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Pirkėjas 
Juridinio asmens pavadinimas 
Juridinio asmens kodas 
PVM mokėtojo kodas 
Adresas 
Elektroninis paštas korespondencijai 
Telefonas  
Kontaktiniai duomenys: 

Kontaktinio asmens vardas pavardė 
El. paštas 
Telefonas 
El. pašto adresas sąskaitoms (jei nesutampa su 
kontaktinio asmens el. pašto adresu) 

Pardavėjas 
Juridinio asmens pavadinimas Enefit UAB 

Juridinio asmens kodas 300649187 
PVM mokėtojo kodas LT100003539118 
Adresas Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius 
Elektroninis paštas info@enefit.lt 
Telefonas  +370 5 261 9141
Kontaktiniai duomenys: 
Kontaktinio asmens vardas pavardė 
El. paštas info@enefit.lt 
Telefonas +370 5 261 9141

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

Pirkimo kiekio paskirstymas ataskaitiniais periodais ir kainos 

Sutarties galiojimas Nuo Iki 
neterminuota 

Prognozuojamas 12 mėn. elektros energijos kiekis, 
MWh 
Produkto pavadinimas Biržos kaina 

Kaina be mokesčių (PVM ir akcizo) bei kitų teisės aktais 
nustatytų mokėjimų 

Kaina elektros biržoje NordPool Lietuvos kainų zonoje atitinkamą 
valandą  
+ 0,01 EUR / kWh

Elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių šaltinių 
(%) 

0 % 

Sąskaitos apmokėjimo terminas (iki nurodytos 
kalendorinio mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 
dienos) 

20 (dvidešimtos) 

Delspinigių dydis ( % dydžio delspinigius, skaičiuojamus 
nuo nesumokėtos sumos) 

0,075 % 

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

http://www.nordpoolgroup.com/


Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis Nr.  

PARDAVĖJAS PIRKĖJAS 

Žana Klusovskienė, Pardavimų vadovė 

___________________________________________________________________ 

 
 
____________________________________________________________________ 

Enefit UAB  

Data_____________________________________________________________ Data________________________________________________________________ 

 

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

Kitos sąlygos 

Elektros energijos pirkimo pirkimo-pardavimo sutartį sudaro šie išvardinti dokumentai, kurie visi kartu vadinami „Sutartimi“: šios elektros energijos 
pirkimo-pardavimo sutarties individualiosios sąlygos, vadinamos „Individualiosiomis sąlygomis“; elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties 
bendrosios sąlygos, išdėstytos priede Nr. 1, toliau vadinamos “Bendrosiomis sąlygomis”, bei visi šalių sudaromi Sutarties priedai, pakeitimai ar 
papildymai. 
 
Elektros energijos pirkimo pardavimo sutarties 
bendrosios sąlygos (priedas Nr.1) 

1. Sąvokos ir apibrėžimai 
1.1. Sutartyje naudojamos sąvokos turi žemiau nurodytą reikšmę:  
1.1.1. „Sutartis“ – Individualiosios sąlygos, šios Bendrosios sąlygos, 

priedai bei visi kiti dokumentai ar susitarimai, pakeičiantys ar 
papildantys Sutartį.  

1.1.2. „Objektas(ai)“ – tai Individualiosiose sąlygose nurodyti Pirkėjui 
nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais priklausantys  objektai, 
kuriuose vartojama elektros energija.  

1.1.3. „Pardavimo laikotarpis“ – tai Individualiosiose sąlygose numatytas 
laikotarpis, per kurį Pirkėjui tiekiama elektros energija.  

1.1.4. „Pirkimo kiekis“ – tai Individualiosiose sąlygose numatytas bendras 
elektros energijos kiekis, kurį Pardavėjas Pardavimo laikotarpiu 
tiekia, o Pirkėjas perka. 

1.2. Kitos Sutartyje naudojamos sąvokos turi tokią reikšmę, kuri nustatyta 
Individualiosiose sąlygose, Specialiuosiuose teisės aktuose bei 
kituose teisės aktuose.  

2. Bendrosios nuostatos 
2.1. Pirkėjas be išankstinio rašytinio Pardavėjo sutikimo neturi teisės 

Pardavimo laikotarpiu pirkti elektros energijos iš kito elektros 
energijos tiekėjo.  

