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PATVIRTINTA
AB „Lietuvos geležinkeliai“
generalinio direktoriaus
2012-08-10 įsakymu Nr. Į-648
PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Šalių pareiškimai ir garantijos
1.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
1.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti
Sutartyje nurodytus įsipareigojimus;
1.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų
bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;
1.1.3. jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl
restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdę ar apriboję savo veiklos, joms nėra iškeltos
bankroto bylos.
1.2. Tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad:
1.2.1. pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
Pirkėjo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti
bei Prekėms patiekti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama
tam, kad Tiekėjas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų
vykdymą ir jų kokybę;
1.2.2. turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą
reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Prekėms patiekti ir įsipareigojimams, numatytiems šioje
Sutartyje, vykdyti;
1.2.3. turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas;
1.2.4. neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudytų
tinkamai vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių
įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;
1.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties bendrųjų sąlygų 1.1.3, 1.2.2, 1.2.4 punktuose,
Šalis įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
1.4. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 1.1 – 1.2 punktuose nurodytų pareiškimų
Sutarties sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.
2. Sutarties aiškinimas
2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos
prasmę ir atvirkščiai.
2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine
reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo
žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.
2.3. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami
kalendorinėmis dienomis.
3. Tiekėjo teisės ir pareigos
3.1. Tiekėjas įsipareigoja:
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3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje
specifikacijoje, įskaitant ir Prekių defektų/trūkumų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga,
darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;
3.1.2. patiekti Prekes, atitinkančias Sutartyje nurodytus reikalavimus;
3.1.3. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo
momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose;
3.1.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir
užtikrinti, kad Tiekėjo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių
atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;
3.1.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius
raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
3.1.6. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir
priežiūros instrukcijas;
3.1.7. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be
išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;
3.1.8. per Pirkėjo nustatytą terminą savo lėšomis atlyginti Pirkėjui visus nuostolius ar žalą, susidariusius
dėl Tiekėjo netinkamo Sutarties įvykdymo arba nevykdymo;
3.1.9. nutraukus Sutartį dėl Tiekėjo kaltės, atlyginti Pirkėjui visus jo patirtus nuostolius, įskaitant,
bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Pirkėjui įsigyjant trūkstamas Prekes iš trečiųjų asmenų;
3.1.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos
Respublikos teisės aktuose.
3.2. Tiekėjas turi teisę gauti Prekių kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.
3.3. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės
aktuose.
3.4. Tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad Tiekėjo šalies mokesčiai už parduodamas Prekes yra tinkamai
sumokėti.
3.5. Neatsižvelgiant į Sutarties galiojimo terminą, Tiekėjas privalo atlyginti Pirkėjui bet kokių oficialių
valstybės institucijų Pirkėjui paskirtas baudas, delspinigius ar kitokias Pirkėjui paskirtas mokėti sumas, jei
tokių sumų mokėjimas yra susijęs su Tiekėjo mokestinių prievolių valstybei nevykdymu ar netinkamu
vykdymu.
4. Pirkėjo teisės ir pareigos
4.1. Pirkėjas įsipareigoja:
4.1.1. priimti Šalių sutartu laiku patiektas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties reikalavimus;
4.1.2. priėmimo metu patikrinti patiektas Prekes bei įforminti patikrinimo rezultatus;
4.1.3. sumokėti Sutarties kainą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;
4.1.4. suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;
4.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.
4.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai įskaityti priskaičiuotas netesybas iš Tiekėjui mokėtinų sumų.
4.3. Pirkėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės
aktuose.
5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)
5.1. Sutarties kaina nustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose.
5.2. Sutartyje numatyta Prekių kaina/įkainis negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
5.3. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų
pridėtinės vertės mokesčio dydis, Sutarties kaina neįskaitant PVM, kurią Tiekėjas nurodė
konkursui/deryboms, dėl to nebus keičiama, t.y. Pirkėjas, už tinkamai ir laiku patiektas Prekes, mokės
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Tiekėjui kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM,
apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą tarifą, nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai
numatytų kitaip.
