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PRIEDAS PRIE AKCINĖS BENDROVĖS „ORLEN LIETUVA“
PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES BENDRŲJŲ SĄLYGŲ
PAPILDOMI REIKALAVIMAI CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ PARDAVĖJUI
1. Cheminių medžiagų pardavėjas patvirtina, kad jis yra susipažinęs su Europos Parlamento ir Europos Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimais dėl registravimo, įvertinimo, autorizavimo ir cheminių medžiagų
apribojimų (toliau – REACH reglamentas), susijusiais taikomais teisės aktais ir įsipareigoja tiekti Pirkėjui tik tokias
medžiagas ir/ar preparatus – atskiras ar esančias gaminių sudėtyje (toliau – cheminės medžiagos), kurios atitinka
visus aukščiau nurodytų taikomų teisės aktų reikalavimus.
2. Cheminių medžiagų pardavėjas taip pat patvirtina, kad visos parduodamos cheminės medžiagos, aptartos ir
tiekiamos pagal šią sutartį, buvo iš anksto užregistruotos pagal REACH reglemanto reikalavimus, jos atitinka
Cheminių medžiagų pardavėjo pateiktuose cheminių medžiagų kokybės ir kilmės dokumentuose nurodytus ir šalių
susitartus kokybės reikalavimus; taip pat Cheminių medžiagų pardavėjas vykdo ir kitus REACH reglamento bei
susijusių teisės aktų reikalavimus, kiek jie susiję su Pirkėjui teikiamų cheminių medžiagų klasifikavimu, pakavimu,
ženklinimu (kiekviena cheminės medžiagos pakuotė turi būti paženklinta etiketėmis lietuvių kalba) ir kt., ir
atitinkamai prisiima visą atsakomybę.
Cheminės medžiagos, pristatytos Pirkėjui pakuotėse, kurios nepaženklintos etikėtėmis lietuvių kalba, bus
laikomos kaip neatitinkančios šioje sutartyje nustatytų reikalavimų cheminėms medžiagoms, tokiu atveju Pardavėjas
privalo per Pirkėjo nurodytą terminą pašalinti atitinkamus prekių trūkumus. Pardavėjo cheminių medžiagų
pristatymas Pirkėjui pakuotėse, kurios nepaženklintos etiketėmis lietuvių kalba ir tokio trūkumo nepašalinimas per
Pirkėjo nurodytą terminą bus laikomas esminiu sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę vienašališkai
nutraukti sutartį ir reikalauti Pardavėjo visiško nuostolių atlyginimo, apie sutarties nutraukimą pranešdamas
Pardavėjui per 3 darbo dienas nuo termino, nustatyto trūkumams pašalinimui pabaigos arba gali pasinaudoti šios
sutarties 6 punkto nuostatomis.
3. Ne vėliau kaip 10 dienų (tais atvejais, kai cheminių medžiagų pateikimo terminas, skaičiuojamas nuo prekių
išsiuntimo iki perdavimo Pirkėjui, yra 10 ar daugiau dienų) arba ne vėliau kaip 3 dienos (tais atvejais, kai cheminių
medžiagų pateikimo terminas, skaičiuojamas nuo prekių išsiuntimo iki perdavimo Pirkėjui, yra mažiau negu 10
dienų) iki cheminių medžiagų pateikimo (perdavimo), Pirkėjui, be kitų reikalingų dokumentų, Cheminių medžiagų
pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui:
I) cheminės medžiagos saugos duomenų lapus (SDL), parengtus lietuvių kalba, vadovaujantis REACH
reglamentu ir Komisijos reglamentu (ES) Nr. 453/2010,
II) cheminės medžiagos kilmės dokumentus (originalas pateikiamas iki cheminės medžiagos atvykimo į
pristatymo vietą),
III) kitą svarbią susijusią informaciją.
4. Cheminių medžiagų pardavėjas kiekvieną kartą pristatydamas chemines medžiagas Pirkėjui privalo kartu su
cheminėmis medžiagomis pateikti SDL, parengtus lietuvių kalba, ir medžiagų kokybės ir kilmės dokumentus, skirtus
konkrečiai prekių partijai, nepriklausomai nuo to, kad Pardavėjas šiuos dokumentus buvo pateikęs anksčiau pagal 3
punkto reikalavimus.
5. Apie SDL pasikeitimus/ atnaujinimus Sutarties vykdymo metu Cheminių medžiagų pardavėjas privalo
informuoti Pirkėją, ir pateikti jam atnaujintą dokumento kopiją lietuvių kalba per protingą laikotarpį nuo tokio fakto
atsiradimo, taip pat ne mažiau kaip 12 mėnesių laikotarpiu nuo paskutinio cheminių medžiagų pristatymo pagal
Sutartį Pirkėjui teikti naujai išleidžiamas (atnaujinamas) cheminės medžiagos saugos duomenų lapo versijas.
