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 patvirtina, 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. Tiekėjas parduoda Vartotojui elektros energiją
visiems Sutartyje nurodytiems objektams ir visa
apimtimi, t.y. bazinės apkrovos tiekimai ar kelių elektros
enegijos tiekėjų tiekimas tam pačiam objektui pagal šią
Sutartį nėra galimi ir būtų laikomi esminiu Sutarties
pažeidimu.
1.4. 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.
2.2. Siekiant išvengti abejonių pažymima, kad Sutartyje
vartojamas terminas „Vartotojas“ reiškia nebuitinį
vartotoją, perkantį elektros energiją verslo reikmėms.
3. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Vartotojo pareigos:
3.1.1. iš anksto informuoti Tiekėją apie:
3.1.1.1. Vartotojo objektuose numatomus vykdyti
skirstomųjų tinklų operatoriaus ir/ar Vartotojo planinius
remonto darbus;
3.1.1.2. numatomus įsigyti naujus objektus (jei jų
atžvilgiu numatoma tiekti elektrą pagal Sutartį) ar esamų
objektų (kurių atžvilgiu tiekiama elektra pagal Sutartį)
pardavimą ar perleidimą, bet ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki tiekimo pradžios ar nutraukimo;
3.1.1.3. atvejus, kuomet elektros energija bus
nevartojama, ar planuojama suvartoti ženkliai

daugiau/mažiau, nei įprastai suvartojama atitinkamą
mėnesį;
3.1.1.4. raštu informuoti tiekėją ne vėliau kaip prieš 3
darbo dienas apie planuojamą įgyti gaminančio vartotojo
statusą, kaip tai numatytą teisės aktuose;
3.1.1.5. pateikti
Tiekėjui
rašytinį
nuomojamų
objekto(ų) (jei tokių yra) savininko sutikimą pirkti
elektros energiją tiesiogiai iš Tiekėjo, kuriame be
informacijos apie objektus turi būti nurodyta ir tokio
sutikimo galiojimo trukmė, nutraukimo sąlygos bei
objektų savininko solidari atsakomybė atsiskaityti su
Tiekėju, jei Vartotojas nevykdys šios Sutarties sąlygų
ir/ar laiku neinformuos apie pasibaigusius nuomos
santykius tų objektų atžvilgiu.
3.1.2. Turėti nustatyta tvarka suprojektuotus ir įrengtus
elektros matavimo prietaisus;
3.1.3. Laiku, Sutartyje numatyta tvarka ir terminais
mokėti už suvartotą elektros energiją;
3.1.4. Apmokėti Tiekėjui patirtas sąnaudas dėl Vartotojo
matavimo priemonės (-ių) rodmenų neplanuoto
patikrinimo, kai Vartotojas laiku nedeklaravo elektros
energijos kiekio matavimo priemonės rodmenų už
ataskaitinį laikotarpį, ir Tiekėjo užsakymu operatorius
vykdo neeilinį (tikslinį) matavimo priemonės (-ių)
patikrinimą;
3.1.5. Apmokėti Tiekėjo patirtas sąnaudas už elektros
tiekimo sustabdymą Vartotojo objektui/objektams dėl
Vartotojo kaltės ar neveikimo (pvz. sąskaitų už patiektą
elektros energiją neapmokėjimo laiku), taip pat sąnaudas
už elektros tiekimo atnaujinimą, jei Vartotojas pašalina
kliūtis tolimesniam šios sutarties vykdymui (pvz. apmoka
pradelstas sąskaitas).
3.1.6. Tiekėjo prašymu pateikti dokumentus, įrodančius
objekto, kuriam tiekiama elektros energija, nuosavybę ar
valdymo ir naudojimo teises;
3.1.7. Esant Tiekėjo reikalavimui pagal šią Sutartį, šioje
Sutartyje nustatytais terminais pateikti Tiekėjui priimtiną
Vartotojo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo
užtikrinimo priemonę.
3.2. Tiekėjo pareigos:
3.2.1. griežtai laikytis teisės aktų reikalavimų, tinkamai
vykdyti prisiimtus įsipareigojimus;
3.2.2. nedelsiant informuoti Vartotoją, jei dėl bet kokių
priežasčių
Tiekėjas
nebegalėtų
vykdyti
savo
įsipareigojimų;
3.2.3. laiku pateikti sąskaitą-faktūrą už suvartotą elektros
energiją.
