ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ______________
II DALIS - BENDROSIOS NUOSTATOS
1. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS
1.1. Pagal šios Sutarties nuostatas ir sąlygas TIEKĖJAS parduoda ir KLIENTAS perka elektros energiją pilnam Objektų, nurodytų šios
Sutarties I Dalyje, taip pat bet kokių kitų KLIENTO objektų, nurodytų po Sutarties pasirašymo vadovaujantis šios sutarties II Dalies 5.4.
punktu (toliau – Objektas(ai)), aprūpinimui elektros energija, taip pat įsipareigoja už tai susimokėti.
1.2. Elektros energijos tiekimas taip pat apima sąskaitų išrašymą, mokėjimų surinkimą ir tvarkymą, taip pat kitą su elektros energijos
pardavimu ir pirkimu susijusią veiklą. Elektros energijos tiekimas neapima elektros energijos perdavimo ir skirstymo bei bet kurios
sistemos paslaugų dalies teikimo.
2. ELEKTROS ENERGIJOS KAINA IR SUVARTOJAMAS KIEKIS
2.1. TIEKĖJAS parduoda ir KLIENTAS perka neribotus aktyviosios elektros energijos kiekius už Elektros energijos kainą, nurodytą šios
Sutarties I dalyje. KLIENTAS taip pat moka PVM ir kompensuoja Akcizo mokestį ( jei jis taikomas) už elektros energijos pirkimą pagal
šią Sutartį.
2.2. Elektros energijos kaina neapima apmokėjimo už sistemos paslaugas, taip pat viešųjų paslaugų teikimo mokesčių. Šiuos mokesčius
KLIENTAS moka pagal sistemos aptarnavimo sutarties sąlygas.
3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS
3.1. KLIENTO teisės:
3.1.1. teisės aktuose nustatyta tvarka gauti iš TIEKĖJO informaciją, kuri susijusi su elektros energijos pardavimu KLIENTUI;
3.1.2. pateikti pretenziją TIEKĖJUI dėl jo išrašytos sąskaitos per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos išsiuntimo KLIENTUI
dienos;
3.1.3. atlikti mokėjimą pagal 1 (vieno) mėnesio vidutinį suvartojimą, tuo atveju, jei KLIENTAS negauna sąskaitos vadovaujantis šios
Sutarties II Dalies 3.2.2. ar 3.4.2. punktais;
3.1.4. kitas teisės aktų numatytas teises.
3.2. TIEKĖJO teisės:
3.2.1. teisės aktų numatytais atvejais reikalauti iš KLIENTO avanso, kurio suma būtų lygi vidutiniam 1 (vieno) mėnesio mokėjimui ar
pareikalauti kito visų KLIENTO prievolių tinkamo įvykdymo užtikrinimo;
3.2.2. jei TIEKĖJAS per teisės aktuose nustatytą terminą negauna iš operatoriaus komercinio elektros energijos skaitiklio rodmenų ir
KLIENTAS, gavęs TIEKĖJO prašymą, laiku nepateikia šių rodmenų, TIEKĖJAS turi teisę, tačiau neprivalo, išrašyti sąskaitą pagal vidutinį
per visus praėjusius mėnesius suvartotą kiekį. TIEKĖJAS turi teisę išrašyti tokią sąskaitą ir už ilgesnį laikotarpį, nei 1 (vienas) mėnuo, jei
iš operatoriaus nėra galimybės gauti suvartojimo duomenų.
3.3. KLIENTO įsipareigojimai:
3.3.1. visiškai bei laiku apmokėti TIEKĖJO pateiktas sąskaitas, padengiant visas išlaidas, susijusias su lėšų TIEKĖJUI pervedimu.