2.2. Individualiosiose sąlygose nurodytas Objektų sąrašas gali būti 
keičiamas tik atskiru šalių susitarimu, kuriame šalys taip pat susitars 
dėl jiems tiekiamos elektros energijos kainos.  

2.3. Sutartyje nurodytiems Objektams patiektą elektros energiją Pirkėjas 
gali perleisti (parduoti, kt.) tik prie jo lokalaus elektros tinklo 
prijungtiems subabonentams. 

2.4. Pirkėjas garantuoja ir patvirtina, kad per Objektus pirktą elektrą 
Pirkėjas ir subabonentai, jei tokių yra, naudoja ne namų ūkio 
reikmėms. 

2.5. Pardavėjas parduoda elektros energiją Pirkėjui tik jeigu Pirkėjas yra 
sudaręs elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį su 
skirstomojo tinklo ar perdavimo sistemos operatoriumi arba 
atitinkamą perdavimo tinklo sutartį ir tik jeigu skirstomojo tinklo ar 
perdavimo sistemos operatorius ir jo elektros tinklas leidžia perduoti 
ir paskirstyti elektrą ir skirstomojo tinklo ar perdavimo sistemos 
operatorius perduoda elektros energiją į Objektų prisijungimo vietą.  

2.6. Pardavėjo ir Pirkėjo teisės ir pareigos, taip pat kiti klausimai, neaptarti 
šioje Sutartyje, yra nustatomos pagal galiojančius Specialiuosius 
teisės aktus ir kitus teisės aktus.  

2.7. Pirkėjas, norėdamas parduoti tretiesiems asmenims įgytą iš 
Pardavėjo elektros energiją, prieš parduodant privalo įgyvendinti 
visus atitinkamus reikalavimus, nurodytus Prekybos elektros 
energija taisyklėse (galiojančioje redakcijoje). Tokiu atveju su Pirkėju 

privalo būti sudaryti atskiri susitarimai dėl papildomo elektros 
energijos pardavimo prekybos tikslais tretiesiems asmenims. 

3. Pardavimo laikotarpis ir elektros energijos kaina 
3.1. Pardavėjas elektros energiją tiekia, o Pirkėjas ją perka Pardavimo 

laikotarpiu. Pardavėjas pradeda tiekti elektros energiją nuo 
Pardavimo laikotarpio pradžios, t.y. atitinkamo kalendorinio mėnesio 
pirmos dienos, 00:00 valandos. 

3.2. Pardavimo laikotarpiu elektros energija tiekiama už Individualiosiose 
sąlygose nurodytą kainą.  

3.3. Individualiosiose sąlygose nurodyta kaina yra be įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose numatytų mokesčių (PVM, akcizo), rinkliavų 
bei kitų mokėjimų, kurie turi būti mokami už viešuosius interesus 
atitinkančias paslaugas elektros energetikos sektoriuje 
(nepriklausomai nuo to, ar nurodytus mokėjimus tokių paslaugų 
teikėjui turi mokėti Pardavėjas ar Pirkėjas). Mokesčiai, rinkliavos ir 
mokėjimai pridedami išrašant sąskaitą ir juos Pirkėjas sumoka 
papildomai. Tuo atveju, jei Pirkėjas yra atleistas nuo akcizų už 
elektros energiją, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui atitinkamus 
dokumentus, patvirtinančius jo atleidimą nuo akcizų už elektros 
energiją, o nepateikus tokių dokumentų yra laikoma, kad Pirkėjas 
nėra atleistas nuo akcizų ir, atitinkamai, jam taikomas teisės aktuose 
nustatytas akcizo tarifas.   

3.4. Tuo atveju, jei Pardavimo laikotarpiu yra pakeičiami ar įvedami nauji 
mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai, tiesiogiai taikomi elektros 
energijai ar su ja susiję (pvz., apyvartos, infrastuktūros, viešuosius 
interesus atitinkančių paslaugų ir pan.), tokie mokesčiai, rinkliavos ar 
mokėjimai yra pridedami prie Individualiosiose sąlygose nurodytos 
elektros energijos kainos ir juos Pirkėjas sumoka papildomai. 

