Pirkimo sąlygų priedas Nr. 4
Projektas
ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
2020 m. ____________d. Nr. ___________
Vilnius
AB „Ignitis gamyba“, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė
bendrovė, juridinio asmens kodas 302648707, PVM mokėtojo kodas LT100006256115, registruotas buveinės
adresas Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi
VĮ Registrų centras, atstovaujama (įrašoma) (toliau – Pirkėjas), ir
Pavadinimas (įrašoma pagal laimėtoją) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti
uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas (įrašoma pagal laimėtoją), registruotos buveinės adresas
(įrašoma pagal laimėtoją), Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi (įrašoma pagal
laimėtoją), atstovaujama (įrašoma pagal laimėtoją) (toliau – Tiekėjas),
Pirkėjas ir Tiekėjas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinami Šalimis, sudarė šią elektros
energijos pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).
Sutartyje naudojamos sąvokos:
Atsiskaitymo laikotarpis – Prekybos kalendorinė savaitė arba kitas raštu Šalių sutartas laikotarpis.
Balansavimo elektros energija – tai elektros energija, kuri yra suvartojama (nesuvartojama) ar pagaminama
(nepagaminama) nesilaikant balansavimo energijos tiekėjų grafikuose su LITGRID AB, nurodytų elektros
energijos kiekių.
Birža – Nord Pool AS birža Lietuvos kainų zonoje.
Nutarimas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 aktuali redakcija.
Taisyklės – Prekybos elektros energija taisyklių, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012
m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1-108, aktuali redakcija ar kitas teisės aktas, pakeičiantis Taisykles.
Nupirktos – parduotos elektros energijos suderinimo aktas – dokumentas, kuriame užfiksuotas faktinis
per Atsiskaitymo laikotarpį patiektas elektros energijos kiekis, patiektos elektros energijos kaina bei nurodyta
suma pinigine išraiška. Šio dokumento forma pridedama prie Sutarties kaip priedas Nr. 3;
Tiekimo laikotarpis - perkamos – parduodamos elektros energijos 12 (dvylikos) mėnesių tiekimo laikotarpis,
kuris skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, nurodytos šios Sutarties 10.1 punkte.
Perdavimo sistemos operatorius (arba PSO) – LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383.
Prekybos kalendorinė savaitė – 7 (septynios) kalendorinės dienos.
Parduotas kiekis – visas elektros energijos Biržoje Tiekėjo įsigytas elektros energijos kiekis Pirkėjo naudai,
t. y. Tiekėjo Sutartyje nustatytomis sąlygomis Šalių patvirtintame ateinančios dienos Tiekimo grafike nustatytų
elektros energijos kiekių pirkimas Biržoje per atitinkamą Pirkėjo Biržos paskyrą, per kurią Tiekėjo pirkti elektros
kiekiai įtraukiami į Pirkėjo balanso grafiką.
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis Nutarimu, Taisyklėmis ir kitais taikytinais teisės aktais,
reglamentuojančiais elektros energijos įsigijimo tvarką ir elektros energetikos veiklą Lietuvos Respublikoje.
1.2. Pagal šią Sutartį Tiekėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui elektros energiją pagal Šalių raštu suderintą ir
patvirtintą elektros energijos tiekimo grafiką (toliau – Tiekimo grafikas), o Pirkėjas įsipareigoja Sutartyje
nustatyta tvarka sumokėti Tiekėjui už parduotą elektros energiją.
1.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu ilgalaikis Tiekimo grafikas nesudaromas. Tiekimo grafikas derinamas pagal
faktinį Pirkėjo poreikį kiekvieną parą ar kitą Šalių suderintą laikotarpį, Tiekimo grafike nurodant elektros
energijos kiekį ir įkainį kiekvienai valandai ar kitam Šalių sutartam periodiškumui. Visais atvejais bendras
Sutarties galiojimo laikotarpiu įsigytas elektros energijos kiekis negali viršyti Sutarties 3.5. punkte nurodytos
bendros Sutarties kainos.