6. Jeigu Pardavėjas pažeidžia REACH reglamente ir susijusiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus,
Pirkėjas turi teisę:
6.1. Cheminių medžiagų pardavėjo sąskaita grąžinti chemines medžiagas, kurios neatitinka nustatytų
reikalavimų;
6.2. reikalauti Pardavėjo grąžinti už chemines medžiagas sumokėtą sumą bei sumokėti 0,05 % dydžio palūkanas
už kiekvieną dieną, skaičiuojamas nuo atsiskaitymo už chemines medžiagas dienos iki sumokėtos sumos grąžinimo
Pirkėjui;
6.3. reikalauti Cheminių medžiagų pardavėjo sumokėti baudą, lygią 10 % Sutarties vertės dydžio baudą už
kiekvieną pažeidimo atvejį, tačiau bet kokiu atveju ne daugiau kaip 2 896 (du tūkstančiai aštuoni šimtai
devyniasdešimt šeši) eurai ir ne mažiau kaip 289 (du šimtai aštuoniasdešimt devyni) eurai, o Pardavėjas su šiuo
reikalavimu, esant nustatytam faktui, sutinka;
1-2

6.4. reikalauti Cheminių medžiagų pardavėjo atlyginti visas išlaidas, sąnaudas, sumokėti baudas ir kitus
mokėjimus, kuriais apmokestina įgalioti valdžios organai dėl to, kad Cheminių medžiagų pardavėjas nesilaikė
REACH reglamente nustatytų reikalavimų.
7. Šalys susitaria, kad pateiktos Cheminės medžiagos gali būti tikrinamos Pirkėjo laboratorijoje. Pirkėjas savo
nuožiūra gali imti cheminių medžiagų ėminius laboratoriniams tyrimams iš bet kurios siuntos, o esant Cheminių
medžiagų pardavėjo pageidavimui jo atstovas gali dalyvauti ėmime apie tai pranešęs Pirkėjui prieš 1 parą iki
cheminės medžiagos iškrovimo pradžios. Ant ėminio uždedamas spaudas, kuriame nurodoma paėmimo data ir
laikas, o visas ėminys padalinamas į dvi lygias dalis, iš kurių viena lieka Pirkėjui atlikti cheminės medžiagos kokybės
tyrimus, o antra – arbitražinis mėginys, kuris saugomas 45 dienas pas Pirkėją. Jeigu Pirkėjo gauti rezultatai
neatitinka nustatytiems cheminės medžiagos kokybės parametrams, apie tai informuojamas Cheminių medžiagų
pardavėjas. Pretenzija dėl cheminės medžiagos kokybės turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo Cheminių
medžiagų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos.
Cheminių medžiagų pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo laboratorijoje gautais cheminės medžiagos kokybės
rezultatais, atlieka jam pateikto arbitražinio cheminės medžiagos mėginio tyrimą abiejų Sutarties šalių pasirinktoje
nepriklausomoje laboratorijoje bei informuoja Pirkėją apie gautus rezultatus, pateikdamas tai patvirtinančius
įrodymus. Šie rezultatai abiems šalims yra galutiniai ir neginčijami. Visas išlaidas, Sutarties šalių patirtas
analizuojant cheminės medžiagos kokybę Laboratorijoje, apmoka Pirkėjas, jeigu nustatoma, kad cheminė medžiaga
yra tinkamos kokybės, ir Cheminių medžiagų pardavėjas – jeigu cheminė medžiaga yra netinkamos kokybės.
8. Tuo atveju, kai cheminės medžiagos yra atvežamos Cheminių medžiagų pardavėjo ar Cheminių medžiagų
pardavėjo pasirinkto vežėjo transportu, Cheminių medžiagų pardavėjas garantuoja, kad jis ar jo parinktas vežėjas
laikysis toliau išvardintų reikalavimų, susijusių su autotransporto priemonėmis:
8.1. Gabenant chemines medžiagas (pavojingus krovinius) autotransporto priemonėmis, šios autotransporto
priemonės turi atitikti Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) reikalavimus ir kitas
Lietuvos Respublikos teisės aktų normas, reglamentuojančias cheminių medžiagų (pavojingų krovinių)
transportavimą, pakrovimą, iškrovimą, laikymą kelių transportu;
8.2. Autotransporto priemonių vairuotojai atlikdami pakrovimo, iškrovimo darbus ar būdami Pirkėjo teritorijoje
vietose, kurios yra pažymėtos atitinkamais įpareigojamaisiais saugos ir sveikatos ženklais, privalo turėti ir naudoti
asmenines apsaugos priemones, atitinkančias EN standartų reikalavimus bei paženklintas CE ženklu: apsauginį
šalmą ir būti jį prisisegę dirželiu, apsauginius akinius, apsauginius darbo rūbus (vietose, pažymėtuose Ex ženklais,
privalo naudoti antistatinius darbo rūbus, atitinkančius standarto EN 1149 reikalavimus) bei saugią darbo avalynę.
Nustačius, kad vairuotojas neturi/nenaudoja šiame punkte nurodytų asmeninių apsaugos priemonių Pirkėjui
pareikalavus, Cheminių medžiagų pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui 144 (vieno šimto keturiasdešimt keturių)
eurų dydžio baudą;
8.3. Autotransporto priemonėje turi būti tinkamai sukomplektuotos pirminės gaisro gesinimo ir pirmosios
medicininės pagalbos priemonės;
8.4. Pirkėjo teritorijoje ir privažiuojamuosiuose keliuose laikytis taikomų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintų Kelių eismo taisyklių;
8.5. Nepradėti cheminių medžiagų iškrovimo iš autotransporto priemonės darbų iškrovimo vietoje nesant Pirkėjo
atsakingo darbuotojo, o jam atvykus, laikytis jo nurodymų;
8.6. Autotransporto priemonių vairuotojai bus supažindinti su šio punkto reikalavimais.
9. Cheminių medžiagų pardavėjas įsipareigoja laikytis ir kitų teisėtų Pirkėjo nurodymų, jeigu tokių būtų.
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