SUTARTIS Nr. 20 /
DĖL NAUJOJO BUITINIO VARTOTOJO GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMOS PRIJUNGIMO
PRIE AB agrofirma “JOSVAINIAI” DUJŲ SISTEMOS

20

metų

mėnesio
Josvainiai

d.,

AB agrofirma „Josvainiai“, įmonės kodas 161316576, buveinė Čiukiškių k., Kėdainių rajonas,
toliau sutartyje vadinama Dujų įmone, atstovaujama AB agrofirma „Josvainiai“ vyr.buhalterės
Marijos Daumantienės, veikiančios pagal įgaliojimą
ir
,
,Josvainiai, Kėdainių rajonas,
toliau sutartyje vadinama Vartotoju, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,
sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):
I.

SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

1. Buitinis vartotojas – fizinis asmuo, perkantis gamtines dujas asmeniniams, savo šeimos ar
namų poreikiams.
2. Naujasis vartotojas – vartotojas, kurio sistema pirmą kartą jungiama prie dujų įmonės sistemos.
Naujuoju vartotoju laikomas ir esamas vartotojas, pageidaujantis didinti dujų suvartojimą tokia
apimtimi, kad nebeužtenka esamos dujų perdavimo, dujų paskirstymo sistemos galios.
Vartotojai, įsigiję dujofikuotas patalpas ar atnaujinantys nutrauktas dujų tiekimo sutartis,
nelaikomi naujais vartotojais.
3. Skirstymas – dujų transportavimas skirstomuoju dujotiekiu, išskyrus tiekimą.
4. Skirstymo sistema – žemo slėgio vamzdynai dujoms iš magistralinio dujotiekio dujų skirstymo
stočių pristatyti iki vartotojo sistemų, taip pat statiniai, įrenginiai bei priemonės šiems
vamzdynams veikti.
5. Sistema – dujų įmonei nuosavybės teise priklausantys ir (ar) Dujų įmonės valdomi
magistraliniai dujotiekiai, skirstomieji dujotiekiai, tarp jų ir susijusių įmonių įrenginiai, kurie
reikalingi suteikiant teisę naudotis perdavimu ir skirstymu.
6. Perdavimas – dujų transportavimas magistraliniu dujotiekiu, išskyrus gavybos proceso
vamzdynus, siekiant pristatyti jas vartotojams, išskyrus tiekimą.
7. Vartotojo sistema – vartotojo žemės sklype ar nekilnojamame daikte įrengti vamzdynai ir
įrenginiai dujoms iš magistralinio ar skirstomojo dujotiekio priimti ir saugiai panaudoti
vartotojo reikmėms.
8. Tiekimo įmonė – dujų įmonė, kuri verčiasi dujų tiekimo veikla.
II.

SUTARTIES DALYKAS

9. Sutarties dalykas – prijungti Vartotojo sistemą, esančią
Liepų g-13, Josvainiai,Kėdainių rajonas
prie AB agrofirmos „Josvainiai” gamtinių dujų skirstymo sistemos bei nustatyti Vartotojo
prijungimo prie Dujų įmonės sistemos sąlygas ir terminus.
III.

BENDROSIOS SĄLYGOS

10. Šalių santykiai Vartotojo sistemos prijungimo prie Dujų įmonės sistemos srityje yra
reguliuojami šia Sutartimi. Šios Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
11. Šalių santykius, nesureguliuotus šia Sutartimi, reglamentuoja Lietuvos Respublikos gamtinių
dujų įstatymas ir kiti Lietuvoje galiojantys teisės aktai. Jeigu atskiros Sutarties nuostatos
prieštarauja galiojantiems įstatymams, taikomos galiojančių įstatymų nuostatos.
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12. Detalus Dujų įmonės ir Vartotojo ar Vartotojo ir bet kurios kitos dujų tiekimo įmonės santykių

dujų tiekimo – vartojimo srityje reglamentavimas bus nustatytas atskira tarpusavio gamtinių
dujų tiekimo (pirkimo-pardavimo) sutartimi.
IV.