4. Elektros energijos kiekių apskaičiavimas 
4.1. Ataskaitinis elektros energijos laikotarpis yra vienas kalendorinis 

mėnesis, jeigu šalys nesusitaria dėl kito termino.  
4.2. Pirkėjas gali suvartoti didesni ar mažesni prognozuojamą elektros 

energijos kiekį. Elektros energijos suvartotas ar nesuvartotas kiekis 
nedaro įtakos elektros energijos kainai, Pardavėjas įsipareigoja visą 
sutarties galiojimo laikotarpį tiekti reikiamą elektros energijos kiekį už 
nurodytas kainas. 

4.3. Sąskaita paruošiama pagal suvartotą elektros energijos kiekį 
apskaitos taškuose, kurių registraciją vykdo elektros energijos 
skirstymo operatorius (toliau – Tinklo operatorius), ir pagal Sutartyje 
nustatytą Elektros energijos kainą.   

4.4. Neapskaitytas elektros energijos kiekis arba neteisėtai suvartotas 
elektros energijos kiekis, bei atitinkamai, kaina, yra apskaičiuojami 
vadovaujantis Specialiuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. 
Tokiu atveju Pirkėjas apmoka pateiktą sąskaitą tokiam kiekiui per 
penkias darbo dienas nuo jos pateikimo. 

4.5. Tais atvejais, kai neįmanoma apskaityti valandinio suvartojimo arba 
mėnesio suvartojimo valandiniai duomenys nesutampa su AB 
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„Energijos skirstymo operatorius“ pateikiamais galutiniais mėnesio 
suvartojimo duomenimis, suvartoti kiekiai apskaičiuojami remiantis 
likutinio grafiko (netolygumo) koeficientais, kuriuos pateikia AB 
„Energijos skirstymo operatorius“, kiekvienam mėnesiui atskirai, 
remiantis Prekybos elektros energija taisyklėmis. 

5. Sąskaitų pateikimo ir atsiskaitymo sąlygos 
5.1. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį turi būti atliekami Individualių sąlygų  

skyriuje „Pirkimo kiekio paskirstymas ataskaitiniais periodais ir 
kainos“ nustatytomis sąlygomis ir terminais.  

5.2. Mokėjimas laikomas tinkamai atliktas, kai visa mokėtina suma ar jos 
paskutinė dalis yra įskaitoma į Pardavėjo banko sąskaitą.  

5.3. Sąskaita už per ataskaitinį laikotarpį patiektą elektros energijos kiekį 
pateikiama Individualiosiose sąlygose nurodytu Pirkėjo elektroninio 
pašto adresu iki 10 (dešimtos) kalendorinės mėnesio, einančio po 
ataskaitinio mėnesio, dienos, išskyrus 4.4 punkte nurodytu atveju. 
Jeigu Pirkėjas sąskaitos iš Pardavėjo negauna iki 15 (penkioliktos) 
kalendorinės dienos, jis apie tai iš karto privalo pranešti Pardavėjui. 
Jeigu iki 16 (šešioliktos) kalendorinės dienos Pirkėjas neinformuoja 
Pardavėjo, kad sąskaita negauta, laikoma, kad Pirkėjas sąskaitą gavo 
laiku ir neturi jokių pretenzijų dėl sąskaitoje nurodytų duomenų.  

5.4. Jeigu Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo pateikta sąskaita arba sutinka 
tik iš dalies, Pirkėjas apie tai raštu informuoja Pardavėją ne vėliau kaip 
per tris darbo dienas nuo sąskaitos gavimo kartu nurodydamas 
prieštaravimų priežastis. Pardavėjas patikrina Pirkėjo pranešimą ir 
informuoja Pirkėją apie Pardavėjo atlikto patikrinimo rezultatus per 
10 dienų nuo atitinkamo pranešimo gavimo iš Pirkėjo. Nepriklausomai 
nuo atliekamo patikrinimo Pirkėjas privalo apmokėti neginčijamą 
sąskaitoje nurodytos sumos dalį. Tai, kad Pirkėjas pareiškė 
prieštaravimus dėl sąskaitos, nesustabdo mokėjimo terminų bei 
netesybų skaičiavimo terminų.  

