BIOKURO TIEKIMO SUTARTIS Nr. DPB-2019/__
Ši biokuro tiekimo sutartis (toliau – „Sutartis”) sudaryta 2019 m. sausio __ dieną
tarp
UAB „Danpower Baltic Taika elektrinė“ (toliau – „Pirkėjas”), juridinio asmens kodas 301150568, kurios
buveinės adresas Jogailos g. 4, Vilnius, atstovaujama direktorės Aušros Ignotaitės ir prokuristo Markus
Süßmann, veikiančių pagal įmonės įstatus,
ir
_________________ (toliau – „Tiekėjas“) juridinio asmens kodas yra ______________________, kurios
buveinės adresas ________________________________, atstovaujama _________________________,
veikiančio pagal įstatus,
Pirkėjas ir Tiekėjas toliau kartu vadinami „Šalimis”, o kiekvienas atskirai – „Šalimi”.
Šios Sutarties Bendrųjų sąlygų normos Šalims taikomos pilna apimtimi, išskyrus atvejus, kuomet Sutarties
Specialiosiose sąlygose pateikiamos Sutarties Bendrųjų sąlygų išimtys, nurodomi konkretūs Sutarties
Bendrųjų sąlygų netaikymo atvejai ir/ar pan.
SUTARTYJE VARTOJAMOS SĄVOKOS:
Aktas

Biokuro produktų nepriėmimo aktas, kuris surašomas nesutariant dėl atvežto biokuro
kokybės ir, kuriame turi būti nurodoma (įskaitant, bet neapsiribojant): pristatyto, bet
nepriimto Biokuro produkto data ir laikas, biokurą atvežusio Sunkvežimio
valstybinis Nr., nepriimto atvežto biokuro važtaraščio Nr., priežastys, dėl kurių
atsisakyta priimti atvežtą Biokuro kiekį.

Ataskaita

Kuro iškrovimo faktą patvirtinantis ir Tiekėjui Pirkėjo išduodamas dokumentas,
kuriame yra nurodyta ši informacija: faktinis Biokurą atvežusio Sunkvežimio
atvykimo į Pristatymo vietą laikas, pakrauto Sunkvežimio svoris tonomis,
Sunkvežimio išvykimo iš Pristatymo vietos laikas, iškrauto Sunkvežimio svoris
tonomis, Sunkvežimiu realiai pristatyto Biokuro kiekis (tonomis), Kuro mėginio
kodas.

Bendrieji
reikalavimai kuro
kokybei

Biokuras/Kuras
Biokuro katilas
Biokuro jėgainė/
Katilinė

Biokuro žurnalas

Reikalavimai Biokuro kokybei, nustatantys, kad pristatytame Biokure neturi būti
priemaišų (žemės gabalų, sušalusių ledo gabalų, akmenų, metalo, betono, plastiko,
sprogstamų medžiagų ir/ar kitų priemaišų), galinčių pakenkti degimo procesui bei
Kurą naudojančių įrenginių mechanizmams, Katilinių ar elektrinių įrangai.
Sutarties Specialiosiose sąlygose įtvirtintos kokybės ir rūšies iš medienos pagaminti
degūs ir kietieji produktai, naudojami energijai gaminti.
įrenginys, skirtas iš Biokuro gaminti, transportuoti ar kaupti šilumą ir (ar) karštą
vandenį.
žemės sklype esantis pastatas ar statinių kompleksas, kuriame įrengta įrenginių
visuma bei tam tikro galingumo Biokuro katilas ar katilai su visais jiems reikalingais
priklausiniais gaminantys ir tiekiantys karštą vandenį į centralizuotus šilumos
tinklus, kurios konkretus adresas nurodytas šios Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.1 p.
dokumentas, kuriame užfiksuojami Kokybės nustatymo procedūros rezultatai ir
galutinis pristatyto Biokuro kiekis tne vienetais apskaičiuotas pagal Bendrųjų sąlygų
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2 straipsnio 2.5 punkte nurodytą formulę.
Kokybės
nustatymas

Laboratorijoje atliekama Biokuro kokybinių parametrų (drėgnio, šiluminės vertės,
kuro frakcijos ir peleningumo) nustatymo procedūra, atliekama vadovaujantis teisės
aktais ir šiems tyrimams taikomais standartais.

Laboratorija

Biokuro tyrimų laboratorija, akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro, kurioje
atliekami standartizuoti kietosios biomasės kuro tyrimai.

Nominalus našumas

Didžiausias Biokuro jėgainės/Katilinės šilumos gamybos pajėgumas išreikštas Mwh,
kurį gali pasiekti Biokuro jėgainė/Katilinė per parą, savaitę ar mėnesį, atsižvelgiant į
įrangos gamintojų garantuotus techninius parametrus.

Pagrindinė
pristatymo vieta

Biokuro jėgainė, nurodyta Specialiosiose sąlygose, kurios šilumos gamybos apimtys,
esant Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyto nominalaus našumo kitimui, daro
įtaką Sutartinio kiekio koregavimui.

