
Šios Bendrosios pirkimo – pardavimo sąlygos (toliau – BS) taikomos tiems atvejams, kai tarp UAB „Aurika“ (toliau - Pardavėjas) ir 
Pirkėjo nėra pasirašyta jokia kita rašytinė Prekių prikimo-pardavimo sutartis išskyrus specialiąsias šios sutarties sąlygas ir/ar užsakymą 
(toliau – SS). Šios BS nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises ir pareigas, Prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, Prekių 
pristatymo Pirkėjui tvarką, šalių atsakomybę ir kitas papildomas sąlygas bei nuostatas.  
Toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinamas „Šalis“, o abu bendrai „Šalys“. 
 

§ 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Šia Sutartimi Pirkėjas įsipareigoja pirkti, o 
Pardavėjas – parduoti gaminamą produkciją 
(toliau - Prekės). 

1.2. Ši Sutartis yra ilgalaikio bendradarbiavimo 
Sutartis ir jos pagrindu Šalys sudarys ir vykdys 
atskirus vienkartinius susitarimus dėl kiekvienos 
Prekių pirkimo – pardavimo partijos pagal 
atskiras SS ir/ar Užsakymus. 

1.3. Nustatyta tvarka sudarius SS ir/ar Užsakymą dėl 
konkrečios Prekių pirkimo – pardavimo partijos, 
dokumente nurodytų sąlygų visuma tampa 
neatskiriama šios Sutarties dalis. 

1.4. Pirkėjas šia Sutartimi taip pat suteikia Pardavėjui 
išankstinį daugkartinį sutikimą viešai 
demonstruoti bei eksponuoti (įskaitant ir 
Pardavėjo internetinę svetainę) pagal Pirkėjo 
užsakymus Pardavėjo pagamintus Prekių 
pavyzdžius (pakuotes, etiketes, folijos dangtelius 
ir kt.) jei Šalys SS nesusitars kitaip. 

1.5. Šalys pareiškia, kad perskaitė šią Sutartį, suprato 
jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir 
sudarytos Sutarties nevykdymo ar netinkamo 
vykdymo ar įvykdymo ne laiku pasekmes. 
Šalims yra žinoma, kad pasirašydamos 
Užsakymą ir/ar SS pasirašo ir šią Sutartį, kaip 
dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir 
šios Sutarties pasirašymo tikslus. 

§ 2. UŽSAKYMAS 

2.1.  Pirkėjas elektroniniu paštu, ar per W4L, ar per 
EDI jungtį kiekvienai perkamai Prekių partijai 
pateikia atskirą užsakymą, kuriame nurodo Prekių 
asortimentą, kiekį, spalvą, bei kitą  užsakymo 
įvykdymui reikalingą informaciją  (toliau – 
Užsakymas). Jei yra reikalingas naujas Prekės 
dizainas, kurį kurs Pardavėjas, arba nėra 
fleksografinės spaudos techninius reikalavimus 
atitinkančio Prekės maketo versijos, Pirkėjas ir 
Pardavėjas atskiru susitarimu suderina 
dizaino/maketo sukūrimo sąlygas, kainą ir 
terminus. 

2.2. Pardavėjas pateikia Pirkėjui patvirtintą Užsakymą 
su nurodytomis Prekių kainomis ir /ar kitomis 
pardavimo sąlygomis ne vėliau kaip per 3 (tris) 
darbo dienas nuo Užsakymo gavimo dienos. 
Išskirtiniais atvejais Užsakymo patvirtinimas gali 
užtrukti ir ilgiau, tačiau bendras Užsakymo 
patvirtinimo terminas  negali būti ilgesnis kaip 7 
darbo dienos.  