3.3. Tiekėjo teisės:
3.3.1. prieš sudarant Sutartį, ar Sutarties galiojimo
laikotarpiu, Tiekėjui nustačius Vartotojo mokumo rizikos
padidėjimą (įskaitant, bet neapsiribojant, tai gali būti
draudimo bendrovės atsisakymas drausti Vartotojo
atsiskaitymų riziką, sutikimas suteikti draudimą mažesne
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suma nei prašoma Tiekėjo ar sumažintas anksčiau
išduotas tokio draudimo limitas), Tiekėjas turi teisę
pareikalauti Vartotoją pateikti banko garantiją, draudimo
įmonės laidavimo raštą, sumokėti depozitą ar pasinaudoti
kita Tiekėjui priimtina priemone užtikrinti Vartotojui
kylančių prievolių vykdymą;
3.3.2. Vartotojui, atsiskaitančiam 1 kartą per mėnesį,
pavėlavus atsiskaityti daugiau kaip 2 kartus, Tiekėjas,
raštu informavęs Vartotoją prieš 5 kalendorines dienas,
turi teisę nustatyti trumpesnį ataskaitinį laikotarpį ir/arba
taikyti išankstinį mokėjimą.
3.4. Kiekviena Šalis patvirtina ir garantuoja kitai Šaliai,
kad:
3.4.1. Ji pilnai, besąlygiškai ir neatšaukiamai turi teisę
užsiimti veikla, susijusia su Sutartyje numatytų
įsipareigojimų vykdymu;
3.4.2. Nei šios Sutarties sudarymas, nei ja prisiimtų
įsipareigojimų vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia:
(i) jokio teismo, valstybinės ar savivaldos institucijos
sprendimo, įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra
taikomas atitinkamai Šaliai, (ii) jokios sutarties ar kitokio
sandorio, kurio šalimi yra atitinkama Šalis, (iii) jokio
Šaliai taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto
nuostatų, ar (iv) Šalies įstatų, jos visuotinio akcininkų
susirinkimo ar valdymo organo nutarimo, sprendimo,
įsakymo ar kt.;
3.4.3. Ji yra moki, jai nėra iškelta bankroto,
restruktūrizavimo, nemokumo byla, ar pradėtos
neteisminės bankroto procedūros, nėra paskirtas žymios
turto dalies administratorius, nėra turtinių ginčų teisme,
arešto ar kitokio disponavimo apribojimų jų sąskaitomis;
Šaliai nėra žinoma apie jokias aplinkybes, kurios galėtų iš
esmės sumažinti jos galimybes vykdyti įsipareigojimus
pagal Sutartį.
3.5. Vartotojas patvirtina, kad yra gavęs visų, Sutarties 1
priede nurodytų, objektų bendrasavininkų (jei tokių yra)
sutikimus sudaryti šią Sutartį.
3.6. Šalys įsipareigoja:
3.6.1. Šalies reorganizavimo, pertvarkymo, nemokumo
ar likvidavimo atveju, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo tokio fakto ar aplinkybių
atsiradimo ar sužinojimo apie tai, raštu pranešti kitai šios
Sutarties Šaliai ir su ja suderinti prievolių, kylančių iš šios
Sutarties, vykdymo klausimus;
3.6.2. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokio fakto ar aplinkybių atsiradimo ar
sužinojimo apie tai, pranešti kitai Sutarties Šaliai apie
šioje Sutartyje nurodytų rekvizitų pasikeitimus, o taip pat
kitus reikšmingus įvykius, kurie gali daryti įtaką Sutarties
vykdymui.
3.6.3. Vartotojas neturi teisės parduoti iš Tiekėjo nupirkto
elektros energijos trečioms šalims, išskyrus atvejus, jei tai
yra galutiniai vartotojai, prijungti ir vartojantys elektros
energiją Vartotojo lokaliajame tinkle.
3.6.4. Tiekėjas neatsako už elektros energijos tiekimo
kokybę ir nutrūkimą bet kurioje Vartotojo arba tinklo

operatoriaus instaliacijoje, jei instaliacija sukėlė elektros
energijos tiekimo Vartotojui trikdžius. Elektros energijos
tiekimo kokybė ir nutrūkimas šia Sutartimi
nereglamentuojamas.