Pristatymo vieta

Pagrindinė pristatymo vieta.

tne

mato vienetas, kuris reiškia Biokuro energinės vertės kiekio atitikmenį tonai naftos
ekvivalento.
Biokuro kokybės specifikacijos, nurodytos šios Sutarties Specialiosiose sąlygose,
kurių atitikimas reikalavimams nustatomas vadovaujantis Lietuvoje taikomu ISO
standartu LVS EN ISO 17225-1:2014.
motorinė transporto priemonė, atitinkanti Sutartyje nurodytus reikalavimus, kuria
Pirkėjui pristatomas Biokuras.
Biokuro kaina, nurodyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, į kurią įskaičiuotas
Biokuro pristatymas iki Pristatymo vietos.

Specialieji
reikalavimai
biokuro kokybei
Sunkvežimis
Sutarties kaina
Sutartinis kuro
kiekis/Sutartinis
kiekis
Užsakymas

Visas Pirkėjo perkamas Biokuro kiekis, nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose,
kurį Tiekėjas įsipareigoja patiekti, o Pirkėjas įsigyti.
Elektroniniu paštu Tiekėjui siunčiamas Biokuro užsakymas, kuriame nurodomas
reikalingas savaitinis Kuro kiekis tne vienetais, kurį Pirkėjo nurodytu grafiku
Tiekėjas turi pristatyti per užsakyme nurodytą laikotarpį (savaitę) į Pristatymo vieta.
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1 DALIS. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
1.1. Biokuro tiekimo kaina:
Pristatymo vieta
(Pagrindinė pristatymo vieta)

Kaina, €/tne

Adresas
Taikos pr. 104B, Kaunas

1.2. Biokuro tiekimo laikotarpis:
1.2.1. Tiekėjas įsipareigoja tiekti Pirkėjui Biokurą nuo 2019 m. vasario 01 d. iki 2019 m. gruodžio 31
d.
1.3. Sutartinis Biokuro kiekis pagal mėnesį:
Pagrindinės vietos
Sutartinis kiekis
Savaitinis
Mėnesio
Nominalus našumas
(tne/mėn.)
Kuro kiekis tne
paklaida*
(MWh/mėn)
(%)
+/- 5
Vasaris, 2019
18 000
1 500
350
+/- 5
Kovas, 2019
18 000
1 550
350
+/- 5
Balandis, 2019
18 000
1 550
350
+/- 5
Gegužė, 2019
18 000
1 550
350
+/- 5
Birželis, 2019
18 000
1 550
350
+/- 5
Liepa, 2019
18 000
1 550
350
+/- 5
Rugpjūtis, 2019
18 000
1 550
350
+/- 5
Rugsėjis,2019
18 000
1 550
350
+/- 5
Spalis, 2019
18 000
1 550
350
+/- 5
Lapkritis, 2019
18 000
1 550
350
+/- 5
Gruodis, 2019
18 000
1 550
350
* Laikoma, kad Šalis tinkamai įvykdė Sutartį, jeigu Tiekėjo patiektas arba Pirkėjo nupirktas Kuro kiekis
neviršija nurodytos Mėnesio paklaidos ribos.
Laikotarpis
(mėn.)

1.4. Kontaktiniai asmenys tiekimo klausimais:
Tiekėjas
Vardas Pavardė
Mob. telefonas
El. paštas

Pirkėjas

1.5. Specialieji reikalavimai biokuro kokybei:
PAVADINIMAS

SM3

Drėgnis (min. – maks.), %
nuo naudojamosios masės

35 % – 60 %

Peleningumas, % nuo sausosios masės

ne daugiau 5 %

Frakcijos dydis (ilgis-plotis-storis), mm

3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 60 %)

Leistinas kiekis smulkelių, kurių ilgis <3,15 mm, %
Stambioji frakcija (maks. skerspjūvis 6 cm2),
mm (maks. kiekis, %)7
Didžiausias leidžiamas ilgis, mm

ne daugiau 25%
> 100
(iki 10 % masės)
<220

Chloro kiekis (% nuo sausosios masės)

<0,03%
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Dominuojanti pirminė žaliava
Leidžiamos priemaišos

Kamienų mediena, miško kirtimo
atliekos, šakos
Lapai, spygliai (tiek sausi, tiek
nesausi)
2 DALIS. BENDROSIOS SĄLYGOS

2. SUTARTIES OBJEKTAS:
2.1.

Šia Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita ir jėgomis patiekti Pirkėjui šia Sutartimi nustatytos
kokybės Biokuro kiekį į Pristatymo vietą arba kitą Užsakyme nurodytą Pristatymo vietą per šia Sutartimi
numatytą laikotarpį, o Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti teisės aktų ir šios Sutarties nuostatas atitinkančio
Biokuro priėmimą bei už tinkamai ir laiku pristatytą Biokurą atsiskaityti su Tiekėju Sutartyje nustatyta
tvarka ir sąlygomis.

