ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KONKURSO KUDIRKOS - KYBARTŲ
PLOTE SĄLYGOS
I.

Trumpas ploto aprašymas

Kudirkos - Kybartų plotas yra Vilkaviškio ir Šakių rajonų savivaldybių sankirtoje. Plotas užima
281,0 km2 teritoriją; plote esančios urbanizuotos teritorijos užima 19,3 km 2; plote esančios
saugomos teritorijos užima 8,5 km2.
Ploto kampinių taškų koordinatės LKS-94 m. koordinačių sistemoje yra:
Kampinio taško
eilės numeris
1.
2.
3.
4.

Koordinatės (pagal Lietuvos koordinačių sistemą LKS-94)
X
Y
6076635
427455
6076475
431055
6048355
429865
6048945
416000

Vakarinė ploto riba eina Lietuvos Respublikos valstybinės sienos pasienio juostos riba.
II.

Laikas (data), iki kurio numatoma užbaigti leidimo naudoti angliavandenilių
išteklius išdavimo procedūrą

Suteikti leidimą naudoti angliavandenilių išteklius ir sudaryti sutartį dėl angliavandenilių
išteklių naudojimo su Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso (toliau – Konkurso) laimėtoju
numatoma 2013 metų I ketvirtį.
Numatomas angliavandenilių išteklių paieškos ir žvalgybos laikotarpis – iki 10 metų
(angliavandenilių išteklių naudojimo trukmė kiekvienam atskiram angliavandenilių telkiniui
numatoma angliavandenilių išteklių naudojimo projekte).
III.

Data ir valanda, iki kurių turi būti pateikti konkursiniai pasiūlymai

Konkursinis pasiūlymas turi būti pateiktas paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai pristatytas į
Konkurso rengėjo būstinę adresu S. Konarskio g. 35, LT-03123, Vilnius, Lietuva iki 2012 m. spalio
15 d. 12:00 val. (Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatų (toliau – Nuostatai),
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 299 (Žin., 2003, Nr.
26-1036) 17 punktas). (Pastaba: data bus tikslinama pagal realią skelbimo datą).
Konkursinis pasiūlymas pateikiamas lietuvių kalba. Jeigu kai kurie dokumentai, esantys
konkursiniame pasiūlyme, išduoti ar surašyti kita kalba, kartu su šiais dokumentais ar jų teisės aktų
nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis turi būti pateiktas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas
vertimas į lietuvių kalbą.
IV.

Reikalavimai Konkurso dalyviams

Konkurso dalyviu (toliau - Dalyvis), teikiančiu konkursinį pasiūlymą Nuostatų nustatyta
tvarka, gali būti juridinis ar fizinis asmuo arba šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos
sutartį.
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1. Reikalavimai ekonominės ir finansinės būklės vertinimui bei tai patvirtinantys dokumentai:
Dalyvis pastarųjų dviejų kalendorinių metų laikotarpiu arba atveju, kai veiklą vykdė
mažiau negu dvejus metus, laikotarpiu nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre, dirbo
nenuostolingai, t.y. finansinės atskaitomybės ataskaita yra teigiama. Pateikiami tai patvirtinantys
dokumentai:
- Dalyvio pastarųjų dviejų kalendorinių metų finansinės atskaitomybės ataskaita;
- Dokumentai, patvirtinantys, kad dalyvis nėra bankrutavęs, nėra iškelta bankroto byla arba
nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra likviduotas arba nėra pradėta
likvidavimo procedūra arba kitaip nėra apribota juridinio asmens veikla.
2. Reikalavimai angliavandenilių išteklių rūšies, kurią planuoja tirti ir (ar) naudoti, tyrimo ir (ar)
naudojimo patirčiai ir tai patvirtinantys dokumentai:
Dalyvis yra atlikęs angliavandenilių išteklių paieškos ir žvalgybos darbus bei atradęs ir/ar
ištyręs bent vieną tradicinių angliavandenilių (naftos arba naftos ir dujų) telkinį su ne mažesniais
kaip 100 000 m3 išgaunamaisiais naftos (ar dujų) ištekliais, ne mažiau kaip 1 leidimo
(licencijos/koncesijos) plote ar telkinyje.
Ne mažiau kaip 6 mėnesius vykdė tradicinių angliavandenilių (t.y. naftos arba naftos ir
dujų) išteklių gavybos darbus Dalyvio atrastame ir/ar detaliai ištirtame tradicinių angliavandenilių
(naftos arba naftos ir dujų) telkinyje (kaip operatorius arba kaip leidimo (licencijos) turėtojas), ne
mažiau kaip 1 leidimo (licencijos/koncesijos) plote.
Dalyvis savo nuožiūra pateikia pagrindžiančius dalyvio atitikimo angliavandenilių išteklių
rūšies, kurią planuoja tirti ir (ar) naudoti patirties reikalavimams dokumentus (pvz. duomenis apie
licencines ir/ar darbų vykdymo sutartis, telkinio tyrimus ir išteklius, veiklos ataskaitas ir/ar kt.).
Jeigu Dalyvis veiklą vykdė trumpiau nei konkurso sąlygose numatyti reikalavimai,
vertinama patronuojančios įmonės patirtis.
V.