5.4. Tiekėjas pilnai prisiima Prekių, įskaitant bet nepasiribojant Prekės sudėtinių dalių, naudojamų
Prekės gamyboje ir kt., pabrangimo riziką.
5.5. Tiekėjo išrašoma PVM sąskaita-faktūra privalo atitikti Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės,
išdavusios Tiekėjui jo PVM sąskaitoje-faktūroje nurodomą Tiekėjo PVM mokėtojo kodą, įstatymų
reikalavimus. Be to, Tiekėjo išrašomoje PVM sąskaitoje-faktūroje papildomai privalo būti nurodytas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas, mato vienetai bei nuoroda į 2006/112 Direktyvą, kai PVM turi
apskaičiuoti Pirkėjas. Jei Prekių patiekimo data nesutampa su PVM sąskaitos-faktūros išrašymo diena,
išrašomoje PVM sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma perdavimo-priėmimo akto numeris ir data.
5.6. Tuo atveju, jei Tiekėjo pateikta PVM sąskaita-faktūra neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų 5.5
punkto reikalavimų, Pirkėjas tokią PVM sąskaitą-faktūrą grąžina Tiekėjui, nurodydamas nedelsiant
pateikti PVM sąskaitą-faktūrą, atitinkančią Sutarties bendrųjų sąlygų 5.5 punkto reikalavimus.
5.7. Šalys pilnai prisiima riziką dėl valiutų kurso pasikeitimo. Pasikeitus lito ir euro santykiui bendra
Sutarties kaina (Prekių kaina) perskaičiuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
5.8. Apmokėjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidžiami atsiskaitymai Lietuvos
Respublikoje.
5.9. Mokėjimai yra vykdomi tik po Prekių perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo, tik už priimtas
Prekes ir tik po PVM sąskaitos-faktūros, atitinkančios Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytus
reikalavimus, pateikimo.
6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
6.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas vienu iš šių būdu:
6.1.1. Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko
garantija. Banko, neturinčio Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyto reitingo, garantija, kartu
pateikiant susijusio ar nesusijusio kito banko kontragarantiją ar bet kokį kitą pergarantavimą, bus
nepriimtina ir atmesta. Tiekėjas turi pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad garantiją išdavęs
bankas turi atitinkamus reitingus garantijos pateikimo dienai. Išduotai banko garantijai turi būti
taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės - „The ICC
Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 458);
6.1.2. mokėjimo nurodymu į Sutartyje nurodytą Pirkėjo sąskaitą.
6.2. Tiekėjas Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu pateikia Sutarties įvykdymo
užtikrinimą. Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad
Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį, o Pirkėjas įgyja teisę pasilikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.
6.3. Banko garantijos galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 40 (keturiasdešimt)
kalendorinių dienų po Prekių patiekimo termino pabaigos.
6.4. Pirkėjui gavus informacijos, jog banko išduota garantija nebeatitinka Sutartyje keliamų
reikalavimų, Tiekėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo reikalavimo
pateikti banko garantiją atitinkančią Sutarties reikalavimus.
6.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo
įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 14 (keturiolika) dienų pateikti naują
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas
nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.
6.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu
terminu.
6.7. Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau nurodytų
aplinkybių:
6.7.1. Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
6.7.2. Tiekėjas laiku nevykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus
sutartinius įsipareigojimus;
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6.7.3. Jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų ar neveikimo Pirkėjas patyrė nuostolius (įskaitant, bet
neapsiribojant papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius).
6.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui
užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant delspinigių ir baudų mokėjimui užtikrinti.
6.9. Jei Sutartis yra nutraukiama dėl bet kokios priežasties, Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali
būti panaudotas bet kokiai iš Tiekėjo Pirkėjui priklausančiai pinigų sumai susigrąžinti, o garantas dėl
jokios priežasties negali užvilkinti mokėjimo pagal jį arba prieštarauti.