2.3. Pirkėjo ir Pardavėjo patvirtintas Užsakymas 
laikomas Šalių susitarimu dėl konkrečių Prekių 
pirkimo.  

2.4. Patvirtintas Užsakymas negali būti atšaukiamas be 
raštiško (įskaitant ir el. laiškus) abiejų Šalių 
sutikimo.   

2.5. Pardavėjas turi teisę be atskiro pranešimo 
atsisakyti priimti Užsakymą (-us) ir/ar 
vienašališkai sustabdyti Šalių patvirtintų 
Užsakymo (-ų) vykdymą, jei Pirkėjas daugiau 
kaip 3 (tris) kalendorines dienas vėluoja 
atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje nustatyta 
tvarka. 

2.6. Jeigu Prekei, atsižvelgiant į jos naudojimo paskirtį, 
taikomi specialūs teisės aktai, reglamentuojantys 
papildomas specifikacijas, žymėjimus ar 
nustatantys kitus papildomus reikalavimus, 
Pirkėjas prieš pateikdamas Užsakymą turi raštu 
informuoti Pardavėją apie tokiai Prekei taikomus 
reikalavimus, įskaitant bet neapsiribojant ir 
atvejus, jeigu Prekė turės bet kokį kontaktą su 
maistu. Pirkėjui nepateikus konkrečių nurodymų 
ir/ar informacijos, Pardavėjas vadovaujasi savo 
nustatytais bei patvirtintais prekių parametrais, 
aprašymais ir  techniniais reikalavimais. 

2.7. Pirkėjo Užsakyme pateikti prašymai, techniniai 
reikalavimai vykdomi jei jie neprieštarauja ir 
netrukdo Pardavėjo  gamybos procesui. Pardavėjas 
neturi pareigos Pirkėjo prašymus ir/ar reikalavimus 
patikrinti ir, neatsako už tokių prašymų ir/ar 
reikalavimų atitikimą teisės aktų reikalavimams. 

§ 3. KAINA, PRISTATYMO BEI 
ATSISKAITYMO SĄLYGOS, KAINOS KEITIMO 

TVARKA 

3.1. Į Prekės kainą įskaitomos Prekių gamybos, 
pakavimo, ženklinimo, kokybės dokumentų 
įforminimo, pakrovimo į transporto priemones 
išlaidos. Pristatymo išlaidos nėra įskaičiuotos, 
nebent šalys raštu susitartų kitaip. 

3.2. Atsiskaitymai pagal Bendrąsias prekių pirkimo-
pardavimo sąlygas vykdomi banko pavedimu į 
Pardavėjo nurodytą sąskaitą per Užsakyme, SS ar 
Pardavėjo išrašytoje sąskaitoje faktūroje nurodytą 
apmokėjimo terminą. 

3.3. Tuo atveju, kai Užsakyme, SS yra akivaizdi 
nurodytos kainos klaida, Pardavėjas turi teisę 
patikslinti nurodytą kainą pagal realią kainą, 
galiojusią Pirkėjo užsakymo pateikimo metu. 

3.4. Prekių kaina yra sudaryta atsižvelgiant į esamas 
ekonomines sąlygas (žaliavų kainas, energijos, 
transporto kaštus ir pan.). Kintant ekonominėms 
sąlygoms, Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu 
keisti etikečių ir lanksčios pakuotės (Prekių) 
kainas apie tai informuojant Pirkėją. Prekių kainos 
perskaičiuojamos ir/ar  visa papildoma 
informacija apie kainų galiojimo ir gamybos 
terminus pateikiama kiekvieno Užsakymo 
priėmimo/patvirtinimo metu. 

3.5. Pardavėjas taip pat turi teisę vienašališkai keisti 
Prekių kainą pasikeitus Pirkėjo Užsakyme 
nustatytiems minimaliems kiekiams ir/ar atsiradus 
kitoms papildomoms Pirkėjo sąlygoms.  

