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SUSITARIMAS DĖL ŠILUMOS PRISTATYMO
BUITINIAMS ŠILUMOS VARTOTOJAMS
SUTARTIES 3.3.20 PUNKTO REDAKCIJOS
2011 m. rugpjūčio .......... d.
Kaunas
AB „Kauno energija“, atstovaujama....................................................................................................
................................................................................................................................, veikiančio pagal
........................................įgaliojimą Nr................... (toliau – Šilumos tiekėjas),
ir
...............................................................................................................................................................,
atstovaujama .........................................................................................................................................,
veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Prižiūrėtojas), sudarė šį Šilumos pristatymo buitiniams
šilumos vartotojams sutarties (toliau – Sutartis) pakeitimą (toliau – Susitarimas):
1. Sutarties šalys susitaria dalinai pakeisti Sutarties 3.3.20 punkto redakciją. Naujoji punkto
redakcija:
„3.3.20. Šilumos punkte sumontuotų Šilumos tiekėjui nuosavybės teise priklausančių įrenginių
priežiūros darbai (išskyrus remontą) atliekami ir už juos atsiskaitoma žemiau nurodytomis
sąlygomis:
3.3.20.1. Šilumos tiekėjas paveda Prižiūrėtojui šilumos punkto įrenginių priežiūrą pagal teisės aktų
reikalavimus. Šilumos punkto įrenginių priežiūra bus atliekama terminuotai. Susitarimas sudaromas
terminuotai, iki kol Šilumos tiekėjas įvykdys šilumos punktų įrenginių priežiūros paslaugos viešąjį
pirkimą ir apie Susitarimo dėl Sutarties 3.3.20 punkto nutraukimą prieš 15 (penkiolika) dienų
informuos Prižiūrėtoją arba pasikeis šilumos punkto įrenginių nuosavybės priklausomybės forma;
3.3.20.2. šilumos punktų įrenginių priežiūros (išskyrus remontą) darbus reglamentuoja Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. I-111 „Dėl šilumos
tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo “ ir kiti su
šia priežiūra susiję Lietuvos Respublikos įstatymai, jų lydimieji aktai ir norminiai dokumentai bei
jų pakeitimai;
3.3.20.3. Šilumos punktų įrenginių priežiūros darbai teikiami įrenginių savininkui, Šilumos
tiekėjas yra šios paslaugos mokėtojas;
3.3.20.4. Prižiūrėtojas eksploatuoja ir prižiūri šilumos punkto įrenginius, kad jie veiktų efektyviai,
patikimai ir saugiai, laikosi priešgaisrinę saugą ir techninę saugą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimų;
3.3.20.5. Šilumos tiekėjo kvietimu Prižiūrėtojas dalyvauja komisijų darbe, kai nagrinėjami su
prižiūrimų šilumos punkto įrenginių priežiūra susiję klausimai;
3.3.20.6. Prižiūrėtojas teikia Šilumos tiekėjui informaciją pagal jo paklausimus, susijusius su
Prižiūrėtojo atliekamomis funkcijomis pagal šį Susitarimą;

3.3.20.7. Prižiūrėtojas lokalizuoja objekto šilumos punkto įrenginių avarijas ar sutrikimus likviduoti
padarinius bei nedelsiant informuoja Šilumos tiekėją apie šilumos punkto įrenginių darbo
sutrikimus, avarijas;
3.3.20.8. šilumos punkto įrenginių priežiūros darbų atlikimo kaina .......... Lt be PVM už vieną
pastato bendro naudingo ploto kvadratinį metrą;
3.3.20.9. Prižiūrėtojas iki poataskaitinio mėnesio 15 (penkioliktos) d. pateikia Šilumos tiekėjui
PVM sąskaitą faktūrą;
3.3.20.10. Šilumos tiekėjas atsiskaitymą vykdo per 30 (trisdešimt) dienų nuo Prižiūrėtojo PVM
sąskaitos faktūros dienos;
3.3.20.11. Šilumos tiekėjas, laiku neatsiskaitęs su Prižiūrėtoju, moka po 0,02 % dydžio
delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną;
3.3.20.12. kiekviena Sutarties šalis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako
už teisės aktų reikalavimų pažeidimus bei jų pasekmių pašalinimą;
3.3.20.13. šilumos punktų įrenginiai perduodami surašant aptarnavimo–atsakomybės ribų aktą,
Prižiūrėtojo prašymu pateikiama būtina techninei priežiūrai vykdyti informacija;
3.3.20.14. visais klausimais, susijusiais su šilumos punktų įrenginių priežiūra, kreiptis į kontaktinį
asmenį:
Šilumos tiekėjo ................................................................, tel. ..................., el.paštas........................
Prižiūrėtojo .................................................................., tel. ....................., el.paštas ..........................
3.3.20.15. prireikus atlikti papildomus darbus, susijusius su šilumos punktų įrenginių priežiūra,
pirkimus šių darbų atlikimui organizuos Šilumos tiekėjas“.
2. Šilumos tiekėjas ir Prižiūrėtojas susitaria, kad ši Susitarimu numatyta Sutarties punkto
redakcija galioja santykiams, atsiradusiems iki šio Susitarimo pasirašymo, t. y. nuo 2011 m.
rugpjūčio 1 d.
3. Nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. netenka galios buvusi Sutarties 3.3.20 punkto redakcija. Jei
Sutarties normos prieštarauja ar neatitinka Susitarime nurodytos Sutarties 3.3.20 punkto
redakcijos, vadovaujamasi Susitarime nurodyta redakcija.
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