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SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO GARANTIJA NR. [Numeris] 

Data: [Data] 

[Vieta] 

 

GARANTIJOS GAVĖJAS: UAB GET Baltic, juridinio asmens kodas 302861178, adresas Geležinio 

vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius, Lietuva, banko sąskaitos Nr. LT4770440600 07849656, AB SEB 

bankas, banko kodas 70440, SWIFT kodas CBVILT2X. 

GARANTAS: [pavadinimas, juridinio asmens kodas, korespondencijos adresas] 

KLIENTAS: [pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas] 

JURIDINIS PAGRINDAS: 2019 m. lapkričio 15 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

nutarimu Nr. O3E-718 patvirtintas Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentas su visais pakeitimais 

ir papildymais bei Gamtinių dujų biržos dalyvio sutartis Nr. [numeris] . 

MAKSIMALI GARANTIJOS SUMA: [suma] EUR ([suma žodžiais] eurų) 

GALIOJIMO TERMINAS: [data; ne mažiau kaip 2 mėnesiai nuo garantijos išdavimo; sutampa su 

Kliento Gamtinių dujų biržos dalyvio sutarties terminu] 

 

Mes, [pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas] (toliau - Garantas) buvome informuoti apie 

aukščiau nurodytą juridinį pagrindą ir tai, kad pagal jo sąlygas Kliento įsipareigojimų įvykdymo 

užtikrinimui turi būti pateikta sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija. 

 

Kliento prašymu, Garantas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui 

bet kokią sumą ar sumas, neviršijančias bendros aukščiau nurodytos maksimalios garantijos sumos.   

Garantijos gavėjo nurodyta suma bus Garanto išmokama į Garantijos gavėjo banko sąskaitą, kurios 

rekvizitai nurodyti šioje garantijoje, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po Garantijos gavėjo pirmo 

raštiško mokėjimo pareikalavimo gavimo, kuriuo: 

i) Garantijos gavėjas patvirtina, kad Klientas pažeidė savo įsipareigojimą ar įsipareigojimus pagal 

aukščiau nurodyto juridinio pagrindo sąlygas; ir  

ii) identifikuojami konkretūs pažeidimai. 

Šia Garantija Garantijos gavėjui suteikiama pirmumo teisė į Kliento įsipareigojimo įvykdymą, 

nepaisant bet kokių kitų apsaugų ar garantijų ir/ar kitų teisinių priemonių, nustatytų Garantijos gavėjo 

naudai Kliento įsipareigojimų atžvilgiu, taip pat nepaisant Kliento nemokumo, bankroto ar 

restruktūrizavimo. 

Šios garantijos suma atitinkamai mažės su kiekviena Garanto sumokėta suma pagal šią garantiją. 

Ši garantija ar iš jos kylančios Garantijos gavėjo teisės negali būti perleistos ar įkeistos be išankstinio 

raštiško Garanto sutikimo. 
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Ši garantija galioja iki aukščiau nurodyto galiojimo termino imtinai arba pasibaigia anksčiau, kai 

Garantas gauna Garantijos gavėjo raštą, kuriuo Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią 

garantiją ir atleidžia Garantą nuo atsakomybės pagal šią garantiją. Tam, kad priimtų svarstymui, 

visus mokėjimo reikalavimus pagal šią garantiją iki jos galiojimo termino arba paskutinę termino 

dieną Garantas turi būti gavęs raštu registruotu ar kurjeriniu paštu aukščiau nurodytu Garanto adresu 

arba autentišku SWIFT pranešimu kartu su Garantijos gavėjo banko patvirtinimu, kad Garantijos 

gavėjo vardu pasirašiusių asmenų parašai yra autentiški. 

Pasibaigus galiojimo terminui ši garantija netenka galios, nepriklausomai nuo to, ar yra grąžinta 

Garantui, atsisakant teisių pagal garantiją ir atleidžiant  Garantą nuo įsipareigojimų pagal ją, ir bet 

kuris mokėjimo reikalavimas ar pareiškimas gautas po garantijos galiojimo termino pabaigos yra 

nesukeliantis teisinių pasekmių. Jei galiojimo termino paskutinė diena tenka ne Garanto darbo dienai 

[garanto buveinės šalis], mokėjimo reikalavimai turi pasiekti Garantą pirmą po jos einančią Garanto 

darbo dieną. 

Šiai garantijai yra taikoma ir ji yra aiškinama pagal [garanto buveinės šalis] teisę. [garanto buveinės 

šalis] Respublikos teismai turi išimtinę jurisdikciją spręsti bet kokius ginčus, susijusius su šia 

garantija.  

Bet kokie rašytiniai pranešimai turi būti Garanto gauti garantijoje nurodytu korespondencijos adresu 

arba autentišku SWIFT pranešimu, SWIFT adresu: [SWIFT]. 

Šią garantiją pasirašantys Garanto atstovai patvirtina turintys visus reikiamus įgalinimus garantijai 

išduoti bei jai vykdyti. 

 

Parašai: 

 

 