1.4. Elektros energijos tiekimas atliekamas pristatant sutartinį kiekį į pristatymo vietą Lietuvos Respublikoje.
1.5. Visas Tiekėjo parduotas elektros energijos kiekis Tiekėjo turi būti įgytas elektros energijos Biržoje Pirkėjo
Balanso rajonui1.

Balanso rajonas – susiformuoja ir yra, kai tiekėjas, kuris atsakingas už savo valandinio poreikio balansą turi balansavimo sutartį su kitu
elektros rinkos dalyviu, arba gamintojas, atsakingas už savo valandinį gamybos balansą, turi balansavimo sutartį su kitu elektros rinkos
dalyviu.
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2. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS
2.1.
Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
2.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų reikalavimus;
2.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų;
2.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių teisės aktų,
taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;
2.1.4. Šalies atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies tinkamai įgalioti ją pasirašyti ir Šalių ir (ar) jų atstovų
asmens duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui, nelaikomi konfidencialia informacija;
2.1.5. Šaliai nėra žinoma apie jokius būsimus teisinės aplinkos pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos Šalies
įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui;
2.1.6. Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti
pagal Sutarties sąlygas;
2.1.7. Sutarties įsigaliojimo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos;
2.1.8. nei šios Sutarties sudarymas, nei Pirkėjo ar Tiekėjo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymas
neprieštarauja ir nepažeidžia (i) jokio teismo, arbitražo, valstybinės ar savivaldos institucijos sprendimo,
įsakymo, potvarkio ar nurodymo, kuris yra taikomas Šalims; (ii) jokios sutarties ar kitokio sandorio, kurio šalimi
yra atitinkama Šalis, ar (iii) jokio Šalims taikomo įstatymo ar kito teisės norminio akto nuostatų.
2.2.
Tiekėjas patvirtina, kad:
2.2.1. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose
susitarimuose;
2.2.2. Tiekėjas, tiekdamas elektros energiją laikysis aktualios redakcijos Elektros energijos importo ir
eksporto tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu
Nr. 1-302, Taisyklių ir kitų norminių teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių Pirkėjo ir Tiekėjo santykius.
2.2.3. turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, organizacines ir technines
priemones, reikalingas tiekti elektros energiją.
2.3.
Jei paaiškėja, kad šioje Sutartyje nurodyti Šalių patvirtinimai (-as) ir(ar) pareiškimai (-as) yra
melagingas (-i) ir(ar) klaidingas (-i), tai Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio (-ių) melagingo (-ų) ir (ar)
klaidingo (-ų) patvirtinimo (-ų) ir(ar) pareiškimo (-ų) patirtus nuostolius.
3. ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO TVARKA
3.1. Pagal šią Sutartį Pirkėjui tiekiama elektros energija, kuri aprašyta Techninėje užduotyje (Sutarties Priedas
Nr. 2).
3.2. Maksimalus galimas pagal šią Sutartį įsigyti elektros energijos kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu yra iki
400 000 MWh.
3.3. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso maksimalaus elektros energijos kiekio, nurodyto Sutarties 3.2 punkte,
taip pat Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti elektros energijos už visą Sutarties kainą, kuri numatyta Sutarties 3.5
punkte. Šalys susitaria, kad kompensacijos Tiekėjui ar sankcijos Pirkėjui netaikomos už tai, kad Sutarties 3.2
punkte nurodytas kiekis nėra įsigyjamas ir/ ar elektros energijos nėra įsigyjama už visą Sutarties 3.5 punkte
nurodytą Sutarties kainą.
3.4. Bendra Sutarties kaina yra nustatyta Sutarties 3.5. punkte ir negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo
laikotarpį, išskyrus, jei šiuo laikotarpiu įsigaliojus Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimams būtų keičiami
pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydžiai, akcizo dydžiai ir (ar) viešuosius interesus atitinkančių paslaugų
(VIAP) įkainių dydžiai, jei jie yra taikomi), dėl kurių Šalių susitarimu būtų perskaičiuoti PVM, akcizų ar VIAP
įkainių dydžiai, Sutartyje nustatyta elektros energijos kaina ir (ar) bendra Sutarties kaina, tikslinant prie elektros
energijos kainos be PVM, akcizų ir (ar) VIAP įkainių pridedant naują PVM, akcizą ir (ar) VIAP įkainį, Šalims
pasirašant susitarimą dėl Sutarties keitimo. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nekeičiama.