6.10. Tiekėjui laikantis Sutarties sąlygų patiekus, o Pirkėjui priėmus Prekes, kurių vertė yra ne
mažesnė kaip 500 000 (penki šimtai tūkstančių) Lt, Tiekėjas turi teisę kreiptis į Pirkėją dėl Sutarties
įvykdymo užtikrinimo dalies, proporcingos įvykdytai Sutarties daliai, grąžinimo. Pirkėjas turi teisę
atsisakyti grąžinti dalį Sutarties įvykdymo užtikrinimo, jeigu Tiekėjas netinkamai vykdo Sutartį arba
jeigu egzistuoja reali Sutarties neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo rizika.
[Nuostata taikoma tik sutartims, kurių vertė viršija 5 000 000 (penkis milijonus) Lt be PVM]
7. Prekių patiekimas
7.1. Prekės yra tiekiamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais.
7.2. Be Pirkėjo raštiško sutikimo negalimas joks Prekių tiekimo grafiko/termino keitimas.
7.3. Prekės Pirkėjui/Prekių gavėjui patiekiamos (pristatomos ir perduodamos) Sutarties
specialiosiose sąlygose nurodytu adresu.
7.4. Prekės patiekiamos Pirkėjui/Prekių gavėjui su gamintojo ženklais ir markiravimu. Prekių
patiekimo išlaidos bei Prekių atsitiktinio žuvimo rizika priklauso Tiekėjui. Jei Pirkėjas patirtų kokių
nors išlaidų, susijusių su Prekių įvežimu į Lietuvos Respubliką ar jų pristatymu Prekių gavėjui,
Tiekėjas atlygina tokias išlaidas pagal atskirai pateiktą sąskaitą.
7.5. Prekių patiekimo data yra perdavimo-priėmimo akto pasirašymo diena. Prekių perdavimopriėmimo aktą pasirašo Pirkėjo ir Tiekėjo įgalioti atstovai.
7.6. Terminas, per kurį Pirkėjas privalo pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą, numatytas Sutarties
specialiosiose sąlygose.
7.7. Pirkėjui nepasirašius perdavimo-priėmimo akto per Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą
terminą ne vėliau kaip kitą dieną, Tiekėjui turi būti išsiųstas motyvuotas raštiškas atsisakymas priimti
Prekes, kuriame nurodomas terminas, per kurį Tiekėjas kviečiamas dalyvauti surašant aktą dėl defektų.
Tiekėjui raštu pranešus, kad jis nedalyvaus surašant aktą dėl defektų, arba jam neatvykus po raštiško
kvietimo išsiuntimo, Pirkėjas vienašališkai surašo aktą dėl defektų ir tokiu atveju laikoma, kad Tiekėjas
defektus pripažino. Tiekėjui nepripažinus Pirkėjo nurodytų defektų, Šalys tariasi dėl nepriklausomos
ekspertizės skyrimo Sutarties bendrųjų sąlygų 8 punkte nurodyta tvarka.
7.8. Surašius aktą dėl defektų arba atliekant nepriklausomą ekspertizę, Prekės yra priimamos
saugojimui surašant Prekių saugojimo aktą iki kol Tiekėjas Prekes atsiims arba Pirkėjas pasirašys
Prekių perdavimo-priėmimo aktą. Prekių saugojimo akte turi būti nurodomi kartu su Prekėmis gauti
dokumentai, visi turimi duomenys apie saugomas Prekes, jų laikymo sąlygos, apsaugos priemonės.
7.9. Tiekėjas atlygina Pirkėjui visas Prekių saugojimo išlaidas, jeigu yra nustatoma, kad Prekės
neatitinka Sutarties reikalavimų.
7.10. Tiekėjas Prekes, neatitinkančias Sutarties reikalavimų, privalo atsiimti, pakeisti naujomis arba
pašalinti jų defektus per Pirkėjo nustatytą terminą savo sąskaita, Pirkėjas neatlygina jokių su tuo
susijusių Tiekėjo turėtų išlaidų ar nuostolių.