Reikalavimai angliavandenilių tyrimo ir gavybos gręžinių įrengimo technologijoms,
tyrimo gręžinių įrengimo apimtims, turimiems įrankiams, įrenginiams ir
techninėms priemonėms, kurių reikia angliavandeniliams tirti ir gręžiniams
įrengti.
1. Reikalavimai tradicinių angliavandenilių rūšies tyrimo ir gavybos gręžinių įrengimo
technologijoms ir tyrimo gręžinių įrengimo apimtims:
Dalyvis per tyrimui nustatytą laikotarpį privalo plote išgręžti ne mažiau nei kaip 2 tyrimo paieškos, arba paieškos ir žvalgybos - gręžinius, kuriuose privalo atlikti geofizinių tyrimų
gręžiniuose kompleksą. Dalyvis gręžiniuose privalo paimti ne mažiau nei 10 metrų kerno
geologiniuose sluoksniuose, kuriuose ieškoma angliavandenilių išteklių, privalo atlikti kerno
mėginių analitinius tyrimus (kaip antai, uolienų kolektorinių, minerologinių, geocheminių savybių,
naftos ir/ar dujų sudėties ir savybių nustatymo ir kt.). Plote atliktų tyrimo darbų rezultatus Dalyvis
privalo apibendrinti paieškos arba paieškos ir žvalgybos tyrimo darbų ataskaitose, kur privalo
apskaičiuoti atitinkamo tyrimo etapo metu atrastus ir ištirtus tradicinių angliavandenilių išteklius,
arba privalo pagrįstai įrodyti, kad šių išteklių plote nėra.
Dalyvis privalo įrodyti, kad naudos pasaulinėje praktikoje angliavandenilių išteklių tyrimo
(paieškos ir žvalgybos) bei gavybos gręžinių įrengimo technologijas, įrankius, įrenginius ir
technines priemones, kurių reikia tradiciniams angliavandeniliams tirti ir gavybos gręžiniams
įrengti. Dalyvis turi apibūdinti šias planuojamas taikyti technologijas ir įrankius, įrenginius ir
technines priemones ir pateikti dokumentus pagrindžiančius disponavimą jais arba galimybę
pasitelkti šias technologijas, įrankius, įrenginius ir technines priemones, kurių reikia tradicinių
angliavandenilių ištekliams tirti ir gavybos gręžiniams įrengti (pvz.: technologijų ir įrangos
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valdymo ir/ar nuomos, rangovo įsipareigojimų atlikti numatytus darbus sutartis ir/ar kt.
dokumentus).
VI.

Reikalavimai investicijoms, skirtoms geologinio tyrimo darbams atlikti, plotui
plėtoti ir aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti bei įsipareigojimas pateikti
finansinę garantiją

Minimalios privalomos investicijos, skirtos geologinio tyrimo darbams atlikti, plotui plėtoti
privalo būti ne mažesnės nei 16,5 mln. litų.
Dalyvis su konkursiniu pasiūlymu pateikia įsipareigojimą, kad, laimėjęs konkursą, pateiks
konkurso rengėjui finansinę garantiją arba finansinei garantijai lygiavertį dokumentą, atitinkantį
Nuostatų 152 punkto nuostatas, užtikrinantį konkursiniame pasiūlyme numatytų investicijų
geologinio tyrimo darbams atlikti įvykdymą. Finansinės garantijos dydis turi būti lygus
konkursiniame pasiūlyme numatytų investicijų, skirtų geologinio tyrimo darbams atlikti, lėšų sumai
pinigine išraiška litais.
VII. Žemės gelmių geologinio tyrimo darbų metodika
Dalyvis, įvertinęs konkursinio ploto geologinę sandarą, konkursiniame pasiūlyme turi
nurodyti šiuolaikinėmis technologijomis ir tyrimo metodais pagrįstą geologinio tyrimo metodiką ir
racionalias tyrimo darbų apimtis, leidžiančias tinkamai nustatyti angliavandenilių išteklių kiekį,
kokybę bei įvertinti principines jų naudojimo sąlygas.
VIII. Minimalus įmokos dydis
Įmoka apskaičiuota Nuostatuose nustatyta tvarka turi būti ne mažesnė kaip 330 098 litų.
IX. Geologinių duomenų informacinių paketų įsigijimo sąlygos
Potencialus konkurso dalyvis, pateikęs nustatytos formos prašymą Lietuvos geologijos
tarnybai prie Aplinkos ministerijos (Konkurso rengėjui) jos nustatyta tvarka (skelbiama Konkurso
rengėjo tinklapyje), nustatytomis naudojimo sąlygomis gali gauti ploto geologinių duomenų
informacinį paketą. Prašymai dėl geologinių duomenų informacinio paketo įsigijimo priimami ne
vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki Konkurso skelbime nurodytos konkursinio pasiūlymo
pateikimo pabaigos.
X.

Terminas iki kurio galima teikti prašymus patikslinti konkurso sąlygas

Pagal Nuostatų 12 punkto nuostatas prašymų patikslinti konkurso sąlygas pateikimo
terminas yra 20 kalendorinių dienų nuo paskutinio skelbimo, nurodyto Nuostatų 11 punkte,
paskelbimo.
XI.

Asmenų grupė

Dalyvis, veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį, kartu su konkursiniu pasiūlymu pateikia
jungtinės veiklos sutarties kopiją. Sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos sutarties šalies
įsipareigojimai laimėjus konkursą ir įsipareigojimų vertės dalis bei nurodytas asmuo atstovaujantis
grupę, kaip numatyta Nuostatų 151 punkte.
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X.

Papildoma informacija

Dalyvis konkursiniame pasiūlyme gali pateikti ir kitą, Dalyvio nuomone, svarbią
informaciją, kaip antai: apie viešųjų ryšių priemonių naudojimą; bendradarbiavimo su vietinėmis
bendruomenėmis būdus ir/ar kt.
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