IŠRAŠ A S

VALDYBOS SPRENDIMAS
2019-12-11 Nr. 21
Vilnius
AB „Amber Grid“ (kodas 303090867) valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymo 25 str. 3 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 str. 4 d. ir AB „Amber Grid“
įstatų 38 (viii) punktas, nusprendžia:
1. Dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos (GIPL) statybos darbų rangos pirkimo sutarties
sudarymo ir esminių šio sandorio sąlygų patvirtinimo

1. Sudaryti GIPL statybos rangos darbų pirkimo sutartį ir patvirtinti esmines sutarties sąlygas:
- Sutarties objektas –

GIPL dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai;

- Sutarties dalykas -

apie 165 km ilgio, 700 mm skersmens dujotiekis, nuo Lietuvos
Respublikos valstybinės sienos su Lenkija iki Jauniūnų dujų
kompresorių stoties, įskaitant dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stotį
Marijampolės rajone, kurio techniniai parametrai: didžiausias
projektinis slėgis – 5,4 MPa, išskyrus 17 km ilgio atkarpą nuo valstybės
sienos iki dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stoties, kur didžiausias
projektinis slėgis – 8,4 MPa.

- Kontrahentas -

UAB „Alvora“ bei UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, veikiančios
jungtinės veiklos sutarties pagrindu;

- Kaina –

79.850.817,00 Eur be PVM.
Sutarties kaina gali būti keičiama:
- perskaičiuojant kainą kas 12 Sutarties vykdymo mėnesių, jeigu
perskaičiavimo dieną Lietuvos statistikos departamento paskelbto
atitinkamo mėnesio inžinerinių tinklų (išskyrus nuotekų šalinimo)
statybos sąnaudų kainų indekso metinis pokytis, palyginus su
Sutarties pasirašymo dieną paskelbtu šio indekso dydžiu, yra
didesnis kaip 5 procentai. Pasiūlyme nustatytus Darbų įkainius
dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, kuris apskaičiuojamas
einamųjų metų atitinkamo mėnesio kainų indeksą dalijant iš
praėjusių metų atitinkamo mėnesio kainų indekso;
- jeigu paaiškėja, kad atliekant darbus faktiškai reikės atlikti daugiau
archeologinių tyrimų, nei nurodyta Bendrovės specifikacijose,
taikant rangovo pasiūlyme nurodytus atitinkamų archeologinių
tyrimų įkainius;
- dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių atsiradimo Rangovo
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Pasiūlymo pateikimo metu Šalys negalėjo protingai numatyti,
negalėjo kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių
atsiradimo rizikos;
- Bendrovei atsisakant darbų, kainą mažinant Rangovo pasiūlyme
nurodyta atsisakomų darbų verte;
- Koreguojant techninio projekto sprendinius taikant Rangovo
pasiūlyme nurodytus įkainius.
- Atsiskaitymo tvarka -

atsiskaitoma už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Rangovui
mokant 1 kartą per mėnesį, Rangovo išrašytos sąskaitos faktūros
pagrindu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo
dienos.

- Įsipareigojimų įvykdymo sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis - ne mažesnis kaip 10 % sutarties
užtikrinimas kainos be PVM dydžio.
- Sutarties
terminas -

galiojimo konkrečiai nenustatomas (iki įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo).
Darbai atliekami 4 etapais pagal nustatytą grafiką.

2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį sudaryti sutartį dėl GIPL statybos rangos
darbų pirkimo.
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