7.11. Tiekėjui neatsiėmus, nepakeitus Prekių ar nepašalinus Prekių defektų per Pirkėjo nustatytą
terminą, Pirkėjas turi teisę vėliau patiektų Prekių nepriimti ir už jas nesumokėti bei pateikti Tiekėjui
pranešimą apie nepriėmimą. Tiekėjas privalo atlyginti Pirkėjui tokių Prekių saugojimo išlaidas. Tuo
atveju, kai PVM sąskaita-faktūra jau buvo išrašyta nepasirašius perdavimo-priėmimo akto, Tiekėjas
privalo išrašyti kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą bei pateikti kitus dokumentus reikalingus muitinės
procedūroms įforminti (jei tokių būtų).
7.12. Prekių nuosavybės teisė ir atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui nuo perdavimopriėmimo akto pasirašymo momento. Kai Prekės yra pristatomos Pirkėjui/Prekių gavėjui, nuo Prekių
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perdavimo
iki
perdavimo-priėmimo
akto pasirašymo, Pirkėjas/Prekių gavėjas imsis visų
protingų priemonių, reikalingų apsaugoti Prekes nuo praradimo ar sugadinimo.
7.13. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas ar kitus
dokumentus, kuriuose būtų detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti ir taisyti bet kurias Prekes ar jų
dalis. Pateikti dokumentai turi būti originalo kalba bei vertimai į lietuvių kalbą.
7.14. Šalys susitaria, kad Prekių patiekimo terminas yra esminė Sutarties sąlyga. Pristačius Prekes
anksčiau nei nurodyta Sutartyje, jos gali būti priimtos tik tuo atveju, jei iš anksto buvo raštu suderinta
su Pirkėju/Prekių gavėju.
8. Prekių kokybė ir garantiniai įsipareigojimai
8.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo
atitikti gamintojo standartus, Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip
pat perkamų Prekių pavyzdžius, modelius ar aprašymus, Prekių dydį/svorį bei daiktų kokybę
nustatančių dokumentų reikalavimus.
8.2. Garantinių įsipareigojimų terminas yra dveji metai, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose
nenumatyta kitaip. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytoms Prekėms ar jų dalims vėl
įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos.
8.3. Garantijos negalioja, jeigu defektai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas nepaisė aptarnavimo,
priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.
8.4. Pastebėjus Prekių defektus/trūkumus, Pirkėjas bet kuriuo garantinio termino metu gali pareikšti
pretenzijas Tiekėjui dėl Prekių kokybės. Pirkėjas surašo aktą dėl defektų ir išsiunčia Tiekėjui faksu ar
paštu, nurodant Tiekėjui jį pasirašyti ir atsiųsti Pirkėjui per 3 (tris) darbo dienas faksu. Tiekėjui
neatsiuntus akto dėl defektų ar motyvuoto atsisakymo pripažinti defektus, laikoma, kad Tiekėjas
defektus pripažino. Tiekėjui defektų nepripažinus, Šalys tariasi dėl nepriklausomos ekspertizės
skyrimo, o nepavykus susitarti per 3 (tris) darbo dienas, Pirkėjas savo pasirinkimu atlieka ekspertizę.
Ekspertizės išlaidas padengia:
- jei Prekės atitinka Sutartyje nurodytus reikalavimus – Pirkėjas. Šiuo atveju Prekių saugojimo
išlaidos tenka Pirkėjui;
- jei Prekės neatitinka Sutarties reikalavimų – Tiekėjas. Šiuo atveju Prekių saugojimo išlaidos tenka
Tiekėjui.
8.5. Ekspertizės išvados Šalims yra privalomos. Prekėms, kurių defektų Tiekėjas nepripažino, per
10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo defektinio akto pasirašymo ir išsiuntimo dienos Tiekėjas pateikia
Pirkėjui būtiną ekspertizei dokumentaciją. Jei Tiekėjas reikalaujamos dokumentacijos nustatytu laiku
nepateikė, laikoma, kad jis Pirkėjo nustatytus defektus pripažino.
