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Pirkėjas Pardavėjas 

ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS 
NR     

PIRKĖJAS 
Pavadinimas  Įmonės kodas 

Registracijos adresas 

Kontaktinis adresas 

Kontaktinis el. pašto adresas Telefonas 

Kontaktinis asmuo 

El. paštas Telefonas 

El. pašto adresas sąskaitoms gauti 

PARDAVĖJAS 
Pavadinimas  
Enefit UAB 

Įmonės kodas 
300649187  

Registracijos adresas 

V.Gerulaičio g. 10-101, LT-08200 Vilnius
Kontaktinis el. pašto adresas 

info@enefit.lt 
Telefonas 
+37052619141

Kontaktinis asmuo 

El.paštas Telefonas 

PARDAVIMO LAIKOTARPIS 
Pardavimo laikotarpio pradžia Pardavimo laikotarpio pabaiga 

ELEKTROS ENERGIJOS KAINA IR KIEKIAI 
Produkto pavadinimas 

Fiksuotos kainos Suomijos zonoje Žaliosios 
elektros energijos pirkimo sprendimas 

 Prognozuojamas elektros energijos kiekis pardavimo laikotarpiu (MWh) 

Fiksuota kaina 
 Kaina (be PVM) 
210 EUR/MWh
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Fiksuotos kainos dalis, atspindinti elektros energijos kainą su pristatymu Suomijos zonoje (nurodyta šiame 
susitarime) ir valandinis Nord Pool skirtumas, apskaičiuotas pagal Nord Pool LT kainų zonos atėmus Nord 
Pool FI kainų zonos vertes. Fiksuota kaina + (NPS LT - NPS FI). 

NordPool biržos kainos kiekvienai valandai, taip pat ir istorinės kainos yra viešai prieinamos internete 
adresu http://www.nordpoolgroup.com/ (dieną prieš faktinį vartojimą).  

Tais atvejais, kai objektuose yra neautomatizuota apskaita (arba yra pridedami technologinės sąnaudos 
tinkle) valandiniai suvartoti kiekiai apskaičiuojami remiantis praėjusių metų likutinio grafiko (netolygumo) 
koeficientu, kurį pateikia AB „Energijos skirstymo operatorius“, remiantis Prekybos elektros energija 
taisyklėmis. 

Pirkėjas privalo nupirkti visą reikiamą elektros energiją iš Pardavėjo kaip atvirą tiekimą. 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
Atsiskaitymo terminas 

14 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos
Kitos specialiosios sąlygos 

1. SUTARTIES PRIEDAI

1.1. Pridedami priedai yra šios Sutarties neatsiejama dalis:

1.1.1. Priedas 1 „Fiksuotos kainos Suomijos zonoje elektros energijos pirkimo sprendimo (kainodaros)“ 
sąlygos* 

1.1.2. Priedas 2 "Elektros energijos pirkimo - pardavimo bendrosios sąlygos"** 
1.1.3. Priedas 3 “Bendrosios žaliosios elektros energijos pirkimo – pardavimo ir žaliosios elektros energijos 

prekių ženklo naudojimo sąlygos”*** 
1.1.4. Priedas 4 “Objektų sąrašas” 

* pasiekiama: www.enefit.lt/fiksuotos_kainos_suomijos_zonoje_elektros_energijos_pirkimo_sprendimas.pdf
** pasiekiama: www.enefit.lt/elektros_energijos_pirkimo_bendrosios_salygos.pdf
*** pasiekiama: www.enefit.lt/bendrosios_zaliosios_elektros_energijos_pirkimo_salygos.pdf

Pirkėjas   Pardavėjas 
Vardas Pavardė, pareigos Vardas Pavardė, pareigos 

Parašas Parašas 

Sutarties sudarymo  data   ________________ 

http://www.enefit.lt/fiksuotos_kainos_suomijos_zonoje_elektros_energijos_pirkimo_sprendimas.pdf
http://www.enefit.lt/elektros_energijos_pirkimo_bendrosios_salygos.pdf


PRIEDAS 4 “Objektų sąrašas” 

___________________________________________ ___________________________________________ 

Pirkėjas Pardavėjas 
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Tinklo operatorius: AB “Energijos skirstymo operatorius” 

Objektų sąrašas:  

Visi Objektai, užregistruoti elektros skirstomų tinklų operatoriaus sistemoje sutarties sudarymo metu
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