3.5. Bendra Sutarties maksimali kaina yra 15.600.000,00 Eur (penkiolika milijonų šeši šimtai tūkstančių eurų
00 ct) be PVM. PVM skaičiuojamas nuo Sutarties kainos, taikant 21 proc. tarifą. Tarifo dydis gali būti keičiamas
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.6. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas – valandinis įkainis, kuris negali būti didinamas daugiau
nei 200 procentais nuo Sutarties 3.7 punkte nurodyto įkainio, ir negali būti didesnis nei 70 Eur/MWh
(septyniasdešimt eurų už megavatvalandę). Pradinio įkainio, nurodyto Sutarties 3.7 punkte, mažinimas
neribojamas.
3.7. Pirkėjas moka Tiekėjui už faktiškai patiektą elektros energiją pagal vienos MWh įkainį, kuris yra X
(įrašoma pagal laimėtoją)Eur/MWh be PVM (toliau – Pradinis įkainis). Į Pradinį įkainį turi būti įskaičiuotos
visos Tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, susiję su elektros energijos tiekimu ir perdavimu Pirkėjui, įskaitant elektros
energijos perdavimo į Lietuvos tinklus mokestį bei kitus mokesčius (išskyrus PVM), mokėtinus pagal
galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
3.8. Tiekimo grafike pateikiamas elektros energijos įkainis kiekvienai elektros energijos tiekimo valandai yra
lygus Sutarties 3.7 punkte nurodytam Pradiniam įkainiui, tačiau Tiekėjas turi teisę kiekvienai atskirai valandai
keisti Pradinį įkainį, atsižvelgiant į Sutarties 3.6 punktą. Be to, konkrečiai dienai pasiūlytas valandinis elektros
energijos įkainis turi būti mažesnis nei vidutinė ankstesnės dienos Biržoje buvusi kaina.
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3.9. Jei Tiekėjas iki 12.00 valandos ryto nepateikia Tiekimo grafiko ir Pirkėjas nepatvirtina, kad jis yra
tinkamas, laikoma, kad elektros energija neperkama iki kito Tiekimo grafiko pateikimo ir patvirtinimo. Elektros
energija yra perkama tokia tvarka:
3.9.1. Tiekėjas turi teisę Sutarties Priede Nr. 1 nurodytu Pirkėjo elektroniniu paštu pateikti rašytinį Tiekimo
grafiką 24 (dvidešimt keturioms) valandoms ar kitu periodiškumu (jei Šalys susitaria raštu kitaip) su elektros
energijos įkainiu ir kiekiu kiekvienai tiekimo valandai, nepažeisdamas Sutarties 3.8 punkte nustatyto
reikalavimo. Tiekėjas ir Pirkėjas privalo suderinti Tiekimo grafiką (derybų skaičius neribojamas) iki einamosios
dienos 8:15 val. Lietuvos laiku.
3.9.2. Tiekėjas turi per 3 (tris) valandas nuo Tiekimo grafiko suderinimo pateikti Tiekimo grafiką galutiniam
tvirtinimui. Tiekimo grafikas laikomas patvirtintu nuo Pirkėjo patvirtinimo, kad Tiekėjo pateiktas Tiekimo
grafikas laikomas priimtinu Pirkėjui. Tiekimo grafikas laikomas suderintu, jeigu yra įgyvendintos Sutarties 3.63.8 punktų sąlygos. Priešingu atveju Tiekimo grafikas laikomas nesuderintu. Tiekimo grafiko patvirtinimas
teikiamas Sutarties Priede Nr. 1 nurodytu Tiekėjo elektroniniu paštu ir šiame priede nurodyto Pirkėjo atsakingo
asmens.
