TRIŠALĖ ELEKTROS TINKLŲ ĮRENGIMO/PERKĖLIMO/REKONSTRAVIMO
SUTARTIS
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Sutarties sąvokos
Operatorius – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
Klientas – juridinis ar fizinis asmuo, kurio duomenys yra nurodyti šios Sutarties Specialiosiose sąlygose
bei Bendrųjų sąlygų dalyje „Šalių rekvizitai ir parašai“, pageidaujantis rekonstruoti ar perkelti Operatoriui
priklausančius skirstomuosius tinklus, įrengti skirstomuosius tinklus, reikalingus prijungti elektros
energijos įrenginius prie Operatoriaus elektros tinklų jungiantis elektros energijos įrenginius prie
Operatoriaus elektros tinklų, arba esamas klientas, pageidaujantis padidinti elektros įrenginių leistinąją
naudoti ar generuoti galią.
Rangovas – Kliento pasirinktas Statybos įstatyme, Energetikos įstatyme, Įstatyme, Elektros įrenginių
įrengimo bendrosiose taisyklėse, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse ir kitus Operatoriaus
nustatytus reikalavimus atitinkantis ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis
juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos
sutartį), atliekantis Kliento elektros energijos įrenginių prijungimo prie Operatoriaus elektros tinklų,
Kliento leistinosios generuoti galios padidinimo ar Operatoriui priklausančių skirstomųjų tinklų
rekonstravimo ar perkėlimo Darbus.
Šalys – Operatorius, Klientas ir Rangovas.
Sutartis – ši Sutartis, susidedanti iš Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų, kurios sudaro vientisą ir
nedalomą dokumentą bei negali būti taikomos ir (ar) aiškinamos atskirai.
Projektas – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti techninį
projektą, darbo projektą, techninį darbo projektą ir / ar kitus privalomus pagal galiojančius teisės aktų
reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo statinio ar inžinerinių tinklų ir įrenginių statybos,
įrengimo ir / ar rekonstravimo (pertvarkymo) esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius),
technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas,
taip pat, kiek privalomai taikoma pagal galiojančius teisės aktus, atitinkantis statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktuali redakcija) ir kitų galiojančių
teisės aktų reikalavimus.
Prijungimo paslauga – Kliento elektros energijos įrenginių prijungimas prie Operatoriaus elektros tinklų,
leistinosios generuoti galios ar leistinosios naudoti galios padidinimas, Operatoriui priklausančių
skirstomųjų tinklų perkėlimas ar rekonstravimas ir kitos su tuo susijusios paslaugos bei darbai;
Darbai – Projekte nurodyti konkretūs darbai (Operatoriaus elektros tinklų statybos, montavimo,
rekonstravimo (pertvarkymo), įrenginių prijungimo, iškėlimo ir pan.) ir / ar jų dalys (Etapai), įskaitant
jiems atlikti Rangovo naudojamas perkamas medžiagas, Rangovo atliktini Sutartyje nustatytais terminais
ir sąlygomis.
Objektas – Kliento elektros energijos įrenginiai, kuriuos Klientas pageidauja prijungti prie Operatoriaus
elektros tinklų, arba kurių leistinąją naudoti ar generuoti galią Klientas pageidauja padidinti, taip pat
Operatoriui priklausantys skirstomieji tinklai, kuriuos Klientas pageidauja įrengti, perkelti ar rekonstruoti.
Garantinis terminas – atliktų Darbų, įskaitant visoms Darbų sudėtinėms dalims, skaičiuojant nuo Atliktų
darbų akto pasirašymo momento, suteikiamas kokybės garantinis terminas: statiniui – 5 (penkeri) metai,
paslėptiems statinio elementams (įskaitant kabelių movų sumontavimą) – 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo
nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų garantija skaičiuojant nuo
Atliktų darbų akto ir jo priedų pasirašymo dienos. Medžiagoms – 2 (dvejų) metų garantija, skaičiuojama
nuo statybos užbaigimo dokumento ir jo priedų pasirašymo dienos.
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Atliktų darbų aktas – Kliento, Rangovo ir Operatoriaus tarpusavyje pasirašomas, užbaigus Darbus,
nurodytus Projekte, bei Sutartyje aktas, kuriuo nustatoma, kad Darbai yra atlikti tinkamai, kokybiškai ir
laiku (išskyrus atvejus, kai tokiame dokumente konkrečiai pažymimi neatitikimai ir trūkumai bei tokių
neatitikimų ir trūkumų šalinimo terminai bei sąlygos, arba, kai Darbai atliekami su paslėptais trūkumais),
Kliento ir Rangovo perduodami ir Operatoriaus priimami.
Įstatymas – Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas.
Aprašas – Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 patvirtintas
Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas.
Metodika – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3235 patvirtinta Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika.
Prijungimo įmoka – pinigų suma, kuri yra nurodoma šios Sutarties Specialiose sąlygose ir kurią Klientas
sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus.
VERT – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.
Sutarties objektas
Sutartimi Operatorius įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais vykdyti Operatoriaus tinklų
Prijungimo paslaugos, bei atliekamų Darbų techninę priežiūrą, o Klientas įsipareigoja Sutartyje nustatyta
tvarka, pasitelkęs Rangovą atlikti skirstomųjų tinklų įrengimo, Objektui prijungti, leistinajai naudoti ar
generuoti galiai padidinti reikalingus Operatoriaus Darbus, Operatoriaus tinklų perkėlimo ar
rekonstravimo Darbus ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
Prijungimo paslaugos teikimo bei Darbų atlikimo tvarką, be šios Sutarties, taip pat reglamentuoja
Įstatymas, Aprašas, Metodika ir kiti susiję teisės aktai.
Prijungimo įmoka ir jos mokėjimo tvarka
Prijungimo įmoka yra lygi Kliento ir Rangovo tarpusavyje susitartai Objekto prijungimo prie Operatoriaus
tinklų, skirstomųjų tinklų įrengimo, Objektui prijungti, leistinajai naudoti ar generuoti galiai padidinti
reikalingų Operatoriaus tinklų įrengimo Darbų ar Operatoriaus tinklų perkėlimo ar rekonstravimo faktiškai
atliktų Darbų kainai.
Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodoma galutinė Operatoriui pateikta Prijungimo įmoka.