8.6. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita per 20 (dvidešimt) kalendorinių
dienų nuo defektinio akto ar ekspertizės išvadų išsiuntimo dienos pašalinti defektus, o jei defektų
nepašalino per nurodytą laiką, tuomet įsipareigoja per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo
defektinio akto ar ekspertizės išvadų išsiuntimo dienos nekokybiškas Prekes pakeisti naujomis, taip pat
atlyginti visas dėl to Pirkėjo turėtas išlaidas bei nuostolius. Tiekėjui patiekus Prekes vėliau nei per 40
(keturiasdešimt) kalendorinių dienų, Pirkėjas gali šių Prekių nepriimti. Naujai patiektoms Prekėms
galioja tos pačios garantinės sąlygos ir terminai, aptarti Sutartyje. Jei Tiekėjas per nurodytą laiką
nepakeičia Prekių, tuomet jis privalo per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti Pirkėjui pastarojo sumokėtą
šių Prekių kainą ir pateikti kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą.
9. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas, Prekių pakuotė
9.1. Patiekimo sąlygos nurodomos Sutarties specialiose sąlygose. Patiekimo terminas pradedamas
skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki perdavimo-priėmimo akto pasirašymo visa atsakomybė
dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose
nenustatyta kitaip.
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9.2. Patiekdamas Prekes, Tiekėjas privalo pateikti
Sutartyje
nurodytus
dokumentus,
patvirtinančius, kad Prekių kokybė atitinka šios Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 punkte nustatytus
kokybės reikalavimus, bei garantuoti, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų.
9.3. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti
nuo meteorologinių ir kitų veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu.
9.4. Pirkėjas priima Prekes Sutarties specialiose sąlygose nurodyta tvarka.
9.5. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.
Pirkėjas pasirašo Prekių perdavimo-priėmimo aktą, jei Prekės atitinka Sutartyje nustatytus
reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai.
9.6. Prekių perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais
egzemplioriais.
9.7. Tiekėjas importuojantis Prekes privalo užpildyti Sutarties bendrųjų sąlygų priede Nr. 1 pateiktą
„Prekių pakuočių svorių registro forma“ lentelę.
10. Šalių atsakomybė
10.1. 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.
10.2. Netesybų (delspinigių ir/ar baudų) dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties
specialiosiose sąlygose.
10.3. Jei Tiekėjas vykdydamas Sutartį nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to
kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Pirkėjui, Tiekėjas
įsipareigoja atlyginti Pirkėjui visus jo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei
papildomas išlaidas.
10.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje
prisiimtus įsipareigojimus.
11. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)
11.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu
įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos
aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės
esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos
jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį
pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos
Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų
prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo
terminas pratęsiamas.
11.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos
jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo
ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas
pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų
įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
11.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo
momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
12. Konfidencialumo įsipareigojimai
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12.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią
Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydama Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies
rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį
paskleidimą, kalta Šalis, privalo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius.
12.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei
Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia
Prekių tiekimo terminus.
13. Sutarties galiojimas
13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.
13.2. Sutartis laikomas sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams ir Tiekėjui
pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško abiejų Sutarties Šalių įsipareigojimų
įvykdymo, o garantiniai įsipareigojimai – iki garantinio laikotarpio pabaigos.
13.3. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai
neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
13.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų
visiškai įvykdyta ši Sutartis.
14. Sutarties pakeitimai
14.1. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nurodyta tvarka. Pakeitimai
galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų Šalių atstovų.
15. Sutarties vykdymo sustabdymas
15.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti Prekių patiekimą sutartu
laiku ir/arba į pristatymo vietą pristatytų Prekių įdiegimą.
15.2. Tiekėjas saugo Prekes visą jų patiekimo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Prekės patiektos į
pristatymo vietą, tačiau atidėtas jų įdiegimas, Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.
15.3. Pirkėjas padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. Tiekėjui
jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas dėl Tiekėjo
kokių nors prievolių nevykdymo.