3.9.3. Šalys derina Tiekimo grafiką kiekvienai elektros energijos tiekimo parai ar kitam Šalių suderintam
laikotarpiui pagal Pirkėjo poreikį. Jei Tiekimo grafikas suderintas ilgesniam nei 24 (dvidešimt keturių) valandų
laikotarpiui, tai vadovaujantis Sutarties 3.9.1 ir 3.9.2 punktais ne vėliau kaip iki 12:00 val. Lietuvos laiku vieną
kalendorinę dieną prieš tiekimo dieną Šalys gali keisti Tiekimo grafiką, kurį Tiekėjas arba Pirkėjas gali koreguoti
(mažinti/didinti Tiekimo grafike nustatytus elektros energijos kiekius, o Tiekėjas gali koreguoti ir kainas).
3.9.4. Minimalus valandinis siūlomas elektros energijos kiekis negali būti mažesnis nei 30 MWh/h.
3.9.5. Jei Šalys nesuderina Tiekimo grafiko, elektros energija pagal šią Sutartį neperkama iki kito Tiekimo
grafiko suderinimo ir patvirtinimo.
3.9.6. Tiekėjo pateiktas Tiekimo grafikas ir Pirkėjo patvirtinimas yra laikomi neatsiejama Sutarties dalimi.
3.9.7. Suderintame Tiekimo grafike nustatytas elektros energijos įkainis taikomas Tiekimo grafike nustatytam
valandiniam elektros energijos kiekiui nurodytu periodiškumu CET laiku (Centrinės Europos laiku).
3.9.8. Teikiant Tiekimo grafike elektros energijos įkainių pasiūlymus, nepažeidžiant Sutarties 3.8 punkto
reikalavimų, bendra Sutarties kaina nekeičiama ir Pirkėjas negali viršyti Sutarties 3.5. punkte nurodytos
bendros Sutarties kainos.
3.10. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo metu iki Tiekimo grafiko patvirtinimo atsisakyti pirkti
elektros energiją ir ją įsigyti iš kitų galimų šaltinių teisės aktų nustatyta tvarka. Tokio atsisakymo atveju jokios
kompensacijos Tiekėjui ar (ir) sankcijos Pirkėjui netaikomos.
3.11. Ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po kalendorinės savaitės pabaigos, Tiekėjas,
vadovaudamasis suderintais Tiekimo grafikais kiekvienai dienai (ar kitam laikotarpiui, jei Tiekimo grafikas
sudaromas ilgesniam laikotarpiui), parengia Nupirktos – parduotos elektros energijos suderinimo aktą pagal
formą pateiktą Sutarties Priede Nr. 3 ir elektroniniu paštu, nurodytu Sutarties Priede Nr. 1, išsiunčia Pirkėjui.
Nupirktos – parduotos elektros energijos suderinimo akto originalas nėra siunčiamas.
3.12. Pirkėjas, gavęs Nupirktos–parduotos elektros energijos suderinimo aktą, privalo per 2 (dvi) darbo
dienas, patvirtinti elektroniniu paštu, nurodytu Sutarties Priede Nr. 1, arba pateikti pastabas dėl šio akto formos
ar turinio. Nupirktos–parduotos elektros energijos suderinimo aktą patvirtina Pirkėjo atsakingi asmenys,
nurodyti Priede Nr. 1. Nupirktos–parduotos elektros energijos suderinimo aktas laikomas tinkamai suderintu
tik po Pirkėjo patvirtinimo, jei Pirkėjas Nupirktos–parduotos elektros energijos suderinimo akte pastebi
neatitikimus faktiškai patiektam kiekiui ar kitų neatitikimų/ klaidų, Pirkėjas elektroniniu paštu pateikia Tiekėjui
pastabas, kurias Tiekėjas privalo pašalinti arba pateikti nesutikimo motyvus kartu su įrodymais.