Klientas ir Rangovas prisiima visą riziką dėl su Sutarties vykdymu susijusių Kliento ir/ar Rangovo išlaidų
padidėjimo ar dėl to, kad Klientui ir/ar Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (padidės
įsipareigojimų vykdymo kaštai). Sutartyje numatyta Prijungimo įmoka tokiais atvejais nėra keičiama ar
perskaičiuojama, išskyrus kai yra nustatoma Operatoriaus kaltė. Klientas taip pat įsipareigoja ne vėliau nei
per 10 k.d. nuo sąskaitos faktūros pateikimo savo sąskaita pilnai kompensuoti visas su Prijungimo paslauga
ar atliekamais Darbais susijusias Operatoriaus patirtas išlaidas (jeigu tokių buvo). Klientui tinkamai
neatsiskaičius su Rangovu, visa atsakomybė tenka Klientui ir jokiomis sąlygomis ši Kliento pareiga negali
būti perleidžiama Operatoriui.
Darbų ir Prijungimo paslaugos vykdymas
Darbai pradedami vykdyti tik po to, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:
yra baigti projektavimo darbai, teisės aktų nustatyta tvarka Projektas yra suderintas ir patvirtintas
Operatoriaus bei kitų suinteresuotų šalių. Projektas Operatoriui turi būti pateikiamas elektroninio ryšio
priemonėmis;
yra gautas ir Operatoriui pateiktas statybą leidžiantis dokumentas (kai taikoma);
Klientas pateikia Operatoriui statybą leidžiantį dokumentą Kliento objekto statybai (kai taikoma).
Klientas, išrinkęs Rangovą Darbų atlikimui, per Specialiosiose sąlygose nurodytą terminą atlieka visus
Projekte nurodytus Darbus, pateikia visus reikalingus dokumentus Operatoriui tinkamam Darbų
įforminimui bei Elektros tinklų nuosavybės ribų akto parengimui.
Tais atvejais, kai iki Darbų pradžios ar Darbų teikimo metu atsiranda būtinybė Operatoriui gauti papildomą
informaciją ar dokumentus, reikalingus tinkamam Darbų atlikimui, Klientas savo lėšomis, rizika ir
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atsakomybe bei Operatoriaus nustatytu terminu privalo pateikti visą būtiną papildomą informaciją ir (ar)
dokumentus Operatoriui.
Kai atlikti ir tinkamai priimti visi Projekte, bei Sutartyje numatyti darbai ir Klientas įvykdo visus savo
įsipareigojimus, nurodytus šioje Sutartyje, Klientas neprieštarauja, jog esant galimybei Operatorius savo
nuožiūra tiesiogiai kreiptųsi ir gautų informaciją apie VERT išduotą pažymą1.
Operatoriui pareikalavus Kliento pateikti Objekto prijungimo darbo projektą, Klientas privalo jį pateikti
per Operatoriaus nurodytą protingą terminą2.
Kliento Objektas prie Operatoriaus elektros tinklų ilgalaikiam naudojimui prijungiamas po to, kai:
yra įvykdytos visos Operatoriaus išduotose prisijungimo sąlygose ir šioje Sutartyje Kliento elektros
įrenginių prijungimui nurodytos sąlygos ir reikalavimai;
Klientas pateikia Rangovo ar VERT Kliento Objekto elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo
pažymą (nuolatiniam, ilgalaikiam prijungimui).
Tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo pasikeičia teisės aktų nuostatos ir dėl šio pasikeitimo Klientui
atsiranda papildomų įpareigojimų, susijusių su Objekto įrengimu (statyba) ir (ar) prijungimu prie
Operatoriaus tinklų, šie papildomi įpareigojimai taikomi vykdant Sutartį3.
Kliento leistinoji naudoti ar generuoti galia, elektros energijos tiekimo patikimumas ir kitos prijungimo
sąlygos nurodomos Specialiosiose sąlygose ir Operatoriaus išduotose Kliento elektros įrenginių
prijungimo prie Operatoriaus elektros tinklų prisijungimo sąlygose.
Šalių teisės ir pareigos
Klientas įsipareigoja:
savo lėšomis, rizika ir atsakomybe būti tinkamai įgyvendinęs su projektavimo susijusius darbus: teisės
aktų nustatyta tvarka būti parengus ir suderinus su visomis kompetentingomis institucijomis, įstaigomis ir
organizacijomis ir (ar) kitais inžinerinių tinklų naudotojais ir (ar) savininkais Operatoriaus elektros tinklų,
reikalingų Kliento Objektui prijungti, statybos ir (ar) rekonstrukcijos Projektą4, projektinę sąmatą5;
savo lėšomis, rizika ir atsakomybe organizuoti Darbus, užtikrinant, kad į Projekte numatytų Darbų
projektinę sąmatą būtų įtrauktos visos išlaidos ir sąnaudos, reikalingos Projektui įgyvendinti bei
Prijungimo paslaugai suteikti;
savo lėšomis, rizika ir atsakomybe organizuoti Kliento Objekto projektavimą bei statymą, įskaitant Kliento
vidaus elektros tinklą, užtikrinti visų tam reikalingų teisės aktuose numatomų dokumentų parengimą,
leidimų, sutikimų, pritarimų ir (ar) suderinimų gavimą, tinkamą teritorijų planavimą, statybos,
aplinkosaugos ir kitų teisės aktų numatomų privalomų reikalavimų laikymąsi ir įgyvendinimą (kai
taikoma);
organizuoti Kliento vidaus tinklo ir Objekto vidaus instaliacijos prijungimui prie Operatoriaus elektros
tinklų reikalingų techninių dokumentų gavimą, Operatoriaus prašymu iki Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.1
papunktyje nurodytos Darbų pradžios pateikti Operatoriui Kliento statinio, kurio įrenginiai prijungiami
pagal šią Sutartį, arba įrenginio statybą leidžiantį dokumentą (jei jie privalomi pagal galiojančius teisės
aktus) (kai taikoma);
savo lėšomis įsirengti reikiamas apsaugas savo įrenginiams apsaugoti nuo Operatoriaus elektros tinklo
elektros energijos galios, įtampos ir dažnių pokyčių, nuokrypių ir svyravimų (kai taikoma);
Sumokėti Sutartyje nurodytą Prijungimo įmoką;

ar kito kompetentingo asmens dokumento, liudijančio apie Klientui nuosavybės teise priklausančių elektros įrenginių techninės būklės atitikimą teisės aktų reikalavimams
automatiniu nuotoliniu būdu ir ar gautų iš paminėtų institucijų tai patvirtinančius dokumentus.
2
Klientui vėluojant pateikti Operatoriui darbo projektą ir (ar) bent vieną darbo projekto dalį, Prijungimo paslaugos atlikimo terminas nukeliamas tiek, kiek Klientas vėlavo
pateikti darbo projektą ir/ar atitinkamą darbo projekto dalį.
3
Šalių susitarimu tokiu atveju Sutarties vykdymas be atskiro Operatoriaus pranešimo yra sustabdomas laikotarpiui nuo teisės aktų, nustatančių Klientui šiuos papildomus
įpareigojimus, įsigaliojimo iki šių papildomų Kliento įpareigojimų įvykdymo teisės aktų nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis.
