ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr.
Uždaroji akcinė bendrovė „Marisa“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė,
juridinio asmens kodas 149615085, registruotos buveinės adresas Santaikos g. 26M, LT-62123 Alytus, duomenys apie bendrovę
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – Tiekėjas), atstovaujama prekybos elektra vadovo Justo Jaruševičiaus,
veikiančio pagal įgaliojimą, ir
Įmonės pavadinimas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens
kodas, registruotos buveinės adresas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau –
Vartotojas), atstovaujama vadovo, veikiančio pagal įmonės įstatus,
1. Sutarties dalykas
1.1.
Šia Sutartimi, joje numatytomis sąlygomis, Tiekėjas įsipareigoja parduoti, o Vartotojas nupirkti visą
elektros energiją, reikalingą Vartotojo elektros įrenginiams, esantiems šios Sutarties Priede Nr. 2 nurodytoje
Vartotojui nuosavybės teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų Vartotojo įrenginių visumoje,
esančioje vienoje geografinėje vietoje ir savarankiškai prijungtoje prie skirstomųjų ar perdavimo tinklų
(toliau vadinamoje Objektu). Pagal šią Sutartį elektros energija tiekiama vienam ar keliems Objektams.
1.2. Vartotojas, jei tai nurodyta šios Sutarties Priede Nr. 1 numatytose specialiosiose sąlygose (toliau vadinamose
Specialiosiomis sąlygomis), nustatytais terminais ir periodiškumu privalo pateikti Tiekėjui numatomos pirkti
elektros energijos planą (toliau vadinamą Suvartojimo planu), kuriame būtų nurodyti planuojami suvartoti
elektros energijos kiekiai kWh. Vartotojo pateikiamas planuojamas suvartoti elektros energijos kiekis yra
preliminarus ir neįpareigoja Vartotojo nurodytą elektros energijos kiekį suvartoti. Pagal šią Sutartį
atsiskaitoma už Tiekėjo faktiškai patiektą ir Vartotojo suvartotą elektros energiją per ataskaitinį laikotarpį.
1.3. Elektros energija Vartotojui parduodama Specialiosiose sąlygose nustatytu laikotarpiu (toliau vadinamas
Pardavimo laikotarpiu), tačiau tik jei:
1.3.1. Vartotojas sudarė elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartį su perdavimo sistemos ar skirstomųjų
tinklų operatoriumi, prie kurio tinklų yra prijungti Vartotojo elektros įrenginiai, (toliau vadinamas Tinklo
operatoriumi) ir tokios sutarties pagrindu atitinkamam Objektui teikiama elektros energijos persiuntimo
paslauga;
1.3.2. Vartotojas nėra skolingas už suvartotą elektros energiją ar už suteiktas elektros energijos persiuntimo ir
kitas su tuo susijusias paslaugas bei už reaktyviąją energiją;
1.3.3. visi šioje Sutartyje nurodyti Vartotojo patvirtinimai ir garantijos yra ir išlieka teisingi;
1.3.4. nėra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad Vartotojas nevykdys savo įsipareigojimų pagal šią
Sutartį, arba, jų esant ir Tiekėjui pareikalavus, Vartotojas pateikia Tiekėją tenkinantį visų būsimų prievolių
pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimą.
1.4. Šia Sutartimi nereglamentuojamas reaktyvinės elektros energijos pirkimas ir pardavimas, elektros energijos
persiuntimo, sisteminių paslaugų bei kitų su tuo susijusių paslaugų teikimas, elektros energijos nuostolių
atitinkamame tinkle klausimai, taip pat kiti klausimai, kurie Lietuvos Respublikos elektros energetikos
įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti reglamentuojami Vartotojo sutartimis su Tinklo
operatoriumi ar trečiaisiais asmenimis.

2. Elektros energijos kaina
2.1.

Vartotojas už nupirktą elektros energiją Tiekėjui moka Specialiosiose sąlygose nustatytą kainą. Elektros
energijos kaina yra be PVM, akcizo ir Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų mokesčio, kurie yra
priskaičiuojami ir Vartotojo sumokami papildomai. Jeigu po šios Sutarties įsigaliojimo Tiekėjo tiekiama
elektros energija yra apmokestinama kitais papildomais valstybės institucijų nustatytais mokesčiais, tai tokie
mokesčiai taip pat papildomai priskaičiuojami ir sumokami Vartotojo.

