GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS
sudaryta 20[..] m. [...] mėn. [..] d., Jonalauko kaime
[..], juridinio asmens kodas [..], kurios buveinės adresas [..], (toliau – Pirkėjas), atstovaujama [..],
[atstovavimo teisinis pagrindas], ir
UAB „ Achema Gas Trade“, juridinio asmens kodas 304580888, kurios buveinės Jonalaukio k. 1,
Ruklos sen., Jonavos r., (toliau – Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus ……………., toliau kartu
vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) bei susitarė dėl žemiau išvardintų
sąlygų.
Sutarties dalykas
1. Šia Sutartimi Šalys susitaria dėl gamtinių dujų pirkimo-pardavimo (toliau – tiekimas) Sutartyje
nustatytomis sąlygomis.
2. Be šios Sutarties sąlygų, Šalių santykius, teises ir pareigas, atsakomybę, kitas prievoles, Sutartyje
vartojamas sąvokas apibrėžia Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos
gamtinių dujų sektorių reglamentuojantys teisės aktai, Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų
perdavimo sistema taisyklės (toliau – PSO Taisyklės), AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo
sistemos balansavimo taisyklės (toliau – PSO Balansavimo taisyklės), Naudojimosi AB „Energijos
skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės (toliau – ESO Taisyklės), suderintos ir
patvirtintomis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Toliau Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų
apibrėžimai pateikti ESO / PSO Taisyklėse.
Gamtinių dujų kokybė, kiekis, tiekimo laikotarpis, Pristatymo vieta ir perdavimo tvarka
3. Pirkėjas įsipareigoja priimti, o Pardavėjas įsipareigoja pateikti Sutarties 1 Priede nurodytoje Pristatymo
vietoje per sutarą gamtinių dujų tiekimo laikotarpį sutartą gamtinių dujų kiekį, išreikštą energijos vienetais.
Atsižvelgiant į tai, jog Pirkėjo naudojamas gamtinių dujų kiekis gali svyruoti dėl technologinių ir
komercinių priežasčių, Šalys Sutarties 1 Priede susitaria dėl minimalaus ir maksimalaus gamtinių dujų
kiekio konkrečiu tiekimo laikotarpiu, kurį Pirkėjas įsipareigoja priimti Pristatymo vietoje, bei gamtinių
dujų išėmimo pajėgumų per parą (mėnesį, ketvirtį ar metus).
4. Šalys dėl gamtinių dujų kiekio susitaria visam gamtinių dujų tiekimo laikotarpiui arba atskirais susitarimais
Ataskaitiniams laikotarpiams. Gamtinių dujų kiekis turi būti sutartas 20 dienų prieš Ataskaitinį mėnesį.
Susitarimas dėl dujų kiekio turi būti įformintas raštu šios Sutarties priede pridėtoje formoje (1 Priedas).
Jeigu Pirkėjas pateikia pasiūlymą įsigyti papildomą gamtinių dujų kiekį vėliau nei 20 dienų prieš
Ataskaitinį mėnesį arba Ataskaitinio mėnesio laikotarpyje, o Pardavėjas turi tokią galimybę pateikti
prašomą įsigyti gamtinių dujų kiekį, Šalys dėl jo sudaro papildomą susitarimą raštu sutarta forma.
5. Gamtinių dujų kokybė atitinka patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu ir kituose
teisės aktuose nustatytus dujų slėgio, temperatūros ir kitus kokybės parametrams keliamus reikalavimus.
6. Pardavėjo patiektu ir Pirkėjo priimtu gamtinių dujų kiekiu Pristatymo vietoje pripažįstamas toks gamtinių
dujų kiekis, kuris nurodytas Kasdieninės apskaitos vietoje(-ose) įrengtoje(-ose) Pristatymo vietoje(-ose).
Kilus ginčui dėl akto turinio ar konkrečių faktinių duomenų tikrumo, Šalys pripažins gamtinių skirstymo
sistemos operatoriaus pateiktus duomenis.
Gamtinių dujų kaina ir piniginių prievolių vykdymo tvarka
7. Šalys susitaria, kad gamtinių dujų kaina bus apskaičiuota pagal taisyklę (formulę) nurodytą Sutarties 1
Priede.
8. Pardavėjas pateikia PVM sąskaitą faktūrą Pirkėjui už pateiktas gamtines dujas ir (ar) suteiktas kitas
paslaugas už Ataskaitinį mėnesį iki 12-os kito mėnesio kalendorinės dienos. PVM sąskaita faktūra teikiama
elektroniniu būdu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. PVM sąskaitoje faktūroje nurodoma per
Ataskaitinį laikotarpį patiektas gamtinių dujų kiekis, išreikštas energijos vienetais, pagal formulę
apskaičiuota gamtinių dujų kaina, kitos paslaugos, rinkliavos ir akcizai, jeigu tokie yra taikomi.
9. Pirkėjas pinigines prievoles už patiektas gamtines dujas per Ataskaitinį mėnesį, įvykdo (sumoka) per 20
kalendorinių dienų nuo Ataskaitinio mėnesio pabaigos. Už kiekvieną pradelstą dieną sutartu terminu
įvykdyti piniginę prievolę Pirkėjas įsipareigoja mokėti 0,05 % palūkanas nuo nesumokėtos sumos. Visi
gauti Pardavėjo mokėjimai už patiektas gamtines dujas ar (ir) suteiktas paslaugas įskaitomi Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse nustatytu eiliškumu, nepriklausomai nuo to, kas nurodyta Pirkėjo