4
įskaitant, bet neapsiribojant, kompetentingų institucijų ir (ar) kitų inžinerinių tinklų naudotojų ir (ar) savininkų specialiųjų reikalavimų ir (ar) prisijungimo sąlygų gavimą.
5
taip pat teisės aktų arba šioje Sutartyje nustatytais atvejais, arba Operatoriui pareikalavus – darbo projektą, teisės aktuose nustatytais atvejais gauti statybą leidžiantį
dokumentą, kitus reikalingus leidimus, sutikimus projektui vykdyti, ir perduoti projektą, projektinę sąmatą, darbo projektą, statybą leidžiantį dokumentą ir (ar) kitus
Prijungimo paslaugos įgyvendinimui būtinus dokumentus Operatoriui.
1
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6

jeigu ši Sutartis nutraukiama Kliento iniciatyva (nesant Operatoriaus kaltės) ar dėl Kliento kaltės, atlyginti
Operatoriui dėl Sutarties nutraukimo patirtus tiesioginius nuostolius;
neperleisti savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško Operatoriaus
sutikimo;
nedelsdamas informuoti Operatorių tuo atveju, jei dėl pasikeitusių aplinkybių prarandamas poreikis
Prijungimo paslaugai gauti arba paaiškėja, jog Įstatymo ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka Klientas ar
jo Rangovas negali atlikti Darbų6;
vykdyti kitas numatytas prievoles, įpareigojimus ir įsipareigojimus, numatytus Operatoriaus išduotose
Kliento elektros įrenginių prijungimo prie Operatoriaus elektros tinklų prisijungimo sąlygose, ir
galiojančiuose teisės aktuose;
atlikti visus teisės aktuose ir/ar šioje Sutartyje numatytus veiksmus ir/ar Darbus, reikalingus Prijungimo
paslaugos suteikimui, įskaitant bet neapsiribojant: žemės paviršiaus vertikalųjų planiravimą, darbų fronto
parengimą, objektų trukdančių darbų atlikimui pašalinimą ir kt.
Rangovas įsipareigoja:
vykdant darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų,
statybos reglamentų reikalavimų bei Projekto sąlygų, Sutarties;
perduoti Operatoriui užbaigtus Projekte nurodytus Darbus ir ištaisyti trūkumus, nustatytus darbų priėmimo
– perdavimo metu ir / ar per Garantinį terminą;
apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi darbų
atlikimui pagal Projektą;
užtikrinti, kad visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai būtų naudojami iš viešai www.eso.lt
tinklapyje, skiltyje „Partneriams“, paskelbto sąrašo, būtų nauji, anksčiau nenaudoti ir nebūtų pagaminti
anksčiau kaip prieš 2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo objekto darbų užbaigimo dienos, atitiktų Lietuvos
Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar
kokybės pažymėjimus);
įrengti inžinerinius tinklus pagal Projektą, vadovaujantis techniniais rodikliais, nurodytais objektų
projektavimo techninėse užduotyse bei pridedamose schemose;
per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo raštu, informacinėje sistemoje ar kitomis ryšio
priemonėmis pranešti Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytais Operatoriaus kontaktais darbų vadovų
pavardes, kontaktinius duomenis;
užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo darbuotojai turėtų
reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą darbams atlikti;
atsakyti ir padengti nuostolius trečiosioms šalims, jei pažeistos jų teisės ar interesai dėl Kliento ir/ar
Rangovo kaltės bei atlyginti Operatoriui visus nuostolius, kuriuos Operatorius patyrė dėl Kliento ir/ar
Rangovo netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų (įskaitant, bet neatsiribojant, Sutartyje nurodytų
terminų praleidimą);
suteikti Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytiems Operatoriaus atstovams, darbų techniniams
prižiūrėtojams ir Projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti pilną priėjimą bet kuriuo metu
prie visų statybvietės dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir Darbo kokybę ir tikrinti
Darbų vykdymo eigą;
prieš 3 (tris) darbo dienas dienas raštu, informacinėje sistemoje ar kitomis ryšio priemonėmis informuoti
Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą Operatoriaus atstovą apie numatomą statybos pradžią arba
informuoti / pateikti statinio statybos darbų vadovą per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos
valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (kai taikoma). Pavėlavus Rangovas privalo kompensuoti
išlaidas Operatoriui dėl pavėluoto duomenų pateikimo apie numatomą statybos pradžią

ir (ar) paaiškėja kitos aplinkybės, turinčios esminės reikšmės šios Sutarties sudarymui ir įgyvendinimui.
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visiškai atsakyti už subrangovų ir kitų pasitelktų ūkio subjektų veiklą;
gauti leidimą žemės kasimo darbams (jei reikalinga);
atliekant darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkosaugos, gaisrinės saugos ir saugos
darbe teisės aktų reikalavimų; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus (čia ir toliau Sutartyje Rangovo
darbuotojais laikomi ir Rangovo laikinieji darbuotojai) šiais klausimais; užtikrinti visų asmenų, kurie turi
teisę būti Rangovo veiklos teritorijoje, saugą darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, apšviesti, saugoti ir
stebėti atliekamus Darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje nekiltų grėsmė Rangovo, Operatoriaus
darbuotojams ir tretiesiems asmenims bei jų turtui; atsiradus bet kokiam pažeidimui šiuo klausimu,
nedelsiant informuoti apie tai Operatorių ir atitinkamas institucijas. Visiškai atsakyti už šių reikalavimų
vykdymą;
atlikti žemės kasimo darbus, sukomplektuoti ir pateikti medžiagas, reikalingas pastatytų inžinerinių tinklų
prijungimui prie veikiančių inžinerinių tinklų;
atliekant pastatytų inžinerinių tinklų prijungimo prie veikiančių inžinerinių tinklų darbus, kai reikalingas
energijos skirstymo nutraukimas esamiems vartotojams, energijos skirstymas esamiems vartotojams turi
būti nutrauktas ne ilgiau, nei nurodyta Operatoriaus reikalavimuose. Pažeidus nurodytą reikalavimą, arba
dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių yra reikalingas pakartotinis elektros energijos esamiems
klientams nutraukimas, Rangovas įsipareigoja atlyginti visus dėl to atsiradusius nuostolius, bei
Operatoriaus reikalavimu sumokėti 300 Eur (trijų šimtų eurų) baudą už kiekvieną tokį pažeidimą;
jei reikia, užsakyti ir apmokėti už melioracijos sistemų atstatymą ir Operatoriui priduoti kiekvieną
inžinerinių tinklų susikirtimą su naujai sumontuotu drenažu, neužpylus grunto;
jei reikia, užsakyti ir apmokėti archeologinius žvalgomuosius ar detaliuosius tyrinėjimus ir Operatoriui
pateikti archeologinių žvalgomųjų ar detaliųjų tyrimų ataskaitą.