3.13. Tiekėjas, gavęs iš Pirkėjo patvirtintą Nupirktos–parduotos elektros energijos suderinimo aktą, per
2 (dvi) darbo dienas po kalendorinės savaitės pabaigos, Nupirktos–parduotos elektros energijos suderinimo
akto pagrindu išrašo ir pateikia Pirkėjui PVM sąskaitą-faktūrą (toliau – Sąskaita–faktūra). Sąskaita–faktūra
laikoma tinkamai pateikta, jei išsiųsta elektroniniu paštu, nurodytu Sutarties Priede Nr. 1. Sąskaitos–faktūros
originalas nėra siunčiamas.
3.14. Jeigu Tiekėjas parduoda mažesnį elektros energijos kiekį nei suderinta patvirtintame Tiekimo grafike,
jis per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos privalo sumokėti Pirkėjui baudą, kurios
dydis kiekvieną valandą yra lygus skirtumui tarp tos valandos Balansavimo elektros energijos pirkimo kainos
(skelbiamos Perdavimo sistemos operatoriaus) ir tos valandos Tiekimo grafike nurodytos kainos, padaugintam
iš skirtumo tarp tai valandai Tiekimo grafike suderinto elektros kiekio ir tą valandą faktiškai parduoto elektros
kiekio.
3.15. Jeigu Tiekėjas parduoda didesnį elektros energijos kiekį, nei suderinta patvirtintame Tiekimo grafike,
jis per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos privalo sumokėti Pirkėjui baudą, kurios
dydis kiekvieną valandą yra lygus skirtumui tarp tos valandos Tiekimo grafike nurodytos ir tos valandos
Balansavimo elektros energijos pardavimo kainos (skelbiamos Perdavimo sistemos operatoriaus),
padaugintam iš skirtumo tarp tą valandą faktiškai parduoto elektros kiekio ir tai valandai Tiekimo grafike
suderinto elektros kiekio.
4.

TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS), JUNGTINĖ VEIKLA
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4.1. Sutartis iš Tiekėjo pusės vykdoma jungtinės veiklos pagrindu: NE/TAIP (Jei TAIP, t. y. Tiekėjas Sutartį
vykdo jungtinės veiklos pagrindu, nurodomi visi partneriai, jungtinės veiklos sutarties data, pavadinimas,
numeris, šalys).
4.2. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subtiekėjus tik tai Sutarties daliai, kurią nurodė pasiūlyme.
Tiekėjas pasiūlyme nurodė Sutarties dalį, kuriai bus pasitelkiami Subtiekėjai: TAIP/NE.
4.3. Jei pasiūlyme nurodyta perduodama subtiekimui Sutarties dalis, tada nurodomas šis punktas, jei NE, tai
išbraukiamas) Subtiekėjų sąrašas bei perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis pateikiami Sutarties Priede
Nr. 4.
5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
5.1.
Pirkėjas įsipareigoja:
5.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;
5.1.2. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Tiekėju, teikiant Sutarties vykdymui pagrįstai reikalingą
informaciją, kurios pateikimo būtinybė iškilo Sutarties vykdymo metu;
5.1.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos
teisės aktuose.
5.2.
Tiekėjas įsipareigoja:
5.2.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;
5.2.2. pasirūpinti reikalingomis priemonėmis ir tinkamos kvalifikacijos darbuotojais, reikalingais tinkamam
Sutarties vykdymui;
5.2.3. nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui
patiekti elektros energiją patvirtintame Tiekimo grafike nustatytais terminais bei tvarka;
5.2.4. bendradarbiauti su Pirkėju, atsižvelgti į Sutarties vykdymo metu Pirkėjo pateiktas pastabas, papildomą
informaciją, jei jos bus teikiamos;
5.2.5. laikytis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų su Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymu
susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai bei atstovai
jų laikytųsi.
5.2.6. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialumą ir apsaugą.
5.2.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos
teisės aktuose.
