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AKCINĖS BENDROVĖS „ORLEN LIETUVA“
PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS
1 straipsnis. SĄVOKOS
1. Pirkėjas – yra Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, kurios adresas yra Mažeikių g. 75, Juodeikių k., LT-89467
Mažeikių rajonas, Lietuva, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas
166451720, PVM mokėtojo kodas LT664517219.
2. Pardavėjas – yra asmuo, su kuriuo Pirkėjas sudarė Sutartį.
3. Šalis / Sutarties šalys – yra Pirkėjas ir / ar Pardavėjas.
4. Sutartis – yra tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis – dokumentas, kurį
pasirašydamos Sutarties šalys patvirtina sandorio dėl prekių pirkimo-pardavimo sudarymą. Ją sudaro šios prekių
pirkimo–pardavimo sutarties bendrosios sąlygos, prekių pirkimo–pardavimo sutarties specialiosios sąlygos, prekių
pirkimo–pardavimo sutarties bendrųjų ir / ar specialiųjų sąlygų priedai (jeigu yra), taip pat susitarimai dėl prekių
pirkimo-pardavimo sutarties bendrųjų ir / ar specialiųjų sąlygų pakeitimo (jeigu sudaromi). Esant neatitikimams tarp
pirkimo–pardavimo sutarties bendrųjų sąlygų ir atitinkamų pirkimo–pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų, pirmenybė
yra teikiama atitinkamoms specialiųjų sąlygų nuostatoms.
5. Prekių pirkimo–pardavimo sutarties bendrosios sąlygos (toliau – BS) – šios Prekių pirkimo–pardavimo
sąlygos.
6. Prekių pirkimo–pardavimo sutarties specialiosios sąlygos (toliau – SS) – yra šios Sutarties sąlygos, dėl
kurių Sutarties šalys susitaria atskirai: galiojimo terminas, Sutarties vertė, konkrečių Prekių aprašymas, kiekiai, kainos,
nuolaidos, specifikacijos, brėžiniai, garantijos, pristatymo, instaliavimo / montavimo, mokėjimo, draudimo ir kitos
sąlygos.
7. Prekės – yra daiktas (-ai) ir / ar kitas turtas, kurio pirkimas–pardavimas yra Sutarties dalykas, įskaitant paslaugas,
susijusias su perkamų Prekių transportavimu, surinkimu, sumontavimu ir kitokiu paruošimu naudoti, nurodytomis
Sutartyje.
8. Kelių transporto kodeksas – Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas ir jį lydintys poįstatyminiai teisės
aktai.
9. Važtaraščių duomenų teikimo VMI taisyklės – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo
dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Važtaraščių ir kitų
krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės.
2 straipsnis. SUTARTIES SUDARYMO IR VYKDYMO SĄLYGOS
1. Pardavėjas šioje Sutartyje nustatyta tvarka, terminais bei konfidencialumo sąlygomis, savo rizika ir sąskaita
parduoda Pirkėjui užsakytas ir SS bei Sutarties prieduose (jei pridedama) nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja
priimti nustatytais terminais pristatytas kokybiškas Prekes ir atsiskaityti su Pardavėju.
2. Sutartyje gali būti numatytas ir Pardavėjo teikiamų su Prekių pirkimu ir / ar surinkimu / montavimu susijusių
paslaugų pirkimas. Tokiais atvejais, išskyrus, kai Sutartyje nustatyta kitaip, laikoma, kad paslaugų kaina ir visos
susijusios Pardavėjo išlaidos yra įtrauktos į Sutartyje nurodytą Prekių kainą.
3. Pardavėjas nedelsiant privalo informuoti Pirkėją, jeigu kas nors trukdo laiku, pasirašytoje Sutartyje nustatytomis
sąlygomis ir tvarka, pristatyti Prekes.
4. Kartu su Prekėmis turi būti pateikiami visi būtini dokumentai (sąskaita faktūra (kopija), krovinio gabenimo
dokumentai, techninė dokumentacija, Prekių kokybės/kilmės sertifikatai, leidimai, saugos duomenų lapai ir kiti SS
nurodyti bei įstatymų nustatyti dokumentai, nurodymai dėl tinkamo Prekių saugojimo ar kita reikšminga informacija, jei
būtina).
