
_______________________________ (įrašomas pirkimo objekto pavadinimas) pirkimas 
 
 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ ĮSIGYJIMO SUTARTIS 

Vilnius 2021 m. _____________ ___ d. 
 

Sutarties šalys: 
 

PIRKĖJAS 
 

Pavadinimas AB Vilniaus šilumos tinklai 
Buveinės adresas Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius  
Adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius 
Juridinio asmens kodas 124135580 
PVM mokėtojo kodas LT241355811 
Banko sąskaita LT537044060001219501 
Atstovas ir atstovavimo 
pagrindas 

 

Telefonas 1840 
El. pašto adresas info@chc.lt  

 
TIEKĖJAS 

 
Pavadinimas  
Buveinės adresas  
Juridinio asmens kodas  
PVM mokėtojo kodas  
Banko sąskaita  
Atstovas ir atstovavimo 
pagrindas 

 

Telefonas  
El. pašto adresas  

 

1. SUTARTIES SĄVOKOS 

1.1. Energijos ištekliai – energija ir (ar) kuras, kurie naudojami elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti.  

1.2. Kuras – kieto, skysto ar dujų pavidalo gamtos ištekliai ir biokuras, skirti elektros ir šilumos energijai 
gaminti deginimo būdu. 

1.3. Tiekėjas – asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šioje Sutartyje, tiekiantis (-i) Sutartyje nurodytus 
Energijos išteklius Pirkėjui. 

1.4. Pirkėjas arba Įsigyjančioji organizacija – Sutartyje nurodytas juridinis asmuo, įsigyjantis Sutartyje 
nurodytus Energijos išteklius iš Tiekėjo. 

1.5. Šalis – Pirkėjas arba Tiekėjas, kiekvienas atskirai. Šalys – Pirkėjas ir Tiekėjas abu kartu. 

1.6. Sutartis – šis dokumentas, kuriame nustatomos sutarties nuostatos bei Pirkėjo ir Tiekėjo teisės, 
pareigos bei atsakomybė, taip pat aptariamas sutarties objektas, Energijos išteklių kiekis ir kaina bei įkainiai 
(jei taikomi), Energijos išteklių tiekimo terminai bei kitos Šalių sutartos sąlygos. 

1.7. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti Energijos išteklių techniniai ir (ar) kokybės 
reikalavimai. 

1.8. Pirkimo sąlygos arba Pirkimo dokumentai – Pirkėjo vykdytų pirkimo procedūrų metu pateiktų 
dokumentų visuma, kuriais vadovaujantis Tiekėjas pateikė Pasiūlymą. 

1.9. Pasiūlymas – pirkimo procedūrų metu Įsigyjančiosios organizacijos atrinktas labiausiai Įsigyjančiosios 
organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir kriterijus atitinkantis tiekėjų pasiūlymas, 
užtikrinantis pirkimo tikslą. 

1.10. Teisės aktai – reiškia Lietuvos Respublikos teisės aktus ir tarptautines sutartis, taip pat Europos 
Sąjungos teisės aktus ar bet kokios trečiosios šalies viešosios valdžios individualaus ar norminio pobūdžio 
potvarkius, kurie, nepriklausomai nuo jų teisinės galios ir (arba) jurisdikcijos, saisto bet kurią Šalį ir (arba) turi 
įtakos šios Sutarties vykdymui bei Pirkėjo vidaus teisės aktus, su kuriais Tiekėjas buvo supažindintas. 

 

2. SUTARTIES STRUKTŪRA IR AIŠKINIMAS 
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2.1. Ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai. Sutarties 
aiškinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumentų pirmenybės tvarka: 

2.1.1. Sutartis (su priedais, jei jie pridedami). Sutarties priedams nustatoma tokia pirmenybės tvarka: 

2.1.1.1. Techninė specifikacija (su priedais, jei jie pridedami) ir Pirkėjo iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti 
Pirkimo sąlygų paaiškinimai, patikslinimai (jei jų bus); 

2.1.1.2. Tiekėjo pasiūlymas su priedais, Pirkėjo prašymai paaiškinti pasiūlymą bei Tiekėjo paaiškinimai, 
pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus). 