4. ELEKTROS KAINA
4.1. Parduodant elektrą fiksuota kaina Tiekėjas taiko
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas kainas ir jų
apskaičiavimo principus.
4.2. Parduodant elektrą kintama kaina, galutinė elektros
kaina apskaičiuojama pagal formulę K =  (B1 + P1), kur
K – kaina,
B – Nord Pool, 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).
5. ELEKTROS
ENERGIJOS
MATAVIMO
PRIETAISŲ RODMENŲ DEKLARAVIMAS
5.1. Vartotojo suvartotos elektros energijos kiekis
nustatomas pagal elektros apskaitos prietaisų rodmenis.
5.2. Vartotojas apie elektros energijos kiekio matavimo
priemonių rodmenis praneša (deklaruoja) prisijungęs prie
operatoriaus savitarnos sistemos.
5.3. Vartotojas yra atsakingas už savalaikį ir tinkamą
elektros energijos matavimo prietaisų rodmenų
deklaravimą. Jeigu Vartotojas pateikia (deklaruoja)
netikslius ir fakto neatitinkančius elektros energijos
matavimo prietaisų rodmenis, Vartotojas įsipareigoja
atlyginti Tiekėjui dėl tokio netinkamo duomenų
pateikimo patirtus nuostolius, kurie apskaičiuojami
dauginant kiekvieno atitinkamo laikotarpio kiekį iš to
paties ataskaitinio laikotarpio šalies disbalanso vidutinės
kainos.
5.4. Apie elektros energijos suvartojimą objektuose,
kuriuose elektros suvartojimai nuskaitomi operatoriaus
įdiegtomis ar su juo suderintomis ir operatoriui
priimtinomis automatinėmis duomenų nuskaitymo
sistemomis, pranešti nereikia, tačiau Vartotojas privalo
įsitikinti, ar suvartojimas atitinka įprastą vartojimą ir nėra
akivaizdaus ir ženklaus suvartojimo padidėjimo ar
sumažėjimo, kuris būtų įtakotas ne dėl Vartotojo sąlygotų
veiksmų (papildomų įrenginių prijungimo, gedimų,
Puslapis 2 iš 6

remontų ir kt.). Pastebėjus tokius neatitikimus, Vartotojas
įsipareigoja nedelsiant informuoti Tiekėją ir operatorių,
kad būtų atlikta skaitiklių patikra.
6. ATSISKAITYMŲ TVARKA
6.1. Ataskaitiniu laikotarpiu yra laikomas vienas
kalendorinis mėnuo.
6.2. Sąskaitą už suvartotą elektrą Tiekėjas pateikia
Vartotojui pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, ne vėliau
kaip per 10 (dešimt) dienų, išskyrus atvejus, jei to negali
padaryti dėl operatoriaus vėlavimo pateikti suvartojimo
duomenis.
6.3. Išankstinio mokėjimo tvarka:
6.3.1. Vartotojai,
kuriems
taikomas
išankstinis
mokėjimas, per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo
(bet ne vėliau nei iki paskutinio mėnesio, einančio prieš
tiekimo pradžią, 15 dienos, jei ši diena yra ankstesnė) turi
atlikti išankstinį mokėjimą už pirmą tiekimo mėnesį į
Tiekėjo nurodytą sąskaitą. Pirmasis išankstinio mokėjimo
dydis nustatomas padauginus didžiausią vieno mėnesio
suvartojimą per paskutinius 12 mėn. iš paskutinio
pasibaigusio mėnesio Nord Pool biržos kainos ir iš
koeficiento 1,2 bei pridedant PVM dydžio sumą;
6.3.2. Sutartis su išankstinio mokėjimo atsiskaitymo
būdu įsigalioja nuo mokėjimo įskaitymo Tiekėjo banko
sąskaitoje dienos, išskyrus atvejus, jei mokėjimas
atliekamas vėliau nei paskutinio mėnesio, einančio prieš
tiekimo pradžią, 15 dieną. Tokiu atveju sutartis laikoma
nesudaryta, o mokėjimas grąžinamas, nebent šalys
susitartų kitaip;
6.3.3. Tolimesni išankstiniai mokėjimai apskaičiuojami
taip: paskutinio pasibaigusio mėnesio suvartojimas
dauginamas iš to paties mėnesio Nord Pool biržos kainos
ir iš koeficiento 1,2 bei pridedant tiekėjo maržą ir PVM
dydžio sumą;
6.3.4. Pasibaigus tiekimo mėnesiui, Tiekėjas išrašo
vartotojui sąskaitą faktūrą už faktiškai suvartotą elektros
energiją. Jei išankstinės sąskaitos suma už tą patį mėnesį
buvo mažesnė nei faktinė sąskaitos suma, Vartotojas
apmoka trūkumą per 5 dienas nuo sąskaitos pateikimo. Jei
išankstinės sąskaitos suma už tą patį mėnesį buvo didesnė
nei faktinė sąskaitos suma, Tiekėjas permokos suma
sumažina artimiausios naujos išankstinės sąskaitos sumą.
