VIDAUS NAUDOJIMO

ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO-PARDAVIMO (PERSIUNTIMO PASLAUGOS) SUTARTIES
SU GAMINANČIU VERSLO KLIENTU BENDROSIOS SĄLYGOS

1.
2.
3.
4.

Šioje Sutartyje vartojama sąvoka „Klientas“ atitinka „elektros energijos vartotojo“ bei „gaminančio vartotojo“ sąvokas, vartojamas
Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatyme, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – AEIĮ), Elektros energijos
tiekimo ir naudojimo taisyklėse (toliau – EETNT) ir kituose teisės aktuose, kartu su visomis iš to kylančiomis teisėmis bei pareigomis.
ESO teikiamos elektros energijos persiuntimo paslaugos kokybė turi atitikti Sutarties bei galiojančių Lietuvos Respublikos standartų
reikalavimus.
Sutarties bendrosios sąlygos yta tipinės, viešai skelbiamos www.eso.lt internetiniame puslapyje.
Sutarties specialiosios sąlygos įsigalioja Klientui pasirašius. Tuo atveju, jei Klientas nepasirašo Sutarties specialiųjų sąlygų, bet
apmoka už suvartotą elektros energiją objektuose, nurodytuose Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priede, pirmą PVM sąskaitą faktūrą,
laikoma, kad Klientas sutinka su Sutarties specialiosiomis ir bendrosiomis sąlygomis ir Sutartis yra pasirašyta.

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
ESO įsipareigoja:
suteikti Kliento objektams persiuntimo paslaugą;
ne vėliau kaip iki 6 poataskaitinio laikotarpio darbo dienos pateikti Klientui mokėjimo dokumentą už suteiktą persiuntimo paslaugą ir
kitas susijusias paslaugas pagal Kliento pateiktus elektros apskaitos prietaisų rodmenų pažymą (toliau – Pažyma). ESO pateikia
mokėjimo dokumentą Klientui vienu iš šių būdų: savitarnos svetainėje www.manogile.lt, elektroniniu būdu, išsiunčia jį paštu paskutiniu
Kliento pateiktu adresu ar kitu Šalių suderintu būdu;
7. pateikti Klientui apmokėjimo dokumentą už paslaugas, susijusias su elektros energijos persiuntimo nutraukimu, apribojimu bei
atnaujinimu EETNT bei kituose teisės aktuose numatytais atvejais (pagal ESO nustatytus įkainius, jeigu teisės aktai nenustato kitaip);
8. diegti, naudoti ir prižiūrėti jai priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos elektros energijos apskaitą bei eksploatuoti ir prižiūrėti
elektros apskaitos prietaisus ir jų prijungimo schemoje naudojamus įrenginius ir įtaisus: įrengti, keisti bei pateikti metrologinei patikrai
elektros apskaitos prietaisus ir srovės matavimo transformatorius, kurie yra ESO nuosavybė. Įgyvendindama šias prievoles, ESO gali
įdiegti Klientui galios ribojimo priemones, kurios neleistų viršyti Klientui suteiktos leistinosios naudoti galios;
9. Kliento reikalavimu atlyginti Kliento patirtus tiesioginius nuostolius, kai dėl ESO kaltės Klientui nutraukiamas ar apribojamas
persiuntimas arba elektros energijos kokybės parametrai persiuntimo paslaugos vietoje neatitinka nustatytų norminių teisės aktų
reikalavimų, EETNT nustatyta tvarka ir atvejais ESO neatsako už elektros persiuntimo patikimumą bei jo kokybę, kai tai įvyksta dėl
stichinių gamtos reiškinių (potvynio, perkūnijos, apšalo, audros, ižo ir pan.), gaisro, trumpųjų jungimų gretutiniame tinkle (kai
persiuntimas atstatomas automatikos pagalba), trečiųjų asmenų veiksmų (elektros įrenginių vagystės ar gadinimo ir pan.),
persiuntimo sutrikimų, įvykusių dėl blogos eksploatacijos ar gedimų Klientui arba trečiajai šaliai priklausančiame elektros tinkle, kai
elektros energijos nutraukimo trukmė neviršija Klientui suteiktos aprūpinimo elektros energija patikimumo kategorijos ir kitais EETNT
bei kituose teisės aktuose nustatytais atvejais;
10. nutraukti ar apriboti persiuntimą tik Sutartyje bei teisės aktuose nustatytais atvejais.