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

- Dujų įmonė įsipareigoja pateikti bei sumontuoti namų dujų slėgio reguliavimo įtaisą
ir dujų apskaitos sistemą;
- Dujų įmonė įsipareigoja Vartotojo sistemą prijungti prie dujų įmonės skirstymo sistemos
Prijungimo taške , jeigu Vartotojas yra įvykdęs šios Sutarties 14.1., 14.2. ir 14.3. punktuose
nurodytus įsipareigojimus;
- nuo šios sutarties .iki 14.3. punkte nurodytos datos Vartotojo prašymu sudaryti su Vartotoju
gamtinių dujų Tiekimo(pirkimo-pardavimo) sutartį ir pradėti tiekti gamtines dujas
-.eksploatuoti gamtinių dujų skirstymo ir/arba perdavimo ir apskaitos sistemas iki Vartotojo
sistemos prijungimo taško prie Dujų įmonės sistemos.
13. Vartotojas įsipareigoja:
13.1. nuo Sutarties pasirašymo sumokėti 228,12 Eur ir PVM 21% 47,91 EUR iš viso 276,03
EUR įmoką už Vartotojo sistemos prijungimą prie Dujų įmonės sistemos (prijungimo
įmoką) pagal priedą Nr. 1;
13.2. savo lėšomis įsirengti Vartotojo sistemą ir paruošti ją prijungimui prie Dujų įmonės
sistemos. Vartotojas privalo pateikti Dujų įmonei Vartotojo sistemos pripažinimo tinkamu
naudoti aktą bei per 6 mėn. po Vartotojo sistemos įrengimo savo lėšomis patikslinti žemės
sklypo
plano bei registro duomenis, nurodant papildomas žemės naudojimo specialiąsias sąlygas;
13.3. iki 2019 m. vasario mėnesio 15 d. pasirašyti su dujų tiekimo įmone gamtinių dujų
pirkimo pardavimo sutartį bei pradėti vartoti dujas. Vartotojas privalo pateikti Dujų įmonei
informaciją apie pasirašytą gamtinių dujų pirkimo - pardavimo sutartį, jei minėta sutartis
sudaroma su kita dujų tiekimo įmone;
13.4.tinkamai eksploatuoti 14.2. punkte nurodytą vartotojo sistemą.
V.
NUOSAVYBĖS SANTYKIAI
14.Sutarties 13.1. punkte nurodytas dujotekis ir įrenginiai yra Dujų įmonės nuosavybė.
15. Vartotojas sutinka, kad Dujų įmonė neatlygintinai naudotųsi jo žemės sklypu dujotiekio
zonoje dujotiekio statybos metu, o nutiesus dujotiekį – priėjimui prie jo ir tinkamai dujotiekio
eksploatacijai. Vartotojas įsipareigoja neatlygintinai nustatyti dujotiekio apsaugos zonos servitutą,
atitinkantį įstatymo arba Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytas dujotiekių apsaugos
taisykles.
16. Sutarties 14.2. punkte nurodyta vartotojo sistema yra Vartotojo nuosavybė.