Operatoriui pageidaujant ir gavus Operatoriaus įgaliojimą užsakyti objekto kadastrinių matavimų bylos
parengimą;
įrengus inžinerinius tinklus įregistruoti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, kitus žemės naudojimo
apribojimus, servitutus (kai reikalinga);
informuoti Operatorių apie darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 5 (penkias) darbo dienas, raštu,
informacinėje sistemoje ar kitomis ryšio priemonėmis, pateikiant jam išsamias ataskaitas apie darbų
atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą darbų stadiją, numatomus
darbų užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.).
naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį;
saugoti atliktų darbų rezultatą nuo sugadinimo ir vagystės, taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos
žalos iki Atliktų darbų akto, perdavimo – priėmimo akto, bei sąskaitų-faktūrų perdavimo Operatoriui
dienos;
ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų, dėl kurių vartotojams bus apribotas ar nutrauktas
energijos skirstymas, pradžios raštu, informacinėse sistemoje ar kitomis ryšio priemonėmis suderinus
skelbimo tekstą su Operatoriumi, vartotojai turi būti informuoti, vadovaujantis Operatoriaus nustatytomis
tvarkomis (pateiktomis www.eso.lt, skiltyje „Partneriams“) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, bei
skelbiant informaciją apie energijos skirstymo nutraukimo ar apribojimo trukmę darbų vykdymo vietose
(pvz., daugiabučių namų laiptinių skelbimų lentose, kaimuose prie parduotuvių esančiose skelbimų lentose
ir pan.), nebent Operatorius nurodytų kitaip:
baigus darbus sutvarkyti statybvietėje aplinką, gerbūvio, šaligatvių, važiuojamosios dalies dangas atstatyti
į prieš tai buvusią padėtį, bei gauti iš savivaldybės ar seniūnijos raštišką patvirtinimą, kad aplinka/gerbūvis
sutvarkytas tinkamai. Darbų vykdymo eigoje visas atsirandančias šiukšles išvežti į sąvartyną. Jeigu šio
reikalavimo Rangovas nevykdo, Operatorius, įspėjęs raštu Rangovą ir/ar Klientą, samdo savo nuožiūra
įmonę, išvežančią šiukšles, ir jas išveža Kliento ir/ar Rangovo sąskaita;
apsirūpinti visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais;
nedelsiant informuoti Operatorių apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, avarijas ar darbo sutrikimus;
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prieš pradedant darbus, vadovaujantis Operatoriaus vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais, Rangovas
privalo kreiptis į Sutartyje numatytą Operatoriaus atstovą dėl tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų
akto pasirašymo ir atliekant darbus laikytis saugos ir sveikatos darbe, civilinės saugos, technologinių,
aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), higienos, sanitarijos, gaisrinės saugos,
techninių ir kitų reikalavimų bei Operatoriaus nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti,
kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo darbuotojai bei darbams atlikti Rangovo
pasitelktų trečiųjų asmenų (Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių
reikalavimų nesilaikymo esant Rangovo (įskaitant jo darbuotojų, pasitelktų trečiųjų asmenų ar
Subrangovų) kaltei, visais atvejais atsako Rangovas;
instruktuoti darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šioje Sutartyje nurodytais klausimais,
taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas, iš kurių
neformalios programos būtų suderintos su Operatoriumi. Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat privalo
būti aprūpinti standartų reikalavimus atitinkančiais bei įmonės ženklais pažymėtais darbo rūbais ir kitomis
asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis, ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios
priemonės būtų naudojamos atliekant darbus;
vadovaujantis šioje Sutartyje nurodytų Operatoriaus vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei Šalių
pasirašyto tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų akto sąlygų atlikti operatyvinius perjungimus ir
pasiruošti darbo vietą, jei Rangovui išduotame VERT atestate yra nurodyta, kad Rangovas gali
eksploatuoti ar technologiškai valdyti atitinkamus elektros įrenginius;
nepradėti darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose nepasirašius tarpusavio saugos darbe atsakomybės
ribų akto;
vadovaudamiesi aktualia Operatoriaus grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka, demontuotus įrenginius,
konstrukcijas ir medžiagų likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su Operatoriumi,
utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, o tinkamas tolimesniam
naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Operatoriaus
nurodymu jos nebuvo panaudotos darbams, grąžinti Operatoriui. Operatoriaus nurodytas tinkamas naudoti
grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį. Sandėlių adresai ir kontaktiniai duomenys nurodomi
www.eso.lt;
pristatyti grįžtamąsias medžiagas (atskirai juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Operatoriaus vardu į vieną
iš Operatoriaus nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti Operatoriaus Sutarties
Specialiosiose sąlygose nurodytam įgaliotam atstovui;
Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Operatoriaus objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar
neveikimo, kuriais buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir/ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai
įsipareigojimai, atjungus Operatoriaus klientų elektros energijos įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti
nuo elektros tinklo, Rangovas Operatoriui moka 1500 Eur dydžio baudą. Operatorius prieš taikydamas
baudą privalo informuoti Rangovą apie savo sprendimą įvertinęs visą Rangovo pateiktą informaciją, bei
dokumentus;
Rangovas, nepradėjęs vykdyti Darbų pagal užsakytą operatyvinių perjungimų nurodymą arba atšaukęs
planinių Darbų vykdymą ir apie tai neinformavęs Operatoriaus prieš 24 (dvidešimt keturias) val.,
Operatoriui pareikalavus, moka 300 Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti
Užsakovo patirtus nuostolius. Operatorius prieš taikydamas baudą privalo informuoti Rangovą apie savo
sprendimą įvertinęs visą Rangovo pateiktą informaciją, bei dokumentus;
tinkamai vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus.
Operatorius įsipareigoja:
Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis užtikrinti Klientui tinkamą Prijungimo paslaugos suteikimą bei
Darbų priėmimą laiku, jų priežiūrą ir koordinavimą;
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jeigu ši Sutartis nutraukiama dėl Operatoriaus kaltės, atlyginti Klientui jo dėl Sutarties nutraukimo patirtus
pagrįstus tiesioginius nuostolius;
vykdyti kitas Sutartyje numatytas prievoles, įpareigojimus ir įsipareigojimus, numatytus Sutarties
Bendrosiose ir Specialiosiose sąlygose, Operatoriaus išduotose Kliento elektros įrenginių prijungimo prie
Operatoriaus elektros tinklų prisijungimo sąlygose ir galiojančiuose teisės aktuose;
Klientams, atitinkantiems ir įgyvendinusiems visas Apraše, Įstatyme bei Sutartyje numatytas sąlygas,
padengti Sutarties sudarymo metu teisės aktuose numatyto dydžio (proporcijos) patirtų skirstomųjų tinklų
įrengimo sąnaudų dalį, apskaičiuojamą nuo Sutartyje nurodytos Prijungimo įmokos (Prijungimo paslaugos
kainos).7
Darbų kokybė ir garantinis darbų atlikimas
Darbai turi būti atliekami vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis aktualios redakcijos inžinerinių tinklų įrengimo
taisyklėmis;
Operatoriaus galiojančios redakcijos reglamentais, techniniais reikalavimais įrenginiams ir medžiagoms ir
kitais vidaus teisės aktais, viešai skelbiamais Operatoriaus tinklalapyje.