Aiškumo dėlei pažymėtina, kad mokamas tik faktinės
sąskaitos detalizacijoje nurodytas trūkumas (jei jis yra);
6.3.5. Sutarties nutraukimo atveju susidarius permokai ar
trūkumui jis padengiamas per 30 dienų nuo trūkumą
turinčios šalies prašymo pateikimo, jei visos kitos
prievolės pagal Sutartį yra įvykdytos tinkamai.
6.4. Tiekėjui vėluojant pateikti sąskaitą atsiskaitymo
terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek Tiekėjas vėluoja
pateikti sąskaitą.
6.5. 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.
6.6. 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.
6.7. Tiekėjas turi teisę vienašališkai taikyti užskaitas
esant priešpriešiniams mokėjimams. Užskaitų taikymo
atveju Sutarties šalys iki atsiskaitymo termino pabaigos
pasirašo skolų sudengimo aktą.
6.8. Visos pagal Sutartį mokėtinos sumos yra
apmokamos eurais (EUR).
6.9. 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.
6.10. Jei Vartotojas turi teisės aktuose numatytą
gaminančio vartotojo statusą ir Tiekėjas turi kompensuoti
už sukauptą, bet nepanaudotą elektros energijos kiekį,
kompensavimas atliekamas tokia tvarka: visas sukauptas
kiekis dauginamas iš vidutinės biržos kainos per tą patį
laikotarpį, už kurį yra kompensuojama, atimant 1,00
EUR/MWh mokestį. Gauta suma sumokama per 30 d.
nuo sąskaitos pateikimo dienos.
6.11. Jei Vartotojas neinformuoja Tiekėjo apie
planuojamą įgyti gaminančio vartotojo statusą 3.1.1.4
punkte nurodyta tvarka, pirmąjį ir einamąjį gamybos
mėnesį kiekvieną valandą pagamintos elektros energijos
kiekis dauginamas iš tos pačios valandos disbalanso
kainos ir biržos kainos skirtumo, o gauta suma (jei
teigiama) pridedama prie Vartotojo mokėtinos sumos už
tą mėnesį suvartotą elektros energiją.
7. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7.1. 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.
7.2. Sutarties šalis, laiku neatsiskaičiusi su kita Sutarties
šalimi, moka Sutarties specialiojoje dalyje nurodytus
delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku
nesumokėtos sumos.
7.3. 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.
7.4. Vartotojui vienašališkai nutraukus Sutartį ne joje
numatytais atvejais (įskaitant atvejus, jei iš Sutarties 1-o
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priedo yra išbraukiami visi objektai), ar Tiekėjui
nutraukus sutartį dėl Vartotojo kaltės (esant esminiam
Sutarties pažeidimui), Tiekėjas turi teisę reikalauti iš
Vartotojo atlyginti Tiekėjo patirtus nuostolius bei
sumokėti Sutarties nutraukimo mokestį, kurių
apskaičiavimo tvarka nurodyta specialiojoje dalyje.
7.5. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir
neesant Vartotojo kaltės, informuojant Vartotoją ne
vėliau nei prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu
atveju Vartotojas turi teisę reikalauti iš Tiekėjo sumokėti
Sutarties
nutraukimo
mokestį,
kurio
dydis
apskaičiuojamas specialiojoje dalyje nurodyta tvarka.
7.6. 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.
7.7. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties
neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl
aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo
užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui
(force majeure). Nenugalima jėga (force majeure)
nelaikoma tai, kad Sutarties Šalis neturi reikiamų
finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia
savo prievoles. Šalys turi nedelsdamos raštiškai, bet ne
vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, informuoti kitą
šalį apie tokių aplinkybių (force majeure) atsiradimą ar
pasibaigimą.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS,
ATNAUJINIMAS, PRATĘSIMAS

NUTRAUKIMAS,

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja
iki Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos elektros
tiekimo laikotarpio pabaigos.