§ 4. PREKIŲ PRIĖMIMAS, PERDAVIMAS 

4.1. Pirkėjas patikrina akivaizdžią Prekių kokybę, 
kiekį bei asortimentą Prekių priėmimo metu pagal 
Prekių lydinčiuosius dokumentus. Apie Prekių 
kiekio ar asortimento trūkumus bei kokybės 
neatitikimus, kurių nebuvo galima pastebėti 
Prekių priėmimo metu, Pirkėjas privalo raštu 
pranešti Pardavėjui kaip galima greičiau 
paaiškėjus tokiam neatitikimui, bet ne vėliau kaip 
per 12 mėn. nuo Prekių perdavimo momento. 
Prekės perduodamos ir priimamos pasirašant 
Prekių priėmimo – perdavimo aktą ar kitą 
apskaitos dokumentą.  

4.2. Jei Prekių važtaraštyje ar kitame dokumente nėra 
nurodyta Pirkėjo pastabų apie Prekių kiekį,  
kokybę ir važtaraštis ir/ar kitas dokumentas 
nepateikiamas per 2 darbo dienas nuo Prekių 
perdavimo Pardavėjui momento, konstatuojama, 
jog Pardavėjas patiekė, o Pirkėjas priėmė tinkamą 
kiekį ir tinkamos kokybės Prekes, Pirkėjas 
Pardavėjui pretenzijų neturi, nebent vėliau 
paaiškėja Prekių trūkumai, kurie negalėjo būti 
aptikti patikrinimo metu pristačius Prekes. 

4.3. Pretenzijos dėl Prekių kiekio, kokybės, 
asortimento ar kt. trūkumų turi būti pagrįstos tai 
patvirtinančiais aktais ir/ar dokumentais.  

4.4. Pardavėjas neatsako už Prekių trūkumus, kuriuos 
jis aptarė su Pirkėju ir Pirkėjas tokias Prekes 
priėmė.  

4.5. Pirkėjas neturi teisės vienašališkai sunaikinti ar 
kitaip panaudoti, realizuoti Prekes, kurioms dėl 
kokybės  pareikšta pretenzija, priešingu atveju 
Pirkėjo pretenzija bus laikoma nepagrįsta ir visa iš 
to kylanti atsakomybė tenka Pirkėjui. 
Sunaikintoms Prekėms pretenzijos nepriimamos. 

§ 5. KOKYBĖ 

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamų Prekių 
kokybė atitinka reikalavimus, nurodytus Prekių 
kokybės sertifikate ir EK standartuose, jos yra 
gaminamos, sandėliuojamos laikantis sanitarijos, 
higienos ir maisto saugos reikalavimų bei 
remiantis įmonėje patvirtintais kokybiniais 
reikalavimais.  

5.2. Pardavėjas užtikrina Prekių ženklinimą pagal 
Lietuvos Respublikoje parduodamų Prekių 
ženklinimo taisykles ir /ar kitų teisės aktų 
nustatytus reikalavimus.  

5.3. Pardavėjas neatsako dėl Prekių kokybės, jei jos buvo 
netinkamai kraunamos, gabenamos, 
sandėliuojamos, saugomos ir pan. nuo to 
momento, kai Prekės buvo pakrautos į Pirkėjo 
vežėjo transportą ir išvyko iš Pardavėjo 
sandėliavimo patalpų.   

5.4. Pardavėjas privalo pakeisti nekokybiškas Prekes per 
įmanomai trumpiausią ir technologiškai pagrįstą 
laiko tarpą, arba grąžinti Pirkėjui sumokėtą Prekių 
kainą. Kokybiškos Prekės nekeičiamos ir atgal 
negrąžinamos. Esant pagrįstai Pretenzijai, kurią 
Pirkėjas pateikė per 4.1. punkte nustatytą terminą, 
Pardavėjas pakeičia nekokybiškas Prekes savo 
sąskaita į kokybiškas Prekes arba, jeigu tai 
įmanoma, pašalina Prekių trūkumus ar 
neatitikimus, arba išrašo Pirkėjui kreditinę 
sąskaitą. 