3. Apmokėjimo tvarka
3.1.

Tiekėjas išrašo PVM sąskaitą-faktūrą už elektros energiją, suvartotą per ataskaitinį laikotarpį, ne vėliau kaip
iki 10 (dešimtos) kiekvieno kalendorinio mėnesio dienos po ataskaitinio laikotarpio pagal teisės aktų
nustatyta tvarka įrengtų elektros apskaitos prietaisų, fiksuojančių Vartotojo elektros energijos suvartojimą,
rodmenis, Tinklo operatoriaus, rinkos operatoriaus ir kitų kompetentingų asmenų suteiktus duomenis ir
pateikia Vartotojui ją elektroniniu paštu arba faksu. Tiekėjas nebus laikomas pažeidusiu šią Sutartį, jei
Tinklo operatorius nevykdys savo įsipareigojimo laiku pateikti duomenis, reikalingus PVM sąskaitos –

3.2.

faktūros išrašymui ir dėl to Tiekėjas nepateiks Vartotojui PVM sąskaitos – faktūros aukščiau nurodytu
terminu. Negavęs PVM sąskaitos – faktūros nustatytu terminu, Vartotojas apie tai turi informuoti Tiekėją.
Vartotojas už elektros energiją, suvartotą per ataskaitinį laikotarpį, sumoka iki poataskaitinio mėnesio 15
(penkioliktos) kalendorinės dienos imtinai pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą (jei poataskaitinio
mėnesio 15 (penkiolikta) diena yra ne darbo diena, už suvartotą elektros energiją Vartotojas sumoka po jos
einančią darbo dieną). Visi mokėjimai laikomi atlikti nuo pinigų įskaitymo į Tiekėjo banko sąskaitą dienos.

4. Šalių patvirtinimai ir garantijos
4.1. Šalys viena kitai patvirtina ir garantuoja, kad:
4.1.1. yra veiksni ir jos ar jos atstovo parašas šią Šalį įpareigoja vykdyti šią Sutartį;
4.1.2. pateikė visus dokumentus ir gavo sutikimus ir leidimus, kurie yra reikalingi pasirašyti šią Sutartį ir ją
tinkamai vykdyti;
4.1.3. šios Sutarties pasirašymas ir vykdymas nepažeidžia jokių susitarimų ar sutarčių, kurių šalimi yra ji, arba
teismo sprendimo, nuosprendžio, nutarties, nutarimo ar įsakymo, arba arbitražo sprendimo, taikomo šiai
Šaliai, ir neprieštarauja jokiems Šaliai taikomiems teisės aktams;
4.1.4. yra moki, jai nėra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, remiantis visais taikytinais teisės aktais, ir jos
atžvilgiu nėra nagrinėjamos ir jai negresia jokios bankroto arba nemokumo bylos ar procesai;
4.1.5. ji tinkamai ir laiku vykdo visus įsipareigojimus pagal kitas sutartis bei jai taikomų teisės aktų nuostatas ir
ketina jas vykdyti ir laikytis ateityje, jei šių sutarčių ar teisės aktų pažeidimas galėtų lemti Šalies negalėjimą
vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
4.2. Vartotojas papildomai patvirtina ir garantuoja, kad:
4.2.1. visi Objektai, kuriems pagal šią Sutartį tiekiama elektros energija, jam priklauso nuosavybės teise arba yra
gautas Objektų savininkų sutikimas sudaryti šiai Sutarčiai;
4.2.2. jis yra tinkamai ir laiku pranešęs apie sutarties su šiuo metu elektros energiją tiekiančiu tiekėju nutraukimą
bei yra tinkamai ir laiku atsiskaitęs su šiuo tiekėju pagal iki šios Sutarties sudarymo gautas sąskaitas ir
įsipareigoja visiškai atsiskaityti su tiekėju iki sutarties nutraukimo;
4.2.3. Pasikeitus akcizo taikymo Vartotojui sąlygoms, Vartotojas privalo apie tai pranešti Tiekėjui. Vartotojas
patvirtina, kad prisiima nepranešimo ar klaidingo pranešimo Tiekėjui apie akcizo taikymo jam pasikeitimą
pasekmes;
4.2.4. apie šios Sutarties sudarymą tinkamai pranešė Tinklo operatoriui, kurio veiklos licencijoje nurodytoje
teritorijoje Vartotojas ir/ar Objektai yra.
4.3. Tiekėjas papildomai patvirtina ir garantuoja, kad:
4.3.1. apie šios Sutarties sudarymą tinkamai pranešė Tinklo operatoriui, kurio veiklos licencijoje nurodytoje
teritorijoje Vartotojas ir/ar Objektai yra.
4.4. Šalių patvirtinimai ir garantijos privalo būti ir išlikti teisingi šios Sutarties sudarymo metu ir visu Pardavimo
laikotarpiu. Jei kuris nors Šalies patvirtinimas ar garantija po Sutarties sudarymo tampa netiksliu ar
neteisingu, tokį patvirtinimą ar garantiją pateikusi Šalis privalo nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau
kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti kitai Šaliai pranešimą raštu.