5.
6.

Klientas įsipareigoja:
11. informuoti savo pasirinktą nepriklausomą elektros energijos tiekėją apie tai, kad Klientas yra gaminantis vartotojas, valdantis šioje
Sutartyje nurodytame objekte (objektuose) elektros energiją generuojančius įrenginius;
12. užpildyti ESO nustatytos formos Pažymą, joje užrašydamas elektros apskaitos prietaisų rodmenis, taip pat kitus Pažymos duomenis
ir pateikti ESO vienu iš nurodytų būdų: prisijungęs prie ESO savitarnos svetainės www.manogile.lt atvykęs į klientų aptarnavimo
centrą ar kitu ESO nustatytu būdu;
13. sumokėti ESO už suteiktą persiuntimo paslaugą (sunaudotą ir/ar į ESO tinklą perduotą) energiją, taip pat už paslaugas, susijusias su
elektros energijos persiuntimo nutraukimu, apribojimu bei atnaujinimu, pagal ESO pateiktą apmokėjimo dokumentą;
14. esant ESO prašymui, pateikti numatomus pirkti arba pateikti į elektros tinklą elektros energijos kiekius pagal ESO pateiktus
laikotarpius ir ESO nustatytą formą;
15. iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio darbo dienos savitarnos svetainėje www.manogile.lt, raštu, el. paštu ar klientų aptarnavimo
telefonu 1802 informuoti ESO (arba ESO kontaktinį asmenį rekvizituose nurodytu telefonu) apie tai, kad tam tikru ataskaitiniu
laikotarpiu elektros energijos nenaudos;
16. nekeisti elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos ir atvado prijungimo schemų;
17. leisti ESO darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, matuoti naudojamą elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus
elektros energijos parametrus, kontroliuoti elektros energijos vartojimo režimą, įrengti, keisti, eksploatuoti elektros apskaitos
prietaisus bei elektros energijos apskaitos schemų elementus, esančius vartotojo patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų plombas,
nustatyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis teisės aktų nustatyta tvarka;
18. leisti ESO ar organizacijos, prižiūrinčios ESO automatizuotą elektros energijos apskaitos sistemą, darbuotojams, pateikusiems
pažymėjimus, atlikti automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos aparatinės įrangos būklės patikrinimą ir remontą;
19. atsižvelgiant į suteiktą aprūpinimo elektros energija patikimumo kategoriją, turėti tinkamai įrengtas technines priemones, reikalingas
technologiniams procesams saugiai sustabdyti ir galimiems nuostoliams išvengti ar maksimaliai juos sumažinti dėl galimo persiuntimo
nutraukimo, apribojimo ar kitokio sutrikdymo, o pastarajam įvykus – imtis priemonių nuostoliams išvengti ar juos sumažinti, taip pat
atitinkamai apsaugoti savo elektros tinklus, kitokius įrenginius ir prietaisus atitinkama apsauga. Elektros energijos persiuntimo
nutraukimu laikomi tie atvejai, kai elektros energijos persiuntimas Kliento objektui nutraukiamas iš visų įrengtų elektros energiją
Kliento objektui tiekiančių elektros linijų;
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20. užtikrinti tinkamą Elektros energijos tiekimo sąlygų ir elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo aktuose jam priskirtų elektros tinklų,
kitokių įrenginių ir prietaisų būklę ir jų eksploatavimo saugumą, laikytis ESO nustatyto elektros energijos naudojimo režimo, taip pat