5.5. Pardavėjas neatsako už Prekių kokybę, kai:  
5.5.1. Prekių pakuotė buvo pažeista Pirkėjo ar asmenų, 

kuriems Pardavėjas perdavė Prekes, sandėlyje; 
5.5.2. Pirkėjas ar asmenys, kuriems perdavė Prekes, 

nesilaikė atitinkamų sandėliavimo, laikymo, 
naudojimo, paruošimo pakavimo procesui ir kt. 
sąlygų, kurios nurodytos gaminio lydinčiuosiuose 
dokumentuose ir/ar kokybės sertifikate ir/ar 
produkto ženklinimo informacijoje ir/ar kitame 
dokumente, kuris yra pateikiamas su kiekviena 
Prekių partija; 

5.5.3. Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė 
Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems 
tokios Prekės yra paprastai naudojamos;  

5.5.4. jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai 
defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu;  

5.5.5.jei Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas 
Pirkėjo ar kitų asmenų veiksmų; 

5.5.6. Jeigu pretenzija dėl paslėptų kokybės trūkumų 
pareikšta praleidus Sutarties 4.1. punkte numatytą 
terminą. 

§ 6. KIEKIO NUOKRYPIAI 

6.1. Su gamyba susiję kiekių svyravimai  (gaminamos 
produkcijos) gali skirtis iki nurodyta žemiau, 
nebent Šalių patvirtintame Užsakyme nurodyta 
kitaip. 

Etiketėms 

Tiražas, € be PVM 
Virštiražis 

/trūkumas % 

iki 300,00 € 20% 
iki 1000,00 € 10% 

 
Pakuotėms 

Tiražas, € be PVM 
Virštiražis 

/trūkumas % 

iki 1000 € 20% 
iki 2000 € 15% 

iki 3500 € 10% 
 

§ 7. NUOSAVYBĖ,  
AUTORINĖS TEISĖS 

 
7.1.  Nuosavybės teisė į Prekes pereina Pirkėjui nuo pilno 

apmokėjimo už Prekes pagal atitinkamą 
Užsakymą. Prekės nepriklausomai nuo jų buvimo 
vietos yra laikomos Pardavėjo nuosavybe tol, kol 
Pirkėjas nėra galutinai atsiskaitęs už jas su 
Pardavėju.  

7.2. Atsitiktinio Prekių žuvimo ar sugadinimo, o taip pat 
bet kokio jų vertės sumažėjimo rizika pereina 
Pirkėjui nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento.  

7.3. Pirkėjas įsipareigoja asmeniškai ir tiesiogiai atsakyti, 
sumokėti visas baudas bei atlyginti tretiesiems 
asmenims visą žalą, patirtą dėl bet kokio 
intelektinės nuosavybės teisių ar sąžiningos 
konkurencijos pažeidimo, jeigu Pirkėjo pateikto 
dizaino ar kitos reklaminės medžiagos 
panaudojimas (įskaitant, bet neapsiribojant 
svetimų prekės ženklų, pavadinimų, autorinių 
kūrinių neteisėtą panaudojimą) pažeidžia bet 
kokius teisės aktus, licencines ar kitas sutartis su 
trečiaisiais asmenimis.  



7.4. Prekių dizaino bylos, brėžiniai, spaudos formos, 
folijavimo ir kongrevo formos, plokštės, kirtikliai, 
plėvelės, voleliai ir įrankiai, kurie naudojami 
gamyboje bet kuria forma, lieka Pardavėjo 
nuosavybėje. Visos norimos išimtys turi būti 
numatytos Užsakyme ar SS. 