5.5. Pirkėjas turi teisę mokėti avansu, o Sutartyje ar Specialiuosiuose 
teisės aktuose numatytais atvejais – ir pareigą mokėti avansu. Tokiu 
atveju Pirkėjo sumokėtos sumos įskaitomos į būsimus Pirkėjo 
mokėjimus. Palūkanos už avansu sumokėtas sumas neskaičiuojamos 
ir nemokamos. Pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti avansą. Tokiu 
atveju avansu sumokėta ir į mokėjimus neįskaityta suma yra 
grąžinama per penkias darbo dienas. Pardavėjas, prieš grąžindamas 
avansą, turi teisę išskaičiuoti iš jo savo piniginius reikalavimus (dėl 
delspinigių ir kt.). Pirkėjas neturi teisės reikalauti grąžinti avansą, jei 
avansas yra mokamas Sutartyje ar Specialiuosiuose teisės aktuose 
numatytais atvejais. 

6. Sutarties galiojimas  
6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo.  
6.2. Sutartis pasibaigia paskutinę Pardavimo laikotarpio kalendorinę 

dieną (24:00 valandą), išskyrus, jei šioje Sutartyje ar 
Specialiuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka Sutartis 
nutraukiama nepasibaigus Pardavimo laikotarpiui arba Sutarties 
galiojimas yra pratęsiamas.  

6.3. Pasibaigus Sutarčiai ar ją nutraukus Pirkėjas privalo sumokėti visus 
mokėjimus ir informuoti skirstomojo tinklo operatorių Specialiųjų 
teisės aktų nustatyta tvarka.  

7. Sutarties nutraukimas 
7.1. Jei Individualių sąlygų nuostatuose nurodyta, jog Sutartis yra 

neterminuota, Sutartis vienašališkai gali būti nutraukta nesant 
esminio Sutarties pažeidimo, vienai iš Šalių raštu pranešus apie tai 
kitai Šaliai ne mažiau kaip prieš 35 k.d. (nutraukimo data turi būti 

paskutinė kalendorinio mėnesio diena 00.00 val.) arba Sutartyje 
ir/arba Specialiuosiuose teisės aktuose nustatytais pagrindais. 
Nutraukus sutartį nesilaikant nustatyto pranešimo pateikimo 
termino, atitinkama Šalis kitai Šaliai sumoka nutraukimo mokestį, 
kuris yra lygus 15 proc. nuo per paskutinius 12 (dvylika) mėnesių (jei 
sutartis yra sudaryta vėliau nei prieš 12 mėnesių, tai skaičiuojama nuo 
sutarties sudarymo dienos) pateiktų PVM sąskaitų faktūrų vidutinės 
sumos. 

7.2. Be Specialiuosiuose teisės aktuose nustatytų pagrindų Pardavėjas 
turi teisę nutraukti šią Sutartį nepasibaigus Pardavimo laikotarpiui 
vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, rašytiniu įspėjimu Pirkėjui 
pateiktu prieš 30 (trisdešimt) dienų, jei Pirkėjas iš esmės pažeidė 
Sutartį. Šalių susitarimu esminiu Sutarties pažeidimu laikomi tokie 
atvejai:  

7.2.1. Pirkėjas laiku nesumoka ar nepilnai sumoka Pardavėjui pagal šią 
Sutartį mokėtinas sumas (kainą, netesybas ir pan.) ir tokios padėties 
neištaiso per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo raštiško Pardavėjo 
pranešimo apie nesumokėtą sumą gavimo; 

7.2.2. Pirkėjas pradelsia mokėjimus ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų bent du kartus per dvylikos mėnesių laikotarpį; 

7.2.3. Pirkėjas gauna licenciją, sutikimą arba kitą oficialų dokumentą, 
suteikiantį teisę vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekėjo 
veiklą (neatsižvelgiant į tai, ar jis pradėjo faktiškai vykdyti veiklą), taip 
pat jeigu Pirkėjas faktiškai pradeda vykdyti nepriklausomo elektros 
energijos tiekėjo veiklą; 

7.2.4. Pirkėjas perka elektros energiją Objektams iš bet kurio kito elektros 
energijos tiekėjo be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo; 

7.2.5. Pirkėjui yra pradėtos (teismine ar neteismine tvarka) bankroto ar 
restruktūrizavimo procedūros, taip pat likvidavimo procedūros; 

7.2.6. Pardavėjui pareikalavus Pirkėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo arba 
atsiskaitymo garantijų, tame tarpe avanso (išankstinio atsiskaitymo), 
Pirkėjas nepateikia tokio užtikrinimo ar atsiskaitymo garantijų per 15 
(penkiolika) darbo dienų nuo Pardavėjo pareikalavimo;  