15.4. Jeigu tiekimas ne dėl Tiekėjo kaltės atidedamas daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų,
Tiekėjas turi teisę raštu pareikalauti Pirkėjo atnaujinti tiekimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti
Sutartį.
15.5. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Pirkėjas stabdo Sutarties
vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į
klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti
grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.
15.6. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar
teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.
16. Sutarties nutraukimas
16.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku vienos iš Šalių valia arba Šalių susitarimu. Susitarime
įvardijamos Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki
Sutarties nutraukimo patiektas ir priimtas Prekes, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo.
16.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Tiekėją raštu prieš trumpesnį
negu 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą šiais atvejais:
16.2.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
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16.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo
struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
16.2.3. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas
kaltu dėl profesinio pažeidimo;
16.2.4. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos,
pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
16.2.5. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;
16.2.6. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties
pažeidimas;
16.2.7. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas) negali įvykdyti savo
įsipareigojimų ir Tiekėjas Pirkėjui raštu pareikalavus per 14 (keturiolika) dienų nepateikė naujo
Sutarties įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;
16.2.8. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį ir kitais Sutartyje nurodytais
atvejais.
16.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Pirkėją raštu prieš
trumpesnį negu 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą šiais atvejais:
16.3.1. kai Pirkėjas nesumoka Tiekėjui, o Pirkėjo įsiskolinimas viršija Sutarties specialiosiose
sąlygose nurodytą priskaičiuotą delspinigių dydį;
16.3.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
16.3.3. kai keičiasi Pirkėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra
ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui.
16.4. Pirkėjas raštu įspėjęs Tiekėją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jei Tiekėjas vėluoja
tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, įgyja
teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, neatlygindamas Tiekėjui jokių išlaidų ar nuostolių, susijusių su
Sutarties nutraukimu.
16.5. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar
išlaidos gali būti išskaičiuojami iš Tiekėjui mokėtinų sumų arba panaudojant Tiekėjo pateiktą Sutarties
įvykdymo užtikrinimą.
16.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina Pirkėjo teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius
dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas.
16.7. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties
nutraukimo, mokėjimo.
16.8. Jei Tiekėjas be pateisinamos priežasties vienašališkai nutraukia Sutartį, Pirkėjas pasilieka
Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
17. Ginčų nagrinėjimo tvarka
17.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
17.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu
susitarimu/derybomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai,
kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių
susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.
18. Susirašinėjimas
18.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių (jei Sutarties Šalis yra užsienio subjektas – rusų ar anglų,
ar kt.) kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią
Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas
patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą)
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Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė
viena Šalis, pateikdama pranešimą.
18.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį
pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šaliai nepavyksta
laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio
pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
19. Baigiamosios nuostatos
19.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai
trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
19.2. Subtiekėjus pakeisti ar pasitelkti naujus galima tik esant svarbioms nuo Tiekėjo valios
nepriklausančioms aplinkybėms (pavyzdžiui, subtiekėjo bankrotas, likvidavimas, pertvarkymas,
subtiekėjo inicijuotas vienašalis subtiekimo sutarties nutraukimas, subtiekėjo negebėjimas vykdyti
sutartinius įsipareigojimus ir pan.) ir Pirkėjui raštu pritarus. Tiekėjas privalo raštu pagrįsti subtiekėjo
keitimo ar naujų pasitelkimo poreikį. Pakeistas ar pasitelktas naujas subtiekėjas turi tenkinti
kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose (jei tokie subtiekėjui buvo keliami).
[Nuostata taikoma tik jei vykdant sutartį pasitelkiamas subtiekėjas]
19.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar
kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų
vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek
įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
19.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
19.5. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.
19.6. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos.
Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų
nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.
19.7. Sutarties Šalys, keisdamos Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatas, apie tai nurodo Sutarties
specialiosiose sąlygose.
20. Sutarties bendrųjų sąlygų priedai
20.1. priedas Nr. 1 „Prekių pakuočių svorių registro forma“.
_________________________