Sąskaitos apmokėjimo diena yra diena, kurią visa sąskaitoje nurodyta suma gaunama į TIEKĖJO banko sąskaitą. Jei paskutinė mokėjimo
termino diena yra nedarbo diena, paskutinė apmokėjimo diena yra kita darbo diena. TIEKĖJAS iš gautų sumų pirmiausia padengia baudas
(jei taikoma), po to įsiskolinimus (jei taikoma) ir skolos išieškojimo išlaidas (jei taikoma), ir tada likusią sumą priskiria reguliariesiems
mokėjimams;
3.3.2. nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) sekančio ataskaitinio laikotarpio dienos, informuoti TIEKĖJĄ, jei laiku negauta
sąskaita už praeitą mėnesį;
3.3.3. sudaryti su Operatoriumi sutartį dėl elektros energijos persiuntimo paslaugos Objektams ir užtikrinti, kad sutartis dėl elektros
energijos persiuntimo paslaugos galiotų šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;
3.3.4. jei TIEKĖJAS to pareikalauja, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pateikti TIEKĖJUI komercinio elektros energijos skaitiklio
rodmenis;
3.3.5. gavus atskirą TIEKĖJO prašymą, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikti TIEKĖJUI grafiką, kuriame turi būti nurodytas
planuojamas elektros energijos suvartojimo kiekis TIEKĖJO prašyme nurodytiems laikotarpiams;
3.3.6. gavus TIEKĖJO prašymą, nedelsiant pateikti TIEKĖJUI visus dokumentus, įrodančius KLIENTO teisę sudaryti bei vykdyti šią
Sutartį, taip pat naudoti Objektus;
3.3.7. informuoti TIEKĖJĄ raštu per 10 (dešimt) kalendorinių dienų apie visus savo adreso, el. pašto pasikeitimus arba apie kitas Sutarties
vykdymui svarbias detales;
3.4. TIEKĖJO įsipareigojimai:
3.4.1. parduoti elektros energiją KLIENTUI šioje Sutartyje nustatyta Elektros energijos kaina bei vadovaujantis kitomis šios Sutarties I
Dalyje nustatytomis sąlygomis;
3.4.2. išrašyti ir išsiųsti KLIENTUI sąskaitą už KLIENTO gautą elektros energiją ne vėliau nei iki 10 (dešimtos) sekančio mėnesio,
einančio po ataskaitinio laikotarpio, kalendorinės dienos pagal faktiškai KLIENTO suvartotą elektros energijos kiekį, kaip nurodyta iš
operatoriaus gautuose komercinio elektros skaitiklio rodmenyse. Šalys susitaria, jog TIEKĖJAS nebus laikomas atsakingu už vėlavimą
išrašyti sąskaitą, jei operatorius laiku nepateikia komercinio elektros skaitiklio rodmenų.
4. ATSAKOMYBĖ
4.1. Jei KLIENTAS vėluoja apmokėti sąskaitą, jis privalo mokėti šios Sutarties I Dalyje nurodytus delspinigius už vėluojančius
mokėjimus.
4.2 Šalis atsako tik už tiesioginius nuostolius, kuriuos padarė kitai Šaliai šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymu. KLIENTAS
taip pat privalo atlyginti TIEKĖJO patirtas skolos išieškojimo išlaidas, susijusias su KLIENTO pavėluotais mokėjimais.
4.3. Šalys susitaria, jog tuo atveju, jei KLIENTAS nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir šią Sutartį pasirašantis KLIENTAS yra
tik Objekto(ų) nuomininkas, SAVININKAS prisiima subsidiarią atsakomybę TIEKĖJO atžvilgiu už KLIENTO įsipareigojimų vykdymą
pagal šią Sutartį.
4.4. TIEKĖJAS neatsako KLIENTUI, jei neįmanoma tiekti elektros energijos dėl to, kad KLIENTAS neturi galiojančios elektros energijos
persiuntimo paslaugos sutarties arba Operatorius neteikia tokios paslaugos dėl nuo TIEKĖJO nepriklausančių priežasčių.