8.2. Sutartis ar bet kuri jos nuostata gali būti pakeista, o
naujų objektų įtraukimas galimas tik rašytiniu Sutarties
šalių tarpusavio susitarimu. Toks susitarimas, pasirašytas
tinkamai įgaliotų Sutarties šalių atstovų, nuo jo sudarymo
dienos tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
8.3. Sutartis gali būti nutraukta anksčiau jos galiojimo
termino pabaigos šiais atvejais:
8.3.1. Sutarties šalims rašytiniu tarpusavio susitarimu
nutraukus Sutartį anksčiau nustatyto termino,
vadovaujantis tokiais terminais ir sąlygomis, dėl kurių
Sutarties šalys susitaria;
8.3.2. 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
nutraukiama paskutinę kalendorinio mėnesio dieną,
24:00 val.;

8.3.3. 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:
8.3.3.1. ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluoja apmokėti
sąskaitą už patiektą elektrą;
8.3.3.2. vėluoja apmokėti išankstinę sąskaitą už elektros
energiją;
8.3.3.3. nevykdo Sutarties 3.1 punkte jam numatytų
prievolių.
8.3.3.4. atsisako pateikti prievolių užtikrinimo priemonę
kaip tai numatyta Sutarties 3.3.1. . punkte.
8.4. Tuo atveju, jeigu Sutartis yra neterminuota ir
Vartotojas nesutinka su Sutarties pakeitimais kaip tai
numatyta Sutarties 11.4. punkte, Vartotojas turi teisę
įspėjęs tiekėją prieš 30 (trisdešimt) dienų vienašališkai
nutraukti Sutartį.
8.5. Šalys patvirtina, jog joms yra suprantama, jog
nutraukus Sutartį yra nutraukiamas ir elektros energijos
tiekimas.
8.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina Sutarties šalių
prievolių visiškai atsiskaityti viena su kita ar atlyginti
patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius.
8.7. Sutarties pratęsimas tomis pačiomis sąlygomis ir
tokiam pačiam terminui galimas tik abipusiu rašytiniu
Šalių susitarimu, išskyrus atvejus, jei nei viena iš Šalių
pagal teisės aktuose ir operatoriaus taisyklėse nustatytus
terminus neinformuoja operatoriaus apie sutarties
pabaigą ir Vartotojo objektai toliau lieka priskirti
Tiekėjui. Tokiu atveju tiekimas tęsiamas tomis pačiomis
sąlygomis tol, kol bent viena iš Šalių informuos
operatorių apie Sutarties pabaigą, bet tai nelaikoma
automatiniu Sutarties pratęsimu tokiam pačiam
laikotarpiui, koks buvo sulygtas prieš tai. Už visą patiektą
elektros energiją pasibaigus Sutarties galiojimo terminui
Vartotojas sumoka Sutartyje nurodytu būdu ir terminais.
9. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Visi ginčai, nesutarimai ir reikalavimai šios Sutarties
pagrindu arba kitaip susiję su Sutartimi, jos vykdymu arba
pažeidimu tarp Tiekėjo ir Vartotojo sprendžiami
vadovaujantis Tiekėjo „Skundų nagrinėjimo tvarka“, kuri
yra pateikta Tiekėjo internetiniame puslapyje
https://www.imlitexenergy.lt/elektrostiekimas/informacija/sutartis/
10. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
10.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja Sutarties
vykdymo tikslais asmens duomenis tvarkyti teisėtai,
sąžiningai ir skaidriai, bei laikytis Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), LR Asmens
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duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.
10.2. Šalių, jų atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių
asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų tvarkymo
teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį bei
prievolėmis kylančiomis iš Sutarties vykdymo arba
būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.
10.3. Šalių asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to
reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės
aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų
saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol
iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba
kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti
ir apsaugoti.
10.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių ir/ar Šalių vadovų,
kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų,
atstovaujančių Šalims, duomenys (i) vardas, pavardė,
asmens kodas; (ii) duomenys kontaktams (telefono
numeris, elektroninis paštas, adresas); (iii) užimamos
pareigos; (iv) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys,
įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (v) Šalių vardu
ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys
suformuojami Sutarties vykdymo metu.