Kliento pasitelkto Rangovo atliekamų darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos
techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų
reikalavimus, nustatytus teisės aktais, taip pat Projekte, Techninėje specifikacijoje ar kitus dokumentus,
kurie numato kokybės reikalavimus darbams.
Klientas ir/ar Rangovas užtikrina ir garantuoja, kad prieš atliekant darbus apsilankė objekte ir tinkamai
įvertino vietovę, galimus techninius sprendinius, visas galimas Projekto įgyvendinimo rizikas bei visas
aplinkybes, susijusias su sėkmingu darbo projekto įgyvendinimu.
Rangovas privalo naudoti tik Operatoriaus patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias
medžiagas. Atliekamų darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių teisės aktų normų ir standartų
reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti medžiagos turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius
sertifikatus ir užtikrinti, kad atliekamų Darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos
patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių bei kitų susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės
aktų reikalavimus. Kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis, nustatyti galiojančiuose teisės aktuose,
reglamentuojančiuose statybos techninius ir kitus reikalavimus bei kituose teisės aktuose, nustatančiuose
reikalavimus šioje Sutartyje numatytiems darbams.
Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs rašytinį
Operatoriaus sutikimą. Siekiant keisti medžiagą, privaloma pateikti Sutarties Specialiosiose sąlygose
nurodytam Operatoriaus darbuotojui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos
medžiagos visiškai atitinka techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o
lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti
keičiamų naujų medžiagų dokumentus.
Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties keitimo
pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Kliento ar Rangovo prašymas bei rašytinis
Operatoriaus sutikimas. Visi Kliento ir/ar Rangovo pateikti dokumentai bei Operatoriaus sutikimas
laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
Klientas ir/ar Rangovas garantuoja, kad darbų priėmimo – perdavimo metu atliktų darbų rezultatas atitinka
Sutartyje ir Projekte nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių darbų
rezultato vertę arba tinkamumą įprastam naudojimui. Klientas ir/ar Rangovas įsipareigoja solidariai
atlyginti visą Operatoriaus ar trečiųjų asmenų patirtą žalą, jei Operatoriui pradėjus naudoti darbo rezultatus
paaiškėja, kad šiame papunktyje nurodyta Kliento ir/ar Rangovo pareikšta garantija neatitinka tikrovės ir
dėl nuo Kliento ir/ar Rangovo priklausančių darbų rezultato trūkumų Operatorius ar tretieji asmenys patiria

Atitinkama sąnaudų dalis padengiama įvykdžius visus Sutartyje nurodytus darbus per 30 kalendorinių dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.
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žalą. Klientas ir Rangovas solidariai įsipareigoja sumokėti Operatoriu 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct)
dydžio baudą už kiekvieną Sutarties galiojimo metu reikalingą naują vartotojų imą, kuris reikalingas dėl
Kliento ir/ar Rangovo atliktų darbų trūkumų šalinimo.
Jei Kliento ir/ar Rangovo atliktų darbų rezultatas darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje, Projekte ar
teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Klientas ir/ar Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti
nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranešimo apie trūkumus
gavimo, jei Operatorius nenustato ilgesnio termino.
Operatorius per Garantinį terminą pastebėjęs Darbų trūkumus, kurie atsirado ne dėl Operatoriaus kaltės,
praneša Klientui ir/ar Rangovui per informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis informavimas gali būti
vykdomas išimties tvarka, dėl informacinės sistemos sutrikimų ar nefunkcionavimo). Klientas ir/ar
Rangovas įsipareigoja per 1 (vieną) darbo dieną per informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis patvirtinimas
gali būti vykdomas išimties tvarka, dėl Informacinės sistemos sutrikimų ar nefunkcionavimo) nuo
pranešimo gavimo dienos pateikti patvirtinimą dėl Darbų trūkumų pašalinimo savo jėgomis ir sąskaita
arba pateikti atsisakymą dėl Darbų trūkumų pašalinimo.
Jei Klientas ir/ar Rangovas patvirtina, kad Darbų trūkumus pašalins savo jėgomis, tai Klientas ir/ar
Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas, jei Operatorius nenustato
ilgesnio termino nuo pranešimo apie Darbų trūkumus gavimo dienos, pašalinti šiuos Darbų trūkumus savo
sąskaita ir atlyginti Operatoriui dėl Darbų trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius.
Jei Klientas ir/ar Rangovas pateikia atsisakymą atlikti Darbų trūkumų šalinimo darbus, tokiu atveju
Operatorius pasitelkia trečiuosius asmenis Darbų trūkumų šalinimui ir pateikią sąskaitą Klientui ir/ar
Rangovui dėl Operatoriaus patirtų išlaidų, šalinant Darbų trūkumus, atlyginimo.
Jei Klientas ir/ar Rangovas per 1 (vieną) darbo dieną nepateikia nei patvirtinimo, kad Darbų trūkumus
šalins savo jėgomis, nei atsisakymo šalinti Darbų trūkumus, Operatorius tokį Kliento ir/ar Rangovo
veiksmą / neveikimą vertins kaip Kliento ir/ar Rangovo atsisakymą šalinti Darbų trūkumus.
Jei darbų trūkumai nustatomi tuo metu, kai yra atjungti vartotojai, Klientas ir/ar Rangovas nustatytus
trūkumus privalo pašalinti nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo
pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai Operatorius raštu nurodo ilgesnį terminą.