5. Prekės pristatomos SS nurodytu adresu ir visos pristatymo išlaidos laikomos įskaičiuotomis į Prekių kainą.
3 straipsnis. KAINA IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS
1. Jeigu SS nenurodyta kitaip:
1.1. Prekių kaina, dėl kurios Šalys susitarė, yra maksimali Pardavėjo už parduodamas Prekes gautina pinigų suma,
kuri negali būti didinama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
1.2. Mokėjimai atliekami Sutartyje numatyta valiuta, banko pervedimu, per 90 dienų nuo tinkamai išrašytos sąskaitos
faktūros datos ir (ar) Sutarties reikalavimus atitinkančių Prekių (jei Prekės buvo gautos vėliau) gavimo dienos, į
Sutartyje Pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Pasikeitus Pardavėjo atsiskaitomajai sąskaitai Pardavėjas
privalo raštu informuoti Pirkėją apie pasikeitimus.
1.3. Atliekant mokėjimus, kiekviena Šalis sumoka savo banko mokesčius.
4 straipsnis. PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS IR SĄSKAITA FAKTŪRA
1. Tinkama sąskaita faktūra turi atitikti LR įstatymų nustatytus reikalavimus, taip pat joje turi būti nurodyti tokie
duomenys:
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1.1. Prekių kiekis, taip pat kiekvienos atskiros Prekės kaina be mokesčių ir mokesčio suma ar dydis, jei taikomi.
Kiekviena Prekė sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta taip pat, kaip ji nurodyta Sutartyje, ir turi būti nurodytas
kiekvienos atskiros tiekiamų Prekių rūšies bendras svoris;
1.2. Prekių ir susijusių paslaugų (jei taikoma) pavadinimas / aprašymas arba nuoroda į atitinkamus prie sąskaitos
faktūros pridėtų dokumentų punktus;
1.3. Sutarties numeris;
1.4. Nustatyti Sutartimi mokėjimo terminai ar data (-os);
1.5. Kai Prekės pristatomos iš ES šalių, Pardavėjo PVM mokėtojo kodas, jei jis yra PVM mokėtojas atitinkamoje ES
šalyje;
1.6. Perkant Prekes, kurios neapmokestinamos arba kurios apmokestinamos 0 % PVM tarifu, arba tais atvejais, kai
prievolė apskaičiuoti (išskaityti) ir sumokėti PVM tenka Pirkėjui, turi būti nuoroda į atitinkamą PVM įstatymo arba
Direktyvos 2006/112/EB nuostatą arba bet kokia kita nuoroda, kad Prekės neapmokestinamos, apmokestinamos
taikant 0 % PVM tarifą;
1.7. Šalys susitaria ir neprieštarauja, kad visos sąskaitos-faktūros už pristatytas Prekes ir su jomis susijusias
paslaugas (jei taikoma) bus išrašytos elektroniniu formatu bei atsiųstos el. pašto adresais ir tokios sąskaitos bus
laikomos originaliomis. Popierinės sąskaitos faktūros nebus siunčiamos, išskyrus atvejus, kai to atskirai viena
Sutarties šalis paprašo kitos Šalies raštu. Jeigu sąskaitų-faktūrų siuntimo adresas pasikeičia, Šalis, kurios adresas
pasikeitė, apie tai nedelsiant informuoja kitą Šalį raštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas. Šalys
įsipareigoja atsakingai dirbti su sąskaitomis-faktūromis, vadovaujantis taikomų įstatymų nustatyta tvarka, ir užtikrinti
elektroninės sąskaitos-faktūros kilmės autentiškumą, turinio vientisumą ir įskaitomumą.
5 straipsnis. PREKIŲ GAVIMAS
1. Jei Šalys nesusitaria kitaip, Prekės nuosavybės teisė ir atitinkamai Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika
Pirkėjui pereina nuo to momento, kai Pirkėjas priima Prekę ir pasirašo atitinkamą dokumentą (perdavimo – priėmimo
aktas, krovinio gabenimo važtaraštis, lydraštis arba kitas dokumentas). Atitinkamo dokumento pasirašymas yra skirtas
išimtinai tik pristatymo ir perdavimo faktui konstatuoti.
