ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITOS AUTOMATIZAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO
SUTARTIS Nr. ______________
2018 m. ____________ d.
Miestas
I. SUTARTIES ŠALYS
AB „Energijos skirstymo operatorius“ įmonės kodas 304151376, atstovaujama
__________ (toliau vadinama teikėju),
ir
___________________, juridinio asmens kodas _________, atstovaujama
__________________, veikiančio pagal ___________, (toliau vadinama pirkėju),
kartu toliau vadinamos šalimis, o kiekviena atskirai šalimi, sudarė šią elektros energijos
apskaitos automatizavimo paslaugų pirkimo sutartį (toliau – sutartis). Sutartis taikoma
kartu su pirkėjo ir teikėjo ______________ (data) pasirašyta Elektros energijos
persiuntimo paslaugos sutartimi Nr. ________________ (toliau – EE sutartis).
II. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Elektros energijos apskaitos automatizavimo paslaugų (toliau – paslaugos)
pirkimas, teikėjui montuojant pirkėjo nurodytose teritorijose automatizuotos elektros
energijos apskaitos priemones (toliau – priemones) už sutartyje nustatytą mokestį. Pirkėjas
šios sutarties apimtyje perka paslaugą, o paslaugos teikimo metu įrengiama ar keičiama
įranga yra ir pasibaigus šios sutarties galiojimo terminui lieka paslaugų teikėjo nuosavybė ir
atsakomybė. Šios paslaugos pagalba nuotoliniai valandiniai elektros energijos suvartojimo
rodmenys perduodami į www.manogile.lt sistemą.
III. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS
2. Paslaugų kaina yra ________ Eur (____skaičius žodžiais___________ Eur) be
PVM (________ Eur su PVM). Sutarties kaina apima visas teikėjo išlaidas, susijusias su
sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu (transportavimo, pakavimo, krovimo, tikrinimo,
montavimo, diegimo ir šios paslaugos priežiūros išlaidas). Teikėjas įsipareigoja
automatizuoti _____(automatizuojamų apskaitos taškų skaičius) apskaitos įrenginius.
3. Sutarties kaina yra fiksuota ir šios sutarties vykdymo laikotarpiu nebus
keičiama.
4. Už atliktus darbus pirkėjas apmoka teikėjui per 30 (trisdešimt) dienų po
priėmimo - perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
IV. DARBŲ ATLIKIMO VIETA IR TERMINAS
5. Paslaugų teikiama pirmame sutarties priede nurodytuose objektuose.
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6. Paslaugos (elektros energijos apskaitos automatizavimas, priemonių
įrengiamas) turi būti suteiktos per ______ mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Šiame
punkte nurodytas terminas gali būti pratęsiamas rašytiniu šalių susitarimu dėl nenumatytų
aplinkybių (pvz. dėl papildomų pirkėjo užsakymų/nurodymų, dėl paslaugų teikimo vietos
keitimo, dėl pirkėjo nesudarytų sąlygų tiekėjui patekti į teritoriją ir/ar objektą paslaugos
teikimui ilgiau nei 5 d.d. nuo 8.2 punkte nustatytos darbų atlikimo dienos, dėl iš esmės
pasunkėjusių paslaugų teikimo sąlygų, kurias turi įrodyti teikėjas ir pan.) ne ilgesniam kaip
2 mėnesių laikotarpiui