Jei Klientas ir/ar Rangovas per 1 valandą nuo pranešimo apie darbų trūkumus gavimo nepraneša
Operatoriui apie tai, kad darbų trūkumai bus pašalinti per šiame papunktyje nustatytą terminą arba
informuoja Operatorių, kad atsisako darbų trūkumus pašalinti per šiame papunktyje nustatytą terminą,
Operatorius turi teisę pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis pašalinti nustatytus darbų trūkumus, o
Rangovas ir/ar Klientas privalo Operatoriui atlyginti visas dėl to patirtas išlaidas. Jei dėl svarbių priežasčių
Klientas ir/ar Rangovas negali darbų trūkumų pašalinti per 4 (keturias) valandas ar kitą Operatoriaus raštu
nurodytą ilgesnį terminą (vartotojų atjungimo atveju), ar Klientas ir/ar Rangovas per 1 valandą nuo
pranešimo apie darbų trūkumus gavimo nepraneša Operatoriui apie tai, kad darbų trūkumai bus pašalinti
per šiame papunktyje nustatytą terminą arba informuoja Operatorių, kad atsisako darbų trūkumus pašalinti
per šiame papunktyje nustatytą terminą, Operatorius turi teisę pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis
pašalinti nustatytus darbų trūkumus, o rangovas privalo operatoriui atlyginti visas dėl to patirtas išlaidas.
Klientas ir/ar Rangovas, nepašalinęs per Garantinį terminą nustatytų trūkumų, Operatoriui pareikalavus,
moka Operatoriui 0,05 proc. nuo Prijungimo įmokos kainos (EUR be PVM) dydžio delspinigius už
kiekvieną uždelstą dieną. Klientas ir/ar Rangovas taip pat įsipareigoja solidariai atlyginti Operatoriaus
patirtus tiesioginius nuostolius. Operatoriui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius,
delspinigiai įskaitomi į nuostolių atlyginimą.
Atliktų darbų Garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Operatorius negalėjo darbų rezultato ar jo dalies
naudoti dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Klientas ir/ar Rangovas.
Jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo Projekto ar Sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti
naudojamas pagal tokių darbų rezultato tiesioginę paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal darbų
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rezultato tiesioginę paskirtį galimybės (sąlygos), tai Operatorius savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš
Kliento ir/ar Rangovo:
neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą;
solidariai atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, patirtas paties Operatoriaus, jeigu Klientas ir/ar Rangovas
per Sutartyje nurodytą terminą tokių trūkumų nepašalino.
Klientas ir/ar Rangovas yra atsakingas už visus atliktų darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo
aptarti darbų priėmimo metu, ar ne (t. y., tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus).
Šalis, neįvykdžiusi savo prievolių pagal Sutartį arba įvykdžiusi jas netinkamai, privalo kitos Šalies
reikalavimu atlyginti visus tiesioginius nuostolius, išskyrus Sutartyje ir įstatymuose numatytas išimtis8.
Darbų atlikimo terminai
Pagrindiniai su Darbų atlikimu susiję terminai nurodomi Sutarties Specialiosiose sąlygose.
Darbų teikimo pradžia laikoma Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta Darbų pradžios data.
Nesibaigus Sutartyje nustatytam darbų atlikimo terminui, Šalių rašytiniu sutarimu atskirų Darbų atlikimo
terminai gali būti pratęsti, jeigu Klientas ir/ar Rangovas pateikia Operatoriui prašymą pratęsti darbų
atlikimo terminą.
Operatoriui sutikus, Sutartyje nustatytas darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas Kliento ir/ar
Rangovo nurodytam laikotarpiui.
Jei Sutartyje nurodytais terminais darbus vėluojama atlikti daugiau kaip 20 dienų ir tai gali turėti neigiamos
įtakos patikimo operatorių tinklų įrenginių veikimo ir (ar) efektyvaus ir saugaus tiekimo užtikrinimui,
Operatorius įspėjęs Klientą ir/ar Rangovą prieš 10 dienų įgyja teisę elektros tinklų įrengimą, ir (ar)
rekonstravimą, ir (ar) perkėlimą, ir (ar) statybą užbaigti pats(ar pasitelkti trečiuosius asmenis). Tokiu
atveju Klientas ir/ Rangovas solidariai privalo kompensuoti Operatoriui visas dėl elektros tinklų įrengimo,
ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos užbaigimo patirtas išlaidas ne vėliau kaip per 10
dienų nuo atitinkamo pareikalavimo pateikimo.
Operatoriaus elektros tinklo įrengimo darbų priėmimo – perdavimo tvarka
Darbai priimami užbaigus Sutartyje numatytus Darbus bei parengus ir pateikus Operatoriui visus
reikiamus dokumentus, nurodytus Sutartyje ir Operatoriaus internetinėje svetainėje www.eso.lt.
Darbai priimami užbaigus Sutartyje numatytus darbus bei parengus ir pateikus Operatoriui visus reikiamus
dokumentus: Atliktų darbų aktą kartu su PVM sąskaitomis-faktūromis, VERT pažymą, pažymą apie
panaudotas medžiagas, užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą, deklaraciją apie statybos
užbaigimą arba statybos užbaigimo aktą (jei reikalinga), suderintą objekto kontrolinę - geodezinę
nuotrauką (pateikiama per elektronines informacijos apskeitimo priemones (arba įrašyta kompiuterinėje
laikmenoje, jeigu pateikti per elektronines informacijos apskeitimo priemones nėra galimybės),
atitinkančią VĮ „Registrų centras“ reikalavimus ir atliktą LKS-94 koordinačių sistemoje (jei objektas
patenka į miesto ir rajono zonas, būtina kontrolinėje - geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti
ilgius), objekto statybinę dokumentaciją, kurios kiekviename projekto brėžinyje, techninėse
specifikacijose yra žyma, kurią sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio
statybos techninio prižiūrėtojo vardai ir pavardės bei parašai.
Klientui ir/ar Rangovui atlikus nurodytus Darbus, Darbai priimami ir darbų priėmimo – perdavimo
dokumentai įforminami teisės aktų bei šios Sutarties nustatyta tvarka ir šiomis sąlygomis:
Darbai priimami tik visiškai užbaigus Sutartyje numatytus Darbus vienam objektui (išskyrus paslėptus
Darbus, kurie turi būti priimami Darbų vykdymo metu);
Rangovas yra pateikęs Operatoriui techninę dokumentaciją kurios reikalavimai nurodyti Operatoriaus
interneto tinklapyje www.eso.lt.;
visus Sutartyje nurodytus darbus priima Operatoriaus sudaryta komisija arba jo atstovas (techninis
prižiūrėtojas), dalyvaujant Kliento ir/ar Rangovo atsakingam asmeniui;

Šalių susitarimu netiesioginiai nuostoliai neatlyginami.
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apie darbų galutinį atlikimą Klientas ir/ar Rangovas raštu, informacinėje sistemoje ar kitomis ryšio
priemonėmis praneša Operatoriui ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki numatomo atliktų darbų
rezultato perdavimo Operatoriui. Darbų priėmimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną nuo
pranešimo apie darbų atlikimą (arba reikiamos dokumentacijos) pateikimo dienos,
Atliktų darbų akte nurodomi faktiniai atliktų darbų kiekiai;
Darbai priimami Operatoriui pasirašant atliktų darbų aktus ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų
po jų gavimo, kai nėra nustatyta trūkūmų arba tie trūkūmai yra pašalinti;
Paslėpti darbai priimami ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Kliento ir/ar Rangovo pranešimo apie galimybę
juos priimti.
