
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Komunikat rządu Litwy dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję 

węglowodorów 

(2012/C 278/02) 

Litewska Służba Geodezyjna podlegająca Ministrowi Środowiska (organizator przetargu), zgodnie z ust. 8.1, 
8.5 i 11 regulaminu przeprowadzania procedur przetargowych dotyczących eksploatacji złóż węglowodo
rów, zatwierdzonego decyzją Rządu Republiki Litewskiej nr 299 z dnia 10 marca 2003 r. (Dziennik 
Urzędowy z 2003 r. nr 26-1036; z 2012 r. nr 15-647), oraz zarządzeniem Ministra Środowiska Republiki 
Litewskiej nr D1-467 z dnia 1 września 2004 r. w sprawie wykonywania funkcji organizatora przetargu na 
eksploatację złóż węglowodorów (Dziennik Urzędowy z 2004 r. nr 138-5047), 

ogłasza niniejszym zaproszenie do składania ofert na eksploatację (poszukiwanie, badania i wydobycie) złóż 
węglowodorów (zwane dalej „zaproszeniem do składania ofert”) na obszarach Šilutė-Tauragė oraz Kudirka- 
Kybartai. 

1. Krótki opis obszarów objętych przetargiem 

1.1. Obszar Šilutė-Tauragė 

Obszar Šilutė-Tauragė usytuowany jest w obrębie terytorium rejonów Šilutė, Tauragė, Jurbarkas i Pagėgiai. 
Obejmuje on powierzchnię o wielkości 1 800 km 2 , z czego 132 km 2 stanowią obszary zurbanizowane, 
a 623 km 2 – obszary chronione. 

Współrzędne punktów wyznaczających granicę obszaru w układzie współrzędnych LKS-94 to: 

Punkt nr 
Współrzędne (litewski układ współrzędnych z 1994 r. – LKS-94) 

X Y 

1 6145300 335025 

2 6144954 349638 

3 6144814 353327 

4 6126284 352714 

5 6125425 381319 

6 6124470 420523 

7 6107857 420225 

8 6103569 420147 

9 6135288 334077 

Południową granicę obszaru Šilutė-Tauragė stanowi linia brzegowa rzeki Niemen. 

1.2. Obszar Kudirka-Kybartai 

Obszar Kudirka-Kybartai usytuowany jest w miejscu zetknięcia się rejonów Vilkaviškis oraz Šakiai. 
Obejmuje on powierzchnię o wielkości 281 km 2 , z czego 19,3 km 2 stanowią obszary zurbanizowane, 
a 8,5 km 2 – obszary chronione. 

Współrzędne punktów wyznaczających granicę obszaru w układzie współrzędnych LKS-94 to: 

Punkt nr 
Współrzędne (litewski układ współrzędnych z 1994 r. – LKS-94) 

X Y 

1 6076635 427455
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Punkt nr 
Współrzędne (litewski układ współrzędnych z 1994 r. – LKS-94) 

X Y 

2 6076475 431055 

3 6048355 429865 

4 6048945 416000 

Zachodnia granica obszaru pokrywa się z pasem leżącym wzdłuż granicy państwowej Litwy. 

2. Ramy czasowe (data) dotyczące zakończenia procedury wydania licencji na eksploatację złóż 
węglowodorów 

Planowane zakończenie procedury wydania licencji na eksploatację złóż węglowodorów na obszarach 
Šilutė-Tauragė oraz Kudirka-Kybartai to drugi kwartał 2013 r. 

3. Data i godzina określające termin złożenia ofert 

Oferty (w języku litewskim) spełniające kryteria specyfikacji przetargowej należy przesłać pocztą lub 
przesyłką kurierską bądź dostarczyć osobiście do głównej siedziby organizatora przetargu (adres: 
S. Konarskio g. 35, LT-03123, Vilnius, Litwa), najpóźniej do godz. 17.00 w 120. dniu od publikacji 
niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

4. Kryteria oceny ofert 

Oferty będą oceniania pod kątem: 

4.1. spełnienia przez oferenta minimalnych wymogów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej 
oraz doświadczenia określonych w specyfikacji przetargowej; 

4.2. zgodności oferty złożonej przez oferenta z wymogami specyfikacji przetargowej oraz regulaminem 
przeprowadzania procedur przetargowych dotyczących eksploatacji złóż węglowodorów; 

4.3. proponowanej przez oferenta premii, która nie może być niższa od minimalnej premii określonej 
w specyfikacji przetargowej. 

5. Specyfikacja przetargowa jest publikowana na stronie internetowej organizatora przetargu pod adre
sem: http://www.lgt.lt 

6. Termin składania wniosków o udzielenie wyjaśnień dotyczących specyfikacji przetargowej 

Termin składania wniosków o udzielenie wyjaśnień dotyczących specyfikacji przetargowej to 20 dni 
kalendarzowych od publikacji niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

7. Posiedzenie komisji oceniającej w celu otwarcia ofert odbędzie się w ciągu trzech dni roboczych, 
licząc od ostatniego dnia składania ofert, określonego w sekcji 3 powyżej. Data i godzina posiedzenia 
komisji oceniającej w celu otwarcia ofert będą podane w poświadczeniu rejestracyjnym oferenta oraz 
zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora przetargu. 

8. Dodatkowe informacje 

Informacje na temat zaproszenia do składania ofert można uzyskać pod adresem: 

The Lithuanian Geological Survey under the Ministry of the Environment 
S. Konarskio g. 35 
LT-03123 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

Tel. +370 52332889 
E-mail: lgt@lgt.lt (należy umieścić dopisek „Konkursas” (przetarg)) 

Dodatkowe informacje na temat zaproszenia do składania ofert można uzyskać telefonicznie pod 
numerami: +370 52334642; +370 52337715 (kwestie prawne).
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