2.2. Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui patiekti Biokurą, kuris atitinka Bendruosius reikalavimus ir Specialiuosius
reikalavimus biokuro kokybei.
2.3. Kuro Pristatymo vieta ir Sutartinis Biokuro kiekis yra nurodyti Sutarties Specialiosiose sąlygose ir/arba
Užsakymuose.
2.4. Jeigu dėl Pirkėjo šilumos gamybos įrenginių, t. y. Katilinių, gedimų arba valstybės, vietos savivaldos,
šilumos energijos tiekėjo veiksmų ar neveikimo, įskaitant atvejus, kai Pirkėjas nelaimi šilumos energijos
tiekėjo arba kito ūkio subjekto skelbiamo (-ų) šilumos supirkimo aukciono (-ų) arba šilumos energijos
tiekėjas superka tik dalį šilumos pirkimo aukcione Pirkėjo pasiūlyto šilumos kiekio, yra
apribojamos/mažinamos Pirkėjo Biokuro jėgainių gamybos apimtys, tokia pačia apimtimi
(proporcingai) Pirkėjo vienašališkai gali būti mažinamas perkamas Sutartinis kuro kiekis. Apie tokių
aplinkybių atsiradimą bei sumažėjusį perkamo Kuro kiekį Pirkėjas privalo informuoti Tiekėją per 2 (dvi)
darbo dienas nuo tokių aplinkybių sužinojimo dienos.

2.5. Vienu Sunkvežimiu faktiškai pristatyto Biokuro kiekis yra apskaičiuojamas pagal tokią formulę:
2.5.1. Pristatyto Kuro naudojamosios masės žemutinis šilumingumas Qnž, išreikštas vienetais MJ/kg,
apskaičiuojamas pagal degiosios masės žemutinį šilumingumą, taikant formulę:

Qnž = Qdž × (1 – Wn /100) × (1 – As/100) – 0,02443 × Wn (MJ/kg); kur:
Qdž – Laboratorijoje nustatytas Kuro degiosios masės žemutinis šilumingumas (MJ/kg). Šiam
tyrimui formuojamas jungtinis mėginys iš visų mėginių, kurie buvo paimti iš visų pagal konkrečią
Sutartį per vieną dieną atvažiavusių Sunkvežimių.
As – Laboratorijoje nustatytas gauto Kuro sausosios masės peleningumas (%). Šiam tyrimui
formuojamas jungtinis mėginys iš visų mėginių, kurie buvo paimti iš visų pagal konkrečią Sutartį
per vieną dieną atvažiavusių Sunkvežimių.
Wn – Laboratorijoje nustatyta gauto Kuro drėgmė (%). Šiam tyrimui formuojamas vienu
Sunkvežimiu pristatyto Biokuro mėginys. Tais atvejais, kai spalio, lapkričio, gruodžio, sausio,
vasario, kovo ir balandžio mėnesiais pristatyto kuro paros vidutinė drėgmė yra mažesnė nei 30%,
laikoma, kad Wn=30% drėgmė. Tais atvejais, kai gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo
faktinė Kuro paros vidutinė drėgmė yra mažesnė nei 35%, laikoma, kad Wn=35%;
0,02443 – vandens garavimo pastoviame slėgyje, esant 25°C, entalpijos pataisos koeficientas
(vandens slaptoji garavimo šiluma) (MJ/kg vienam masės drėgmės procentui).
2.5.2. Pristatyto Kuro kiekis Qne, išreikštas energijos vienetais MWh, nustatomas taikant
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perskaičiavimo koeficientą (1 MWh = 3600 MJ) pagal formulę:
Qne = (Qnž × Bns)/3600 (MWh); kur:
Bns – naudojamo Kuro masė (be priemaišų, su drėgme ir pelenais), užfiksuota Pirkėjo
metrologiškai patikrintomis svarstyklėmis (kg);
Qnž –gauto Kuro naudojamosios masės žemutinis šilumingumas (MJ/kg).
2.5.3. Pirkėjui pristatyto Kuro kiekis Bg, išreikštas sutartinio kuro vienetais (tne), nustatomas
taikant perskaičiavimo koeficientą (1 tne = 11,63 MWh) pagal formulę:

Bg = Qne/11,63 (tne).
3. SUTARTIES VYKDYMAS:
3.1.

Tiekėjas įsipareigoja tiekti Biokurą tolygiai visą Sutarties galiojimo laikotarpį remiantis Sutarties
Specialiosiose sąlygose nustatytu Sutartiniu kuro kiekiu ir pagal jį suskaičiuotais mėnesiais ir
savaitiniais Kuro kiekiais. Atsižvelgiant į tai, kad atskirų savaičių Kuro poreikis dėl nenumatytų
aplinkybių gali skirtis, Sutarties Šalys susitaria, kad Pirkėjas apie didesnius nei 10% (dešimt procentų)
tiekiamo Biokuro kiekio nukrypimus nuo Sutartyje numatyto kiekio informuos Tiekėją atskirais
Užsakymais, ne vėliau nei prieš 3 (tris) dienas iki Kuro tiekimo savaitės pradžios.

3.2.

Kuras Tiekėjo tiekiamas ir Pirkėjo priimamas į Pristatymo vietą tolygiais, vienodais kiekiais kiekvieną
dieną nuo 8 (aštuntos) iki 20 (dvidešimtos) valandos, o esant poreikiui – ir kitu, iš anksto Šalių suderintu
laiku. Operatyvus Kuro pristatymo poreikis Šalių atstovų nuolat derinamas telekomunikacijos
priemonėmis (mob. telefonu arba elektroniniu paštu).

3.3.