Atliktų darbų perdavimas – priėmimas įforminamas Atliktų darbų aktu (kartu pateikiant turto vertę
įrodančias apmokėtas PVM sąskaitas – faktūras), kuriuo Operatorius patvirtina priėmęs, o Klientas ir/ar
Rangovas – perdavęs atliktus darbus. Aktai surašomi trims egzemplioriais, po vieną egzempliorių
kiekvienai Sutarties Šaliai (pasirašant fiziniu parašu, kitu atveju užtenka vieno egzemplioriaus).
Šalys susitaria, kad Atliktų darbų aktai gali būti pasirašomi per elektronines informacijos apsikeitimo
priemones, nekvalifikuotu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu (ši sąlygą yra taikoma, jeigu toks
funkcionalumas elektroninėse informacijos apskeitimo priemones yra numatytas, nesant reikiamo
elektroninių informacijos apskeitimo priemonių funkcionalumo, Atliktų darbų aktas gali būti tvirtinamas
fiziniu parašu (jeigu nėra galimybės pasirašyti kitais būdais)). Apie Atliktų darbų akto pasirašymo
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu Operatorius informuoja Klientą ir/ar Rangovą prieš 10 d. d.,
pateikdamas informaciją www.eso.lt.
Esant Operatoriaus abejonėms dėl darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę,
kurią įsipareigoja apmokėti Rangovas ir/ar Klientas. Jei Rangovo atliktų darbų rezultatas darbų priėmimo
metu neatitinka Sutartyje, Projekte ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Klientui ir/ar Rangovui laiku
neatvykus pašalinti defektų ir / ar jų nepašalinus pagal Sutartyje numatytus terminus, Klientas ir/ar
Rangovas Operatoriui moka 150,00 EUR (vieno šimto penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už
kiekvieną atvejį.
Klientas ir/ar Rangovas, Operatoriui pareikalavus, moka 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) baudą už
pakartotiną (antrą ir vėlesnį) Operatoriaus sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą (iškvietimas šiuo
atveju suprantamas plačiąją prasme ir apima ne tik fizinį Operatoriaus komisijos ar jo atstovo vykimą į
objektą bet ir kitus Darbų priėmimo būdus priimti objektą ar bet kurį iš objekto priėmimo etapą (Darbus,
dokumentaciją, Atliktų Darbų aktą ir grįžtamųjų medžiagų kiekius). priimti užbaigtus darbus, nustačius
trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Operatoriaus komisiją ar jo atstovą Klientas ir/ar Rangovas turėjo būti
pašalinęs.
Šalys supranta ir patvirtina, kad šios Sutarties pagrindu, pagal suderintą Projektą pastatyti ir perduoti
elektros tinklai priklauso Operatoriui nuosavybės teise. Operatorius pagal Sutartį suteikia Klientui
Prijungimo paslaugą, todėl jokia Sutarties ar jos priedų nuostata ar sąlyga jokiais atvejais negali būti
aiškinama kaip suteikianti Klientui nuosavybės ar kitokias valdymo, naudojimosi ar disponavimo teises į
vykdant šią Sutartį Operatoriaus pastatytus elektros tinklus ar kitus įrenginius.
Atsakomybė
Šalis, neįvykdžiusi savo prievolių pagal Sutartį arba įvykdžiusi jas netinkamai, privalo kitos Šalies
reikalavimu atlyginti visus tiesioginius nuostolius, išskyrus Sutartyje ir įstatymuose numatytas išimtis.
Šalių susitarimu civilinė atsakomybė pagal Sutartį netaikoma šiais atvejais:
jei prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai dėl nenugalimos jėgos aplinkybių;
jei prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai dėl trečiojo asmens, už kurį nei Operatorius, nei Klientas
nei Rangovas neatsako;
kitais Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose numatytais atvejais.
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Šalys papildomai susitaria netaikyti civilinės atsakomybės, kai Operatorius negalėjo tinkamai atlikti savo
prievolių dėl Kliento ir/ar Rangovo kaltės ar kitų sąlygų ir/ar aplinkybių, priklausančių nuo Kliento ir/ar
Rangovo
Ši Sutartis gali būti nutraukiama Kliento ir/ar Rangovo iniciatyva, raštu apie tai informavus Operatorių ne
vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų. Tokiu atveju, Klientas ir/ar Rangovas įsipareigoja atlyginti
Operatoriui dėl Sutarties nutraukimo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos sudaro:
Operatoriaus patirtos išlaidos dėl šios Sutarties nutraukimo9;
kitos Operatoriaus patirtos šios Sutarties vykdymo išlaidos.
Klientui ir/ar Rangovui nevykdant Sutartyje numatytų pareigų, Operatorius raštu ar kitomis ryšio
priemonėmis informuoja Klientą ir/ar Rangovą apie privalomus atlikti darbus, bei nurodo protingą šių
darbų atlikimo terminą. Klientui ir/ar Rangovui nurodytu terminu neatlikus darbų, pradedami skaičiuoti
0,05 proc. nuo Prijungimo įmokos dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną.
Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas
Sutartis įsigalioja nuo jos (įskaitant Specialiųjų sąlygų) pasirašymo dienos ir galioja iki Sutartimi
prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.
Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu.
Sutartis vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų gali
būti nutraukta šiais atvejais:
jei Sutarties įvykdyti negalima dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo ir šios kliūties negalima
pašalinti;
jei Sutarties negalima įvykdyti dėl aplinkybių, kurių Šalys negali kontroliuoti ar negalėjo numatyti
sutarties sudarymo metu (force majeure).
Šalys susitaria, kad Operatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdamas į teismą, įspėjęs
Klientą ir Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų tais atvejais, kai:
Klientas ir/ar Rangovas per Sutartyje numatytą terminą neatlieką Darbų ir Operatorius neturi pagrindo
tikėtis, jog Darbai bus atlikti ateityje, arba Klientas ir/ar Rangovas neįvykdo jam po Sutarties sudarymo
teisės aktų nustatytų privalomų papildomų įpareigojimų teisės aktų nustatyta tvarka, terminais ir
sąlygomis.
Klientas ir/ar Rangovas nevykdo 5 dalyje numatytų įsipareigojimų.