nedelsdamas pranešti ESO apie avariją, gaisrą, elektros apskaitos prietaisų bei elektros apskaitos schemos elementų gedimus ar
kitokius pažeidimus naudojant elektros energiją;
21. kai tik paaiškėja, nedelsiant informuoti ESO apie visus elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų gedimus,
elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų, kitų su elektros apskaita susijusių plombuojamųjų vietų plombų
pažeidimus ar nutraukimus, taip pat apie nepagrįstą esminį pagal elektros apskaitos prietaisus elektros energijos suvartojimo
sumažėjimą arba padidėjimą. Už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei plombų,
uždėtų EETNT nurodytose vietose, periodinį stebėjimą ir EETNT nustatytais atvejais ESO informavimą apie pastebėtus šių prietaisų,
įrangos gedimus ir plombų pažeidimus atsako Klientas;
22. perleisdamas, išnuomodamas objektą arba nutraukdamas nuomos sutartį, Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede išvardintiems
objektams, prieš 30 dienų apie tai raštu ar prisijungus prie savitarnos svetainės www.manogile.lt informuoti ESO ir pateikti prašymą
nutraukti Sutartį tam objektui. Prašyme turi būti nurodyti objekto elektros apskaitos prietaisų rodmenys, patvirtinti Kliento bei naujojo
objekto savininko ar teisėto valdytojo (jei tokie yra) parašais, bei pateikti tinkamai įformintą objekto perleidimą ar objekto valdymo
teisės netekimą patvirtinantį dokumentą. Tuo atveju, kai Klientas perleidžia savo objektą su generavimo šaltiniu kitam asmeniui, už
sukauptą kiekį nėra jam mokama. Naujam objekto savininkui Kliento (buvusio objekto savininko) sukaupti elektros energijos kiekiai
taip pat neperkeliami ir jam už tai nemokama;
23. pasirinkęs kitą nepriklausomą tiekėją ir nutraukdamas Sutartį, paskutinę Sutarties galiojimo dieną užfiksuoti elektros apskaitos
prietaisų rodmenis, ESO nustatytos formos pažymoje ir pateikti ją ESO. ESO ir (ar) būsimas nepriklausomas tiekėjas turi teisę
patikrinti elektros apskaitos prietaiso rodmenis, juos užfiksuodami rodmenų fiksavimo akte, kurį pasirašo nepriklausomas tiekėjas ir
(ar) ESO ir Klientas;
24. pasirinkęs kitą nepriklausomą tiekėją ir nutraukdamas šią Sutartį, ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo rodmenų užfiksavimo
datos, pateikti ESO rodmenų fiksavimo duomenis (pažymą arba aktą). Tais atvejais, kai elektros apskaitos prietaisai prijungti prie
ESO automatizuotos rodmenų nuskaitymo sistemos, ESO pati nuskaito elektros apskaitos prietaisų rodmenis paskutinę dieną prieš
tiekėjo pasikeitimą, jeigu šalys nesusitaria kitaip;
25. raštuose, elektros apskaitos prietaisų rodmenų pažymoje, mokėjimo pavedimuose ir kituose dokumentuose įrašyti šioje Sutartyje
nurodytą Kliento kodą;
26. neatsiskaitęs už persiuntimo paslaugą Sutartyje nustatyta tvarka, sumokėti ESO 0,03 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo
laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Klientas, gavęs mokėjimo dokumentą, delspinigius privalo
sumokėti kartu su po delspinigių priskaičiavimu mokama įmoka už persiuntimo paslaugą, suteiktą per ataskaitinį laikotarpį;
27. viršijęs nustatytą leistinąją naudoti galią, už viršytą galios dalį papildomai sumokėti ESO mokestį teisės aktų nustatyta tvarka. Mokestį
Klientas privalo sumokėti pagal ESO pateiktą apmokėjimo dokumentą.
PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINA IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS
28. už ESO suteiktą persiuntimo paslaugą, taip pat už kitas su elektros energijos persiuntimu susijusias paslaugas Klientas atsiskaito su
ESO teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuotomis ir/ar viešai paskelbtomis kainomis bei tarifais (atvejai, kai ESO kainos ir tarifai turi
būti skelbiami viešai, yra nustatyti teisės aktais);
29. pakeitus persiuntimo paslaugos kainas, naujoji persiuntimo paslaugos kaina įsigalioja ir tampa privaloma Sutarties šalims nuo teisės
aktuose nurodytos datos. Apie persiuntimo paslaugos kainos pakeitimą ESO papildomai skelbia viešai savo interneto tinklalapyje ir
kitomis priemonėmis;
30. Klientas turi teisę pasirinkti persiuntimo paslaugos tarifą ESO visuomeninės elektros energijos ir persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų
bei jų taikymo tvarkose nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
31. atsiskaitymo už persiuntimo paslaugą terminas yra nurodytas Sutarties specialiosiose sąlygose. Už kitas su elektros energijos
persiuntimu susijusias paslaugas Klientas atsiskaito ESO pateiktuose apmokėjimo dokumentuose nurodytais terminais.
ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIO APSKAITYMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA
32. Klientui suteiktos persiuntimo paslaugos kiekis nustatomas pagal elektros apskaitos prietaisų rodmenis. Klientas neprivalo pateikti
objektų elektros apskaitos prietaisų rodmenų, jei jis susitarė su ESO, kad persiuntimo paslaugos kiekius šiuose objektuose nuskaito
ESO automatizuotų sistemų pagalba ar kiekis nustatomas pagal vidutinį mėnesio suvartojimą. Šiuo atveju ESO atlieka Kliento
apmokėjimų sutikrinimą su elektros apskaitos prietaisų rodmenimis ne rečiau kaip vieną kartą per metus ir įvertinusi juos išrašo
patikslintą apmokėjimo už suteiktą persiuntimo paslaugą dokumentą arba gali tai įvertinti kito ataskaitinio laikotarpio apmokėjimo
dokumentuose.
33. ESO pateikia Klientui apmokėjimo dokumentą, vadovaudamasi šioje Sutartyje nustatytais suteiktos persiuntimo paslaugos kiekio
apskaičiavimo būdais arba Kliento Pažymoje deklaruotais, ESO nuskaitytais ar nurašytais elektros apskaitos prietaisų rodmenimis.
Jei Pažymoje deklaruoti ir ESO nuskaityti ar nurašyti rodmenys skiriasi, apmokėjimo dokumentas išrašomas pagal ESO nuskaitytus
ar nurašytus elektros apskaitos prietaisų rodmenis.
34. Tuo atveju, kai elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, Klientui papildomai
apskaičiuojamos nesutampančios dalies elektros persiuntimo sąnaudos. Elektros energijos sąnaudos, susidarančios elektros
tinkluose, kituose įrenginiuose ir prietaisuose, esančiuose nuo elektros energijos tiekimo vietos iki elektros apskaitos prietaisų
įrengimo vietos, pridedamos/atimamos (priklausomai nuo elektros tinklo tarp persiuntimo vietos ir elektros apskaitos prietaisų
įrengimo vietos nuosavybės) prie/iš elektros apskaitos prietaisais nustatyto persiųsto elektros energijos kiekio. Elektros energijos
sąnaudos, suderinus nesutampančios elektros tinklo dalies duomenis su Klientu, apskaičiuojamos pagal ESO patvirtintą metodiką ir
Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede (Elektros energijos tiekimo sąlygų ir elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo aktas) pateiktais
duomenimis elektros sąnaudų skaičiavimui.
35. Suteiktos persiuntimo paslaugos kiekis objektuose, kai nėra įrengti elektros apskaitos prietaisai, nustatomas pagal objektuose įrengtų
elektros imtuvų leistinąją naudoti galią ir darbo valandų kiekį, nurodytus Sutarties specialiųjų sąlygų 2 (Elektros energijos tiekimo
sąlygų ir elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo aktas).