5. Sutarties pabaiga
5.1.

Sutartis baigiasi pasibaigus Pardavimo laikotarpiui, jei jis nebuvo pratęstas, kai Šalys tinkamai įvykdo visas
iš šios Sutarties kylančias prievoles.
5.2. Pasibaigus Pardavimo laikotarpiui, jis atnaujinamas tokiam pačiam Specialiosiose sąlygose nurodytam
Pardavimo laikotarpiui, jei nei viena iš Šalių ne vėliau, nei likus 2 (dviem) mėnesiams iki šio termino
pabaigos, raštu nepranešė kitai Šaliai, kad ketina nepratęsti Pardavimo laikotarpio.
5.3. Jei nesant Tiekėjo kaltės dėl Perdavimo sistemos operatoriaus veiksmų ar neveikimo teisės aktų nustatyta
tvarka būtų apribota galimybė Tiekėjui vykdyti elektros energijos pirkimą – pardavimą didmeninėje rinkoje,
o tuo pačiu ir įsipareigojimus pagal šią Sutartį, Tiekėjas nebūtų laikomas pažeidusiu Sutartį, ir, jei šios
aplinkybės truktų ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį, Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį nesant jos kaltės, raštu
įspėjus kitą Šalį prieš 5 (penkias) darbo dienas.
5.4. Vienašališkai šią Sutartį prieš terminą nesikreipiant į teismą, bet laikantis teisės aktuose nustatytų išankstinio
trečiųjų asmenų informavimo apie Sutarties nutraukimą nuostatų, dėl kitos Šalies kaltės nutraukti gali šiais
pagrindais:
5.4.1. Šalis, jei kitos Šalies atžvilgiu yra paduotas prašymas teismui iškelti bankroto ar restruktūrizavimo bylą ar
pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka ar yra kitų aplinkybių, rodančių kitos Šalies nemokumą;

5.4.2. Šalis, jei kitos Šalies patvirtinimai ir garantijos pateikti šios Sutarties 4 dalyje tampa neteisingi ar netikslūs
ir per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po atitinkamo pranešimo iš kitos Šalies tokio pažeidimo neištaiso;
5.4.3. Tiekėjas, jei Vartotojas daugiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų vėluoja sumokėti jam priklausančias
pagal šią Sutartį mokėti sumas arba Vartotojas tinkamai neįvykdo šios Sutarties 3.4. punkte numatytų
įsipareigojimų;
5.4.4. Tiekėjas, jei bet kuris Objektas, kuriam yra tiekiama elektros energija, yra perduodamas trečiajam asmeniui
iš anksto raštu neinformavus Tiekėjo;
5.4.5. Tiekėjas, jei yra nutraukiama Vartotojo ir Tinklo operatoriaus sudaryta elektros energijos persiuntimo
paslaugos sutartis ar dėl Vartotojo kaltės sustabdomas jos vykdymas;
5.4.6. Vartotojas, jei Tiekėjas netenka nepriklausomo tiekėjo licencijos.
5.5. Vartotojas, perdavęs Objektą trečiajam asmeniui, moka Tiekėjui už tame Objekte suvartotą elektros energiją
už laikotarpį iki šios Sutarties tinkamo nutraukimo (ar jos nutraukimo atitinkamo Objekto atžvilgiu) laikantis
taikytinuose teisės aktuose nustatytų pranešimo Tinklo operatoriui terminų, išskyrus atvejus, jei Šalys raštu
susitaria kitaip.
5.6. Tuo atveju, jei Sutartis yra nutraukiama dėl to, kad Objektas buvo perduotas trečiajam asmeniui
neinformavus Tiekėjo kaip numatyta 5.4.4 punkte, bet šis asmuo pareiškė pageidavimą sudaryti sutartį pagal
šios Sutarties sąlygas, Sutartis nelaikoma nutraukta dėl Vartotojo kaltės.
5.7. Sutarties Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai nesikreipdama į teismą, raštu įspėjusi kitą Šalį
prieš 2 (du) mėnesius.