Faktiškai per vieną savaitę pristatytas Biokuro kiekis gali skirtis (būti didesnis ar mažesnis) ne daugiau
kaip 10% (dešimt procentų) nuo kiekio, kurį turi pristatyti Tiekėjas remdamasis Sutarties
Specialiosiomis sąlygomis ir tolygaus tiekimo principu ar Užsakyme nurodyto Kuro kiekio. Už faktiškai
nepristatytą Biokuro kiekį, kuris sudaro daugiau nei 10% Savaitinio kuro kiekio ar Užsakyme nurodyto
kiekio, Tiekėjui yra taikoma Sutarties 7.3 ir 7.4. punktuose numatyta atsakomybė, o Pirkėjas turi teisę
pasitelkti trečiąsias šalis ir Tiekėjo sąskaita atsivežti trūkstamą Kuro kiekį. Tokiu atveju Tiekėjas privalo
atlyginti Pirkėjui visas dėl to patirtas pagrįstas išlaidas.

3.4.

Pirkėjo darbuotojas ar jo paskirtas asmuo patikrina kiekvieną Kurą pristačiusį Sunkvežimį vizualiai ir
nustato, ar atvežtame Kure nėra neleistinų priemaišų (t. y., ar Kuras atitinka Bendruosius reikalavimus
Kuro kokybei). Taip pat patikrina ar Kuro frakcijos dydžiai ir kitos vizualios charakteristikos atitinka
Sutartyje nustatytas Kuro charakteristikas. Atlikus vizualią pateikto Kuro apžiūrą Pirkėjas (ar jo
paskirtas asmuo) turi teisę pareikšti argumentuotas pretenzijas Tiekėjui dėl vizualaus Kuro kokybės
neatitikimo Sutartyje numatytiems reikalavimams ir inicijuoti Šalių atstovų sprendimą dėl tokio Kuro
priėmimo. Šalių atstovams konstatavus, kad pristatytas netinkamos kokybės Kuras, Sunkvežimio
iškrauti neleidžiama, Tiekėjo ir Pirkėjo atstovai surašo Aktą. Nekokybišką Kurą Tiekėjas išsiveža savo
sąskaita, o tuo atveju, kai Kuras buvo iškrautas, Tiekėjas dengia papildomas Pirkėjo išlaidas, patirtas
dėl nekokybiško Kuro pakrovimo į Tiekėjo transporto priemonę.

3.5.

Šalims nesutariant dėl pristatyto Kuro kokybės, vadovaujantis Kietojo biokuro apskaitos taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-185 „Dėl
kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“, su pakeitimais ir papildymais, gali būti paimamas
pristatyto Kuro ėminys, vadovaujantis Biokuro ėminio paėmimo tvarka (Sutarties Priedas Nr. 1), kad
kilus ginčui būtų galima patikrinti ginčijamus Kuro kokybinius rodiklius.

3.6.

Kuro Pristatymo vietoje priėmimo faktą patvirtina Pristatymo vietoje išduodama Ataskaita. Išvykimas
iš Biokuro katilinės teritorijos laikomas Biokuro pristatymo faktu ir Tiekėjo patvirtinimu dėl Ataskaitoje
nurodytų duomenų teisingumo bei Kuro ėminių tinkamumo Biokuro kokybiniams rodikliams nustatyti.
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3.7.

Pirkėjas turi teisę, ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo Biokuro pristatymo
momento, pareikšti pretenzijas dėl pateikto Biokuro kokybės, kuri neatitinka Bendrųjų reikalavimų kuro
kokybei, o dėl nepristatyto Biokuro kiekio ir (ar) Specialių reikalavimų biokuro kokybei nesilaikymo,
Pirkėjas turi teisę pareikšti pretenzijas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikdamas Biokuro
žurnalą. Jeigu Pirkėjas minėtų pretenzijų nepareiškia per šiame punkte nurodytus terminus, laikoma,
kad minėtų pretenzijų dėl kokybės ir (ar) kiekio jis neturi.

4. TIEKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:
4.1. Tiekėjas įsipareigoja tiekti Pirkėjui tik tokį Biokurą, kuris atitinka šioje Sutartyje numatytus Bendruosius
ir Specialiuosius reikalavimus Biokuro kokybei.
4.2. Tiekėjas įsipareigoja tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį, pagal suderintą su Pirkėju grafiką pristatyti Kurą
į Pristatymo vietą ir laikytis kitų šioje Sutartyje numatytų Biokuro pristatymo sąlygų. Tiekėjas
įsipareigoja padengti visas išlaidas susijusias su Kuro paruošimu, gamyba, pristatymu iki Sutartyje
nurodytos Pristatymo vietos ir jo iškrovimu.
4.3. Tiekėjas įsipareigoja kiekvienai Kurą vežančiai transporto priemonei (Sunkvežimiui) išrašyti privalomus
krovinį lydinčius dokumentus, juose nurodyti visus pagal teisės aktus privalomus rekvizitus ir kitus
duomenis. Tiekėjas pilnai atsako už eismo saugumo reikalavimų automobilių keliuose pažeidimus.
4.4. Kuro tiekimo metu Tiekėjas įsipareigoja tiekiant Biokurą užtikrinti savo darbuotojų darbų saugą,
priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą ir nekelti grėsmės Pirkėjo ar trečiųjų asmenų turtui.
4.5. Pažeidus Sutarties sąlygas, neįvykdžius ar nepilnai įvykdžius Sutartyje numatytus įsipareigojimus,
Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka sumokėti Pirkėjui šioje Sutartyje nustatytas
netesybas ir/ar kitas Sutartyje nurodytas sumas.
4.6. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo ar savo darbuotojų veiksmų ar neveikimo padarytus nuostolius
Pirkėjo ar trečiųjų asmenų turtui ar įrengimams.
4.7. Tiekėjas turi teisę pareikšti Pirkėjui pagrįstas pretenzijas dėl Biokuro žurnale pateiktų duomenų ne vėliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Biokuro Žurnalo gavimo dienos. Jeigu per šiame Sutarties punkte
nurodytą laikotarpį Tiekėjas pagrįstų pretenzijų nepareiškia, laikoma, kad pateiktiems Biokuro Žurnalo
įrašams Tiekėjas pretenzijų neturi. Jeigu Tiekėjas turi pretenzijų, jos yra nagrinėjamos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-185 „Dėl kietojo
biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis taisyklėmis ir/ar kitais galiojančiais teisės aktais.
4.8. Tiekėjas turi teisę perleisti savo teises bei pareigas pagal šią Sutartį tik gavęs rašytinį Pirkėjo sutikimą.
4.9. Tiekėjas įsipareigoja veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų Pirkėjo interesus (Pirkėjo
interesų prioritetas).
4.10. Tiekėjas įsipareigoja vykdyti kitas prievoles, numatytas šioje Sutartyje ir atitinkamuose Užsakymuose.
5. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI:
5.1. Pirkėjas įsipareigoja Kuro tiekimo grafike nustatytais terminais ir kiekiais priimti Tiekėjo tiekiamą
Sutarties sąlygas atitinkantį Kurą.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti privažiavimą prie Pirkėjo Kuro išsikrovimo/sandėliavimo vietos
Pristatymo vietoje ir Biokuro katilinės/elektrinės teritorijoje užtikrinti tinkamą privažiavimo kelio
priežiūrą (ypač šaltuoju metų laiku). Taip pat sudaryti sąlygas tinkamam, savalaikiam ir
nepertraukiamam Kuro tiekimą vykdančių Tiekėjo ar jo subtiekėjų transporto priemonių išsikrovimui.
5.3. Pirkėjas įsipareigoja paimti Kuro mėginius laikydamasis Biokuro ėminio paėmimo tvarkos (Priedas
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Nr.1) bei, esant būtinybei, savo sąskaita atlikti Kuro kokybinių rodiklių nustatymą teisės aktų nustatyta
tvarka. Duomenis apie nustatytus Biokuro rodiklius Pirkėjas įsipareigoja pateikti Tiekėjui Biokuro
Žurnale ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo atitinkamos biokuro tiekimo savaitės pabaigos.
5.4. Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Biokuro tiekimą, jei tiekiamas Biokuras neatitinka Bendrųjų ar
Specialiųjų reikalavimų biokuro kokybei, Tiekėjas nesilaiko reikalavimų Biokuro tiekimui ar kitų šios
Sutarties esminių sąlygų.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti už tinkamai ir laiku Tiekėjo patiektą Sutartyje aptartos kokybės ir kiekio
Biokurą.
6.

APMOKĖJIMO UŽ PATIEKTĄ BIOKURĄ TVARKA IR TERMINAI:

6.1.

Kaina, mokėtina Tiekėjui pagal šią Sutartį už patiektą Biokurą tne vienetais, yra nurodyta Sutarties
Specialiosiose sąlygose, kuri apskaičiuojama Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodyto Biokuro kiekį
dauginant iš Specialiosiose sąlygose nurodytos Kainos, taikomos atitinkamam laikotarpiui, papildomai
pridedant taikytiną galiojančio dydžio PVM (toliau – Sutarties kaina).

6.2.

Šalys susitaria, kad per praėjusį kalendorinį mėnesį patiektu Biokuro kiekiu yra laikomas kiekis, kuris
yra nurodytas Pirkėjo pateiktame Tiekėjui ir pastarojo patvirtintame Biokuro žurnale. Jeigu Tiekėjas
pareiškė pagrįstas pretenzijas dėl konkrečiame Biokuro žurnale įrašytų duomenų teisingumo, laikoma,
kad minėtame Biokuro žurnale nurodytas kiekis yra įtraukiamas į apskaitą tą mėnesį, kai Šalys
išsprendžia ginčą ir Tiekėjas patvirtina Biokuro žurnalą. Biokuro kaina yra nustatoma pagal Biokuro
žurnale nurodytą mėnesį.

6.3.

Pirkėjas apmoka Tiekėjui už patiektą Biokurą pagal Pardavėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Tiekėjas
pateikia Pirkėjui PVM sąskaitą faktūrą el. paštu saskaitos@danpowerbaltic.lt už kiekvieną kalendorinę
savaitę, kurią buvo tiekiamas Biokuras, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Biokuro Žurnalo
gavimo dienos. Tuo atveju, kai tiekimo savaitė išsidėsto per du kalendorinius mėnesius, Tiekėjas
pateikia dvi PVM sąskaitas faktūras atskirai įtraukdamas kiekvieną kalendorinį mėnesį patiekto Biokuro
kiekį.

6.4.