4.5. Nė viena Šalis nebus atsakinga, jei kurios nors Sutarties sąlygos vykdymas vėluoja arba tampa neįmanomas dėl aplinkybių, kurios nėra
Šalies kontrolėje ir kurių ta Šalis negalėtų išvengti ar nugalėti ir dėl kurių Šaliai yra neįmanoma įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią
Sutartį (force majeure). Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių apibrėžimas, taip pat teisės, pareigos bei Šalių atsakomybė esant
šioms aplinkybėms pateikiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

5. PAPILDOMOS NUOSTATOS
5.1. KLIENTAS pareiškia ir garantuoja, kad KLIENTAS turi visus būtinus įgaliojimus ir leidimus sudaryti šią Sutartį ir vykdyti Sutartimi
prisiimtus įsipareigojimus, turi visas reikalingas teises (nuosavybės ar nuomos) naudoti Objektus, gavo ir Sutarties galiojimo laikotarpiu
išlaikys visus sutikimus, būtinus sudaryti šią Sutartį ir vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
5.2. Jei TIEKĖJAS negavo KLIENTO pranešimo apie negautą sąskaitą už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 15 (penkioliktos) dienos,
laikoma, kad KLIENTAS sąskaitą gavo laiku.
5.3. Jei pretenzija dėl TIEKĖJO išrašytos sąskaitos nepateikiama jam per šios Sutarties II Dalies 3.1.2. punkte nustatytą terminą, laikoma,
kad KLIENTAS neturi pretenzijų dėl TIEKĖJO išrašytos sąskaitos.
5.4. Tuo atveju, jei KLIENTAS pageidauja išbraukti Objektą(us) iš Sutarties ar pirkti elektros energiją kitiems objektams, nei nurodyti šios
Sutarties I Dalyje, KLIENTAS privalo informuoti TIEKĖJĄ apie tai ne vėliau nei prieš 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas iki
atitinkamo Objekto(ų) išbraukimo iš Sutarties ar datos, nuo kurios elektros energija turėtų būti pradėta tiekti į naujus objektus. Tokiu atveju
atskiras rašytinis Šalių susitarimas nėra būtinas, tačiau jis gali būti sudaromas, jei kuri nors iš Šalių to reikalauja ar Šalys turi sutarti dėl to,
kurio Produkto sąlygos bus taikomos naujai įtraukiamam objektui(ams), jei šios Sutarties I Dalyje yra sutarta daugiau nei dėl vieno
Produkto. Tuo atveju jei Objektas yra išbraukiamas iš šios Sutarties, TIEKĖJAS turi teisę reikalauti, o KLIENTAS įsipareigoja mokėti
Sutarties sąlygų pakeitimo mokestį , jei tai yra numatyta Sutarties I Dalyje.
6. SUTARTIES GALIOJIMAS, PRATĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS
6.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius arba prasidėjus Sutarties I Dalyje nurodytam Elektros energijos pardavimo laikotarpiui,
jei Sutartis pasirašoma po to, kai prasideda Elektros energijos pardavimo laikotarpis.
6.2. Sutartis galioja tol, kol elektros energija pagal šią Sutartį yra parduodama tiekimui į bent vieną Objektą. Elektros energijos pardavimo
laikotarpiai kiekvienam Produktui, nurodytam I Dalyje, bus pratęsiami vienu šių būdų:
6.2.1. tomis pačiomis Produkto sąlygomis bei tam pačiam Elektros energijos pardavimo laikotarpiui, jei nei viena iš Šalių ne vėliau nei
prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Elektros energijos pardavimo laikotarpio pabaigos neinformavo kitos Šalies apie tai, kad
neketina pratęsti Elektros energijos pardavimo laikotarpio atitinkamam Produktui, nebent Sutarties I Dalyje nurodyta kitaip;
6.2.2. pakeistomis Produkto sąlygomis, jei TIEKĖJAS pasiūlo, o KLIENTAS sutinka vadovaudamiesi Sutarties II Dalies 6.3. punktu;
6.3. TIEKĖJAS turi teisę pasiūlyti pratęsti Elektros energijos pardavimo laikotarpį kiekvienam Produktui, nurodytam I Dalyje, tomis
pačiomis ar pakeistomis sąlygomis. Tokiu atveju TIEKĖJAS ne vėliau nei prieš 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas iki
Elektros energijos pardavimo laikotarpio pabaigos išsiunčia KLIENTUI pratęsimo sąlygas bei paprašo KLIENTO informuoti apie savo
nesutikimą pratęsti Elektros energijos pardavimo laikotarpį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sąlygų gavimo
dienos, jei KLIENTAS klientas su pratęsimu nesutinka. Jei KLIENTAS šios pareigos neįvykdo, pasiūlytos pratęsimo sąlygos įsigalioja bei
tampa sudėtine Sutarties dalimi ir turi būti taikomos nuo pratęsto Elektros energijos pardavimo laikotarpio pradžios. Tokios pratęsimo
sąlygos taip pat gali būti pateiktos el. paštu ir tokiu atveju laikoma, kad sąlygos yra gautos sekančia darbo dieną po jų išsiuntimo Sutartyje
nurodytu el. pašto adresu. KLIENTAS patvirtina, jog jis sutinka su Sutarties II Dalies 6.2. ir 6.3. punktuose įtvirtinta Elektros energijos
pardavimo laikotarpio pratęsimo tvarka ir tokia tvarka nepažeidžia jo teisių.