36. Jei kliento objektas yra daugiabučio gyvenamojo namo/statinio patalpose, ir įmokas už bendroms šio daugiabučio namo/statinio
reikmėms persiųstą elektros energiją paskirsto ESO, įmokos suma įtraukiama į Klientui pateikiamą apmokėjimo dokumentą.
37. Už perskaičiuotą persiuntimo paslaugą bei kitas su persiuntimu susijusias paslaugas Klientas atsiskaito pagal išrašytą patikslintą
apmokėjimo dokumentą arba kito ataskaitinio laikotarpio apmokėjimo dokumentą, kuriuose turi būti įvertinti nustatyti netikslumai.
38. Teisės aktais nustačius kitokius rodmenų deklaravimo bei atsiskaitymo terminus, taikomi teisės aktuose nustatyti terminai.
39. Klientas už persiuntimo paslaugą, suteiktą per ataskaitinį laikotarpį, taip pat netesybas (delspinigius) turi sumokėti iki Sutarties
specialiosiose sąlygose nustatyto termino. Visi mokėjimai laikomi atlikti nuo pinigų įskaitymo į ESO banko sąskaitą dienos. Kliento
mokėjimai už persiuntimo paslaugą įskaitomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytu eiliškumu: netesybos (delspinigiai),
skola už praėjusio laikotarpio suteiktą persiuntimo paslaugą, einamieji mokėjimai už suteiktą persiuntimo paslaugą.
40. Klientui praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas Sutarties sąlygas, taip pat jei Klientui pradėtos bankroto, restruktūrizavimo
ar likvidavimo procedūros ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad Klientas nevykdys savo prievolių pagal sudarytą
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Sutartį, ESO turi teisę pareikalauti Kliento pateikti visų savo prievolių pagal Sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo arba kitų
atsiskaitymo garantijų (mokėti iš anksto (avansu), nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir (ar) atsiskaitymo terminus, kt.).
41. Tuo atveju, jei dėl Sutarties 37 punkte nurodytų aplinkybių ESO pateikia Klientui reikalavimą atsiskaityti avansu, Klientas moka
avansu už kitą ataskaitinį laikotarpį ne vėliau kaip likus 3 (trims) kalendorinėms dienoms iki naujo ataskaitinio laikotarpio pradžios.
Išankstinio apmokėjimo dydis yra lygus praėjusio mėnesio įmokos už Kliento objektams suteiktą persiuntimo paslaugą dydžiui. Jei
einamąjį mėnesį suteiktos persiuntimo paslaugos kiekis yra didesnis už praėjusio mėnesio suteiktą persiuntimo paslaugos kiekį, tai už
viršijantį suteiktos persiuntimo paslaugos kiekį Klientas sumoka Sutarties 39 ir 40 punktų nustatyta tvarka. Jei einamąjį mėnesį
suteiktos persiuntimo paslaugos kiekis mažesnis už praėjusį mėnesį sunaudotą elektros energijos kiekį, tai likusi išankstinio mokėjimo
suma įskaitoma į kito mėnesio išankstinį apmokėjimą.
PRIEVOLIŲ VYKDYMO SUSTABDYMAS
42. ESO gali sustabdyti savo prievolių vykdymą, nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą EETNT ar kituose teisės aktuose
nustatytais atvejais ir tvarka. Pranešimus apie elektros energijos persiuntimo nutraukimą ESO siunčia paskutiniu Kliento pateiktu
ESO adresu.
SUTARTIES GALIOJIMAS
43. Sutarties galiojimo terminas nurodytas Sutarties specialiosiose sąlygose.
44. Sutarties gali būti atsisakoma per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo (jei teisės aktai nenustato kitaip) apie tai raštu
pranešus ESO. Sutarties nutraukimo ir atsisakymo atveju, ir iki Sutarties nutraukimo dienos pranešęs elektros apskaitos prietaisų
rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją bei visiškai atsiskaitęs su ESO. Klientas sutinka, kad Sutartis būtų pradėta
vykdyti jos sudarymo dieną, t. y. nepasibaigus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų atsisakymo nuo Sutarties terminui.