2. Esant objektyvioms galimybėms ir jeigu SS nenurodyta kitaip, Pirkėjas turi patikrinti jam pristatytas Prekes per 10
(dešimt) dienų nuo jų gavimo. Ši nuostata neužkerta kelio Pirkėjui pateikti pretenzijas Pardavėjui ir vėliau, jeigu
defektai paaiškėjo Prekių garantinio laikotarpio metu.
3. Pardavėjas yra atsakingas, kad pristatytos Prekės atitiktų prie Prekių siuntos pridėtą krovinio specifikaciją ir
sąskaitą faktūrą. Jeigu trūksta kurių nors Prekių ar dokumentų, Pardavėjas privalo kaip galima greičiau pristatyti
Prekes ar dokumentus į SS numatytą arba kitą Pirkėjo nurodytą vietą SS nustatytomis sąlygomis.
4. Jei SS nenurodyta kitaip, Pardavėjas, vadovaudamasis galiojančiomis Kelių transporto kodekso nuostatomis, pats
savo sąskaita arba sudarytos sutarties su vežėju pagrindu įsipareigoja pristatyti Prekes SS nurodytu adresu:
4.1. Tokiu atveju Pardavėjas arba Pardavėjo vežėjas tinkamai įformina važtaraštį/-čius Kelių transporto kodekse
nustatyta tvarka, ir, atsižvelgdamas į Važtaraščių duomenų teikimo VMI taisyklių reikalavimus, pateikia važtaraščių
duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai;
4.2. Jei Pardavėjas, vadovaujantis Kelių transporto kodekso 29 str. 5 dalimi ir Važtaraščių duomenų teikimo VMI
taisyklių V skyriaus tvarka, įformina elektroninį važtaraštį, tai Pardavėjas įsipareigoja Važtaraščių duomenų teikimo
VMI taisyklių 34 punkte nustatyta tvarka perduoti informaciją apie Prekių pristatymą / gavimą į Pirkėjo teritoriją.
Atitinkami Pardavėjo įsipareigojimai įforminus elektroninį važtaraštį taikomi ir iš Pirkėjo teritorijos
išvežamai/grąžinamai Pardavėjui tarai, pakuotei ir kitoms medžiagoms, kurių pagalba Prekės buvo pristatytos Pirkėjui.
5. Šio straipsnio 4 punkto nuostatos netaikomos Pirkėjui, kai Prekės faktinė pakrovimo / išsiuntimo vieta ar / ir
Prekės vežimo pradžios vieta Pardavėjui yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.
6 straipsnis. GARANTIJOS
1. Pardavėjas garantuoja, kad Prekės atitinka specifikacijas, brėžinius ir visus kitus Sutartyje nustatytus
reikalavimus, yra naujos ir nenaudotos, geros kokybės, tinkamos ir parengtos naudojimui pagal jų paskirtį, tinkamai
suprojektuotos ir pagamintos iš tinkamų medžiagų, be defektų, įskaitant ir paslėptus.
2. Jeigu SS nenustatyta kitaip, Prekėms suteikiama 24 mėnesių garantija nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar
kito Prekių pristatymą į Pirkėjo sandėlį ir jų priėmimą Pirkėju patvirtinančio dokumento pasirašymo datos, Prekių
sumontavimo ar paleidimo momento, priklausomai nuo to, kuris iš šių įvykių įvyko vėliau.
7 straipsnis. KONFIDENCIALUMAS
1. Pirkėjas atskleis Pardavėjui bet kokio pobūdžio informaciją, kuri yra būtina šalių prisiimtų įsipareigojimų pagal šią
sutartį vykdymui (toliau - „Informacija“). Informacija apima bet kokią rašytinę ir / ar žodinę informaciją tiesiogiai ar
netiesiogiai susijusią su Pirkėju, kitomis ORLEN grupės įmonėmis ar jų sutartinėmis šalimis, kurią Pirkėjas bet kokiu
būdu tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai pateikia Pardavėjui arba kurią jis gauna kitu būdu vykdant šią sutartį. Informacija
skirta ir gali būti naudojama išimtinai tik Pirkėjo interesams. Pardavėjas pripažįsta, kad Informacija, kurią jis gaus
pagal šią sutartį, yra konfidenciali.