2.2. Jei Sutarties dokumentuose yra neaiškumų, neatitikimų ar prieštaravimų, taisyklės, nustatytos 
aukštesnės galios Sutarties dokumente, visuomet yra laikomos pakeičiančiomis žemesnės galios Sutarties 
dokumente nustatytas analogiškas taisykles nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

2.3. Sutartis yra sudaryta, ji turi būti aiškinama ir taikoma pagal Lietuvos Respublikos teisę.  

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS  

3.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti gamtines dujas, skirtas elektros ir 
šilumos gamybai (toliau – Kuras, Dujos) Pirkėjui nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Kurą ir 
sumokėti už jį Tiekėjui Sutartyje nurodytomis sąlygomis, tvarka ir terminais. 

3.2. Ši Sutartis sudaroma vadovaujantis aktualios redakcijos Įmonių, veikiančių energetikos srityje, 
energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, 
energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 
Taisyklės) ir Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. 
 

4. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ KIEKIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį Pirkėjui tiekiamas Kuras, aprašytas Techninėje specifikacijoje (Sutarties Priedas Nr. 
2).  

4.2. Maksimalus Kuro kiekis – nurodytas Sutarties Priede Nr. 2.  

4.3. Sutarties vertė sudaro ___.___,__ eurų (________________________ eurų ir __ euro ct), įskaitant 
PVM. Sutarties vertę sudaro:  

4.3.1. Sutarties vertė be PVM – ___.___,__ eurų (________________________ eurų ir __ euro ct); 

4.3.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21 % ___.___,__ eurų (________________________ eurų __ ir 
euro ct).  

4.4.  Įsigaliojus Lietuvos Respublikos teisės aktams dėl PVM dydžio ir (ar) viešuosius interesus atitinkančių 
paslaugų (VIAP) įkainių dydžio pasikeitimo, kuriais būtų keičiami PVM ar VIAP įkainių dydžiai, Sutartyje 
nustatyta Kuro kaina ir (ar) Sutarties vertė tikslinamos prie Kuro kainos be PVM ir (ar) VIAP įkainių pridedant 
naują PVM ir (ar) VIAP įkainį, Šalims pasirašant Sutarties priedą. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties 
kaina nekeičiama. 

4.5. Dujų kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu bus apskaičiuojama kiekvieną mėnesį pagal TTF biržos 
indekso reikšmę, nustatomą prieš Dujų tiekimo mėnesį einančio mėnesio paskutinę darbo dieną, pagal 
informacinės agentūros Argus Media (leidinyje Argus European Gas) skelbiamą Dujų kainą TTF biržoje 
(EUR/MWh, be PVM) ir Tiekėjo taikomą nuolaidą/antkainį (EUR/MWh, be PVM). Akcizo mokestis į Dujų kainą 
neįtraukiamas. 

Jeigu Tiekėjo Dujų kaina už ataskaitinį laikotarpį (atskaitinio laikotarpio TTF biržos Dujų kaina (EUR/MWh, be 
PVM) ir Tiekėjo taikoma nuolaida/antkainis) yra didesnė negu UAB GET Baltic Dujų biržos Lietuvos prekybos 
aikštelėje vidutinę svertinę kainą (EUR/MWh, be PVM), skelbiamą Dujų biržos operatoriaus UAB GET Baltic 
Dujų biržos interneto svetainėje, tokiu atveju atsiskaitymui už ataskaitinį laikotarpį taikoma UAB GET Baltic 
Dujų biržos Lietuvos prekybos aikštelėje vidutinė svertinė kaina (EUR/MWh, be PVM). Tiekėjas, kitą darbo 
dieną nuo paskelbimo dienos, pateikia Pirkėjui TTF biržoje mėnesio paskutinę darbo dieną paskelbtą Dujų 
kainą (EUR/MWh, be PVM). 

4.7. Tiekėjo siūloma nuolaida/antkainis (EUR/MWh, be PVM), nurodyta Sutarties Priede Nr. 3 
„Pasiūlymas“, negali kisti visu Sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus Sutarties 4.5 punkte nurodytą išimtį. 

 
5. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ KOKYBĖ 

5.1. Kuro kokybė turi atitikti Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.  

 

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

6.1. Tiekėjas įsipareigoja: 
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6.1.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais tiekti Kurą pagal Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nustatytus 
reikalavimus, taip pat atitinkantį Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų norminių teisės aktų Kurui keliamus 
reikalavimus, Kuro techninius aprašymus; 

6.1.2. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos 
konfidencialumą ir apsaugą; 

6.1.3. pateikti visus dokumentus, numatytus Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje, bei konsultuoti Pirkėją 
kitais, su Tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais susijusiais, klausimais; 

6.1.4. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose; 

Tiekėjas turi teisę: 

6.1.5. prašyti, kad Pirkėjas pateiktų su tinkamu Sutarties vykdymu susijusią informaciją ar dokumentus, kurių 
pateikimo būtinybė atsirado Sutarties vykdymo metu; 

6.1.6. reikalauti, kad Pirkėjas tinkamai ir laiku vykdytų sutartinius įsipareigojimus. 