7.2.7. Pirkėjas pažeidžia Specialiuosiuose teisės aktuose nustatytas 
prievoles. 

8. Šalių atsakomybė 
8.1. Šalys atsako už netinkamą Sutarties vykdymą ar nevykdymą, taip pat 

Specialiuosiuose teisės aktuose bei kituose teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų laikymąsi. Atsakinga šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius 
nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo. 
Netiesioginiai nuostoliai (įskaitant negautas pajamas, pelną ir pan.) 
pagal šią Sutartį neatlyginami, išskyrus, jei tai prieštarauja teisės 
aktams.  

8.2. Pirkėjas, praleidęs Sutartyje nustatytus apmokėjimo terminus, 
privalo mokėti Pardavėjui Individualių sąlygų skyriuje „Pirkimo kiekio 
paskirstymas ataskaitiniais periodais ir kainos“ nustatyto dydžio 
delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną 
pavėluotą dieną.  

8.3. Pirkėjo įmokos vykdant Sutartį, gautos Pardavėjo, paskirstomos tokia 
tvarka: pirmąja eile įmokos skiriamos padengti netesyboms 
(delspinigiams, nutraukimo mokesčiams ir kt.) sumokėti; o antrąja eile 
–pagrindinei prievolei vykdyti.  

8.4. Pardavėjas neatsako už elektros energijos kokybę ir elektros tiekimo 
nutraukimą Objektuose ir (arba) skirstomojo tinklo operatoriaus 
elektros objektuose, dėl kurio sutrinka ir (arba) nutrūksta elektros 
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tiekimas Pirkėjui. Šalys aiškiai susitaria, kad elektros kokybė ir jos 
tiekimo nutrūkimas nelaikomi Sutarties objektu. 

9. Elektros energijos tiekimo nutraukimas ar apribojimas 
9.1. Šalys susitaria, kad be Specialiuosiuose teisės aktuose nustatytų 

pagrindų Pardavėjas taip pat turi teisę elektros energijos tiekimą 
Pirkėjui vienašališkai nutraukti ir sustabdyti šios Sutarties vykdymą 
pranešęs prieš 10 (dešimt) dienų, jei Pirkėjas yra įsiskolinęs 
Pardavėjui ir vėluoja sumokėti priklausančius mokėjimus daugiau nei 
10 (dešimt) dienų.  

9.2. Elektros energijos tiekimas nutraukiamas ir sutarties vykdymas 
sustabdomas, taip pat tiekimas atnaujinamas Specialiųjų teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

9.3. Elektros energijos tiekimo sustabdymo ir atstatymo darbų kainą, 
kurią nustato skirstomojo tinklo operatorius, Pirkėjas sumoka 
Pardavėjui pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.  

10. Konfidencialumas 
10.1. Šalys neturi teisės tretiems asmenims atskleisti informacijos, kurią 

atitinkama Šalis sužinojo dėl to, kad sudarė ir (arba) vykdė Sutartį, 
įskaitant kompiuterių programines įrangas, duomenų rinkinius, 
apdorojimo algoritmus ir pranešimus, kurie buvo naudojami Sutarties 
vykdymo laikotarpiu, ir privalo (pagal savo galimybes) užkirsti kelią 
tokios informacijos atskleidimui, išskyrus tuos atvejus, kuomet tokia 
informacija turi būti atskleidžiama remiantis teisės aktais. 

11. Pranešimai 
11.1. Laikoma, kad visas su Sutartimi susijęs susirašinėjimas (pareiškimai, 

sutikimai, patvirtinimai ir pan.) atliekamas pagal Sutarties nuostatas, 
jei jis kitai Šaliai siunčiamas paštu arba elektroninėmis ryšio 
priemonėmis, naudojantis Sutartyje pateikta kontaktine informacija 
arba kontaktine informacija, kuri kitai Šaliai buvo pateikta raštu. 

12. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas 
12.1. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.  
12.2. Visus nesutarimus ir ginčus dėl Sutarties Šalys sprendžia derybomis. 

Neišsprendus ginčo derybomis, jį sprendžia Pardavėjo buveinės, 
registruotos viešame registre, vietos teismas.  
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