ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
Nr. .../...–E
20... m. .............. .... d.
Naujoji Akmenė
AB „Akmenės cementas“, kaip Nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, toliau vadinamas Tiekėju,
atstovaujamas generalinio direktoriaus Artūro Zarembos ir [.........] toliau vadinamo Vartotoju, atstovaujamas
[........], Tiekėjas ir Vartotojas, toliau kartu vadinami Šalimis ir kiekvienas atskirai – Šalimi, sudaro šią elektros
energijos pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinama Sutartimi:
1. Sutarties dalykas
1.1. Šia Sutartimi, joje numatytomis sąlygomis, Tiekėjas įsipareigoja parduoti, o Vartotojas nupirkti visą
elektros energiją, reikalingą Vartotojo elektros įrenginiams, nurodytiems šios Sutarties priede Nr.1
1.2. Šia Sutartimi nereglamentuojamas reaktyvinės elektros energijos pirkimas ir pardavimas, elektros energijos
Perdavimo ar/ir Skirstymo paslaugų bei bet kokių kitų Sisteminių paslaugų dalies teikimo, elektros
energijos nuostolių atitinkamame tinkle klausimai, taip pat kiti klausimai, kurie Lietuvos Respublikos
elektros energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti reglamentuojami Vartotojo
sutartimi su Tinklo operatoriumi.
1.3. Tiekėjas parduoda, o Vartotojas perka elektros energiją šios Sutarties priede Nr.2 nurodytomis kainomis.
Elektros energijos kaina yra be PVM ir akcizo, kurie įstatymų nustatyta tvarka yra priskaičiuojami ir
Vartotojo sumokami papildomai. Šalys patvirtina, jog balansavimo paslaugos kaina yra įskaičiuota į šios
sutarties Priede Nr.2 nurodytą elektros energijos kainą.
2. Tiekėjas įsipareigoja
2.1. Parduoti Vartotojui visą elektros energiją, faktiškai reikalingą Vartotojo objektams, nurodytiems šios
sutarties Priede Nr.1;
2.2. Išrašyti ir išsiųsti Vartotojui sąskaitą už Vartotojo per ataskaitinį laikotarpį suvartotą elektros energiją pagal
iš Operatoriaus gautus komercinio skaitiklio rodmenis.
2.3. Nedelsiant informuoti Vartotoją atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti šioje Sutartyje
nurodytus įsipareigojimus ir pareigas.
3. Vartotojas įsipareigoja
3.1. Nupirkti Vartotojo objektuose faktiškai suvartotos elektros energijos kiekį ir už jį sumokėti šios Sutarties
Priede Nr.2 nurodytomis kainomis.
3.2. Apmokėti Tiekėjo pateiktas sąskaitas šioje Sutartyje numatytais terminais.
3.3. Raštu pranešti Tiekėjui apie kito Nepriklausomo Tiekėjo pasirinkimą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo.
3.4. Informuoti Tiekėją jei laiku negauta sąskaita už praėjusį mėnesį.
3.5. Nedelsiant informuoti Tiekėją apie Vartotojo rekvizitų, adreso pasikeitimą taip pat esant reikšmingiems
elektros suvartojimo pokyčiams.
4. Apmokėjimo tvarka
4.1. Apmokėjimas Tiekėjui yra atliekamas kas mėnesį pagal Tiekėjo pateikiamas PVM sąskaitas-faktūras. Už
elektros energiją, suvartotą per ataskaitinį laikotarpį, sumokama iki poataskaitinio mėnesio 15-os dienos.
4.2. PVM sąskaitos-faktūros išrašomos ne vėliau kaip iki 10 (dešimtos) kiekvieno mėnesio dienos po
ataskaitinio laikotarpio pagal teisės aktų nustatyta tvarka įrengtų elektros apskaitos prietaisų, fiksuojančių
Vartotojo elektros energijos suvartojimą, rodmenis.
4.3. Vartotojui vėluojant vykdyti savo piniginius įsipareigojimus, Vartotojas moka Tiekėjui 0,02 % delspinigių
už kiekvieną uždelstą apmokėjimo dieną.
5. Sutarties galiojimas
5.1. Ši Sutartis sudaroma vienerių metų laikotarpiui ir įsigalioja nuo 20... m. sausio 1 d. iki 20... gruodžio 31 d.
5.2. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį apie tai raštu įspėję kitą Sutarties Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų.
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5.3. Jeigu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties 5.1 punkte nurodyto termino
pabaigos nė viena iš Šalių raštu nepraneša kitai Šaliai apie numatomą Sutarties nutraukimą, pakeitimą arba
naujos sutarties sudarymą, elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties terminas automatiškai
pratęsiamas kitiems 12 (dvylikai) kalendorinių mėnesių. Sutarties pratęsimų skaičius neribojamas.
5.4. Sutarties nutraukimas nepanaikina Vartotojo prievolės sumokėti už gautą elektros energiją, netesybas
(delspinigius) bei kitus Sutartyje ar teisės aktuose numatytus mokėjimus, atlyginti nuostolius, atsiradusius
dėl prievolių neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.
6. Šalių atsakomybė
6.1. Už šios Sutarties ar kitų teisės aktų reikalavimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Sutarties šalys atsako
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.2. Visi ginčai kylantys iš šios Sutarties, yra sprendžiami derybomis. Šalims nepavykus ginčo išspręsti
derybomis, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia
Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, yra sprendžiamas kompetentingų Lietuvos respublikos
teismų pagal Tiekėjo buveinės adresą.
6.3. Šią Sutartį netinkamai vykdanti Šalis privalo kitai Šaliai atlyginti visus pastarosios dėl netinkamo Sutarties
vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius, įskaitant ir išlaidas, patirtas ginant savo pažeistas teises.
7. Kitos sutarties sąlygos
7.1. Abi Šalys viena kitai patvirtina ir garantuoja, jog yra moki, jai nėra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo
byla ir jos atžvilgiu nėra nagrinėjamos ir jai negresia jokios bankroto, nemokumo bylos ar procesai, jog
šios Sutarties pasirašymas ir vykdymas nepažeidžia jokių susitarimų ar sutarčių, kurių šalimi ji yra, arba
teismo sprendimo, nuosprendžio, nutarties, nutarimo ar įsakymo, arba arbitražo sprendimo, taikomo šiai
Šaliai, ir neprieštarauja jokiems Šaliai taikomiems teisės aktams.
7.2. Šalys įsipareigoja išlaikyti informacijos išdėstytos šioje Sutartyje bei informacijos, kurią Šalys pateikė
viena kitai sudarydamos ir vykdydamos šią Sutartį, konfidencialumą ir be išankstinio rašytinio kitos šalies
sutikimo neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymais nustatytus atvejus. Ši
informacija gali būti atskleista auditoriams ir teisininkams bei kitų sričių konsultantams, jei jie įsipareigoja
šios informacijos neatskleisti tretiesiems asmenims.
7.3. Ši Sutartis gali būti pakeista, papildyta tik raštišku šalių susitarimu. Siūlymai pakeisti, papildyti pasirašytą
Sutartį nenutraukia jos galiojimo.
7.4. Ši sutartis turi būti keičiama, jei pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys Šalių santykius, kylančius iš šios
Sutarties ir dėl to pasikeičia Šalių teisės ir pareigos.
7.5. Ši Sutartis surašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties
šaliai. Visi priedai yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.
Prie šios sutarties pridedama:
1 priedas. Objektų sąrašas, kuriems teikiama elektos energija.
2 priedas. Parduodamos elektros energijos kaina.
Tiekėjas:

Vartotojas:

AB „Akmenės cementas“
J.Dalinkevičiaus 2, LT85118 Naujoji Akmenė
Įmonės kodas 153009143
PVM kodas LT530091413
A/s LT87 7044 0600 0219 5776
AB SEB bankas

[.....]
[.....]
Įmonės kodas [.....]
PVM kodas [....]
A/s [....]
AB [...] bankas

Generalinis direktorius

[....]

Artūras Zaremba

[....]

A.V.

A.V.
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Priedas Nr.1
Prie 20... m. ............ .... d.
Elektros energijos pirkimo-pardavimo
Sutarties Nr. .../...-E

[...] objektai kuriems pagal šią sutartį Tiekiama Tiekėjo elektros energija:

Eil.
Nr.
1.

Objekto pavadinimas
[....]

Objekto adresas
[....]

Tiekėjas:

Vartotojas:

AB „Akmenės cementas“

[....]

Generalinis direktorius

[....]

Artūras Zaremba

[....]

A.V.

A.V.
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Priedas Nr.2
Prie 20... m. ............... ... d.
Elektros energijos pirkimo-pardavimo
Sutarties Nr. ..../....-E

1.

Pardavimo laikotarpis: nuo 20....-01-01 iki 20....-12-31 imtinai.

2.

Parduodamos elektros energijos kaina:

Žymėjimas

Tarifas

Kaina, ct/kWh

T1

Maksimalių apkrovimo laiko intervalai

...

T2

Vidutinių apkrovimo laiko intervalai

...

Šeštadienio, sekmadienio ir šventinių

T3

...

dienų intervalai
Minimalių apkrovimo laiko intervalai

T4

...

Tiekėjas:

Vartotojas:

AB „Akmenės cementas“
Generalinis direktorius

[...]
[...]

Artūras Zaremba

[...]

A.V.

A.V.
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Priedas Nr.2
Prie 20... m. ............. ... d.
Elektros energijos pirkimo-pardavimo
Sutarties Nr. ..../....-E

1. Pardavimo laikotarpis: nuo 20....-01-01 iki 20....-12-31 imtinai.
2.. Parduodamos elektros energijos kaina:
Žymėjimas
Tarifas

Kaina, ct/kWh

T1

Maksimalių apkrovų laiko intervalai

...

T2

Vidutinio apkrovimo laiko intervalai

...

Tiekėjas:

Vartotojas:

AB „Akmenės cementas“

[...]

Generalinis direktorius

[...]

Artūras Zaremba

[...]

A.V.

A.V.
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Priedas Nr.2
Prie 20... m. ................. ... d.
Elektros energijos pirkimo-pardavimo
Sutarties Nr. .../...-E

1. Pardavimo laikotarpis: nuo 20...-01-01 iki 20...-12-31 imtinai.
2. Parduodamos elektros energijos kaina:
Žymėjimas
T0

Tarifas

Kaina, ct/kWh

Vienkainis

...

Tiekėjas:

Vartotojas:

AB „Akmenės cementas“

[...]

Generalinis direktorius

[...]

Artūras Zaremba

[...]

A.V.

A.V.
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