2. Kiek tai susiję su pagal šią sutartį atskleidžiama Informacija, Pardavėjas, įskaitant visus jos darbuotojus, privalo
laikyti (saugoti ir naudoti) Informaciją laikantis pagal protingumo principą taikytinų, šioje sutartyje ir teisės aktuose
nustatytų konfidencialumo užtikrinimo priemonių, apsaugant šią Informaciją nuo neteisėto panaudojimo, perdavimo,
atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie jos. Pardavėjas nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją apie visus informacijos
apsaugos reikalavimų pažeidimus ar neteisėtą Informacijos atskleidimą ar naudojimą.
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3. Pardavėjas įsipareigoja Informaciją išlaikyti paslaptyje visą šios sutarties galiojimo laikotarpį ir dar 10 (dešimt)
metų nuo šios sutarties galiojimo pabaigos / nutraukimo ar paslaugų suteikimo, jeigu šios sutarties šalys nesusitars
kitaip raštu.
4. Pardavėjas tyčia ar neatsargiai, aktyviais veiksmais ar neveikimu atskleidęs Informaciją bet kuriam trečiajam
asmeniui ar praradęs Informaciją, privalo sumokėti 10 % Sutarties vertės dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį,
tačiau bet kokiu atveju ne daugiau kaip 3 000 (tris tūkstančius) eurų ir ne mažiau kaip 300 (tris šimtus) eurų bei
atlyginti pagrįstus Pirkėjo nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėta bauda.
8 straipsnis. ATSAKOMYBĖ
1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir susilaikyti nuo veiksmų, kuriais galėtų
padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies įsipareigojimų vykdymą.
2. Prekių pristatymas Sutartyje nustatytais terminais yra esminė Sutarties sąlyga. Jeigu vėluojama pristatyti Prekes
dėl kurių nors aplinkybių, Pardavėjas privalo mokėti Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų Prekių
vertės už kiekvieną pradelstą dieną.
3. Jeigu Pardavėjas neįvykdo arba netinkamai įvykdo BS 5 straipsnio 4 punkte numatytų reikalavimų ir dėl to
Pirkėjas patiria nuostolius, ir /arba patraukiamas teisinėn atsakomybėn, ar pan., Pardavėjas besąlygiškai
kompensuoja visus dėl to Pirkėjo patirtus nuostolius.
9 straipsnis. SUTARTIES GALIOJIMAS
1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta abiems Sutarties šalims pasirašius Sutarties sudarymą
patvirtinančius dokumentus. Pasirašyta ir vienos Sutarties šalies kitai persiųsta faksimilinio ar elektroninio ryšio
priemonėmis Sutartis ir susitarimai dėl šios Sutarties pakeitimo ar papildymo pripažįstami galiojančiais, jeigu kitaip
nesusitarta Sutartyje.
2. Sudaryta Sutartis galioja iki visiško Šalių tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo arba tam tikrą Šalių SS susitartą
terminą.
3. Šalių įsipareigojimai, kurie pagal jų esmę galioja ir po Sutarties termino pasibaigimo, galioja iki jų visiško
įvykdymo.
10 straipsnis. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS
1. Šalys ginčus, nesutarimus ir / ar pretenzijas pirmiausia sprendžia abipusiu derybų būdu, o nesusitarus – Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.
2. Kai Sutartis sudaryta dviem - lietuvių ir užsienio - kalbomis, esant neatitikimams tarp Sutarties lietuviškos ir
užsienio kalbos versijų, lietuviška versija turi viršenybę, jei SS nenustatyta kitaip.
3. Atvejais, kurių nereguliuoja ši Sutartis, taikomos LR įstatymų nuostatos.
4. Sutarties šalys Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes bei patvirtina, kad ji atitinka Sutarties šalių tikrąją
valią.
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