Pirkėjas apmoka Tiekėjui už patiektą Biokurą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjo PVM
sąskaitos faktūros gavimo dienos.

6.5.

Pirkėjas turi teisę vienašališkai 5 (penkiais) procentais sumažinti už per atitinkamą dieną pristatytą Kurą
mokėtiną kainą, skaičiuojant proporcingai už kiekvieną Biokuro sausos masės peleningumo procentą,
viršijantį Specialiosiose sąlygose nurodytą dydį, tuo atveju, jei per dieną suvežto Biokuro sausos masės
peleningumas viršija Specialiosiose Sutarties sąlygose numatytus parametrus.

6.6. Bet kokie mokėjimai pagal šią Sutartį yra laikomi atliktais, kai pinigai yra įskaitomi į Šalies banko
sąskaitą, kuri yra nurodyta žemiau šioje Sutartyje. Jeigu Pirkėjas atlieka bankinį pavedimą į Tiekėjo
banko sąskaitą, atsižvelgdamas į įprastą komercinių bankų paslaugų teikimo tvarką ir terminus, laiku, o
pinigai nėra įskaitomi į Tiekėjo sąskaitą ne dėl Pirkėjo kaltės, laikoma, kad Pirkėjas tinkamai įvykdė
savo prievolę sumokėti sumas Tiekėjui.
7.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR PRIEVOLIŲ UŽTIKRINIMAS:

7.1.

Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys
įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių
veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų
įvykdymą.

7.2. Tiekėjas supranta ir pripažįsta, kad nuolatinis savalaikis Sutartimi nustatytos kokybės Kuro tiekimas yra
esminė sąlyga nepertraukiamai Pirkėjo Biokuro katilinės veiklai užtikrinti ir šiai Sutarčiai iš Pirkėjo
pusės sudaryti. Todėl jeigu Tiekėjas nepatiekia Sutartyje numatyto Kuro kiekio, tai bus laikoma esminiu
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Sutarties pažeidimu iš Tiekėjo pusės.
7.3.

Tuo atveju jeigu Tiekėjas nepateikia Sutartyje nurodyto savaitinio Kuro kiekio Pirkėjui, įskaitant ir tuos
atvejus kai patiekiamas teisės aktų ir (ar) šios Sutarties reikalavimų neatitinkantis Kuras, tai Tiekėjas,
Pirkėjui raštu pareikalavus, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokio
Pirkėjo reikalavimo gavimo dienos, sumokėti Pirkėjui baudą už įsipareigojimų nevykdymą, kuri
laikoma minimaliais neįrodinėtinais Pirkėjo patirtais nuostoliais ir, kuri apskaičiuojama pagal žemiau
nurodytą formulę:
B = (MAX((KB – K), 0,3 * K) * NBK, kur:
KB – Kaina, už kurią pirkėjas buvo priverstas įsigyti nepristatyto Kuro kiekį iš trečiųjų šalių;
B – baudos dydis, EUR;
K – Sutarties kaina, EUR/tne;
NBK – nepristatyto Kuro kiekis, Tne
MAX(#,#) – maksimumo funkcija
Šios Sutarties prasme nepristatyto Kuro kiekis nustatomas pagal savaitinių Kuro tiekimo grafikų kiekius,
atsižvelgiant į Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.3 punkte numatytą faktiškai pristatyto Biokuro kiekio
paklaidą.

7.4.

Jeigu Tiekėjas nepatiekia šia Sutartimi numatyto savaitinio Kuro kiekio arba pateikia Bendrųjų ir/ar
Specialiųjų reikalavimų biokuro kokybei neatitinkantį biokurą (atsižvelgus į leistiną paklaidą) ir dėl to
nutrūksta ar sutrinka Pirkėjo Pristatymo vietoje (Biokuro katilinėje) vykdoma šilumos ir/arba elektros
gamyba, tai Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, privalo nedelsiant atlyginti Pirkėjui dėl tokio Tiekėjo
Sutarties pažeidimo visus Pirkėjo patirtus nuostolius (įskaitant negautas pajamas).

7.5.

Tiekėjo transportui sugedus Pristatymo vietoje, Tiekėjas privalo padengti visus tiesioginius Pirkėjo
nuostolius patirtus šalinant gedimą ir (ar) pašalinant sugedusią transporto priemonę iš teritorijos.

7.6.

Pirkėjas, laiku nesumokėjęs Tiekėjui už pristatytą Biokurą, Sutartyje nustatytais terminais ar laiku
nesumokėjęs kitų pagal šią Sutartį mokėtinų sumų, Tiekėjui raštu pareikalavus, moka pastarajam 0,05
proc. (penkių šimtųjų procentų) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą
dieną.

7.7.

Tiekėjui vėluojant įvykdyti savo piniginius įsipareigojimus Pirkėjui, o taip pat vėluojant pateikti piniginį
užstatą ar banko garantiją (jeigu tai privaloma Tiekėjui), Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas moka
Pirkėjui 0,05 proc. (penkių šimtųjų procentų) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už
kiekvieną uždelstą dieną, ar, atitinkamai, nepateiktos garantijos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7.8.

Pirkėjas turi teisę vienašališkai patenkinti savo piniginius reikalavimus pagal šią Sutartį iš sumų, kurias
jis turi sumokėti ar turės sumokėti Tiekėjui, apie tai pranešęs Tiekėjui raštu.