 
§ 8.  ATSAKOMYBĖ 

 
8.1. Pirkėjas, laiku neįvykdęs nurodytų atsiskaitymo 

reikalavimų, Pardavėjui pareikalavus, moka 
0,05% delspinigius už kiekvieną pavėluotą 
apmokėti dieną nuo Užsakyme nurodytos Prekių 
kainos iki bus padengtas įsiskolinimas. Pirkėjas 
atlygina visas Pardavėjo išlaidas, susijusias su 
įsiskolinimo, atsiradusio Pirkėjui uždelsus 
apmokėjimą, išieškojimu pagal pateiktą 
reikalavimą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) 
kalendorines dienas nuo tokio reikalavimo 
gavimo dienos. 

8.2. Pardavėjas gali atsisakyti perduoti Prekes Pirkėjui, 
jei iki numatyto Prekių perdavimo momento 
Pirkėjas nepateikia Pardavėjui priimtinų įrodymų 
dėl apmokėjimo už Prekes. Taip pat, jei Pirkėjas 
vėluoja sumokėti Pardavėjui už priimtas Prekes, 
Pardavėjas turi teisę sustabdyti einamojo 
Užsakymo vykdymą ir yra atleidžiamas nuo 
įsipareigojimo pristatyti Prekes sutartu terminu.  

8.3. Iš Pirkėjo mokamų sumų pirmiausia užskaitoma 
netesybų suma, antra eile užskaitomos palūkanos 
pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą, trečia eile 
– visos išlaidos, susijusios su įsiskolinimo 
susigrąžinimu, ketvirta – pagrindinė prievolės 
suma pagal jos mokėjimo terminų eiliškumą, po 
to – kitos nepadengtos sumos. 

8.4. Šalys susitaria, kad Pardavėjas savo nuožiūra nustato 
pagal kurį Užsakymą užskaityti Pardavėjo atliktus 
mokėjimus bei gali keisti Sutarties 8.3. punkte 
nurodytą eiliškumo tvarką. 

8.5. Pardavėjo atsakomybė ribojama tik konkretaus 
Užsakymo parduotų Prekių kaina. Pardavėjas 
nėra įsipareigojęs padengti jokių netiesioginių 
nuostolių ir kitų papildomų išlaidų. 

8.6. Prekių neatitikties reikalavimams atveju Pardavėjo 
atsakomybė ribojama atitinkamų Prekių 
pataisymu ar pakeitimu. Pardavėjas neatsako už 
tolesnį prekių naudojimą, perdirbimą, pakeitimą, 
tai pat už naudojimą kitų prekių gamybai ir /ar 
tokioms prekėms padarytą žalą, išskyrus atvejus, 
kai įrodoma, kad Pardavėjas pažeidė patvirtinto 
Užsakymo ir/ar Pardavėjo techninės 
dokumentacijos sąlygas. 

8.7. Pardavėjas neatsako už žalą, padarytą vėlesniems 
gaminiams, gautiems Pirkėjui ar bet kuriai  
trečiajai šaliai perdirbant Prekes arba panaudojant 
jas gamybos/pakavimo procesų metu, išskyrus 
tuos atvejus, kai šią žalą galima tiesiogiai priskirti 
išimtinai Prekių kokybės trūkumams, kurie 
neatitinka leistinų nuokrypių. Pardavėjo 
atsakomybė negali viršyti 8.5 numatytų ribų. 

8.8.  Pardavėjas neatsako už Pirkėjo veiksmus, kuriais 
pažeidžiamos sutarčių ir/ar teisės aktų nuostatos, ir 
kurie sąlygoja žalos tretiesiems asmenims 
padarymą. Pirkėjas privalo atlyginti visus 
Pardavėjo nuostolius, atsiradusius dėl netinkamų 
sutartinių įsipareigojimų  vykdymo. 

8.9. Jeigu Pirkėjas, pažeisdamas savo pareigą, nepriima 
ar atsisako priimti užsakytas Prekes, Pardavėjas 
turi teisę nutraukti Sutartį. Tokiu atveju, jei 
Pardavėjas nutraukia Sutartį, Pirkėjas per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų atlygina dėl tokio 
atsisakymo patirtus  Pardavėjo nuostolius. 