5.3 . Tiekėjas privalo būti susipažinęs ir Sutarties galiojimo metu santykiuose su Pirkėju bei Sutarties vykdymui
pasitelkiamais trečiaisiais asmenimis laikytis UAB „Ignitis grupė“ (buvęs pavadinimas „Lietuvos energija“, UAB)
valdybos sprendimu patvirtintos Antikorupcinės politikos (toliau – Politika). Susipažinti su Politika ir/ ar jos
pakeitimais galima adresu http://www.ignitisgrupe.lt. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad šio punkto ir Politikos
reikalavimų laikytųsi Tiekėjo darbuotojai bei Sutarties vykdymui jo pasitelkiamų trečiųjų asmenų darbuotojai ir
kiti atstovai.
5.4. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas (įskaitant bet kurį iš Tiekėjo darbuotojų, tarpininkų,
subtiekėjų, atstovų ir kt.) duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Pirkėjo darbuotojui bet
kokią naudą daikto, piniginio atlygio, komisinių, paslaugų arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma
kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį
atlikti, arba už palankumo, arba nepalankumo parodymą, arba susilaikymą juos parodyti (kyšį) bet kuriam su
šia Sutartimi susijusiam asmeniui. Pirkėjui nutraukus Sutartį šiuo pagrindu, Tiekėjas privalo atlyginti Pirkėjo
visas patirtas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymo užbaigimu bei kompensuoti visus dėl Sutarties
nutraukimo patirtus nuostolius.
6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI
6.1.
Tinkamai pateiktą Sąskaitą–faktūrą Pirkėjas įsipareigoja apmokėti per 4 (keturias) darbo dienas nuo
sąskaitos–faktūros gavimo dienos.
6.2.
Jei Tiekėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Pirkėjo už elektros energiją mokėtina suma
gali būti mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Taip pat Pirkėjas turi teisę priskaičiuotas netesybas
išskaičiuoti iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų teisės aktų nustatyta tvarka, pranešant Tiekėjui raštu
(elektroniniu paštu, registruotu laišku, faksu ar kitomis priemonėmis) apie tokių netesybų įskaitymą.
6.3.
Šalys susitaria taikyti tokią Pirkėjo mokėjimų, atliekamų pagal šią Sutartį, įskaitymo tvarką:
6.3.1. Pirmąja eile yra įskaitomi Tiekėjo reikalavimai, susiję su mokėjimo prievolių už pagal šią Sutartį
patiektą elektros energiją įvykdymu;
6.3.2. Antrąja eile yra įskaitomi Tiekėjo reikalavimai, susiję su netesybų arba nuostolių pagal šią Sutartį
atlyginimu;
6.3.3. Trečiąja eile yra įskaitomos kitos Pirkėjo Tiekėjui mokėtinos sumos (jei tokių yra).
6.4.
Pirkėjas turi teisę sulaikyti apmokėjimą Tiekėjui, jei Tiekėjas laiku nevykdo įsipareigojimų pagal šią
Sutartį.
6.5.
Pagal šią Sutartį atsiskaitymai vykdomi eurais pavedimu į Sutarties 13 dalyje nurodytą Tiekėjo banko
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sąskaitą.
6.6.
Atsiskaitymo prievolės pagal šią Sutartį įvykdymo diena laikoma pinigų įskaitymo į gaunančios Šalies
banko sąskaitą diena.
6.7.
Banko išlaidas, susijusias su pinigų pervedimu, sumoka mokanti Šalis. Banko išlaidas, susijusias su
piniginių lėšų įskaitymu, sumoka gaunanti mokėjimą Šalis.
7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7.1.
Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei pagrįstomis ir
sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat
pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų
nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo),
nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.
7.2.
Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir
teisės aktuose nustatyta tvarka. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo
Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo.
7.3.
Pirkėjui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą.
Netesybos taikomos nuo Sutartyje nurodytų sumų be PVM.
7.4.
Sutarties pagrindu Šalies privalomos mokėti netesybos turi būti sumokėtos per 10 (dešimt)
kalendorinių dienų nuo joms apmokėti išrašytos sąskaitos – faktūros ar kito dokumento, kuriame pateikiamas
reikalavimas sumokėti netesybas, gavimo dienos.
7.5.
Jei Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, jis pažeidžia Sutartį.
