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1.

Saliq patvirtinimai ir

patvifti
:uoja, kad:
paraias 3iq Sal[ [pareigoja vykdyti
1.1.1. yra veiksni ir jos ar
5iA Sutarti;
I.I.2. pateikd visus dokumentus ir gavo sutikimus ir leidimus, kurie yra
reikalingi pasiraiyti giE Sutarti irjq tinkamai vykdyti;
1.1.3. iios Sutarties pasira3ymas ir vykdymas nepaZeidZia jokiq
susitarimq ar sutaraiq, kuriq Salimi yra ji, arba teismo sprendimo,
1.1. Salys viena kitai

nuosprend2io, -nutarties, nutarimo ar [sakymo, arba
(iai

taikomo

Saliai,

arbitraio sprendimo,
neprie3tarauia jokiems Saliai taikomiems teises

ir

aktams;

1,1.4, ji yra moki, jai nera iikelta bankroto ar restruktirizavimo byla,
remiantis visais taikytinais teises aktais, ir jos ativilgiu nera nagrindjamos
ir jai negresia jokios bankroto arba nemrckumo bylos ar procesai;
1.1.5. ji tinkamai ir laiku vykdo visus isipareigojimus pagal kitas sutartis
bei jai taikomq teisds aktq nuostatas ir ketina jas vykdyti ir laikytis

ateityje, jei Sir.t sutartiq ar teises aktq pa)eidimas galetq lemti Salies
negaldjimq vykdyti savo [sipareigojimus pagal 5iq Sutart..
1.2. Vatotojas papildomai patvirtina ir garantuoja, kad:

I.2.I.

I.2.2.

elektros energijq tiekiantiu tiekeju nutraukimq bei yra tinkamai ir laiku
atsiskaitgs su Siuo tiekeju pagal iki Sios Sutarties sudarymo gautas
sAskaitas ir [sipareigoja visilkai atsiskaityti su tiekdju iki sutarties
nutraukimo:

I.2.3.

Pasikeitus akcizo taikymo Vaft:otojui sQlygoms, Vartotojas privalo
apie tai pranegti Tiekejui. Vartotojas patvirtina, kad prisiima nepraneiimo
ar klaidingo praneSimo liekejui apie akcizo taikymo jam pasikeitimq
pasekmes;

Sutarties sudarymQ tinkamai praneSd linklo

operatoriui, kurio veiklcs licencijoje nurodytoje teritorijoje Vaftoto.ias iriar
Objektai yra.
1.3. Tiek6jas papildomai patvirtina ir garantuoja, kad:
apie gios Sutarties sudarymQ tinkamai praneld Tinklo
operatoriui, kurio veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje Vartotojas irlar

1.3.1.

Objek-tai yra.

1.4. Saliq patvirtinimai

ir

garantijos privalo b0ti

ir

iSlikti teisingi Sios

Sutarties sudarymo metu ir visu Pardavimo laikotarpiu. Jei kuris nors Salies
patvirtinimas ar garantija po Sutartir3s sudarymo tampa netiksliu ar
neteisingu, toki patvirtinimQ ar garantijQ pateikusi Salis privalo nedelsiant,
tatiau visais atvejais ne vdliau kaip per 10 (deSimt) darbo dienq pateikti
kitai Saliai praneiimq ra3tu,

2,

Saliq teises ir [sipareigojimai
2.1. Elektros energija Vartotojui panJuodama Specialiosiose

sqlygose

nustatytu laikotarpiu (toliau vadinamas ,,Pardavimo laikotarpiu"), tadiau tik
let:

2.1.1. Vartotojas suda16 elektros energijos persiuntimo paslaugos
sutartl su perdavimo sistemos ar skirctomqjq tinklq operatoriumi, prie
kurio tinklq yra prijungti Vartotojo elektros [renginiai (toliau vadinamas
,,Tinklo operatoriumi"), ir tokios sutarties pagrindu atitinkamam Objektui
teikiama elektros energijos persiuntimo paslauga;
Vartotojas nera skolingas uZ suvartotA elektros energije