6. Šalių atsakomybė
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

Jeigu elektros energija Pardavimo laikotarpiu Vartotojui būtų nepatiekta išimtinai dėl Tiekėjo kaltės (bei
nesant Vartotojo kaltės) ir dėl šios priežasties Vartotojas galiojant šiai Sutarčiai turėtų pirkti elektros energiją
brangiau, nei numatyta šioje Sutartyje, iš tiekėjo, kuriam pagal įstatymus priskirta vykdyti elektros energijos
tiekimą tais atvejais, kai nepriklausomas tiekėjas nevykdo įsipareigojimo tiekti ir vartotojas negali pasirinkti
kito nepriklausomo tiekėjo, tai tokiu atveju Tiekėjas įsipareigoja sumokėti Vartotojui kainų skirtumą tarp
aukščiau minėto tiekėjo patiektos elektros energijos kainos ir šioje Sutartyje nustatytos elektros energijos
kainos.
Šią Sutartį netinkamai vykdanti Šalis privalo kitai Šaliai atlyginti visus pastarosios dėl netinkamo Sutarties
vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius, įskaitant ir išlaidas, patirtas ginant savo pažeistas teises bei išlaidas
susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu.
Tiekėjas neatsako už vėlavimą pradėti tiekti elektros energiją pagal šią Sutartį, jei šis vėlavimas yra kilęs dėl
Vartotojo laiku ir tinkamai nepateiktos teisingos informacijos Tiekėjui ar tretiesiems asmenims, kiek tai yra
reikalinga tam, kad Tiekėjas galėtų parduoti elektros energiją Vartotojui. Remiantis Lietuvos Respublikos
elektros energetikos įstatymu Tinklo operatorius yra atsakingas už faktinį elektros energijos pristatymą iki
Vartotojo objekto ir Vartotojui persiunčiamos elektros energijos kokybę.
Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ar dalinį neįvykdymą,
jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybes supranta taip, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti norminiai teisės
aktai.
Šalis, Sutartyje nustatytais terminais neįvykdžiusi savo piniginių prievolių, privalo mokėti kitai Šaliai 0,05
(penkių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną
uždelstą mokėti kalendorinę dieną.
Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepateikia PVM sąskaitos – faktūros Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu per
Sutarties 3.1. punkte nurodytą terminą, Vartotojas turi teisę už per ataskaitinį laikotarpį suvartotą elektros
energiją sumokėti tiek dienų vėliau, kiek Tiekėjas vėluoja pateikti PVM sąskaitą – faktūrą.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1.
7.2.

Ši Sutartis turi būti keičiama, jei pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys Šalių santykius, kylančius iš šios
Sutarties, ir dėl to pasikeičia Šalių teisių ir pareigų pusiausvyra.
Sutarties struktūrinių dalių pavadinimai pateikti tik dėl patogumo ir neturi įtakos Sutarties aiškinimui. Jei
tarp šios Sutarties ir jos Specialiųjų sąlygų nuostatų yra prieštaravimas, taikomos Specialiųjų sąlygų
nuostatos. Sąvokos, kurių reikšmė nėra aiškiai apibrėžta šioje Sutartyje, yra aiškinamos remiantis Lietuvos
Respublikos elektros energetikos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis. Jei iš jų negalima
nustatyti sąvokos reikšmės, taikomi kiti jų reikšmės aiškinimo būdai.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.

