
BENDROSIOS PARDAVIMO SĄLYGOS

1. Bendrosios nuostatos

1. Šiose Bendrosiose pardavimo sąlygose naudojamų sąvokų reikšmės:

Pardavėjas:UAB Šamoto centras , buveinės adresas K.Donelaičio  g. 1G, LT69430 Kazlų Rūda.

Pirkėjas: kiekvienas  Pardavėjo  prekes  arba  paslaugas  perkantis  ūkio  subjektas,  su  kuriuo
Pardavėjas sudarė Sutartį.

Pasiūlymas:  pasiūlymas,  kurį Pardavėjas pateikia Pirkėjui atsakydamas į  paklausimą dėl kainos
arba be tokio paklausimo ir  kuriame nurodyti  Šalių  duomenys,  pardavimo objektas,  pardavimo
kaina, ir prie kurio pridedamos Pardavėjo Bendrosios pardavimo sąlygos .

Užsakymas: Pirkėjo Pardavėjui pateiktas Prekių užsakymas; Jei užsakymas buvo pateiktas atsakant
į Pasiūlymą, Užsakyme pateikiamas pasiūlymo numeris ir pareiškimas, jog Pardavėjo Bendrosios
pardavimo sąlygos buvo įteiktos Pirkėjui prieš sudarant Sutartį

Sutartis: sutartis,  sudaryta  tarp  Pardavėjo  ir  Pirkėjo  remiantis  Pasiūlymu  ir  Užsakymu  arba
komercine sutartimi

Komercinė  sutartis: komercinė  sutartis  tarp  Pardavėjo  ir  Pirkėjo,  įforminta  raštiškai  vienu
dokumentu,

Prekės: visos  materialinės  vertybės,  kilnojamas  turtas,  energija  ir  teisės  (tame  tarpe  būtinos
papildomos medžiagos , dokumentacija), arba paslaugos, kurių pardavimas yra Sutarties objektu

Bendrosios pardavimo sąlygos arba BPS: šios Bendrosios pardavimo sąlygos

Įranga: techninis rinkinys, pagamintas siekiant pagaminti Prekes, tame tarpe formos.

Šalys: Pirkėjas ir Pardavėjas

2. Bendrosios pardavimo sąlygos apibrėžia įmonės UAB Šamoto centras Prekių pardavimo sąlygas.

3. Bendrosios pardavimo sąlygos taikomos visoms Pardavėjo sudaromoms pardavimo sutartims,
nebent šalys raštiškai susitartų kitaip atskiroje komercinėje sutartyje.

4. Esant  prieštaravimams  tarp  Bendrųjų  pardavimo  sąlygų  ir  komercinės  sutarties  nuostatų,
pirmenybė teikiama komercinės sutarties nuostatoms.

5. Visoms Pardavėjo sudaromoms Sutartims taikomos tik Pardavėjo Bendrosios pardavimo sąlygos.
Sutartims netaikomos Pirkėjo naudojamos sutarčių formos, nebent Šalys raštiškai susitars kitaip.

6. Skelbimai, reklamos, kainoraščiai ir kita informacija apie Pardavėjo siūlomas Prekes yra vien tik
informacinio pobūdžio ir nėra pasiūlymu.



2. Užsakymai ir sutarties sudarymo sąlygos

1. Pasiūlymai  ir  Užsakymai  turi  būti  pateikiami  raštiškai,  registruotu  laišku,  pasiuntinių  paštu,
elektroniniu paštu arba faksu. Žodiniai pareiškimai neįpareigoja Šalių tol, kol jie nebus patvirtinti
vienu iš išvardytų būdų.

2. Išskyrus  atvejus,  kai  tarp  šalių  vyksta  derybos  siekiant  sudaryti  komercinę  sutartį,  sutartis
sudaroma,  kai  Pardavėjas  pateikia  Pirkėjui  pasiūlymą,  kuriame  nurodyti  Šalių  duomenys,
pardavimo objektas,  pardavimo kaina  kartu  su  Bendrosiomis  pardavimo sąlygomis,  o  Pirkėjas,
atsakydamas  į  pasiūlymą,  pateikia  Užsakymą,  remiantis  tuo  pasiūlymu,  pavyzdžiui  nurodant
pasiūlymo numerį  ir  pareiškiant,  jog Bendrosios pardavimo sąlygos buvo įteiktos Pirkėjui prieš
sudarant Sutartį.  Sutartis sudaroma Pirkėjui pateikus užsakymą.

3. Pardavėjo pateikiamas pasiūlymas gali būti priimtas tik be išlygų. Pirkėjui pateikus išlygas arba
pakeitimus,  Sutartis  sudaroma  tik  Pardavėjui  pateikus  pasiūlymą,  kuriame  atsižvelgiama  į
Užsakyme nurodytus pakeitimus, arba Pardavėjui patvirtinus Užsakymą su pakeitimais.

4. Pardavėjo pateikiamas pasiūlymas gali būti atšauktas prieš sudarant Sutartį, jei pareiškimas apie
atšaukimą buvo pateiktas Pirkėjui prieš jam pateikiant Užsakymą.

5. Tuo atveju, kai Pirkėjas pateikia Užsakymą, prieš tai Pardavėjui nepateikus pasiūlymo, užsakyme
Pirkėjas  privalo  nurodyti  pilną  Pirkėjo  pavadinimą  pagal  įrašą  atitinkamame  registre,  Prekių
pavadinimą  ir  rūšį,  Prekių  kiekį,  Prekių  pateikimo terminą  ir  kitą  papildomą  informaciją,  kuri
reikalinga atsižvelgiant į Užsakymo dalyką. Pardavėjas pateikia Pirkėjui Užsakymo patvirtinimą,
kuriame nurodo Šalių rekvizitus, pardavimo objektą, pardavimo kainą . Sutartis sudaroma sulig tuo
momentu, kai Pirkėjas gauna Užsakymo patvirtinimą.Užsakymas tvirtinamas per 7 darbo dienas.  

