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Priedas Nr. 1.1  

Paslaugos priedas prie Duomenų teikimo paslaugos sutarties 

 

  

Duomenų teikimas ACER agentūrai apie standartines sutartis, kuriomis prekiaujama 

UAB GET Baltic gamtinių dujų biržoje 

  

Kliento pavadinimas:      

      

Kliento juridinio asmens kodas:     

      

Kliento ACER registracijos kodas:     

      

Kliento el. pašto adresas susirašinėjimui 

ir duomenų kopijos teikimui: 

    

      

1. Vadovaudamasis Duomenų teikimo paslaugų sutartimi (toliau – „Sutartis“), o ypač Bendrųjų 

sąlygų 1, 2, 3, 6 ir 8.1 punktais, [įmonės pavadinimas] (toliau – „Klientas“) kreipiasi į UAB GET 

Baltic (toliau – „Paslaugos tiekėjas“) įgaliodamas ir paskirdamas ją Kliento vardu ACER 

agentūrai pateikti duomenis apie standartines dujų tiekimo sutartis, kuriomis prekiaujama 

Paslaugų teikėjo gamtinių dujų biržoje, įskaitant prekybos nurodymus (toliau – „Prekybos 

duomenys“) pagal Europos Komisijos 2014 m. gruodžio 17 d. įgyvendinimo reglamento (ES) 

Nr. 1348/20141 dėl duomenų teikimo, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarnybos 

reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo 8 

straipsnio 2 ir 6 dalys (toliau – „Įgyvendinimo reglamentas“) priedo 1 lentelėje nurodytą 

informaciją.   

2. Atsižvelgiant į šio Duomenų teikimo ACER agentūrai apie standartines sutartis, kuriomis 

prekiaujama UAB GET Baltic gamtinių dujų biržoje paslaugos priedo (toliau – Paslaugos 

priedas Nr. 1.1) 1 punktą, Paslaugos tiekėjas sutinka prisiimti paskyrimą ir įgaliojimą teikti 

ACER agentūrai Paslaugos tiekėjo dispozicijoje esančius Kliento Prekybos duomenis, pagal 

žemiau esančioje lentelėje pateiktą informaciją, arba Paslaugos tiekėjas sutinka pasirūpinti 

Kliento Prekybos duomenų pateikimu pasitelkiant subrangovus ar trečiuosius asmenis. 

 Paslaugos 

pavadinimas 

I paslauga: Paslaugos tiekėjo gamtinių dujų biržos prekybos sistemoje 

esančių Kliento Prekybos duomenų pateikimas ACER agentūrai. 

Paslaugos aprašymas 

Ši paslauga sudaro sąlygas Klientui pranešti ACER agentūrai apie jo 

Paslaugos tiekėjo gamtinių dujų biržoje sudarytus sandorius (t.y. 

standartines sutartis) ir pateiktus pavedimus pirkti/parduoti gamtines 

dujas. 

 

Šiame Paslaugos priede numatytą Paslaugą Paslaugos tiekėjas teikia 

vadovaudamasis REMIT reglamentu, Įgyvendinimo reglamentu ir jame 

įtvirtintais reikalavimais standartinių kontaktų teikimui ACER 

agentūrai. 

Paslaugos teikimo 

pradžios data 

Nurodyta Sutarties 3.2 punkte.  

Teikiamų duomenų 

apie Klientą apimtis 

Kaip numatyta Įgyvendinimo reglamento Priedo 1 lentelėje. 
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Kiti reikalavimai 

Klientas privalo būti registruotas kaip rinkos dalyvis pagal REMIT 

reglamento 9 straipsnį ir pateikti Paslaugos tiekėjui rinkos dalyvio 

unikalų identifikavimo kodą, vadovaudamasis Įgyvendinimo reglamento 

10 straipsnio 2 dalimi. 

Duomenų šaltinis 
Paslaugos tiekėjo valdoma gamtinių dujų biržos elektroninė prekybos 

sistema. 

Duomenų gavėjas ACER agentūra. 

Komunikacijos 

priemonės 

Elektroninis paštas, faksas, paštas ir kitos ryšio priemonės. 

Konsultavimo 

paslaugų laikas 

08:00-17:00, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio; 

08:00-15:45, penktadieniais. 

Ataskaitų teikimo 

dažnumas 

Darbo dienos. 

