
Priedas Nr. 2.1 
Paslaugų įkainių priedas prie Duomenų teikimo paslaugos sutarties                                                                                                   
 
 

Priedas Nr. 2.1 

Paslaugos įkainio priedas prie Duomenų teikimo paslaugos sutarties 

 
 

Duomenų teikimo paslaugų įkainiai 

 

1. Paslaugų įkainiai 

1.1. Taikomi duomenų teikimo paslaugų įkainiai: 

Paslauga Įkainis, Eur (be PVM) Aktyvių kontraktų skaičius  

Duomenų teikimas ACER agentūrai apie  

dvišales sutartis sudarytas už 

organizuotos rinkos ribų 

39 Eur/mėn. 1 kontraktų/mėn. 

50 Eur/mėn. 2-10 kontraktų/mėn. 

130 Eur/mėn. 11-50 kontraktų/mėn. 

250 Eur/mėn. 51-100 kontraktų/mėn. 

450 Eur/mėn. >100 kontraktų/mėn. 

Paslauga Įkainis, Eur (be PVM) Pateikiamų ataskaitų skaičius 

Duomenų teikimas ACER agentūrai apie 

kiekvieną SGD įrenginį 

200 Eur/mėn. neribotas  

400 Eur/ataskaita 1 (viena) ataskaita 

 

1.2. Užsakius Duomenų teikimo ACER agentūrai apie dvišales sutartis sudarytas už organizuotos 

rinkos ribų paslaugą, trečiosios šalies vardu teikiamas kontraktas skaičiuojasi atskirai, kaip 

aktyvus kontraktas. 

1.3. Užsakius Duomenų teikimo ACER agentūrai apie kiekvieną suskystintų gamtinių dujų (toliau – 

„SGD“) įrenginį paslaugą Klientas Paslaugos priede privalo pasirinkti taikomą paslaugų įkainį. 

1.4. Klientui pasirinkus mėnesinį duomenų teikimo ACER agentūrai apie kiekvieną SGD įrenginį 

paslaugos įkainį, paslaugos suteikimo minimalus laikotarpis yra 3 (trys) mėnesiai. Jei Klientas 

nusprendžia atsisakyti duomenų teikimo ACER agentūrai apie kiekvieną SGD įrenginį paslaugos 

nesibaigus 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, Klientas privalo sumokėti Paslaugų tiekėjui už visą 3 

(trijų) mėnesių laikotarpį, įskaitant ir laikotarpį, kuriuo Klientas nesinaudojo Paslaugų tiekėjo 

teikiama nurodyta paslauga. 

1.5. Duomenų teikimas ACER agentūrai apie standartines sutartis, kuriomis prekiaujama UAB GET 

Baltic gamtinių dujų biržoje nėra apmokestintas. 

1.6. Nurodyti įkainiai yra pateikiami be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – „PVM“) ir kitų mokesčių. 

2. Sąskaitų faktūrų išrašymas ir apmokėjimas 

2.1. Paslaugų įkainis už Duomenų teikimo ACER agentūrai apie dvišales sutartis sudarytas už 

organizuotos rinkos ribų paslaugą pradedamas taikyti nuo to mėnesio kai Klientas suformuoja 

pirmąją ataskaitą ACER agentūrai. Paslaugos kaina apskaičiuojama pagal aktyvių kontraktų, 

kurių informacija buvo pateikta ACER agentūrai, skaičių per mėnesį pagal šio Priedo 1.1.  punkte 

nurodytus ir taikomus įkainius. 

2.2. Paslaugos įkainis už Duomenų teikimo ACER agentūrai apie kiekvieną SGD įrenginį paslaugą 

pradedamas taikyti nuo Paslaugos priedo Nr. 1.3. pasirašymo dienos. Paslaugos kaina 

apskaičiuojama pagal pasirinktą įkainį: 
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2.2.1. Jei Klientas pasirenka mokėti mėnesinį įkainį, paslaugos kaina per mėnesį yra lygi 

šio Priedo 1.1. punkte nurodytam mėnesiniam įkainiui. 

2.2.2. Jei Klientas pasirenka mokėti įkainį už pateiktų ataskaitų skaičių, paslaugos kaina 

apskaičiuojama pagal pateiktų ataskaitų ACER agentūrai skaičių per mėnesį pagal 

šio Priedo 1.1.  punkte nurodytą ir taikomą įkainį. 

2.3. Klientas atsiskaito už suteiktas paslaugas pagal Paslaugų tiekėjo pateiktas PVM sąskaitas 

faktūras. 

2.4. Kiekvieno mėnesio pirmąjį pirmadienį Paslaugos tiekėjas Klientui el. paštu pateikia PVM 

sąskaitą faktūrą už praėjusio mėnesio suteiktas paslaugas, jei Paslaugos tiekėjas ir Klientas 

Paslaugos prieduose nesusitaria kitaip. 

2.5. Jei pirmadienis yra ne darbo diena, Paslaugos tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą Klientui pateikia 

artimiausią darbo dieną. 

2.6. Klientas pateiktą PVM sąskaitą faktūra turi apmokėti per 9 (devynias) kalendorines dienas po 

PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. 

2.7. Jeigu Klientas pavėluoja sumokėti arba neatsiskaito su Paslaugos tiekėju pagal numatytą 

terminą, Paslaugos tiekėjas skaičiuoja delspinigius, lygius 0,04% nuo neapmokėtos sumos už 

kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po nustatyto 

apmokėjimo termino ir skaičiuojami iki įsipareigojimų Paslaugos tiekėjui įvykdymo. 

2.8. Klientui nusprendus nutraukti Sutartį, Klientas privalo sumokėti Paslaugų tiekėjui už suteiktas 

ir neapmokėtas paslaugas. 

2.9. Paslaugos tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti, koreguoti, papildyti arba visiškai ar iš dalies 

pakeisti šį Paslaugų įkainių priedą, ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) darbo dienų įspėjant 

klientą raštu, arba likus trumpesniam laikotarpiui, kai tai yra būtina dėl nuo Paslaugos tiekėjo 

nepriklausančių aplinkybių.  
 


