės kiekis per sutarties galiojimo laikotarpį, t.y šiuo atveju per 2 metus - 1200 MWh; 

Maksimalus Prekės kiekis per metus atskiruose objektuose – 1200/2=600MWh. Atitinkamai objektams 

paskirstoma 600 MWh. 

 

Užsakovas privalo pagal pateiktą formą užpildyti Objekto (-ų) sąrašą ir pateikti jį Tiekėjui pasirašydamas 

sutartį. Objektų sąrašas yra neatskiriama šios Pirkimo sutarties dalis. 

 

 

 
SVARBU. Bendras objektų nurodytas planuojamas suvartoti Prekės kiekis per sutarties 

galiojimo laikotarpį turi sutapti su maksimaliu sistemos apskaičiuotu Prekės kiekiu, kai sutartis 

sudaroma keliems mėnesiams ar vieneriems metams. 

   Bendras objektų nurodytas planuojamas suvartoti Prekės kiekis per sutarties galiojimo 

laikotarpį, kai sutartis galioja 2 metus, turi būti dvigubai mažesnis už maksimalų nurodytą Prekės 

kiekį. 



Užpildykite kitas privalomas pirkimo sąlygas 

 

 

Kol užsakymas nėra perduotas auditui, mygtuko „Pašalinti“ pagalba (mygtuką rasite Užsakymo lango viršuje 

kairėje pusėje   ) galite ištrinti užsakymą, jei nebeliko poreikio pirkti paslaugas. 

 

Siekdami paslaugų kokybės, prašome atsakyti į užsakyme pateiktą klausimyną. 

 

Užpildę užsakymą spauskite „Pateikti auditui“. 



Paspaudus mygtuką „Pateikti auditui“ reikia patvirtinti, kad užsakymas pateiktas auditavimui yra teisiškai 

įpareigojantis: 

 

                                            

 

Tuomet Jūsų užsakymas automatiškai bus patikrintas ir jeigu jame bus neužpildytų arba netinkamai užpildytų 

laukų sistema neleis pateikti užsakymo auditui ir surašys netikslumus, kuriuos turėsite ištaisyti ir vėl 

paspausti „Pateikti auditui“: 

 

CPO LT Pirkimų administratoriui audituojančiam šio modulio pirkimus sistema užsakymus automatiniu būdu 

pateikia kiekvienos darbo dienos 14 val. Užsakymas audituojamas iki 5 d.d. Jeigu pirkimų administratorius 

užsakyme ras klaidų, užsakymas Jums bus gražintas „Redagavimui“. Paaiškinimą dėl klaidų užsakyme rasite 

dešinėje pusėje esančioje „Paklausimų skiltyje“. 

 

 

Jeigu klaidų nebus, pirkimų administratorius paskelbs užsakymą. Užsakymo būsena ir eigą rasite skiltyje 

Pirkimai pateikiamoje lentelėje. 
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Užsakymai gali turėti 6 būsenas: 

 

PASTABA 

Kol užsakymas nėra paskelbtas viešai, pastebėjus klaidą nedelsdami el. paštu galite kreiptis į VšĮ CPO LT 

atsakingą darbuotoją su prašymu nutraukti konkretaus pirkimo procedūrų vykdymą. 

Prašyme turi būti nurodytas užsakymo numeris ir procedūrų nutraukimo priežastis, kontaktiniai pranešėjo 

duomenys. 

Paskelbus užsakymą viešai, perkančioji organizacija turi kreiptis oficialiu raštu į VšĮ CPO LT dėl 

konkretaus procedūrų nutraukimo, nurodydama užsakymo numerį ir procedūrų nutraukimo priežastis. 

Jeigu kiltų klausimų, susisiekite nurodyt 

 