6.2. Pirkėjas įsipareigoja: 

6.2.1. Tiekėjui tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, priimti Kurą; 

6.2.2. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Tiekėju, teikiant Sutarties vykdymui pagrįstai reikalingą 
Pirkėjo turimą informaciją, kurios pateikimo būtinybė iškilo Sutarties vykdymo metu; 

6.2.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose.  

6.3. Pirkėjas turi teisę be atskiro pranešimo atlikti bet kokius patikrinimus, kurie Pirkėjui atrodo reikalingi, 
kilus įtarimui, kad Tiekėjas nesugebės laiku patiekti Kuro ar Kuras bus patiektas nekokybiškai, pažeidžiant 
reikalavimus. 

6.4. Kiti Pirkėjo ir Tiekėjo įsipareigojimai, teisės ir pareigos, apibrėžiami galiojančiuose Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose, Sutartyje ir (ar) jos prieduose (jei apibrėžiami). 

6.5. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog šios Sutarties nuostatos Pirkimo sąlygų nuostatoms neprieštarauja. 

 

7. JUNGTINĖ VEIKLA  

7.1. Sutartis vykdoma jungtinės veiklos pagrindu: jei taip, nurodomi visi partneriai, jungtinės veiklos sutarties 
data, pavadinimas, numeris, šalys. Jei ne, ši dalis trinama. 

7.2. Jungtinės veiklos partneriai Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiami. 

7.3. Laimėjęs Tiekėjas, su kuriuo sudaryta Sutartis, neturės teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį 
trečiajam asmeniui, išskyrus, jeigu Sutartyje nurodyta kitaip. 

 

8. ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA 

8.1. Tiekėjas įsipareigoja Kurą pristatyti Techninėje specifikacijoje nustatytais terminais ir tvarka. 

8.2. Kuro pristatymo vieta nurodyta Techninės specifikacijos 5 punkte.  

8.3. Tiekėjas, pagal Techninėje specifikacijoje nurodyta tvarka suderintą galutinį Dujų tiekimo grafiką, 
pateikia Pirkėjui Kuro pirkimo - pardavimo aktą.  

8.4. Pirkėjas turi priimti Kurą (t. y. pasirašyti Kuro pirkimo - pardavimo aktą ir priimti PVM sąskaitą faktūrą 
ar kito tipo priklausantį išrašyti dokumentą) arba raštu informuoti Tiekėją apie Kuro ar jo tiekimo trūkumus 
Sutartyje nustatyta tvarka. 

8.5.  Pirkėjas kiekvieną darbo dieną iki 13.00 val. teikia Tiekėjui sekančios dienos preliminarų Dujų 
vartojimo grafiką. Tiekėjas tą pačią darbo dieną iki 15.00 val. informuoja Pirkėją apie Dujų tiekimo grafiko 
patvirtinimą. Numatomas įsigyti Dujų kiekis gali būti koreguojamas Techninės specifikacijos 9 punkte nustatyta 
tvarka.  

8.6. Tiekėjui nepateikus Techninės specifikacijos 9 punkte nurodytų Dujų kiekių ir (ar) neužtikrinus 
Techninės specifikacijos 16 punkte paros kiekio, Tiekėjas privalo padengti Pirkėjui balansavimo sąnaudas: 
balansavimo paros kaina minus Tiekėjo ataskaitinio mėnesio Dujų pardavimo kaina padauginta iš nepatiekto 
paros kiekio, EUR be PVM. 

8.7. Netesybų pagal Sutartį reikalavimas nepanaikina kitų Pirkėjo teisių gynimo būdų.  

 

9. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI 

9.1. Pirkėjas už faktiškai per ataskaitinį laikotarpį laiku pristatytas kokybiškas Dujas sumoka iki einamojo 
mėnesio 30 (trisdešimtos) kalendorinės dienos, nustatytu laiku pateikus PVM sąskaitą faktūrą ar kito tipo 
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priklausantį išrašyti ir naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“1 Pirkėjui pateikti dokumentą, atitinkančio 
PVM sąskaitos faktūros turinį ir tikslą, gavimo dienos (t. y. iki 7-os po ataskaitinio laikotarpio kalendorinės 
dienos).  