Tiekėjui pažeidus Sutartį, Pirkėjas turi teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, įskaitant,
bet neapsiribojant:
7.5.1. reikalauti tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
7.5.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
7.5.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei toks reikalavimas buvo Pirkimo sąlygose;
7.5.4. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatyto dydžio netesybas ir atlyginti nuostolius;
7.5.5. nutraukti Sutartį.
7.6.
Šalis laiku neapmokėjusi tinkamai pateiktos sąskaitos – faktūros (įskaitant ir baudos) arba apmokėjusi
ją ne laiku ir/ ar nepilnai, privalo sumokėti 0,02 procentų delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną
uždelstą sumokėti dieną. Delspinigiai sumokami Šaliai išrašius ir pateikus atskirą sąskaitą-faktūrą kitai Šaliai,
pažeidusiai mokėjimo terminą ir/ ar tvarką.
7.7.
Pagal šią Sutartį Šalys atsako tik už tiesioginius nuostolius. Šalys nekompensuoja negauto kitos Šalies
pelno.
8. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES
8.1.
Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos
jėgos (force majeure), t. y. aplinkybių, kurių ta Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force
majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo
prievoles. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant el. paštu,
o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu.
8.2.
Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių
įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 2 (dviem) mėnesiams.
8.3.
Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę
vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi raštu kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.
8.4.
Nutraukus Sutartį, Šalys privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo
dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
9. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS
9.1. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais ir jai taikoma Lietuvos
Respublikos teisė.
9.2. Visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti laikantis šios Sutarties arba su ja susiję, bus, esant galimybei,
sprendžiami derybų ir abipusių susitarimų tarp Šalių būdu.
9.3. Nepavykus susitarti, bet koks ginčas, nesutarimas arba reikalavimas, atsiradę dėl šios Sutarties arba
susiję su ja, įskaitant ir ginčus, susijusius su šios Sutarties sąlygų pažeidimu, jos galiojimo nutraukimu arba
jos negaliojimu, bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos teisės
aktuose nustatyta tvarka.
10. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS
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10.1. Ši Sutartis, abiejų Šalių pasirašyta, įsigalioja ________________________ (įrašyti įsigaliojimo datą, kuri
turi būti ne ankstesnė nei 2020 m. rugpjūčio 13 d.) ir galioja 12 (dvylika) mėnesių, neviršijant Sutarties 3.5.
punkte nurodytos bendros Sutarties kainos ir/arba Sutarties 3.2 punkte nurodyto kiekio.
10.2. Sutartis gali būti nutraukta nepasibaigus jos galiojimo laikui abipusiu rašytiniu Šalių tarpusavio
susitarimu.
10.3. Vienai Šaliai nesilaikant šioje Sutartyje nustatytų mokėjimo įsipareigojimų ir/arba mokėjimo terminų, juos
praleidus daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų, kita Šalis turi teisę sustabdyti šios Sutarties vykdymą iki galutinio
visų įmokų sumokėjimo ir / ar nutraukti šią Sutartį, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų raštu pranešusi mokėjimo terminą praleidusiai Šaliai.
11. KITOS SĄLYGOS
11.1. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Visi
pasirašyti egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.
11.2. Rekvizitų pasikeitimo atveju Šalys įsipareigoja raštu pranešti viena kitai apie visus pasikeitimus per
5 (penkias) dienas nuo jų pasikeitimo momento. Nesant tokio rašytinio Šalies pranešimo, visi prašymai,
pranešimai, reikalavimai, sąskaitos ar kita informacija šio Sutarties tikslais yra laikoma pateikta tinkamai, taip
pat visi mokėjimai pagal šią Sutartį laikomi atlikti tinkamai Sutarties 13 skyriuje Šalių nurodytais rekvizitais.
11.3. Informacija, susijusi su Šalių veikla ir gauta vienos iš Šalių vykdant šį Sutartį, yra konfidenciali ir negali
būti perduota tretiesiems asmenims, išskyrus kreipiantis kompetentingai valstybės institucijai ir kitais Lietuvos
Respublikos norminių teisės aktų nustatytais atvejais, o taip pat esant išankstiniam kitos Šalies rašytiniam
sutikimui.