45. Sutartis Kliento objekto, kuriam teikiama persiuntimo paslauga, atžvilgiu pasibaigia Klientui pardavus ar kitaip perleidus tą objektą,
taip pat netekus jo valdymo teisės (nutraukus nuomos, panaudos sutartis ir kt.), kai Klientas pateikia ESO tinkamai įformintą objekto
perleidimą ar objekto valdymo teisės netekimą patvirtinantį dokumentą bei prašymą nutraukti Sutartį tam objektui, nurodant objekto
elektros apskaitos prietaisų rodmenis, patvirtintus Kliento bei naujojo objekto savininko ar teisėto valdytojo (jei tokie yra) parašu. Nuo
šio momento ESO turi teisę nutraukti elektros energijos persiuntimą parduoto ar kitaip perleisto Kliento objekto atžvilgiu ir išmontuoti
elektros apskaitos prietaisus, elektros apskaitos schemos elementus bei atvadą teisės aktų nustatyta tvarka.
46. Klientas turi teisę nutraukti šią Sutartį apie tai raštu įspėjęs ESO prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir iki Sutarties nutraukimo
dienos pranešęs elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją.
47. Klientas, ketindamas pirkti elektros energiją iš nepriklausomo tiekėjo, privalo apie tai raštu ar prisijungęs prie savitarnos svetainės
www.manogile.lt pranešti ESO ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų (teisės aktams nustačius kitus terminus – teisės aktuose
nurodytu terminu) iki sutarties su nepriklausomu tiekėju sudarymo ar įsigaliojimo. Pranešime turi būti nurodyta visa reikalinga
informacija: tiekėjo pakeitimo ir Kliento su tiekėju sudarytos sutarties įsigaliojimo ar pasibaigimo (nutraukimo) data, Kliento objektai,
Kliento ir nepriklausomo tiekėjo rekvizitai, Kliento ir tiekėjo sudarytos sutarties galiojimo terminas (pranešime turi būti nurodoma
sutarties galiojimo trukmė arba pateikiama informacija, kad sutartis neterminuota; tuo atveju, jei sutartis sudaroma su pratęsimo
galimybe, šios sąlygos turi būti atskleistos pranešime). Klientas ir nepriklausomas tiekėjas gali pateikti ESO bendrą pranešimą arba
turi pateikti atskirus pranešimus.
48. Jei pranešime nurodyta tiekėjo pakeitimo ir Kliento bei tiekėjo sudarytos sutarties įsigaliojimo data yra ankstesnė nei 30 kalendorinių
dienų nuo pranešimo pateikimo, ESO perskaičiuoja pranešime nurodytą terminą ir apie tai informuoja Klientą ir tiekėją.
49. Sutarties nutraukimas nepanaikina Kliento prievolės sumokėti už persiuntimo paslaugą, netesybas (delspinigius) bei kitus Sutartyje ar
teisės aktuose numatytus mokėjimus, atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl prievolių neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.
50. Jei Klientas pranešė, kad nutraukia šią Sutartį, ESO nuo pranešime nurodytos datos, kuri negali būti ankstesnė nei pasibaigs 30
(trisdešimties) dienų įspėjimo terminas, nurodytas Sutarties 46 punkte, nutraukia elektros energijos persiuntimą ir turi teisę išmontuoti
elektros apskaitos prietaisus, elektros apskaitos schemos elementus bei atvadą teisės aktų nustatyta tvarka.
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
51. Klientui iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio darbo dienos nepateikus elektros apskaitos prietaisų rodmenų, ESO turi teisę 1 (pirmą)
poataskaitinio laikotarpio darbo dieną pati išrašyti nustatytos formos apmokėjimo dokumentą pagal Kliento objektams per mėnesį
teikiamos persiuntimo paslaugos vidutinį kiekį arba pati patikrinti ir nurašyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis. Pastaruoju atveju
Klientas sumoka ESO už kiekvieno objekto elektros apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo paslaugą pagal ESO pateiktą
apmokėjimo dokumentą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo apmokėjimo dokumento už minėtą paslaugą
pateikimo dienos. Klientas, informavęs ESO, kad elektros energijos per atitinkamą laikotarpį nenaudos, privalo sumokėti šį mokestį,
jei ESO atstovai, patikrinę Kliento elektros apskaitos prietaisus, nustato elektros energijos naudojimo faktą.