2,L2.

suteiktas elektros energijos persiuntimo

ir

kitas su tuo

paslaugas bei uZ reaktyviqjq energijq;
visi Sioje Sutartyje nurodyti \/artotojo patvirtinimai
yra ir i5lieka teisingi;

2.J.3.
2.L4.

pagr[stai
ar
tenkinant

n6ra kitq aplinkybiq, leid)iantiq
nevykdys savo [sipareigojimq pagal giQ Sutartl,
pareikalavus, Vartotojas pateikia Tiekejq
pagal-Sutarti [vykdymo uZtikrinimq.

ar

uZ

susijusias

ir garantijos
Vartotojas

ir liekejui
q prievoliq

2.2, Sia Sutartimi nereglamentuojamils reaktyvines elektros energijos
pirkimas ir pardavimas, elektros energijos persiuntimo, sisteminiq
paslaugq bei kitq su tuo susijusirl paslaugq teikimas, elektros energijos

nuostoliq atitinkamame tinkle klausimai, taip pat kiti klausimai, kurie
Lietuvos Respublikos elektros energetikos istatymo ir kitq teises aktq
nustatyta tvarka turi bOti reglamentuoiami Vartotoio sutartimis su Tinklo
operatoriumi ar tref iaisiais asmenimis.

3.

Elektros energijos kaina

be PVM, akcizo ir Vieiuosius interesus atitinkandiLl paslaugq mokestio
kurie yra priskaidiuojami ir Vartotojo sumokami papildomai, Jeigu po

Sios Sutarties [sigaliojimo Tiekejo tiekiama elektros energija yra
apmokestinama kitais papildomais valstybds institucijq nustatytais
mokestiais, tai tokie mokesiiai taip pat papildomai priskaitiuojami ir
sumokami Vartoto.io.

4.

Apmokijimo tvarka

4.1. Elektros energijos vartojimo ataskaitinis laikotarpis - I (vienas)
kalendorinis menuo. Iekejas i5ra5o PVM saskaita-faktirq u2 elektros
energijq, suvartota per ataskaitini laikotarp[, Sutarties Specialiosiose
sQlygose numatytais terminais, pagal teisds aktq nustatyta tvarka
irengtq elektros apskaitos prietaisq, fiksuojantiq Vartotojo elektros

energijos suvartojimE, rodmenis, Tinklo operatoriaus, rinkos
operatoriaus ir kitq kompetentingq asmenq suteiktus duomenis ir
pateikia Vartotojui jQ pa(tu arba elektroniniu paitu. Tiekdjas PVM

- faktoros original4 Vartotojui taip pat ilsiundia registruotu
Specialiosiose sqlygose nurodytu adresu. Tiekdjas nebus
laikomas paZeidusiu iia Sutarti, jei Tinklo operatorius nevykdys savo
isipareigojimo laiku pateikti duomenis, reikalingus PVM saskaitos faktOros iSraiymui ir del to Tiekejas nepateiks Vartotojui PVM
sqskaitos - fakt0ros aukltiau nurodytu terminu. Negavqs PVM
saskaitos - faktiros nustatytu terminu, Vartotojas apie tai turi
informuoti TiekejQ. Jei Vartotojas negavQs PVM sQskaitos - fakt[ros
sqskaitos

visi Objektai, kuriems pagal Eiq Sutart[ tiekiama elektros
energija, jam priklauso nuosavybes teis,e ar valdomi kitu teisetu pagrindu
arba yra gautas Objektq savininkq sutikimas sudaryti Siai Sutariiai;
jis yra tinkamai ir laiku prarre3qs apie sutarties su Siuo metu

1.2.4. apie Sios

3.1, Vartotojas uZ nupirktQ elektros energijq Tiekejui moka Sutarties
Specialiosiose sqlygose nustatyte kainE. Elektros energijos kaina yra

paitu

sutartyje numatytais terminais, neinformuoja apie tai Tiekejo,
laikoma, kad PVM seskaita - fakt0ra Vartotojui buvo pateikta

tinkamai.

