SUTARTIES BENDROJI DALIS

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Pagal šią Elektros energijos pirkimo-pardavimo
sutartį (toliau – Sutartis) Tiekėjas (nurodytas Sutarties
specialiojoje dalyje) įsipareigoja parduoti Vartotojui
(nurodytam Sutarties specialiojoje dalyje) aktyvinę
elektros energiją (toliau – elektra) galutiniam vartojimui
bei suteikti elektros balansavimo paslaugą (balansavimo
paslauga suprantama kaip teisės aktuose numatytas
balansavimo elektros energijos pirkimas-pardavimas), o
Vartotojas įsipareigoja nupirkti elektrą ir už ją
atsiskaityti.
1.2. Tiekėjas aiškiai pažymi, kad elektros balansavimo
paslaugos kaina yra įskaičiuota į Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytą elektros kainą ar antkainio dydį ir
Vartotojui už ją papildomai atsiskaityti nereikia.
1.3. Šią Sutartį sudaro ši bendroji dalis, tarp Vartotojo ir
Tiekėjo pasirašyta specialioji dalis bei kiti rašytiniai
priedai ar susitarimai, kuriuose nurodyta sutarties data bei
numeris ar pažymėta, kad jie yra neatsiejama šios
Sutarties dalis.
2. TAIKOMOS SĄVOKOS
2.1. Sutartyje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip,
kaip
jos
yra
išaiškintos
atitinkamą
sritį
reglamentuojančiuose ir Sutarties pasirašymo dieną
galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
3. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI,
PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS
3.1. Vartotojas įsipareigoja iš anksto informuoti Tiekėją
apie:
a) Vartotojo objektuose numatomus vykdyti skirstomųjų
tinklų operatoriaus ir/ar Vartotojo planinius remonto
darbus;
b) numatomus įsigyti naujus objektus (jei jų atžvilgiu
numatoma tiekti elektrą pagal Sutartį) ar esamų objektų
(kurių atžvilgiu tiekiama elektra pagal Sutartį) pardavimą
ar perleidimą;
c) atvejus, kuomet elektros energija bus nevartojama, ar
planuojama suvartoti ženkliai daugiau/mažiau, nei
įprastai suvartojama atitinkamą mėnesį.
3.2. Tiekėjas įsipareigoja griežtai laikytis teisės aktų
reikalavimų, tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.
3.3. Sutarties šalys papildomai pareiškia ir garantuoja,
kad turi visas teises, įgaliojimus ir sutikimus sudaryti
Sutartį ir jos sudarymas neprieštarauja Sutarties šalių
veiklą reglamentuojančių dokumentų nuostatoms bei
nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių.

3.4. Vartotojas patvirtina, kad yra gavęs visų, Sutarties 1
priede nurodytų, objektų bendrasavininkų (jei tokių yra)
sutikimus sudaryti šią Sutartį.
4. ELEKTROS KAINA
4.1. Parduodant elektrą pastovia kaina Tiekėjas taiko
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas kainas.
4.2. Parduodant elektrą kintama kaina, galutinė elektros
kaina apskaičiuojama pagal formulę K = B + P, kur
K – kaina,
B – Nord Pool Spot, AS elektros biržos Lietuvos kainų
zonoje atitinkamą valandą susidariusi elektros kaina
(Lietuvos laiku),
P – antkainio dydis, nurodytas Sutarties specialiojoje
dalyje (taikomas kiekvienai valandai).
4.3. Sutartyje elektros kaina nurodoma be akcizo ir PVM
mokesčių. Šie mokesčiai įskaičiuojami (jei taikomi)
Vartotojui pateikiamoje sąskaitoje teisės aktų nustatyta
tvarka. Valstybei įvedus naujus mokesčius ar rinkliavas,
jos taip pat įskaičiuojamos į Vartotojui pateikiamą
sąskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.
4.4. Sutartyje ir/ar sąskaitose elektros kaina nurodoma
eurais (EUR) už megavatvalandę (MWh), o suvartoti
elektros kiekiai – MWh (1 MWh = 1000 kWh).
4.5. Jei Sutarties specialiojoje dalyje nurodoma, kad
Vartotojas vartos Žaliąją elektros energiją, Tiekėjas
įsipareigoja įteikti Vartotojui tai patvirtinantį sertifikatą.
5. ATSISKAITYMŲ TVARKA
5.1. Ataskaitiniu laikotarpiu yra laikomas vienas
kalendorinis mėnuo.