9.2. Pirkėjas turi ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo raštiško kreipimosi pasirašyti Kuro 
pirkimo - pardavimo aktą, jei Kuro ir jo tiekimo kokybė atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu Kuro 
pirkimo - pardavimo metu nustatoma, kad Kuras neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų, Pirkėjas turi teisę 
atsisakyti pasirašyti Kuro pirkimo - pardavimo aktą, raštu nurodydamas priimto sprendimo motyvus (jei 
įmanoma, nurodydamas ir priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Kuro ar jo tiekimo kokybė atitiktų 
Sutarties reikalavimus ir Kuro pirkimo - perdavimo aktas būtų pasirašytas).  

9.3. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais. 

9.4. Pirkėjas, nesumokėjęs Tiekėjui už sunaudotas Dujas per Sutartyje nustatytą terminą, Tiekėjui 
pareikalavus, moka Tiekėjui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos be PVM už kiekvieną 
pradelstą dieną. 

9.5. Jei Tiekėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos ar taikoma kitokio pobūdžio civilinė 
atsakomybė, kurios taikymą numato Sutartis, Pirkėjo už Kurą mokėtina suma mažinama priskaičiuotų 
netesybų ir (arba) kitokios pritaikytos civilinės atsakomybės formos suma. Taip pat Pirkėjas turi teisę 
priskaičiuotas netesybas išskaičiuoti iš bet kokių Tiekėjui atliekamų mokėjimų be atskiro pranešimo Tiekėjui. 

 

10. SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS 

10.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties 
sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Taisyklių 3 punkte nustatyti principai ir tikslai. 

 

11. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR JO PASEKMĖS, SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

11.1. Jei Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Vienai 
Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis turi teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, įskaitant: 

11.1.1. reikalauti kitos Šalies tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir (arba); 

11.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius ir (arba);  

11.1.3. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas (delspinigius / baudas) ir (ar) atlyginti nuostolius ir 
(arba);  

11.1.4. nutraukti Sutartį Sutarties 11.2 punkto nustatyta tvarka.  

11.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu 
apie tai įspėjęs Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu Tiekėjas iš esmės pažeidė Sutartį. Tiekėjo padarytas Sutarties 
pažeidimas laikomas esminiu, jeigu praleistas prievolės įvykdymo terminas ir (ar) šalies prievolės per 
papildomai nustatytą terminą nevykdymas; Kuras ar jo tiekimas neatitinka Sutartyje ir (ar) Techninėje 
specifikacijoje numatytų reikalavimų ir (ar) Tiekėjas neištaiso Kuro ar jo tiekimo trūkumų per Sutartyje nustatytą 
terminą; Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia šios Sutarties reikalavimų; Tiekėjui yra iškeliama bankroto 
ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio 
likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, 
kurioje jis registruotas, įstatymus; jei Tiekėjas dėl savo kaltės negali ir (arba) atsisako vykdyti Sutartyje 
numatytus įsipareigojimus ar bet kokią jų dalį, nepriklausomai nuo tokios dalies vertės; yra kitos aplinkybės, 
numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnyje. 

11.3. Pirkėjui nutraukus Sutartį Sutarties 11.2 punkto nustatyta tvarka arba Tiekėjui, nepagrįstai nutraukus 
Sutartį, Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas moka Pirkėjui 5 (procentų) procentų Sutarties vertės be PVM dydžio 
baudą ir atlygina tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Pirkėjui pareiškus reikalavimą 
atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą. 

11.4. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai nesikreipdamos į teismą, Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose numatytais pagrindais ir tvarka. 

11.5. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių sutarimu. Toks Šalių susitarimas turi būti įformintas 
papildomu susitarimu. 

11.6. Nutraukus šią Sutartį Pirkėjo iniciatyva, Tiekėjas įsipareigoja: 

11.6.1. imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius; 

11.6.2. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo pranešimo gavimo pateikti visus dokumentus, būtinus 
galutiniam atsiskaitymui pagal šią Sutartį. 

11.7. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ir kitų 
Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę išlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo, t. y. 

 
1 Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu 
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kokybės garantijos, atsakomybės ir pan. Taip pat išlieka galioti visi atsiradę ir tinkamai neįvykdyti Salių 
tarpusavio įsipareigojimai, įskaitant, tačiau ne tik finansiniai įsipareigojimai.  