8.10. Jei yra pagrįstų abejonių dėl Pirkėjo mokumo ar 
kreditingumo ir Pirkėjas, nepaisydamas 
atitinkamų Pardavėjo reikalavimų nesutinka 
sumokėti už Prekes iškart po jų pristatymo arba 
per protingą terminą iki Prekių pristatymo, 
pateikti atitinkamą jo įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimo priemonę, Pardavėjas turi teisę 
nutraukti šią Sutartį. 

8.11. Pretenzijos, pateiktos praleidus nurodytus terminus 
arba pažeidžiant nurodytas nuostatas nėra 
nagrinėjamos ir Pardavėjas neprivalo jų tenkinti. 

8.12. Tokiu atveju, kai pretenzija buvo nepagrįsta, 
Pirkėjas privalo apmokėti visas Pardavėjo patirtas 
išlaidas susijusias su pretenzijos nagrinėjimu. 

8.13. Fleksografinės spaudos formos, skirtos Pirkėjui, 
yra saugomos pas Pardavėją. Fleksografinės 

spaudos formos saugojimo terminas: 18 mėnesių  
nuo paskutinio Užsakymo dienos. Pasibaigus 
saugojimo terminui fleksografinės spaudos 
formos sunaikinamos. Ši sutartis kartu yra 
laikoma ir Pirkėjo daugkartiniu sutikimu dėl 
fleksografinių spaudos formų sunaikinimo 
Pirkėjo papildomai apie tai neinformuojant. 
Praėjus numatytam 18 mėn terminui ir Pirkėjui 
pareiškus norą užsisakyti Prekes, daromos naujos 
fleksografinės spaudos formos ir Pirkėjui 
pateikiama sąskaita jų apmokėjimui.  

 
§ 9. FORCE MAJEURE 

 
9.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo visų ar dalies 

įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo, jei 
nepriklausomai nuo jų valios įsipareigojimų 
neįmanoma vykdyti dėl nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybių, kurių negalima buvo 
numatyti ar išvengti. 

9.2. Apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą ir 
numanomą jos trukmę Šalis ne vėliau kaip per 3 
(tris) darbo dienas nuo sužinojimo apie tokias 
aplinkybes praneša kitai Sutarties Šaliai faksu, 
elektroniniu paštu arba telefonu, nurodytais 
Sutartyje. Laiku nepranešus apie nenugalimos 
jėgos aplinkybės atsiradimą, Šalis turi teise ja 
remtis dėl įsipareigojimų neįvykdymo tik nuo 
faktinio pranešimo kitai Šaliai dienos. 

9.3. Egzistuojant nenugalimos jėgos aplinkybei, 
prievolių pagal Sutartį vykdymo terminas gali būti 
Šalių susitarimu keičiamas ar nukeliamas, iki 
nenugalimos jėgos aplinkybė pasibaigs. 

9.4. Esant kitos Šalies prašymui, Šalis, pranešusi apie 
nenugalimos jėgos aplinkybę, pateikia kitai Šaliai 
vietovės, kurioje atsirado nenugalimos jėgos 
aplinkybė, kompetentingos institucijos pažymą ar 
kitą dokumentą, patvirtinantį nenugalimos jėgos 
aplinkybės buvimo faktą ir trukmę. 
 

§ 10. GINČAI 
 

10.1. Šalys susitaria, kad visi su šia Sutartimi susiję ar 
dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar 
negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos, nesutarimai 
sprendžiami derybų būdu. 

10.2. Nepavykus ginčo ar kito nesutarimo išspręsti 
derybomis arba patenkinti reikalavimo per 30 
(trisdešimt) dienų po derybų pradžios, arba 
vienai iš šalių nusprendus, kad spręsti ginčą ar 
kitą nesutarimą derybomis yra nebetikslinga, 
ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka, teritorinis 
teismingumas nustatomas pagal Pardavėjo 
buveinės vietą. 