52. Už Sutarties ar kitų teisės aktų reikalavimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Sutarties šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
53. Elektros apskaitos prietaisai ir žemos įtampos įrenginiuose įrengti srovės matavimo transformatoriai yra ESO nuosavybė. Elektros energijos
apskaitos skydas (-ai) ir kita elektros energijos apskaitos schemoje (-se) įrengta įranga (bandymo gnybtynai, srovės, išskyrus įrengtus žemos
įtampos įrenginiuose, ir įtampos matavimo transformatoriai, sujungimo laidininkai, apskaitos schemos elementų apdangalai ir pan.)
nuosavybės teise priklauso tai Sutarties šaliai, kurios įrenginiuose yra elektros apskaitos įrengimo taškas, nurodytas Sutarties specialiųjų
sąlygų 2 priede (Elektros energijos tiekimo sąlygų ir elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo aktas).

54. ESO sudaro ir vykdo Kliento objektų elektros energijos ir galios apribojimų ir avarinių atjungimų grafikus, vadovaudamasi Laikino
elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygų ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir
atlyginimo tvarkos aprašo nuostatomis. Elektros energijos ir galios apribojimų ir avarinių atjungimų grafikai sudaromi ir objekto faktinė
naudojama galia ribojama pagal ESO atliktus apkrovų, galios srautų ir įtampų periodinius minimumų ir maksimumų kontrolinius
matavimus. Grafikų sudarymo tvarka ir Kliento informavimo apie įtraukimą į grafikus bei elektros energijos ar galios apribojimų,
avarinių atjungimų vykdymą tvarka nustatyta šiame punkte nurodytame teisės akte. Pakeitus šį teisės aktą, vadovaujamasi pakeisto
teisės akto nuostatomis.
55. Kai transformatorių pastotę, skirstyklą ar transformatorinę aptarnauja ESO ir Kliento darbuotojai (kai atsakomybės ribos yra ant 10 kV
įtampos įrenginių arba ant galios transformatoriaus 0,4 kV įtampos išvadų prijungimo gnybtų, 0,4 kV įvadinių komutavimo aparatų
arba ant 0,4 kV renkamų šynų), saugiam darbų atlikimui ir operatyviniam įrenginių aptarnavimui tarp ESO ir Kliento pasirašomi
Elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatai, kurie laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties nutraukimas
nenutraukia Elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatų galiojimo, nebent Šalys dėl to atskirai susitaria kitaip.

VIDAUS NAUDOJIMO
4
56. Sutarties nuostatos, reglamentuojančios elektros apskaitos prietaisų ir kitų apskaitos elementų įrengimą ir eksploatavimą,
netaikomos, jei Kliento objektuose sunaudotos elektros kiekis apskaitomas be elektros apskaitos prietaisų pagal Sutarties specialiųjų
sąlygų 2 ir 3 prieduose nurodytus duomenis.
57. Sutarties nuostatos, reglamentuojančios elektros apskaitos prietaisų rodmenų deklaravimą netaikomos, jei Klientas vartoja elektros
energiją tik daugiabučio gyvenamojo namo/statinio patalpų bendroms reikmėms.
58. ESO esami ar būsimi reikalavimai pagal Sutartį įstatymų nustatyta tvarka gali būti perleisti ar įkeisti tretiesiems asmenims be atskiro
Kliento sutikimo. ESO apmokėjimo dokumentų už suteiktą persiuntimo paslaugą išrašymas ir/ar administravimas, kitos ESO teisės ir
pareigos (elektros apskaitos prietaisų plombavimas, rodmenų nurašymas ir pan.) gali būti perleista tretiesiems asmenims be atskiro
Kliento sutikimo. Teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus ESO ar pasikeitus ESO teisiniam statusui, ESO teisių perėmėjas
automatiškai tampa Sutarties šalimi vietoje ESO nuo teisių perėmimo momento.
