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AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi
suskystintų gamtinių dujų
terminalu taisyklių
4 priedas
<PAREIŠKĖJO FIRMINIS BLANKAS>

Prašymas dėl Terminalo pajėgumų suteikimo

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus
įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 110648893,
registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika,
duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi valstybės įmonės Registrų centro
Juridinių asmenų registre (toliau – Operatorius)
[įmonės pavadinimas], pagal [jurisdikcija] įstatymus įsteigta ir veikianti
[įmonės teisinė forma], juridinio asmens kodas [įmonės kodas], registruotos
buveinės adresas [buveinės adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir
saugomi [registro pavadinimas] (toliau –Pareiškėjas), atstovaujama [pareigos]
[vardas pavardė], [veikiančio/veikiančios] pagal [teisinis atstovavimo
pagrindas],

Kam:

Nuo:

Data/laikas:
AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių (toliau – Taisyklės)
nustatyta tvarka, žemiau pasirašęs Pareiškėjas, kreipiasi su prašymu į Operatorių suteikti šiuos suskystintų
gamtinių dujų terminalo pajėgumus (toliau – Terminalo pajėgumai) (tinkamą (-us) pažymėti):
SGD išdujinimo pajėgumus;
SGD perkrovos pajėgumus.
Kartu su Prašymu Pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus:
1. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir įstatų (ar kitų steigimo dokumentų) kopijas;
2. Gamtinių dujų tiekimo licencijos arba leidimo kopiją, jeigu jie privalomi veiklos vykdymui, kuriai
yra įsigyjami atitinkami Terminalo pajėgumai;
3. Pareiškėjo ir jo pasirinktų SGD pardavėjų pasirašytų ketinimų protokolų, kontrahentų rašytinių
patvirtinimų ir (ar) lygiaverčių įrodymų dėl SGD pristatymo į Terminalą Pareiškėjo patvirtintas kopijas;
4. Operatoriaus nustatytos formos pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą
(originalą), išduotą ne mažesnei sumai nei apskaičiuota pagal Taisyklių 7 priede „Terminalo paslaugų kainų,
mokesčių, baudų ir įsipareigojimų užtikrinimo verčių nustatymo formulių sąraše“ nurodytą formulę
„Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas“;
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5. Pageidaujamą preliminarų Paslaugų teikimo grafiką (Terminalo pajėgumų užsakymo metinės
Terminalo pajėgumų skirstymo procedūros atveju) ar Mėnesio grafikus (Terminalo pajėgumų užsakymo
pasibaigus metinei Terminalo pajėgumų skirstymo procedūrai atveju);
6. Pareiškėjo ir jo patronuojančios bendrovės (jei tokia yra) praėjusių 3 metų arba laikotarpio nuo
Pareiškėjo ar jo patronuojančios bendrovės įregistravimo (jeigu įmonė ar jos patronuojanti bendrovė vykdė
veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) konsoliduotos finansinės atskaitomybės kopiją.
Pareiškėjas patvirtina, kad:
1) turi SGD tiekimo šaltinį, pagrįstą ketinimų protokolais, kontrahentų rašytiniais patvirtinimais ir (ar)
lygiaverčiais įrodymais dėl SGD pardavimo Pareiškėjui, kurių bendras kiekis yra ne mažesnis kaip prašomų
Terminalo pajėgumų kiekis;
2) atitinka kitus Taisyklėse ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus Terminalo naudotojui;
3) yra nepriekaištingos reputacijos ir atitinka pripažintus verslo etikos standartus;
4) yra susipažinęs ir sutinka su visomis Taisyklių nuostatomis, įsipareigoja įsigyti pageidaujamus Terminalo
pajėgumus, jei jie jam būtų suteikti ir laikytis kitų Taisyklių sąlygų atlikdamas bet kokius Taisyklėse
reglamentuojamus veiksmus.

Pareiškėjas:
[įmonės pavadinimas]
[adresas]
[įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]
Telefonas: [telefono numeris]
Faksas: [fakso numeris]
El. paštas: [elektroninio pašto adresas]
Atsiskaitomoji banko sąskaita: [sąskaitos numeris]
Bankas: [banko pavadinimas]
Banko kodas: [banko kodas]
SWIFT/BIC kodas: [kodas]

Pareiškėjas:

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A.V.