6.4. KLIENTAS turi teisę nutraukti Sutartį bet kuriuo metu, įspėjęs apie tai TIEKĖJĄ ne vėliau nei prieš 35 (trisdešimt penkias)
kalendorines dienas. Visų Objektų išbraukimas iš Sutarties taip pat yra laikomas Sutarties nutraukimu.
6.5. TIEKĖJAS turi teisę nutraukti Sutartį pateikdamas išankstinį 30 (trisdešimties) dienų pranešimą žemiau nurodytais atvejais:
6.5.1. jei KLIENTAS iš esmės pažeidžia Sutartį;
6.5.2. jei dėl KLIENTO kaltės operatorius nutraukė ar apribojo elektros energijos perdavimą.
6.6. Bet kuriuo atveju, jei Sutartis nutraukiama vadovaujantis Sutarties II Dalies 6.4. ar 6.5. punktais, KLIENTAS įsipareigoja mokėti
Sutarties sąlygų pakeitimo mokestį, jei tai yra numatyta Sutarties I Dalyje.
7. KITOS NUOSTATOS
7.1. Šalys laikosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Elektros energijos įstatymo, Energetikos įstatymo, Elektros energijos teikimo ir
naudojimo taisyklių, Prekybos elektros energija taisyklių ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.
7.2. Tuo atveju, jei kuri nors šioje Sutartyje pateikiama sąvoka nėra aiški ir ji nėra paaiškinta šioje Sutartyje, sąvoka turi būti suprantamas
taip, kaip ji yra apibrėžta Sutarties II Dalies 7.1. punkte.
7.3. Šalys įsipareigoja be kitos šalies sutikimo neatskleisti ir neskleisti Sutarties nuostatų ar kitos informacijos, kurią gavo vykdydamos
Sutartį jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai atitinkamai surinkti duomenys pateikiami siekiant užtikrinti veikimą rinkoje, sąskaitų
pateikimą, kredito kontrolę, skolų išieškojimą, taip pat kitais atvejais, kai atskleisti informaciją būtina pagal taikomus teisės aktus. Ši
nuostata taip pat yra taikoma ir SAVININKUI, kai SAVININKAS TIEKĖJO atžvilgiu yra subsidiariai atsakingas už tinkamą KLIENTO
įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymą.
7.4. Sutartyje neaptartus Šalių santykius reguliuoja galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.
7.5. Visi Sutarties pakeitimai ar papildymai, išskyrus numatytus Sutarties II Dalies 5.4., 6.2. ir 6.3. punktuose, atliekami raštu bei įsigalioja
Šalims juos pasirašius, nebent Sutartyje nurodoma kitaip.
7.6. Esant neatitikimams tarp šios Sutarties I Dalies ir II Dalies nuostatų, I Dalies nuostatoms taikoma pirmenybė.
8. GINČŲ SPRENDIMAS
Visi šios Sutarties galiojimo laikotarpiu kylantys ginčai, kurių negalima išspręsti abipusėmis Šalių derybomis, sprendžiami bendrosios
kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