59. Klientui tinkamai nevykdant šioje Sutartyje nurodytų jam priklausančių mokėjimų, ESO turi teisę informaciją apie Klientą ir jo
įsiskolinimą skelbti viešai, taip pat šiuos duomenis įtraukti į asmenų skolų registrus. ESO turi teisę be Kliento sutikimo pavesti
tretiesiems asmenims atlikti su skolos išieškojimu susijusius veiksmus (priminimų bei raginimų siuntimą ir/ar įteikimą, duomenų apie
Klientą ar jo įsiskolinimą tvarkymą bei skelbimą viešuose sąrašuose, ieškinių pateikimą ir pan.), taip pat perleisti visą kreditorinį
reikalavimą ar jo dalį tretiesiems asmenims. Klientas įsipareigoja atlyginti su skolos išieškojimu susijusias pagrįstas ESO išlaidas.
60. Sutartis gali būti pakeista, papildyta tik raštišku šalių susitarimu. Siūlymai pakeisti, papildyti pasirašytą Sutartį nenutraukia jos
galiojimo. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo sąlygos, nustatytos Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede, gali būti pakeistos Šalių
raštišku susitarimu.
61. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Sutarties šalių susitarimu, taip pat bet kuri šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešusi kitai šaliai. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos civiliniam kodekse
bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
62. Tuo atveju, jei Klientas perleidęs objektą vengia ar dėl kitų priežasčių nenutraukia ESO Sutarties, Sutartis gali būti nutraukta naujojo
savininko prašymu be atskiro pranešimo Klientui.
63. Klientas subsidiariai atsako už perleidusio objektą asmens prievolės atsiskaityti su ESO už suteiktą persiuntimo paslaugą ir su tuo
susijusias paslaugas įvykdymą. Tuo atveju, jei Klientas objektą perleidžia kito asmens nuosavybėn, tačiau Klientas nustatyta tvarka
nenutraukia sudarytos Sutarties, o naujasis objekto savininkas savo vardu su ESO nesudaro naujos Sutarties, Klientas iki naujos
sutarties sudarymo atsako už prievolės atsiskaityti su ESO įvykdymą.
64. Sutarties šalių tarpusavio santykiai, nenumatyti šioje Sutartyje, reglamentuojami Lietuvos Respublikos įstatymais, EEĮ, AEIĮ, EETNT
bei kitais teisės aktais.
65. ESO šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus pranešimus Klientui gali paskelbti viešai (vietos ar centrinėje
spaudoje, per radiją ar kitaip per visuomenės informavimo priemones), pranešti Klientui raštu (paštu, per kurjerį, faksimiliniu ryšiu,
elektroniniu paštu ar kitu būdu) arba telefonu. Klientas apie adreso ir kitų rekvizitų pasikeitimą, apie patalpų paskirties pasikeitimą,
taip pat kitais Sutarties ar teisės aktų nustatytais atvejais ESO informuoja tiesiogiai raštu (paštu, per kurjerį, el. paštu ar kitu būdu).
66. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami Sutarties šalių tarpusavio sutarimu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos kompetentingose institucijose ir/ar teisme.
67. Visi priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys. Ši Sutartis surašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną
kiekvienai Sutarties šaliai.
68. Įsigaliojus Sutarčiai netenka galios visos ankstesnės sutartys, pasirašytos tarp ESO ir Kliento dėl elektros energijos persiuntimo
Sutartyje numatytiems objektams Specialiųjų sąlygų 1 priede. Už ataskaitinį laikotarpį iki Sutarties pasirašymo Klientas atsiskaito
pagal ankstesnę sutartį.