Šalys susitaria, kad Klientas ir/ar Rangovas nesant Operatoriaus kaltės turi teisę nutraukti Sutartį
vienašališkai nesikreipiant į teismą įspėjęs Operatorių prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
Vienašalis Sutarties nutraukimas 10.4 ir 10.5 papunkčiuose numatytais atvejais laikomas Sutarties
nutraukimu dėl Kliento ir/ar Rangovo kaltės, ir Operatorius dėl tokio nutraukimo įgyja teisę į solidarų patirtų
tiesioginių nuostolių atlyginimą.
Šalių susitarimu Klientui ir Rangovui Operatoriaus savitarnos svetainėje, esant techninėms galimybėms,
elektroniškai patvirtinus, jog Klientas ir Rangovas sutinka su Sutarties sąlygomis, arba pasirašius Sutartį
sertifikuotu elektroniniu parašu, laikoma, jog Klientas ir Rangovas (Operatoriaus savitarnos svetainėje
užregistruotas asmuo) pasirašė Sutartį elektroninėmis ryšių priemonėmis10.
Sutartis gali būti keičiama ir papildoma Šalių susitarimu. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jeigu
jie sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais arba, esant techninėms galimybėms, yra sudaryti
Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.7 papunktyje nurodyta tvarka.
Konfidencialumas
Sutarties sąlygos ir vykdant Sutartį Šalių gauta informacija yra konfidenciali ir viešai neskelbiama be
kitos Šalies sutikimo, išskyrus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos įstatymų imperatyviai numatytus atvejus.

(įskaitant, bet neapsiribojant, vykdant šią Sutartį nutiestų elektros tinklų ir/ar sumontuotų elektros įrenginių išmontavimo, darbo vietos (aplinkos) sutvarkymo ir kitas
išlaidas)
10
Tuo atveju, jeigu Operatoriaus savitarnos svetainėje esantys duomenys ir šioje Sutartyje nurodyti Kliento duomenys skiriasi, Klientu laikomas asmuo, užregistruotas
Operatoriaus savitarnos svetainėje, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.
9
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Šalys susitaria, kad informacijos pateikimas nebus laikomas Bendrųjų sąlygų 8.1 papunkčio pažeidimu,
jeigu informacija pateikiama audito įmonei, kuri pagal sutartį atlieka Šalių veiklos ar finansinės
atskaitomybės auditą ir (ar) informacija perduodama bet kurios iš Šalių akcininkui, turinčiam kontrolinį
akcijų paketą, ir (ar) su juo susijusioms įmonėms ir jeigu informacijos gavėjas bus įpareigotas laikytis
ne mažesnių konfidencialumo įsipareigojimų, nei numatyta Sutartyje.
Asmens duomenų apsauga
Operatorius ir Rangovas, vykdydami savo veiklą, veikia kaip nepriklausomi asmens duomenų valdytojai,
tvarkantys asmens duomenis nustatytais tikslais ir priemonėmis. Atsižvelgiant į tai, Operatorius ir
Rangovas atsako už savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir jų teisėtumą prieš duomenų subjektus ir
duomenų apsaugos priežiūros instituciją.
Operatorius ir Rangovas savarankiškai įgyvendina savo pareigas, susijusias su Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimu, įskaitant, bet neapsiribojant
duomenų subjektų sutikimų rinkimą (jei tokių reikia), tinkamų techninių, organizacinių priemonių
įdiegimą ir pan.
Atsakomybė už duomenų subjektų prašymų įgyvendinimą pagal duomenų apsaugos teisės aktų
reikalavimus tenka Operatoriui ar Rangovui, priklausomai nuo to, kuris gauna tokį duomenų subjekto
prašymą.
Jeigu duomenų subjekto prašymas apima ir Operatoriaus, ir Rangovo vykdomus duomenų tvarkymo
veiksmus, Operatorius ir Rangovas susitaria bendradarbiauti tarpusavyje, siekiant atsakyti į tokį duomenų
subjekto prašymą.
Detalesnė informacija apie tai, kaip Operatorius tvarko asmens duomenis ir apie susijusias duomenų
subjektų teises viešai skelbiama Operatoriaus internetinėje svetainėje www.eso.lt/privatumas
Baigiamosios nuostatos
Sutartis sudaryta tik Sutarties Šalių naudai ir jokia Sutarties nuostata nebus aiškinama kaip suteikianti
kokiai nors trečiajai šaliai teisę pareikšti ieškinį ar teistis, ar kaip sukurianti kokias nors kitas
prievoles bei atsakomybę trečiųjų šalių atžvilgiu.
Nepavykus ar uždelsus pasinaudoti kokia nors teise ar teisių gynybos priemone pagal Sutartį, tai nebus
laikoma atsisakymu nuo tokios teisės ar teisių gynybos priemonės. Tik vienareikšmis raštiškas šalies
patvirtinimas apie atsisakymą gali būti traktuojamas kaip atsisakymas nuo tam tikros teisės ar gynybos
priemonės.
Sutarties planinių ar laikotarpio pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų, kurie pagal savo pobūdį
turėtų ir toliau išlikti galioje11. Šalys ir toliau visiškai atsako už visus atsiskaitymo įsipareigojimus,
prisiimtus iki Sutarties nutraukimo ar laikotarpio pasibaigimo.
Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Sutartį, įteikiami Sutarties šaliai raštu,
informacinėse sistemose ar kitomis ryšio priemonėmis. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, raštiški
pranešimai laikomi gautais šiais atvejais:
jei praėjo 5 (penkios) kalendorinės dienos po to, kai jis buvo išsiųstas registruotu paštu;
išsiuntimo el. paštu dieną, o jei tai buvo ne darbo diena – kitą darbo dieną;
įteikiant pasirašytinai tą dieną, kai gavėjas gauna savo adresu jam pateiktą informaciją ir pasirašo, kad ją
gavo.
Jeigu keičiasi Sutartį pasirašiusių Šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai
Šalys privalo apie tai informuoti viena kitą raštu arba paskelbti apie rekvizitų pasikeitimą viešu skelbimu12.
Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

įskaitant, bet neapsiribojant, teisių gynybos priemones, pasižadėjimus kompensuoti, konfidencialumo įsipareigojimus ir ginčų sprendimą.
Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties
sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
11
12
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Ginčai tarp Šalių vykdant Sutartį sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų keliu, ginčai
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.
Sutartis sudaroma Šalims pasirašant tris Sutarties egzempliorius, kurie grąžinami Operatoriui, Klientui ir
Rangovui (išskyrus Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.7 papunktyje numatytus atvejus, kai Sutartis sudaroma
elektroniniu būdu). Operatorius saugo Šalių pasirašyto ir Klientui, bei Rangovui grąžinto Sutarties
egzemplioriaus elektroninę (skenuotą) versiją. Klientui ir Rangovui grąžintas Sutarties egzempliorius ir
Operatoriaus saugoma tokio egzemplioriaus elektroninė (skenuota) versija turi vienodą juridinę galią.
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