VI

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

17.Jeigu dujų įmonė nevykdo savo įsipareigojimų šios Sutarties 13.1. punkte numatytais terminais,
Vartotojas gali reikalauti,kad Dujų įmonė sumokėtų Vartotojui 0.03 % dydžio netesybas nuo
14.1 punkte nurodytos sumos už kiekvieną pradelstą parą;
18. Jeigu Dujų įmonė bet kada nuo šios Sutarties pasirašymo iki vartotojo sistemos įrengimo darbų
pabaigos praneša Vartotojui apie tai,kad ji atsisako šios sutarties ,t.y. prašo nutraukti Vartotojo
sistemos darbus, Vartotojas privalo šiuos darbus nutraukti.
19. Jeigu vartotojas vevykdo savo įsipareigojimų,dujų įmonė gali reikalauti,kad Vartotojas
sumokėtų Dujų įmonei 0,03 % dydžio netesybas nuo 14.1. punkte nurodytos sumos.
20. Patirtas išlaidas ,nuostolius ir netesybas Šalys apmoka per 15 dienų nuo sąskaitos gavimo
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VII. NENUGALOMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
21. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už šios Sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad ši Sutartis
nevykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei įvykdyti
prekių, Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai
pažeidžia savo prievoles. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis bus taip pat pripažįstami bet kokie
užsienio valstybių ar tų valstybių bet kurių institucijų veiksmai, pasireiškiantys gamtinių dujų
tiekimo draudimu, gamtinių dujų rinkos reguliavimu ar kitokių teisinių veiksmų forma, kurie
nebuvo taikomi pasirašant šią Sutartį bei tie atvejai, kai Dujų įmonė negalės gauti gamtinių
dujų, įskaitant, bet neapsiribojant, dujų tiekimo nutrūkimus iš bet kurio šaltinio dėl priežasčių,
kurių negali kontroliuoti Dujų įmonė. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių
atsiradimą Šalis nedelsiant faksu (jeigu Vartotojas turi), o po to ir raštu, privalo pranešti kitai
Šaliai. Šalis nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali
jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Būtina pranešti
ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybių. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis atleidžiama
nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne
ilgiau kaip 30 dienų. Jeigu pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force
majeure) išlieka ilgiau negu 30 dienų, tai bet kuri Šalis įspėjusi kitą šalį prieš 3 dienas turi teisę
nutraukti šią Sutartį arba sustabdyti jos vykdymą. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybėms Šalis privalo nedelsiant įvykdyti įsipareigojimus, kurių nevykdė iki nenugalimos
jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo.
VIII. KITI SUSITARIMAI
22.Šalys nedelsdamos informuoja viena kitą raštu apie 32 punkte nurodytų rekvizitų pasikeitimus
bei apie aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam Šalių įsipareigojimų vykdymui pagal šią Sutartį.
23.Jeigu Vartotojas per šios Sutarties 14.1. punkte numatytą terminą nesumoka Vartotojo
prijungimo prie Dujų įmonės sistemos įmokos, tai Dujų įmonė turi teisę, įspėjusi Vartotoją prieš 7
kalendorines dienas, vienašališkai nutraukti šią Sutartį.
24.Ginčai tarp Šalių sprendžiami derybų būdu. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų derybų
būdu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
25.Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys įvykdys savo įsipareigojimus
pagal šią Sutartį.
26.Ši Sutartis gali būti keičiama tik abiejų Šalių raštišku susitarimu.
27.Sutartis sudaryta dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną
kiekvienai Šaliai.
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Dujų įmonė:

Vartotojas:

AB agrofirma„Josvainiai“
Adresas:
Čiukiškių k, Kėdainių rajonas,LT-58183,Josvainiai
Tel.8-682-22395
El. paštas: agrojosvainiai@gmail.com
Įmonės kodas 161316576
PVM mokėtojo kodas LT 613165716
A/s LT76 40100 419000 60137
Luminor Bank AB,banko kodas-40100

Adresas:
Josvainiai,Kėdainių rajonas
Gimimo data:

Tel.

Su Vartotoju visos šios Sutarties sąlygos buvo individualiai aptartos ir Vartotojas su visomis šios
Sutarties sąlygomis susipažino.
___________________(parašas)

______________________(parašas)
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PRIEDAS NR. 1
prie 20 m. mėnesio d.
Sutarties Nr. 2019-02/01

ĮMOKOS, UŽ NAUJOJO BUITINIO VARTOTOJO SISTEMOS PRIJUNGIMĄ PRIE
DUJŲ ĮMONĖS SISTEMOS, SKAIČIUOTĖ

, Josvainiai, Kėdainių rajonas

Objektas: Individualus gyvenamas namas
Prijungimo vieta: Josvainiai

Eil.
Nr.
1.
2.

Įmokos pavadinimas

Matav.
vnt.

*Prisijungimo įkainis buitiniam vartotojui,
nepriklausomai nuo atstumo
*Įkainis už kiekvieną papildomai nutiesto
dujotiekio metrą (virš 30 m)

Kiekis

vnt.
m

1

Kaina, Eur
be PVM
228,12

Suma, Eur
be PVM
228,12

-

-

-

Viso
PVM 21%
Iš viso:

228,12
47,91
276,03

Suma žodžiais: Du šimtai septyniasdešimt šeši eurai 03 ct

*Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinti įkainiai 2018m gegužės 31d.

Šalių atstovų parašai:
Dujų įmonė

Vartotojas

______________________(parašas)

______________________(parašas)
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