Atsiskaitymas 
Nurodyta Duomenų teikimo paslaugos įkainiai ir ACER agentūros 

taikomi mokesčiai Priede Nr. 2.1  
   

3. Klientas turi teisę pasirinkti mokamą paslaugą, pagal kurią Paslaugos tiekėjas sudarys 

galimybę Klientui stebėti Paslaugos teikėjo teikiamus Kliento Prekybos duomenis ACER 

agentūrai pagal šio Paslaugos priedo Nr. 1.1 2 punkte, teikiamą  informaciją (I paslauga), 

žemiau lentelėje pateikta tvarka ir sąlygomis: 

 

Paslaugos 

pavadinimas 

I.II paslauga: Duomenų teikimo ACER agentūrai apie standartines 

sutartis, kuriomis prekiaujama UAB GET Baltic gamtinių dujų biržoje 

stebėsena (toliau – „Paslauga I.II“) 

Paslaugos 

aprašymas 

Ši paslauga sudaro sąlygas Klientui sekti GET Baltic pateiktą 

informaciją ACER agentūrai apie jo Paslaugos tiekėjo gamtinių dujų 

biržoje sudarytus sandorius (t.y. standartines sutartis) ir pateiktus 

pavedimus pirkti/parduoti gamtines dujas. 

Paslaugos teikimo 

pradžios data 

Paslauga pradedama teikti nuo šio Paslaugos priedo pasirašymo 

dienos. 

Paslaugos teikimo 

pabaigos data 

Paslaugos teikėjui ar Klientui, informavus vieną kitą raštu apie 

Paslaugos I.II atsisakymą prieš 30 kalendorinių dienų iki paslaugos 

atsisakymo. Paslaugos I.II nutraukimo atveju Paslaugos I.II mokestis 

skaičiuojamas už visą kalendorinį mėnesį. 

Teikiamų duomenų 

apie Klientą apimtis 

Kaip numatyta Įgyvendinimo reglamento Priedo 1 lentelėje. 

Komunikacijos 

priemonės 

Paslaugos tiekėjo valdoma REMIT duomenų teikimo platforma. 

Informacijos gavimo 

formatas 

XML failas. 

Konsultavimo 

paslaugų laikas 

08:00-17:00, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio; 

08:00-15:45, penktadieniais. 

Ataskaitų teikimo 

dažnumas 

Darbo dienos. 

Atsiskaitymas 
Nurodyta Duomenų teikimo paslaugos įkainiai ir ACER agentūros 

taikomi mokesčiai Priede Nr. 2.1 
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Užsisakyti paslaugą  (Paslauga I.II 

užsakoma pažymint ) 

Neužsakyti paslaugos  (Paslauga I.II 

neužsakoma pažymint ) 

 

4. Šią Sutartį sudaro Specialiosios sąlygos, Bendrosios sąlygos, šis Paslaugos priedas Nr. 

1.1, taip pat visi kiti priedai, dokumentai pridedami prie šios, tarp Kliento ir Paslaugos 

tiekėjo sudarytos Sutarties, pakeičiantys ar papildantys šią Sutartį. 

5. Klientas pažymėdamas „ užsakyti paslaugą“ užsakydamas Paslaugą I.II įsipareigoja 

vadovautis šiame Paslaugos priede Nr. 1.1 nurodytomis sąlygomis ir Sutartimi. 

4. Paslauga pagal šį Paslaugos priedą Nr. 1.1 suteikiama Klientui vadovaujantis Sutarties 

nuostatomis, įskaitant jos Specialiąsias sąlygas ir Bendrąsias sąlygas. Pasirašydamas šį 

Paslaugos priedą Nr.1.1 ir (ar) pasirinkdamas Paslaugą I.II  Klientas patvirtina, kad jam šios 

Sutarties, įskaitant Bendrąsias sąlygas ir Specialiąsias sąlygas, nuostatos yra žinomos ir jis 

įsipareigoja jų laikytis. 

  

Paslaugos tiekėjo vardu:  Kliento vardu: 

   

(asmens, turinčio teisę sudaryti sutartį, pareigos)  (asmens, turinčio teisę sudaryti sutartį, pareigos) 

   

(vardas, pavardė, parašas)  (vardas, pavardė, parašas) 

Data:   Data:  

     

   
 