11.4. Šios Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas,
kurias pakeitus nebūtų pažeisti Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir
šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d.
nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos
energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“, 3 punkte nustatyti principai ir tikslai. Tokių Sutarties sąlygų
keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius
dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų ir kitai Šaliai
pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai turi būti sudaryti raštu ir
patvirtinti Šalių parašais.
11.5. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pakeitimai (pavyzdžiui: Šalių klaidos,
pavadinimai, sąskaitų numeriai, kiti rekvizitai ir pan.). Apie techninio pobūdžio pakeitimus Šalis iš anksto
praneša raštu kitai Šaliai; atskiras kitos Šalies sutikimas dėl techninio pobūdžio Sutarties pakeitimų
neteikiamas. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius šiame punkte
nurodytas sąlygas, atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalies kitai Šaliai
pateiktas pranešimas dėl techninio pobūdžio Sutarties pakeitimų bus pridedamas prie Sutarties ir laikomas
neatskiriama jos dalimi.
12. PRIEDAI
12.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno
Sutarties priedo egzempliorių.
12.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai:
12.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą.
12.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė užduotis.
12.2.3. Priedas Nr. 3 – Nupirktos – parduotos elektros energijos suderinimo aktas.
12.3.4. Priedas Nr. 4 – Subtiekėjų sąrašas bei perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis.
13. ŠALIŲ REKVIZITAI
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Tiekėjas

Pirkėjas

(įrašoma pagal laimėtoją)
Adresas:
Įmonės kodas:
PVM kodas:
A. S. Nr.
Banko pavadinimas
Banko kodas
Tel. Nr.:
Faksas:

AB „Ignitis gamyba“
Adresas: Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai
Įmonės kodas: 302648707
PVM kodas: LT100006256115
A. S. Nr. LT40 7044 0600 0020 3369
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr.: (8 5) 278 2907
Faksas: (8 5) 278 2906

_____________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
_____________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_____________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
_____________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
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Sutarties priedas Nr. 1
KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES
VYKDYMĄ
1. PRANEŠIMAI
a. Pirkėjo kontaktiniai adresai pranešimams/Tiekimo grafikams, Nupirktos – parduotos elektros energijos
suderinimo aktams siųsti/tvirtinti: adresas – Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai, elektroninis paštas –
gamyba@ignitis.lt.
b. Tiekėjo kontaktiniai adresai pranešimams/Tiekimo grafikams, Nupirktos – parduotos elektros energijos
suderinimo aktams siųsti/tvirtinti: adresas – , elektroninis paštas – .
2. KONTAKTINIAI ASMENYS
a. Pirkėjo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, Tiekimo grafikų siuntimą/tvirtinimą,
Nupirktos – parduotos elektros energijos suderinimo aktų siuntimą/tvirtinimą kontaktai:
b. Tiekėjo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, Tiekimo grafikų siuntimą/tvirtinimą,
Nupirktos – parduotos elektros energijos suderinimo aktų siuntimą/tvirtinimą kontaktai:

Tiekėjas

Pirkėjas

(įrašoma pagal laimėtoją)
_____________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

AB „Ignitis gamyba“
Elektrinės g. 21, LT-26108, Elektrėnai
Įmonės kodas: 302648707
PVM kodas: LT100006256115
A. S. Nr. LT40 7044 0600 0020 3369
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr.: (8 5) 278 2907
Faksas: (8 5) 278 2906

_____________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_____________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
_____________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
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Sutarties Priedas Nr. 4
SUBTIEKĖJŲ SĄRAŠAS BEI PERDUODAMŲ SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIS
Konkreti Pasiūlymo dalis, kurią numatyta vykdyti,
pasitelkiant subtiekėjus

Subtiekėjų pavadinimas, adresas, telefono
numeris, fakso numeris

1
2
(...)
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