mokėjimo dokumentuose. Piniginė prievolė laikoma įvykdyta mokėtiną sumą įskaičius į Pardavėjo sąskaitą
banke. Pardavėjas turi teisę perleisti reikalavimo teises, kylančias iš šios Sutarties, trečiosioms šalims be
išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
Sutartų priimti ir naudoti gamtinių dujų kiekių nesilaikymo ar nepateikimo pasekmės
10. Jeigu Pirkėjo priimtas ir sunaudotas gamtinių dujų kiekis skiriasi nuo sutarto priimti kiekio per Sutartyje ir
1 Priede nurodytus laikotarpius (t.y. priima mažiau nei sutartas minimalus kiekis per gamtinių dujų
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naudojimo laikotarpį arba iš perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos išima daugiau, negu sutartas maksimalus
kiekis per sutartą laikotarpį, arba nesilaiko sutartų maksimalių pajėgumų per 1 Priede nustatytą laikotarpį),
Pirkėjas įsipareigoja kompensuoti dėl to kylančias Pardavėjui papildomas išlaidas, susijusias su gamtinių
dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos balansavimu, gamtinių dujų įsigijimu ar pardavimu bei su tuo
susijusiomis paslaugomis. Apie tokias išlaidas Pirkėjas bus informuotas atskiru raštu, kuriame bus
nurodytos dėl netinkamo prievolių vykdymo kilusios pasekmės bei detalizuotos su tuo susijusios Pardavėjo
išlaidos ir prievolių vykdymo terminai.
11. Pardavėjas, dėl savo kaltės patiekęs mažiau kaip 90 % sutarto gamtinių dujų kiekio, Pirkėjui kompensuoja
patirtas papildomas išlaidas už GetBaltic gamtinių dujų biržoje įsigytą gamtinių dujų kiekį.
Kompensuojamų išlaidų suma apskaičiuojama kaip skirtumas tarp GetBaltic gamtinių dujų biržoje įsigytos
gamtinių dujų kainos ir šioje Sutartyje sutartos gamtinių dujų kainos.
Gamtinių dujų tiekimo apribojimai, nepriklausantys nuo Pardavėjo
12. Pardavėjas turi teisę apriboti arba nutraukti dujų tiekimą ir yra atleidžiamas nuo atsakomybės už šios
Sutarties nevykdymą avarinių situacijų, ekstremalios padėties atvejais, kai nutraukiamas ar apribojamas
dujų tiekimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ir Pardavėjas neturi pakankamo dujų atsargų rezervo, kitais
įstatymų, teisės aktų numatytais atvejais.
13. Šalys įsipareigoja viena kitai pranešti nedelsiant raštu apie aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam Šalių
įsipareigojimų vykdymui pagal šią Sutartį. Klausimai, kurių nereguliuoja ši Sutartis, sprendžiami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Sutarties konfidencialumas
14. Šalys garantuoja, kad visa informacija, susijusi su šia Sutartimi yra konfidenciali, išskyrus tokios
informacijos pateikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad Šalys
galės teikti informaciją apie Sutartyje numatytus dujų kiekius bei kitus duomenis įmonėms, vykdančioms
dujų perdavimo, saugojimo ar skirstymo veiklą, kiek tai reikalinga šios Sutarties tinkamam vykdymui.
Šalys patvirtina, kad veiksmai, kuriais viena Šalis perduoda informaciją ir kitus juridinio asmens duomenis
šiame punkte nurodytiems asmenims, nebus laikomi Pardavėjo ir Pirkėjo paslapties atskleidimu, Lietuvos
Respublikos įstatymų nesilaikymu ar Sutarties konfidencialumo laikymosi įsipareigojimų pažeidimu.
Asmens duomenų apsauga
15. Verslo kontaktai, sutarties vykdytojų kontaktai, užimamos pareigos, vardai ir pavardės, el. pašto adresai ir
telefonai gauti šalių vykdant sutartį kiekvienos iš šalies yra tvarkomi tik sutarties vykdymo/administravimo
tikslais pagal ES 2016/679 Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus. Šalys
patvirtina, kad vykdant šią Sutartį nei viena netvarko kitos šalies valdomų asmens duomenų, o jei kils
būtinybė kitos šalies valdomus asmens duomenis tvarkyti – šalys sudarys atskirą sutartį dėl asmens
duomenų tvarkymo.
16. Sutartį sudariusių juridinių asmenų adresai ir rekvizitai:
Pardavėjas
Pardavėjas
UAB „Achema GasTrade“
Įmonės kodas:
304580888
Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:
LT100011060511
PVM mokėtojo kodas:
Adresas:
Jonalaukio k 1. Ruklos sen. Adresas:
Jonavos raj. 55550
Telefonas:
+370 349 56436
Telefonas:
El. paštas:
info@agt.lt
El. paštas:
Sąskaitos numeris
LT94 7044 0600 0816 5612
Banko pavadinimas
AB SEB bankas
ACER registravimo kodas
A0014041I.LT
17. Pardavėjo ir Pirkėjo atstovai dujų tiekimo sąlygų vykdymui:
Atstovai
Vardas, pavardė
Telefonai, el. paštas
Pardavėjas
Pirkėjas
18. Sutartį pasirašę asmenys:
Pardavėjas
Pareigos
Direktorius
Vardas, pavardė
Parašas