10.3. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos įstatymais, taikant Lietuvos 
Respublikos materialinės teisės normas, o taip 
pat kiekvienu atveju sprendžiant ginčą ar kitą 
nesutarimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su 
šia Sutartimi arba nagrinėjant reikalavimą, 
kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia 
Sutartimi. 

 
§ 11. SUTARTIES KEITIMAS, NUTRAUKIMAS 

 
11.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir 

galioja 12 (dvylika) mėnesių. Jei likus 15 
(penkiolikai) kalendorinių dienų iki Sutarties 
galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių raštiškai 
nepraneša kitai Šaliai nepratęsianti Sutarties, 
Sutartis laikoma pratęsta kitam tokiam pat 
laikotarpiui. Pratęsimų skaičius neribojamas. 

11.2. Sutartis gali būti keičiama ar papildoma raštišku 
Šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai ar 
papildymai įsigalioja nuo jų pasirašymo 
momento. 

11.3. Sutartį bet kuri Šalis gali vienašališkai, 
nesikreipdama į teismą, nutraukti pranešdama 
apie tai raštu kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 2 
(du) mėnesius iki numatomos Sutarties 
nutraukimo dienos. 

11.4. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės 
reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl 
Sutarties netinkamo vykdymo, bei sumokėti 
netesybas. Sutarties nutraukimas neturi įtakos 
ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties 
sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu 

šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po 
Sutarties nutraukimo. 

11.5. Jeigu bet kuri šios Sutarties nuostata yra arba 
tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai toji 
nuostata nedaro negaliojančiomis kitų šios 
Sutarties nuostatų, jeigu galima daryti prielaidą, 
kad ši Sutartis būtų buvusi sudaryta ir neįtraukus 
nuostatos (ar jos dalies), kuri yra negaliojanti. 
Iškilus minėtai problemai, Šalys susitaria kuo 
skubiau sudaryti papildomą susitarimą, kuriuo 
negaliojančios šios Sutarties nuostatos būtų 
pakeistos kitomis, teisiškai veiksmingomis, 
nuostatomis, kurios, kiek tai yra įmanoma, turėtų 
įtvirtinti tą patį ekonominį ir teisinį efektą, kaip 
kad buvo siekta susitariant dėl Sutarties 
nuostatos, kuri negalioja. 

11.6. Pardavėjas informuoja Pirkėją apie numatomą 
Sutarties sąlygų keitimą prieš 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų. 

§ 12. KITA 

12.1. Kiekviena šalis pareiškia, kad: 
12.1.1. sutartis neprieštarauja jos, kaip juridinio 

asmens tikslams; 
12.1.2. jai yra žinomi visi faktai, susiję su šios 

sutarties sudarymu ir/ar nulėmę šios sutarties 
sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kurios 
yra išdėstytos šioje sutartyje; 

12.1.3. yra susitarta dėl visų sąlygų, kurios buvo 
būtinos tam, kad ši sutartis kiekvienos iš 
šalių būtų laikoma sudaryta; 

12.1.4. neturi jokių papildomų reikalavimų, 
susijusių su šios sutarties įforminimu; 

12.2. Visi šalių viena kitai perduodami pranešimai turi 
būti siunčiami registruotu laišku arba faksu 
atitinkamai šioje sutartyje nurodytais adresais 
arba, jeigu šalys yra raštu informavusios viena 
kitos apie tų adresų pasikeitimus, kitais šalių 
viena kitai nurodytais adresais.  

12.3. Bendrosios pirkimo pardavimo sąlygos 
patvirtintos generalinio  direktoriaus įsakymu Nr. 
21.05 įsigalioja nuo 2021 m. vasario 19 d.. 
Internetinė nuoroda į šias sąlygas pateikiama 
kiekvienoje SS dalyje, Užsakyme, sąskaitoje 
faktūroje. 

 