5.2. Sąskaitą už suvartotą elektrą Tiekėjas pateikia
Vartotojui pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, ne vėliau
kaip per 10 (dešimt) dienų.
5.3. Atsiskaitant už elektrą išankstiniu mokėjimu, pirmąjį
išankstinio mokėjimo dydį Tiekėjas apskaičiuoja
Sutarties 2 priede (elektros energijos poreikių grafike)
nurodyto artimiausio tiekimo mėnesio suvartojimą
padaugindamas iš Sutartyje nurodytos pastovios kainos ar
padauginus iš vidutinės praėjusio kalendorinio mėnesio
Nord Pool elektros biržos (Lietuvos kainų zonos) kainos,
jei pasirinktas kintamos kainos planas. Kitas išankstinio
mokėjimo dydis yra apskaičiuojamas pagal praėjusio
ataskaitinio laikotarpio suvartojimą. Jei einamąjį
ataskaitinį laikotarpį parduotos elektros kiekis yra
didesnis už praėjusį ataskaitinį laikotarpį parduotą
elektros kiekį, tai už viršijantį elektros kiekį Vartotojas
sumoka Tiekėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas nuo papildomos sąskaitos pateikimo. Jei einamąjį
ataskaitinį laikotarpį elektros kiekis yra mažesnis už
praėjusį ataskaitinį laikotarpį parduotą elektros kiekį,
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likusi išankstinio mokėjimo suma įskaitoma į kito
ataskaitinio laikotarpio išankstinį apmokėjimą.
5.4. Tiekėjui vėluojant pateikti sąskaitą atsiskaitymo
terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek Tiekėjas vėluoja
pateikti sąskaitą.
5.5. Vartotojas turi apmokėti sąskaitą per Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytą atsiskaitymo terminą. Jei
Vartotojas už elektrą atsiskaito iš anksto, tuomet
išankstinė sąskaita už kitą ataskaitinį laikotarpį turi būti
apmokėta ne vėliau nei iki 15 (penkioliktos) einamojo
kalendorinio mėnesio dienos. Visi mokėjimai laikomi
atlikti nuo pinigų įskaitymo į Tiekėjo banko
atsiskaitomąją sąskaitą dienos.
5.6. Vartotojo mokėjimai, nepaisant to, kas nurodyta
mokėjimo paskirtyje, įskaitomi Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse nustatytu eiliškumu: netesybos,
skola už praėjusį laikotarpį patiektą elektrą, einamieji
mokėjimai už patiektą elektrą.
5.7. Atsiskaitant už elektrą ir netesybas gali būti
taikomos užskaitos. Dėl jų taikymo Sutarties šalys sutaria
atskirai. Užskaitų taikymo atveju Sutarties šalys iki
atsiskaitymo termino pabaigos pasirašo skolų sudengimo
aktą.
5.8. Visos pagal Sutartį mokėtinos sumos yra
apmokamos eurais (EUR).
5.9. Vartotojui tinkamai nevykdant Sutartyje nurodytų
jam priklausančių mokėjimų, Tiekėjas informaciją apie
Vartotoją ir jo įsiskolinimą turi teisę skelbti viešai, taip
pat šiuos duomenis įtraukti į asmenų skolų registrus, prieš
tai apie tai informuodamas Vartotoją raštu.
6. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1. Sutarties šalys atsako už Sutartimi prisiimtų
įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą.
Sutarties šalys atsako tik už tiesioginius pagrįstus
nuostolius, kuriuos privalo apmokėti kitai Sutarties šaliai
ne vėliau kaip per 30 dienų nuo raštiško pareikalavimo
gavimo dienos.
6.2. Sutarties šalis, laiku neatsiskaičiusi su kita Sutarties
šalimi, moka Sutarties specialiojoje dalyje nurodytus
delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku
nesumokėtos sumos.
6.3. Pagal šią Sutartį Tiekėjas nebus laikomas atsakingu
už vėluojamas pateikti sąskaitas, jei tokių nesklandumų
priežastimi yra atvejai, kuomet informaciją apie Vartotojo
elektros suvartojimus vėluoja pateikti tinklų operatorius.