 

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

12.1. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad 
įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dėl 
atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje 
nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies 
kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

12.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės pratęsia Sutarties įsipareigojimų vykdymo terminus, 
tačiau, jei šios aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 3 (tris) mėnesius nuo jų atsiradimo momento arba jeigu apie jas 
nėra laiku pranešta, ir Šalys nesutaria, kaip toliau bus vykdomi Sutarties nevykdžiusios Šalies įsipareigojimai, 
tuomet kita Šalis, raštu pranešusi ne mažiau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti 
šią Sutartį. 

 
13. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

13.1. Ši Sutartis, jos priedai ir atlikti Sutarčių pakeitimai, išskyrus informaciją, kuri pagal teisės aktus yra 
laikoma konfidencialia, nėra laikomi konfidencialiais ir gali būti viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų 
informacinėje sistemoje.  

13.2. Šalys susitaria laikyti informaciją, kuri pagal teisės aktus yra laikoma konfidencialia, paslaptyje 
neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti 
konfidencialios informacijos, kuri pagal teisės aktus yra laikoma konfidencialia, jokiai trečiai šaliai be išankstinio 
raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, taip pat nenaudoti tokio pobūdžio konfidencialios informacijos 
asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, 
finansų ar kitos srities specialistui ar patarėjui, ar paskolos davėjui.  

13.3. Visa Pirkėjo Tiekėjui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Pirkėjas raštu patvirtins, 
kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali.  

13.4. Konfidencialia informacija taip pat laikoma elektronine forma, raštu ar kitu būdu išreikšta informacija, 
gauta vykdant Sutartį, ir duomenys, asmens duomenys, elektroniniai duomenys, archyvuota informacija ir kita 
informacija, paruošta Šalies darbuotojų.  

13.5. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba gauta 
atskleidus ar turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus 
įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties 
pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio 
atskleidimo pasekmes. 

13.6. Visą informaciją, gautą Sutarties vykdymo metu, Pirkėjas gali naudoti savo vykdomos veiklos tikslais 
ir tai nebus laikoma pažeidimu. 

 
14. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 

14.1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki 2022 m. vasario 1 d. Kuro tiekimo laikotarpis nurodytas 
Techninės specifikacijos 6 punkte. Jeigu Sutarties terminui pasibaigus kuri nors iš Šalių nėra pilnai įvykdžiusi 
savo įsipareigojimų, tai Sutartis galioja iki visiško šios Šalies įsipareigojimo įvykdymo. 

14.2. Sutartis baigiasi, atsiradus bent vienai aplinkybei: 

14.2.1.  pasibaigus Dujų tiekimo laikotarpiui, Pirkėjui atsiskaičius su Tiekėju už sunaudotas Dujas ir kai 
Sutarties šalys tinkamai įvykdo visas iš Sutarties kylančias prievoles; 

14.2.2. kai Šalys sutaria Sutartį nutraukti arba Sutartis nutraukiama teisės aktuose ar Sutartyje nustatytais 
atvejais, taip pat teismo sprendimu; 

14.2.3. Pirkėjas įsigyja maksimalų Sutartyje nurodytą Kuro kiekį arba įsigyja Kuro už Sutarties vertę. 

 

15. KITOS SĄLYGOS  

15.1. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  

15.2. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų 
negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka. 



6 
 

15.3. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

15.4. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai 
taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl 
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – 
Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens 
duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų 
tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų 
kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.  

15.5. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja 
nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių 
siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų 
tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu. 

 

16. PRIEDAI 

16.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 
Sutarties priedo egzempliorių. 
16.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai (koreguoti pagal poreikį):  

16.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą, 
1 lapas; 

16.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija,____ lapai. 

16.2.3. Priedas Nr. 3 – Pasiūlymas, __ lapai. 

 

17.  ŠALIŲ PARAŠAI 

 
Pirkėjo vardu: 
 
 

Tiekėjo vardu: 
 

_______________________ _________________________ 
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Priedas Nr. 1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES 
VYKDYMĄ 

 

1. PRANEŠIMAI 

a. Pirkėjo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - ______________________, elektroninis 
paštas - _____________________. 

b. Tiekėjo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - ______________________, elektroninis 
paštas - _____________________. 

 

2. KONTAKTINIAI ASMENYS 

a. Pirkėjo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: (pareigos, vardas, pavardė, 
jų telefonai, el. pašto adresai ir kt. reikalinga informacija). 

b. Tiekėjo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: (pareigos, vardas, pavardė, 
jų telefonai, el. pašto adresai ir kt. reikalinga informacija). 

 

 

Pirkėjo vardu: 
 
 

Tiekėjo vardu: 
 

_______________________ _________________________ 
  

 