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
7. Teikėjas įsipareigoja:
7.1. įrengti ir užtikrinti pateiktos nuotolinio valandinio elektros energijos apskaitos
įrangos veikimą, priežiūrą bei korektišką duomenų perdavimą į www.manogile.lt sistemą;
7.2. užtikrinti automatizuotos apskaitos paslaugos garantiją ir priežiūrą;
7.3. teikėjui tenka visi duomenų perdavimo kaštai;
8. Pirkėjas įsipareigoja:
8.1. pateikti tiekėjui sąrašą skaitiklių, kurie turi būti automatizuojami šios sutarties
apimtyje;
8.2. sudaryti sąlygas teikėjui per 2 darbo dienas nuo prašymo pateikimo patekti į
teritoriją (įskaitant patekimą į pastatus ir patalpas), kuriuose šios sutarties apimtyje turi būti
sumontuojami automatizuoti skaitikliai;
8.3. sumokėti teikėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po paslaugų
priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir šio akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos
faktūros gavimo dienos.
VI. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO TVARKA
9. Teikėjas, įvykdęs sutartyje numatytus įsipareigojimus, kreipiasi į pirkėją dėl
paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.
10. Pirkėjas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo teikėjo kreipimosi
pasirašyti paslaugų priėmimo – perdavimo aktą arba jį atmesti, nurodydamas raštu priimto
sprendimo motyvus bei priemones, kurių teikėjas privalo imtis, kad paslaugų priėmimo –
perdavimo aktas būtų pasirašytas.
11. Nuo paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir grąžinimo teikėjui
dienos, pirkėjui suteiktos elektros energijos (ir/ar persiuntimo paslaugos) kiekis nustatomas
automatiškai pagal elektros apskaitos prietaisų rodmenis, kurie perduodami nuotoliniu būdu.
Pirkėjas sutinka, kad užsakydamas šią paslaugą jis taip pat sutinka tapti atsiskaitančiu pagal
sąskaitas klientu, ir deklaruoti bei atsiskaityti pagal deklaruotus EE suvartojimo duomenis
pirkėjas nebegalės. Atsiskaitymai už elektros energiją bus vykdomi pagal ESO išrašomas
elektronines sąskaitas.
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12. Prisijungęs prie savitarnos svetainės www.manogile.lt., pirkėjas turi teisę stebėti
kiekvienos valandos elektros energijos suvartojimo rodmenis. Pirkėjas yra informuotas ir
supranta, kad valandiniai elektros energijos duomenys, atvaizduojami savitarnos svetainėje
www.manogile.lt esančiuose interaktyviuose grafikuose, gali nesutapti su faktiniais
duomenimis, nurodytais mokėjimo dokumente, dėl kiekio perskaičiavimo ar ryšio sutrikimų.
Tokiu atveju mokėjimo dokumentas išrašomas pagal teisės aktų nustatyta tvarka
apskaičiuotus duomenis.
13. Teikėjas neužtikrina duomenų tikslumo apskaitos prietaisų gedimo, veikimo ar
(ryšio) sutrikimo metu ar (ir) laikotarpyje, kai pirkėjas atsisako ar delsia sudaryti sąlygas
teikėjo darbuotojui pašalinti apskaitos prietaisų veikimo sutrikimus pirkėjo teritorijoje. Tokiu
atveju teikėjas turi teisę elektros energijos kiekį apskaičiuoti ir mokėjimo dokumentus už
ataskaitinį mėnesį išrašyti pagal teikėjo teisės aktų nustatyta tvarka įvertintus duomenis.
VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
14. Sutarties šalys už savo prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako
šioje sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
15. Jei tiekėjas nesuteikia paslaugų šioje sutartyje nustatytais terminais, pirkėjas
turi teisę reikalauti iš teikėjo sumokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius
nuo vėluojamų suteikti paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
16. Pirkėjui laiku nesumokėjus už suteiktas paslaugas sutarties 3 dalyje nustatyta
tvarka, pirkėjas teikėjui pareikalavus moka 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio
delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
17. Šalių atsakomybės dėl priemonių naudojimo, sugadinimo, praradimo
nustatytos EE pirkimo-perdavimo sutartyse ir susijusiuose teisės aktuose
18. Priemonės nuosavybės teisė pirkėjui neperduodama ir visą EE pirkimoperdavimo sutarčių galiojimo laikotarpį išlieka teikėjo. Teikėjas pasilieka teisę pakeisti / iš
dalies pakeisti priemones kita lygiaverte įranga.
VIII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (force majeure)
19. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį
neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių,
kurių šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis
priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį šalių veiklai,
politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai,
potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės,
nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės
esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos
nenugalimos jėgos aplinkybes šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997
m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes
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liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms
sutarties šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo
atsakomybės už sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba
netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
20. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai šaliai raštu
apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų
pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas
pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat
reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
21. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos
aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo
pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja,
ji privalo kompensuoti kitai šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba
dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
IX. SUTARTIES GALIOJIMAS
22. Sutartis įsigalioja pasirašius sutartį ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų
įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip 5 mėnesius.
23. Jei bet kuri šios sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies
negaliojančia, tai neturi įtakos kitų sutarties nuostatų galiojimui.
24. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios
su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią sutartį, taip pat kitos šios sutarties
nuostatos, kurios, kaip atskirai nurodyta, lieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti
galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši sutartis.
X. SUTARTIES KEITIMO SĄLYGOS
25. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos abiejų šalių
susitarimu.
26. Sutarties galiojimo laikotarpiu, keitimai įforminami abiejų šalių susitarimu, kuris
yra pirkimo sutarties neatskiriama dalis.
XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
27. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu.
28. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš 10 dienų, raštu apie tai
pranešęs teikėjui ir atsiskaitęs už suteiktas iki sutarties nutraukimo dienos paslaugas.
29. Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs
apie tai pirkėjui, jei pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.
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30. Sutarties nutraukimas neatleidžia sutarties šalių nuo prievolių, atsiradusių iki
sutarties nutraukimo, įvykdymo. Nutraukiant sutartį dėl vienos iš šalių kaltės, sutartį
pažeidusi šalis privalo visiškai atsiskaityti su kita šalimi bei atlyginti pastarosios patirtus
nuostolius.
XII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
31. Šiai sutarčiai ir visoms iš šios sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms
taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi
būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
32. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios sutarties,
sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai
ar reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, neišspręsti šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos
teisme.
XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
33. Nė viena šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią
sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo.
34. Teikėjo šalies keitimas galimas dėl teikėjo reorganizavimo, bankroto,
restruktūrizavimo, likvidavimo ar teikėjui perleidus dalį ar visas funkcijas trečiajai šaliai.
Teikėjas ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki teikėjo teisių ir pareigų perėmimo
momento privalo apie tai raštu informuoti pirkėją ir kartu su minėtu raštu pateikti teikėjo teisių
ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Teikėjo teisių ir pareigų
perėmėjas privalo turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei teikėjas, su kuriuo buvo sudaryta
sutartis, kvalifikaciją, vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose.
Pirkėjas, gavęs teikėjo raštą kartu su visais teikėjo teisių ir pareigų perėmėjo kvalifikaciją
patvirtinančiais dokumentais, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų įvertina pateiktų
dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti sutarties šalies pasikeitimui. Pirkėjui
pritarus, pasirašomas Sutarties pakeitimas.
35. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos
įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje sutartyje neatleidžia šalių nuo
prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia
teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
36. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos
Respublikos teisės aktai.
37. Sutartis yra sutarties šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas
patvirtintas ant kiekvieno sutarties lapo kiekvienos šalies tinkamus įgaliojimus turinčių
asmenų parašais arba sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.
38. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir turi
vienodą juridinę galią.
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XIV. SUTARTIES PRIEDAI
39. Priedas Nr. 1 „Elektros energijos apskaitos automatizavimo objektų sąrašas“.
XV. ŠALIŲ REKVIZITAI

TEIKĖJAS

PIRKĖJAS

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius
Įmonės kodas: 304151376
PVM kodas: LT100009860612
A.s. Nr. LT82 7044 0600 0298 2730
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr.: (8 5) 277 7524; Faksas: (8 5) 277 7514
El. paštas: info@eso.lt

Juridinio asmens pavadinimas
adresas
Įmonės kodas:
PVM kodas:
A. s. Nr.
bankas
Banko kodas
Tel. Nr.:
El. paštas

_____________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_____________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
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