8.

FORCE MAJEURE:

8.1.

Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar netinkamą
vykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių
atsiradimui (force majeure).

8.2.

Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių,
Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

8.3.

Šalis, kuriai tapo žinoma ar privalėjo būti žinoma, kad ji negalės tinkamai įvykdyti Sutarties dėl
nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį apie tai ir, pastarajai
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pareikalavus, pristatyti dokumentą, išduotą kompetentingo organo, kuris patvirtinantų tokių nenugalimo
jėgos aplinkybių atsiradimą.
8.4.

Jeigu aplinkybė dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės
tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui.
Tačiau, jeigu tokia aplinkybė per 3 (tris) mėnesius trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų,
tai kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjusi raštu kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo
dienas.

9.

SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS:

9.1.

Sutartis įsigalioja Sutarties pasirašymo dieną ir galioja iki Specialiosiose sąlygose numatytų prievolių
įgyvendinimo. Sutartis gali būti nutraukta tik šioje Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka. Tuo atveju,
jeigu iki nurodyto termino pabaigos Šalys neįvykdo visų prisiimtų prievolių, tai Sutarties galiojimas
pratęsiamas iki to momento, kai Šalys įvykdys visas joms pagal Sutartį tenkančias prievoles. Nuostatos,
kurios pagal savo esmę aiškiai turi galioti ir po Sutarties pasibaigimo (nutraukimo), lieka galioti Šalims
ir toliau.

9.2.

Tiekėjas ar Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį iš anksto pranešęs raštu, ne vėliau kaip prieš 15
(penkiolika) kalendorinių dienų, tik tuo atveju, kai visos prievolės kylančios iš šios Sutarties ir jos priedų
yra iki galo įvykdytos.

9.3.

Jeigu ne dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (įskaitant, bet neapsiribojant atvejus, kai Biokuro
katilinė nevykdo veiklos dėl šilumos tiekėjo organizuojamo šilumos supirkimo konkurso rezultatų)
Pristatymo vietos katilinės arba elektrinės gaminamų produktų (šilumos ir kt.) pirkimas, ir (ar) jų
gamyba yra nevykdoma ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iš eilės, Pirkėjas apie tai raštu
informavęs Tiekėją ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas
į teismą, nutraukti šią Sutartį. Tokiu atveju Pirkėjas privalo atsiskaityti už šioje Sutartyje nustatyta tvarka
užsakytą ir iki raštiško informavimo apie Sutarties nutraukimą, faktiškai pristatytą Biokurą.

9.4.

Be šios Sutarties 9.3. punkte numatytų atvejų, Pirkėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą,
nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjęs Tiekėją raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, jei:

9.5.

9.4.1.

Tiekėjas sistemingai (ne mažiau kaip du kartus per mėnesį arba daugiau nei 3 (tris) kartus per
Sutarties galiojimo laikotarpį) pateikia mažiau nei 90 (devyniasdešimt) % Sutartinio biokuro
kiekio, kuris turėjo būti pristatytas per konkrečią savaitę;

9.4.2.

jeigu Tiekėjui iškeliama ar inicijuojama bankroto byla, jis yra reorganizuojamas ar yra
paskelbiama, kad Tiekėjas restruktūrizuojamas, nutraukia verslą, ar Tiekėjas praneša, jog
neįvykdys savo įsipareigojimų;

9.4.3.

Tiekėjas iš esmės pažeidžia šią Sutartį ir tokio pažeidimo nepašalina ilgiau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas, nuo Pirkėjo raštiško reikalavimo pašalinti pažeidimą pateikimo Tiekėjui dienos.

Pirkėjui ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluojant apmokėti už patiektą Kurą, Tiekėjas, apie tai ne vėliau
kaip prieš 10 (dešimt) dienų raštu informavęs Pirkėją ir Pirkėjui per 3 (tris) darbo dienas neištaisius
trūkumų, turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Pirkėjo
sumokėti visas pagal Sutartį priklausančias netesybas, delspinigius ir atlyginti dėl tokio Pirkėjo Sutarties
pažeidimo Tiekėjo turėtus tiesioginius nuostolius.

10. KITOS SĄLYGOS:
10.1. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja
Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.
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10.2. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių
sprendžiami derybomis. Jeigu Sutarties Šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis per 30
(trisdešimt) dienų, tai jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. Ginčo sprendimo vieta – Vilnius.
10.3. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, kad:
a)

ji yra asmuo, turintis visus būtinus įgaliojimus ir teises sudaryti ir vykdyti šią Sutartį bei pagal ją
prisiimtus įsipareigojimus ir prievoles, bei laikytis joje nustatytų sąlygų;

b)

yra susitarta dėl visų sąlygų, kurios buvo būtinos tam, kad Sutartis kiekvienos iš Šalių būtų laikoma
sudaryta;

c)

visos Sutarties sąlygos Šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t.y., atskirai buvo
aptarta ir suderinta kiekviena Sutarties sąlyga;

d)

veikia apdairiai ir yra tinkamai bei pilnai informuota dėl šios Sutarties turinio bei jos esmės;

e)

neabejoja, kad turi pakankamą derybų patirtį, kad galėtų tinkamai susiderėti dėl šios Sutarties
sąlygų, o taip pat turėjo ir turi galimybę konsultuotis su profesionaliais aukštos kvalifikacijos
konsultantais dėl šios Sutarties sudarymo bei vykdymo;

f)

nelaiko savęs ekonomiškai silpna ir nepatyrusia Šalimi.

