AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi
suskystintų gamtinių dujų
terminalu taisyklių
11 priedas
<TERMINALO NAUDOTOJO FIRMINIS BLANKAS>
Mėnesio grafiko paraiška Terminalo pajėgumų užsakymui
Kam:
Nuo:

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, (toliau – Operatorius)
[įmonės pavadinimas], (toliau – Terminalo naudotojas)

Data/laikas:
(Pildoma jei grafiko paraiška teikiama kartu su prašymu suteikti Terminalo pajėgumus pasibaigus metinei
Terminalo pajėgumų skirstymo procedūrai)
Vadovaudamasis Prašymu dėl Terminalo pajėgumų suteikimo ir Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų
terminalu taisyklėmis, žemiau pasirašęs Pareiškėjas pateikia Operatoriui tikslius 20____ metų ___________,
___________, ir ___________ mėnesių grafikus:
(Pildoma jei grafiko paraiška teikiama mėnesio grafiko sudarymo procedūros metu)
Vadovaudamasis Terminalo naudotojo sutarties (data: _______________, Nr. ______________) nuostatomis
ir Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėmis bei patvirtintu Metiniu grafiku*, žemiau
pasirašęs Terminalo naudotojas pateikia Operatoriui tikslų 20____ metų ___________ mėnesio grafiką:
SGD išdujinimo
Suteikti terminalo
kWh**
pajėgumai 20____
metų ______ mėnesiui
* Jei toks grafikas Terminalo naudotojui yra patvirtintas

SGD perkrovos
SGD m3 **

INFORMACIJA APIE DUJOVEŽĮ(-IUS)
(Lentelė pildoma kiekvienam Dujovežiui atskirai)
Dujovežio pavadinimas
Dujovežio IMO numeris
Dujovežis atvyksta SGD krovai ar SGD perkrovai
Dujovežio Atvykimo laikotarpis
Dujovežio registravimo ar patvirtinimo data*
Dujovežio agento kontaktiniai duomenys
* Jei Dujovežis nėra registruotas ar patvirtintas Terminale, Terminalo naudotojas turi pateikti Operatoriaus
techninėse sąlygose nustatytos formos prašymą patvirtinti Dujovežį.
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TERMINALO PAJĖGUMŲ UŽSAKYMO MĖNESIO GRAFIKAS DIENOS TIKSLUMU
(Lentelė pildoma kiekvienam mėnesiui atskirai, jei teikiama kartu su prašymu suteikti Terminalo pajėgumus
pasibaigus metinei Terminalo pajėgumų skirstymo procedūrai)
Pageidaujamas 2 dienų
Pageidaujamas 2 dienų
Dujovežio atvykimo laikotarpis
Dujovežio atvykimo laikotarpis
______
SGD išdujinimas, kWh**
SGD perkrovai
SGD krovai (pažymėti ir
mėnuo
(pažymėti
ir nurodyti SGD
nurodyti SGD kiekį, m3 **)
kiekį, m3 **)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Viso:
** Planavimo tikslais remiamasi šiais duomenimis:
- Gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 12,21 kWh/m3 arba kita Operatoriaus prognozuojama vertė atsižvelgiant į Terminalo naudotojų pateiktus duomenis;
- SGD plėtimosi koeficientas – 1:580 (m3 SGD / Nm3 dujų);
- Degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar.
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Komerciniai atsiskaitymai vykdomi pagal faktinius duomenis.
INFORMACIJA APIE KROVINĮ
[Detali informacija apie numatomą SGD kokybę Dujovežio išvykimo uoste ir Terminale]

Terminalo naudotojas:
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A.V.