Pirkėjas
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1 PRIEDAS
SUSITARIMAS Nr. ______
PRIE GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES
[..], juridinio asmens kodas [..], kurios buveinės adresas [..], (toliau – Pirkėjas), atstovaujama [..],
[atstovavimo teisinis pagrindas], ir
UAB „ Achema Gas Trade“, juridinio asmens kodas 304580888, kurios buveinės Jonalaukio k. 1,
Ruklos sen., Jonavos r., (toliau – Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Gedimino Vasausko, toliau kartu
vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl (1) gamtinių jų tiekimo
laikotarpio, (2) minimalaus ir (ar) maksimalaus perkamo gamtinių dujų kiekio, (3) gamtinių dujų pristatymo
vietos, (4) gamtinių dujų kainos, kitų sąlygų, remiantis 20[xx]-[mm]-[dd] sudarytos gamtinių dujų pirkimo
– pardavimo sutarties sąlygomis.
Gamtinių dujų tiekimo
laikotarpis

Pirkėjui gamtinės dujos tiekiamos nuo 20[xx]-[mm]-[dd] 7.00 val. iki
20[xx]-[xx]-[dd] 7.00 val. (gamtinių dujų tiekimo laikotarpis).

Minimalus gamtinių dujų kiekis (MWh)

Maksimalus gamtinių dujų kiekis (MWh)

Užsakomi ilgalaikiai dujų vartojimo pajėgumai per
parą (MWh/parą)
… MWh/parą

Maksimalus gamtinių dujų vartojimo pajėgumas
per parą (pajėgumai MWh/parą)
… MWh/parą

Pristatymo vieta(-os)
...
Kainos apskaičiavimo taisyklė (formulė)
Gaspool (fm)* + [xxx] EUR/MWh. (Be PVM)
Gaspool (fm) - Gaspool front month indeksas, išreikštas EUR/MWh, fiksuojamas paskutinę darbo dieną mėnesio,
einančio prieš atitinkamą gamtinių dujų tiekimo mėnesį, publikuojamas tarptautinės informacinės analitinės
agentūros „Argus Media“ leidinio „Argus European Natural Gas“ skyriuje „Indexes Gaspool SPOT pardavimai

Šalių susitarimą patvirtinantys parašai:
Pardavėjas

Pirkėjas

Pareigos
Vardas, pavardė
Parašas

4