10.4. Šalys privalo nedelsiant informuoti viena kitą apie Šalies adreso, telefono ar kitų rekvizitų pasikeitimą.
Šaliai pažeidus šią nuostatą, kitos Šalies siųsti dokumentai senuoju adresu yra laikomi išsiųsti tinkamu
adresu.
10.5. Sutarties sąlygos yra konfidencialios ir visa informacija, susijusi su šia Sutartimi (įskaitant bet
neapsiribojant Sutarties kainą, Pristatymo vietas, terminus) yra viešai neskelbtina be kitos Šalies
sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.
10.6. Sutartis surašyta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną
egzempliorių kiekvienai Šaliai.
10.7. Papildomi susitarimai buvo sudaryti šiuose prieduose, kurie yra sudedamosios šios Sutarties dalys:
Priedas Nr. 1 – Biokuro ėminio paėmimo tvarka.
/Šalių rekvizitai ir parašai nukeliami į kitą lapą/
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Šalių rekvizitai ir parašai:
Tiekėjas
___________________________
Juridinio asmens kodas _________
Adresas: ____________________
PVM mokėtojo kodas: __________
A/s Nr. _______________________
Tel. Nr. ____________________
El. paštas: ______________________
(Pareigos)
(Vardas Pavardė)

Pirkėjas
UAB „Danpower Baltic Taika elektrinė“
Juridinio asmens kodas 301150568
Registracijos: Jogailos g. 4, Vilnius
Korespondencijos adres.: Kareivių g. 11B, Vilnius
PVM mokėtojo kodas: LT100006487311
A/s Nr. LT37 2140 0300 0388 5189
Tel. nr. +370 52661266
E-mail: info@danpowerbaltic.lt
Direktorė
Aušra Ignotaitė

____________________
____________________
Prokuristas
Markus Süßmann
____________________
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Priedas Nr. 1
prie 2019 m. sausio __ d. Biokuro tiekimo sutarties Nr. DPB-2019/__, sudarytos tarp UAB „Danpower
Baltic Taika elektrinė“ ir ________________
BIOKURO ĖMINIO PAĖMIMO TVARKA
1. Ėminiai biokuro kokybės rodikliams nustatyti imami vadovaujantis Lietuvoje galiojančių standartų
reikalavimais. Biokuro ėminius, skirtus šilumingumui, drėgniui, peleningumui ir kitiems rodikliams
nustatyti, ima ir formuoja Katilinės darbuotojas.
2. Ėminių ėmimo iš išpiltos krūvos metodas:
2.1. Skiedrovežio krovinį reikia išpilti ant švaraus kieto paviršiaus.
2.2. Ėminio paėmimui naudojamas semtuvėlis.
2.3. Ėminys turi būti suformuotas iš devynių skirtingų krūvos vietų.
2.4. Kiekviena iš 9 porcijų imama iš skirtingo krūvos aukščio.
2.5. Porcijos neimamos iš krūvos apačios, t.y. iš apatinio 300 mm sluoksnio.
2.6. Katilinės darbuotojui pastebėjus, kad atvežtas biokuras sudarytas ne iš vienos rūšies, turi suformuoti
ėminį, taip, kad proporcingai atitktų atvežto biokuro struktūrą.
3. Ėminiai kokybės rodikliams nustatyti Katilinėje formuojami:
3.1. drėgniui nustatyti formuojamas ėminys iš kiekvieno skiedrovežio;
3.2. peleningumui ir šilumingumui nustatyti formuojamas vienas paros jungtinis ėminys iš visų pagal
konkretaus Tiekėjo konkrečią sutartį per tą parą atvykusių skiedrovežių;
3.3. jei tas pats Tiekėjas veža biokurą pagal daugiau nei vieną sutartį, atitinkamai tiek pat turi būti
suformuota jungtinių ėminių už atitinkamą parą;
3.4. jei Tiekimo žurnale konkretus Tiekėjas pagal konkrečią sutartį per savaitę planuoja atvežti 5 ir mažiau
skiedrovežių – formuojamas vienas savaitės jungtinis ėminys;
3.5. jei Tiekimo žurnale konkretus Tiekėjas pagal konkrečią sutartį per savaitę planuoja atvežti daugiau
nei 5 skiedrovežius – formuojamas jungtinis ėminys už kiekvieną parą, kai Tiekėjas atvežė bent du
skiedrovežius.
4. Tiekėjui reikalaujant Pirkėjas privalo suformuoti pristatyto biokuro atsarginius ėminius, kurie imami iš
kiekvienos transporto priemonės. Tiekėjas atsarginį ėminį saugo hermitiškame maiše ir jį pasiima. Kilus
ginčui Tiekėjas savo sąskaita bei laikydamasis standartų reikalavimų pristato juos į paties pasirinktą
akredituotą laboratoriją drėgmės, jungtiniam paros ėminiui formuoti ir šilumingumo bei (ar) peleningumo
tyrimams atlikti vadovaujantis Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimais.

12