10.5. Tvarkomus Šalies duomenis gali gauti: (i) Šalims
su Sutarties parengimu, administravimu bei vykdymu
susijusias paslaugas (pvz. teisines, buhalterines, IT ir kt.)
teikiančios bendrovės bei jų darbuotojai; (ii) Šalis
informacinių sistemų, kurias Šalis naudoja tarpusavio
santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (iii) mokesčių
inspekcija; (iv) bankai; teisinę pagalbą teikiantys
asmenys, auditoriai ir kiti susiję asmenys (v) Šalių
darbuotojai, atsakingi už Sutarties vykdymą.
10.6. Kadangi Tiekėjas priklauso Imlitex Holdings,
UAB įmonių grupei, kur užsakymų valdymo, sandorių
administravimo, teisines, apskaitos bei mokėjimų,
krovos, sandėliavimo, logistikos, transportavimo ir kitas
paslaugas pagal susitarimus tarp grupės įmonių teikia
kitos grupės įmonės, tam, kad Tiekėjas galėtų tinkamai
įvykdyti savo pareigas pagal šią Sutartį, Vartotojas
sutinka, jog Tiekėjas be atskiro pranešimo asmens
duomenis pagal šią Sutartį perduos tvarkyti Imlitex
Holdings, UAB grupės įmonei Imlitex Service Center,
UAB, j.a.k. 135598829 ir/ar kitoms Imlitex Holdings,
UAB įmonių grupei priklausančioms bendrovėms.
10.7. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių
duomenų tvarkytojų paslaugomis tokiu atveju, Šalys
privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas
taikys ne žemesnio lygio asmens duomenų saugumo
technines ir organizacines saugumo priemones. Taip pat
Šalys supranta, kad šios Sutarties vykdymo apimtyje jos
pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus
ir neveikimą.
10.8. Kiekviena Šalis įsipareigoja tinkamai informuoti
visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo
organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus
atstovus), kuriuos ji pasitelks Sutarčiai su kita Šalimi

vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys gali būti
perduoti kitai Šaliai ir gali būti kitos Šalies tvarkomi
Sutarties vykdymo tikslais.
11. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
11.1. Vartotojas patvirtina, kad turėjo galimybę
susipažinti su savo teisėmis, įtvirtintomis Lietuvos
Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose
elektros tiekimo veiklą.
11.2. 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.
11.3. Sutarties šalys įsipareigoja keistis visa turima
informacija, reikalinga tinkamam Sutarties šalių
tarpusavio įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui.
11.4. Sutarties bendrosios dalies sąlygos Tiekėjo gali
būti keičiamos vienašališkai. Pakeistos Sutarties
bendrosios dalies sąlygos įsigalioja tokia tvarka:
11.4.1. terminuotų sutarčių atžvilgiu – tik šalims
pasirašius naują specialiąją dalį;
11.4.2. neterminuotų sutarčių atžvilgiu – praėjus ne
mažiau nei 2 (dviem) kalendoriniams mėnesiams po
raštiško informavimo apie Sutarties bendrosios dalies
pasikeitimus.
11.5. 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).
11.6. Siunčiama informacija yra laikoma gauta:
11.6.1. siunčiant elektroniniu paštu ar faksu – ateinančią
darbo dieną;
11.6.2. siunčiant registruotu laišku ar per kurjerį – po
5 (penkių) darbo dienų nuo išsiuntimo.
11.7. 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
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mokėjimai pagal Sutartį laikomi tinkamai atliktais
Sutartyje nurodytais rekvizitais.
11.8. 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.
11.9. Sutartį Šalys pasirašo raštu arba elektroninių ryšių
priemonėmis, jeigu jomis galima tinkamai identifikuoti
Sutartį sudarantį asmenį. Prašymą sudaryti Sutartį
Tiekėjui
Vartotojas pateikia žodžiu, raštu arba
elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai
identifikuoti sutartį sudarantį asmenį. Vartotojas,
pasirašydamas sutartį, patvirtina, kad objektas, į kurį
pagal Sutartį bus tiekiama elektros energija, priklauso jam
nuosavybės ar kita teisėto valdymo teise ir jis turi teisę
sudaryti sutartį.
11.10. 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. 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
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