6.4. Vartotojui vienašališkai nutraukus Sutartį ne joje
numatytais atvejais (įskaitant atvejus, jei iš Sutarties 1-o
priedo yra išbraukiami visi objektai), ar Tiekėjui
nutraukus sutartį dėl Vartotojo kaltės (esant esminiam
Sutarties pažeidimui), Tiekėjas turi teisę reikalauti iš
Vartotojo sumokėti Sutarties nutraukimo mokestį, kurio
dydis apskaičiuojamas pagal formulę Sm = Vs * 0,2 * Sk
* Ms, kur
Sm – Sutarties nutraukimo mokestis;

Vs – vidutinis planuojamas vieno kalendorinio mėnesio
elektros suvartojimas, kuris apskaičiuojamas sudedant
likusių elektros tiekimo mėnesių suvartojimus iš Sutarties
2 priedo (jei priedas nepateikiamas, vadovaujamasi
Sutarties bendrosios dalies 6.6 punktu), ir gautą sumą
dalinant iš likusių mėnesių skaičiaus;
0,2 – Sutarties nutraukimo koeficientas;
Sk – Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas elektros
įkainis;
Ms – likusių kalendorinių mėnesių skaičius (per kuriuos
turėjo būti vykdomas Elektros tiekimas), skaičiuojamas
nuo Sutarties nutraukimo dienos iki Sutartyje numatyto
elektros tiekimo termino pabaigos. Vartotojui Sutartyje
nurodytu būdu pateikiama Sutarties nutraukimo
mokesčio dydžio sąskaita, kurią Vartotojas privalo
apmokėti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių
dienų.
6.5. Tiekėjui vienašališkai nutraukus Sutartį ne joje ar
teisės aktuose numatytais atvejais, Vartotojas turi teisę
reikalauti iš Tiekėjo sumokėti Sutarties nutraukimo
mokestį, kurio dydis apskaičiuojamas pagal 6.4 punkte
nurodytą formulę.
6.6. Jei Vartotojas atsiunčia pasirašytas Sutarties
bendrają bei specialiąją dalis, tačiau neatsiunčia užpildyto
ir pasirašyto Sutarties 2 priedo (elektros energijos
poreikių grafiko) laikoma, kad Vartotojo suvartojimas
kiekvieną būsimą mėnesį atitiks suvartojimą praėjusių
metų tą patį mėnesį. Tokiu atveju Sutarties 2 priedą
vienašališkai gali užpildyti bei pasirašyti Tiekėjas.
6.7. Tiekėjas nėra atsakingas už skelbiamos informacijos
teisingumą ir prieinamumą prie jos, jei tokią informaciją
klientas suranda/jos ieško per Tiekėjo interneto svetainėje
pateiktas nuorodas į kitus informacijos šaltinius.
7. SUTARTIES GALIOJIMAS
7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja
iki Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos elektros
tiekimo laikotarpio pabaigos, tačiau ne trumpiau, nei bus
įvykdyti visi įsipareigojimai.
7.2. Sutartis ar bet kuri jos nuostata gali būti pakeista tik
rašytiniu Sutarties šalių tarpusavio susitarimu. Toks
susitarimas, pasirašytas tinkamai įgaliotų Sutarties šalių
atstovų, nuo jo sudarymo dienos tampa neatsiejama
Sutarties dalimi.
7.3. Sutartis gali būti nutraukta anksčiau jos galiojimo
termino pabaigos šiais atvejais:
a) Sutarties šalims rašytiniu tarpusavio susitarimu
nutraukus Sutartį anksčiau nustatyto termino,
vadovaujantis tokiais terminais ir sąlygomis, dėl kurių
Sutarties šalys susitaria;
b) Vienašališkai, jei sutartis yra neterminuota,
informuojant kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip prieš 1
(vieną) kalendorinį mėnesį. Jei šis terminas baigiasi ne
kalendorinio mėnesio paskutinę dieną, Sutartis
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nutraukiama paskutinę kalendorinio mėnesio dieną,
24:00 val.;
c) Tiekėjas, informavęs Vartotoją raštu ne vėliau nei
prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, turi teisę
vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdamas į teismą,
jei Vartotojas iš esmės pažeidžia Sutartį. Esminiu
Sutarties pažeidimu įskaitant, bet neapsiribojant,
pripažįstami atvejai, kuomet Vartotojas:
7.3.3.1. ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų vėluoja
apmokėti sąskaitą už patiektą elektrą;
7.3.3.2. vėluoja apmokėti išankstinę sąskaitą už elektros
energiją;
7.3.3.3. nevykdo Sutarties 3.1 punkte jam numatytų
prievolių.
7.4. Sutarties nutraukimas nepanaikina Sutarties šalių
prievolių visiškai atsiskaityti viena su kita ar atlyginti
patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius.
8. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
8.1. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kilęs
tarp Tiekėjo ir Vartotojo iš Sutarties ar kitaip susijęs su
Sutartimi, jos vykdymu ar pažeidimu, kuris negali būti
išspręstas Sutarties šalių tarpusavio derybų būdu,
sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos
teisme Kaune pagal Lietuvos Respublikos teisę.
8.2. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę perleisti
Tiekėjo pasirinktam trečiam asmeniui visas savo teises ir
pareigas pagal šią Sutartį ar atitinkamą jų dalį su sąlyga,
kad Tiekėjo teisių ir pareigų perėmėjas visiškai
įsipareigos prieš Vartotoją šioje Sutartyje nustatyta
apimtimi ir toks perleidimas neprieštaraus Lietuvos
Respublikos teisės aktams.
Apie Tiekėjo sprendimą perleisti visas savo teises ir
įsipareigojimus Vartotojas informuojamas iš anksto.
8.3. Sutarties šalys įsipareigoja keistis visa turima
informacija, reikalinga tinkamam Sutarties šalių
tarpusavio įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui.
8.4. Sutarties bendrosios dalies sąlygos Tiekėjo gali būti
keičiamos vienašališkai. Pakeistos Sutarties bendrosios
dalies sąlygos įsigalioja tokia tvarka:
a) terminuotų sutarčių atžvilgiu – tik šalims pasirašius
naują specialiąją dalį;
b) neterminuotų sutarčių atžvilgiu – praėjus ne mažiau
nei 2 (dviem) kalendoriniams mėnesiams po raštiško
informavimo apie Sutarties bendrosios dalies
pasikeitimus.
8.5. Bet koks pranešimas, prašymas, reikalavimas,
ataskaita, sąskaita ar kita informacija, kurią reikia pateikti
pagal šią Sutartį, turi būti raštiška ir laikoma pateikta,
jeigu nusiunčiama Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytais kontaktais: atitinkamos Sutarties šalies
elektroninio pašto adresais, fakso numeriu ar pašto
adresais.
Sutartimi Vartotojas pareiškia, kad sutinka sąskaitas,
pranešimus apie skolas už elektrą, permokėtas sumas už

elektrą,
įspėjimus
dėl
elektros
tiekimo
nutraukimo/apribojimo ir kitus su atsiskaitymais ar
sutarties vykdymu susijusius pranešimus gauti Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu elektroninio pašto adresu
(ar adresais).
8.6. Siunčiama informacija yra laikoma gauta:
a)
siunčiant elektroniniu paštu ar faksu – ateinančią
darbo dieną;
b)
siunčiant registruotu laišku ar per kurjerį – po
5
(penkių) darbo dienų nuo išsiuntimo.
8.7. Apie rekvizitų pasikeitimą Sutarties šalis
įsipareigoja raštu informuoti kitą Sutarties šalį
nedelsdama. Nesant tokio rašytinio Sutarties šalies
pranešimo, prašymai, reikalavimai, pranešimai, sąskaitos
ar kita informacija laikoma tinkamai pateikta, taip pat visi
mokėjimai pagal Sutartį laikomi tinkamai atliktais
Sutartyje nurodytais rekvizitais.
8.8. Visa informacija, kuri nėra paskelbta viešai ir yra
susijusi su šia Sutartimi, ja prisiimtų įsipareigojimų
vykdymu, Sutarties šalimis, jų veikla, taip pat kita su
Sutarties šalių tarpusavio santykiais susijusi informacija,
yra konfidenciali ir jokia apimtimi negali būti atskleista
ar perduota tretiesiems asmenims, išskyrus norminių
teisės aktų nustatytais atvejais ar gavus išankstinį rašytinį
kitos Sutarties šalies sutikimą. Sutarties šalis, gavusi kitos
Sutarties šalies sutikimą perleisti konfidencialią
informaciją tretiesiems asmenims, privalo užtikrinti, kad
tokie asmenys prisiimtų Sutarties šalių įsipareigojimams
adekvačius
konfidencialumo
įsipareigojimus
perleidžiamos informacijos atžvilgiu.
Šis konfidencialumo įsipareigojimas neribotai galioja
2 (dvejus) metus nuo šios Sutarties galiojimo termino
pabaigos ar jos nutraukimo nepasibaigus galiojimo
terminui.
8.9. Papildoma informacija, kuri yra susijusi su elektros
tiekimu ir vartojimu yra skelbiama Tiekėjo interneto
svetainėje adresu www.ImlitexEnergy.lt arba pasiekiama
šioje interneto svetainėje pasirinkus patalpintas nuorodas
į kitus informacijos šaltinius.
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