Šalys įsipareigoja išlaikyti informacijos išdėstytos šioje Sutartyje bei informacijos, kurią Šalys suteikė viena
kitai sudarydamos ir vykdydamos šią Sutartį, konfidencialumą ir be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo
neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų imperatyviai numatytus atvejus,
arba jei toks atskleidimas reikalingas tinkamam Šalių pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymui.
Konfidencialumo reikalavimas netaikomas viešai prieinamai informacijai. Šalys turi teisę atskleisti
konfidencialią informaciją savo darbuotojams ir valdymo organų nariams. Ši informacija taip pat gali būti
atskleista auditoriams ir teisininkams bei kitų sričių konsultantams, jei jie tinkamai įsipareigoja šios
informacijos neatskleisti tretiesiems asmenims.
Vartotojui tinkamai nevykdant piniginių prievolių pagal šią Sutartį, Tiekėjas turi teisę informaciją apie
Vartotoją ir jo įsiskolinimą skelbti viešai bei šiuos duomenis atskleisti bet kokiems tretiesiems asmenims.
Visi Šalių ginčai, kylantys iš šios Sutarties, yra sprendžiami derybomis. Šalims nepavykus ginčo išspręsti
derybomis, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia
Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, yra sprendžiamas kompetentingų Lietuvos Respublikos
teismų pagal Tiekėjo buveinės vietą.
Šiai Sutarčiai, iš jos kylantiems ar su jais susijusiems teisiniams santykiams yra taikoma (įskaitant, bet
neapsiribojant, klausimus dėl Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, vykdymo ir nutraukimo) ir
Sutartis yra aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, kurių po vieną lieka
kiekvienai iš Šalių.
Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jei jie sudaryti raštu ir tinkamai patvirtinti abiejų Šalių
įgaliotų asmenų.
Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai bei kita korespondencija tarp Šalių turi būti siunčiami raštu ir laikomi
tinkamai įteiktais, kai jie įteikiami asmeniškai, siunčiami registruotu paštu, el. paštu arba telefaksu
Specialiosiose sąlygose nurodytais kontaktais.
Pranešimai bei kita korespondencija įteikta asmeniškai, išsiųsta faksu ar elektroniniu paštu, jei ji kitos Šalies
gauta iki darbo dienos 16.30 val., laikoma gauta tą darbo dieną, o jei gauta po 16.30 val., laikoma gauta kitą
darbo dieną.
Pranešimai bei kita korespondencija, išsiųsti registruotu paštu, laikomi gauti praėjus 7 (septynioms)
kalendorinėms dienoms po jų išsiuntimo.
Pasikeitus aukščiau nurodytiems Šalies duomenims, atitinkama Šalis privalo apie tai raštiškai informuoti kitą
Šalį.
Ši Sutartis įsigalioja nuo Specialiose sąlygose nurodyto elektros energijos pardavimo laikotarpio pradžios.

8. Priedai
Priedas Nr. 1: Specialiosios sąlygos.
Priedas Nr. 2: Objektai, kuriems tiekiama elektros energija.
Šalys pareiškia, kad ši Sutartis atitinka jų valią:
Tiekėjas:
MARISA UAB
Santaikos g. 26M, Alytus
149615085
Ats. Sąsk.: LT637044060001920049
AB SEB bankas
Kodas: 70440
El. Paštas elektra@marisa.lt

Vartotojas

A.V.

A.V.

1 sutarties priedas

ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr.
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

1. Sutartis įsigalioja:
2. Elektros energijos kaina: Skaičiuojama įvertinus vartojimo kiekį ir perkančios įmonės kreditingumą.
3. Pardavimo laikotarpis: nuo iki (imtinai).
4. Tiekėjas išrašo PVM sąskaitą-faktūrą už elektros energiją, suvartotą per ataskaitinį laikotarpį, ne vėliau kaip iki 10
(dešimtos) kiekvieno kalendorinio mėnesio dienos po ataskaitinio laikotarpio ir pateikia Vartotojui elektroniniu
paštu.
5. Tiekėjas PVM sąskaitą-faktūrą už elektros energiją, suvartotą per ataskaitinį laikotarpį, siunčia elektroniniu paštu.
6. Vartotojas už elektros energiją, suvartotą per ataskaitinį laikotarpį, sumoka iki poataskaitinio mėnesio 15
(penkioliktos) kalendorinės dienos imtinai pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą (jei poataskaitinio mėnesio
15 (penkiolikta) diena yra ne darbo diena, už suvartotą elektros energiją Vartotojas sumoka po jos einančią darbo
dieną).
7. Šalys visus pranešimus ir korespondenciją viena kitai siunčia: registruotu paštu, išskyrus atvejus, kai Sutartyje
nurodyta kitaip.
8. Iš Tiekėjo pusės už Sutarties vykdymo koordinavimą atsakingas asmuo: Prekybos elektra vadovas Justas
Jaruševičius 8 687 43927 elektra@marisa.lt
9. Iš Vartotojo pusės už Sutarties vykdymo koordinavimą atsakingas asmuo:
10.
Šalių rekvizitai:
Tiekėjas:
MARISA UAB
Santaikos g. 26M, Alytus
149615085
Ats. Sąsk.: LT637044060001920049
AB SEB bankas
Kodas: 70440
El. Paštas elektra@marisa.lt

Vartotojas

A.V.

A.V.