4.2. Vaftotojas u2 elektros energilq, suvartotE per

ataskaitinI

laikotarp[, sumoka Sutarties Specialiosiose sAlygose numatytais
terminais, pagal Tiekejo pateikta PVM sEskaitQ - fakt[rq (jei mokejimo
diena yra ne darbo diena, u2 suvartotQ elektros energijq Vartotojas
sumoka po jos einantiq ciarbo dienq). Visi mokejimai laikcmi atlikti
nuo pinigq iskaitymo iTiekejo banko sqskaitq dienos.

4.3. Sutarties Specialiosiose sqlygose Salys gali numatyti avansini
mokejimq Tiekejui.

4,4. Jei Sutarties Specialiosiose sqlygose yra numatytas Vartotojo
prievoliq, kylantiq i5 Sios Sutarties, vykdymo u2tikrinimas, Vaftotojas
privalo pateikti tok[ uZtikrinimq ne vdliau nei per 10 (de3imt) darbo
dienq nuo Sios Sutarties sudarymo. Vartotojo prievoliq vykdymo
uZtikrinimo dokumentai turi buti turiniu ir forma oriimtini 'llekdiui.

Tokio [vykdymo uZtikrinimo,

jei

Vartotojas netinkamai vytido
isipareigojimus pagal Sutart[, Tiekejas gali pareikalauti i5 Vartotojo ir
bet kuriuo Sutarties vykdymo metu.

5.

Sutarties pabaiga

5.1. Sutartis baigiasi po to, kai Salys pasibaigus Pardavimo

laikotarpiui tinkamai ivykdo visas i5 Sios Sutarties kylantias prievoles.
5,2. Jei nesant Tiekejo kaltes del Perdavimo sistemos operatoriaus
veiksmLl ar neveikimo teises aktq nustatyta tvarka b0tq apribota
galimybe liekejui vykdyti elektros energijos pirkimq
pardavimq
didmenineje rinkoje, o tuo padiu ir lsipareigojimus pagal lia Sutart[,
laikomas pa2eidusiu ar netinkamai vykdantiu Sutarti.
kuri Salis turi teisQ viena3aliSkai nesikreipdama i
i 5iq Sutarti nesant jos kaltds, rastu [spejusi kita Sali
priei 30 (trisdeSimt) kalendoriniq dienq.
5.3. Viena5ali6kai SiA Sutarti prie3 terminq nesikreipiant i teisma, bet
laikantis teises aktuose nustatytr{ iSankstinio tredir,liq asmenq

-

t

informavimo apie Sutarties nutraukimQ nuostatq, del kitos Salies
kaltes nutraukti gali Siais pagrindais:
5.3.r. Salis, lei kitod 5alies atZvilgiu yra paduotas pra5ymas
teismui iskelti bankroto ar restrukt[rizavimo bylq ar praddti bankroto
procese ne teismo tvarka ar yra kitLl aplinkybiq, rodantiq kitos Salies
nemokuma;

5.3.2.

Salis, jei kitos Salies patvirtinimai ir garantijos pateikti iios
Sutarties I dalyje tampa neteisingi ar netiksl[s ir per 10 (deiimt)
kalendoriniq dienq po atitinkamo praneiimo i5 kitos Salies tokio
paZeidimo neiStaiso;

5.3.3.

Tiekejas,

jei

Vartotojas

30

(trisdeiimt)

ar

daugiau

kalendoriniq dienq veluoja sumokdti jam priklausantias pagal 5iq

Sutart[ moketi sumas arba Vartotojas tinkamai neivykdo gios Sutarties

;{, fataY