6. Pirkėjo pateiktas Užsakymas negali būti atšauktas.

7. Bendrosios pardavimo sąlygos įteikiamos kartu su pasiūlymu arba užsakymo patvirtinimu. Jei
šios sąlygos nebuvo įteiktos ankstesniame sakinyje nurodytu būdu, galioja Bendrosios pardavimo
sąlygos,  esančios  www.samotocentras.lt arba  pasiūlyme  ar  Užsakymo  patvirtinime  nurodytame
internetiniame puslapyje.

3. Prekių pateikimo sąlygos ir terminai

1. Visoms prekėms taikomos EX WORKS tiekimo sąlygos pagal INCOTERMS 2010, nebent Šalys
raštiškai susitarė kitaip.

2. Užsakymo įvykdymo terminas skaičiuojamas nuo Sutarties sudarymo dienos, tačiau tuo atveju,
kai,  remiantis  Sutartimi,  Pirkėjas  privalo  pateikti  Pardavėjui  dokumentus,  reikalingus  įvykdyti
sutartį  (pvz.  techninius  brėžinius)  arba  sumokėti  avansą,  užsakymo  įvykdymo  terminas
skaičiuojamas nuo nurodytų dokumentų pateikimo arba avanso sumokėjimo dienos.

3. Nenugalimos  jėgos  aplinkybės,  o  taip  pat  kiti  nenumatyti  įvykiai,  tokie  kaip  įmonės veiklos
trukdžiai,  įskaitant elektros energijos, dujų tiekimo pertraukas, su Užsakymo vykdymu susijusių
įrenginių arba įrangos gedimus, Pardavėjo įmonės darbo pertraukos, įskaitant streikus, blokadas,
riaušes  ir  visokio  tipo  kitus  ne  dėl  Pardavėjo  kaltės  atsiradusius  trukdžius,  neleidžiančius  arba
komplikuojančius Prekių pateikimą, pratęsia prekių pateikimo terminą teik, kiek trunka kliūtis.

4. Pirkėjas neturi teisės reikalauti iš Pardavėjo sumokėti kokias nors sutartines baudas dėl tiekimo
vėlavimo.

http://www.samotocentras.lt/


5. Pirkėjas privalo atsiimti Prekes ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo Šalių sutarto Prekių pateikimo
termino. Praėjus šiam terminui, Pirkėjas privalės sumokėti Pardavėjui Prekių sandėliavimo išlaidas.

4. Kainos ir atsiskaitymo sąlygos

1. Prekių  kainos  yra  pateikiamos  be  PVM,  ir  prie  jų  būtina  priskaičiuoti  PVM,  remiantis  tuo
laikotarpiu šioje srityje galiojančioms mokesčių nuostatomis.

2. Jei  atsiskaitymo  terminas  nenurodomas  sąskaitoje  arba  sąskaitoje-faktūroje,  privaloma
atsiskaityti per 7 dienas nuo sąskaitos arba sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

3. Atsiskaitymo  diena  laikoma  diena,  kai  įmoka  užfiksuojama  Pardavėjo  sąskaitoje  arba,  jei
mokama grynais, pinigų įplaukimo į Pardavėjo kasą diena.

4. Pardavėjas  turi  teisę  sustabdyti  sekančių  prekių  partijų  tiekimą,  iki  to  laiko,  kol  Pirkėjas
atsiskaitys už anksčiau pateiktas prekes.

5. Siekiant  užtikrinti  reikalavimą  sumokėti  kainą  pagal  pardavimo  sutartį,  Pirkėjas,  Pardavėjui
pareikalavus, nustatys garantiją ypač užstato, hipotekos, vekselio, laidavimo, kreditinio reikalavimo
perleidimo forma.

6. Jei  šalys  nesusitars  kitaip,  Pirkėjas  privalo  priimti  ir  sumokėti  už  papildomas  Prekes,  kurias
būtina pagaminti gamybos proceso eigoje (perprodukcija) ir kurių kiekis neviršija 5 proc. bendro
užsakytų Prekių kiekio.

5. Įpakavimas, ženklinimas

1. Prekės  pakuojamos  remiantis  pas  Pardavėją  galiojančiomis  nuostatomis  ir  standartais,  nebent
Šalys raštu nustatys kitokį pakavimo būdą.

2. Jei  Šalys  raštiškai  nesutarė  kitaip,  pakavimo  išlaidas  padengia  Pirkėjas.  Atsiskaitymui  už
pakavimą taikomos atsiskaitymo už Prekes sąlygos.

3. Jei Pirkėjui pageidaujant Prekės turi būti pakuojamos kitokiu nei Pirkėjo priimtos taisyklės būdu
(pvz.  diržai,  kraštų sutvirtinimas),  Pirkėjas privalo sumokėti  papildomas su pakavimu susijusias
išlaidas, nebent Šalys raštiškai susitarė kitaip.

6. Garantija

1. Pardavėjas  Prekėms suteikia  garantiją.  Garantija  apima tik  kokybinius  defektus,  suprantamus
kaip Prekių fizinių ir cheminių parametrų neatitikimas Prekių techninių duomenų lape pateiktoms
vertėms ir formos arba formato neatitikimas užsakymui su brėžiniu.

2. Konstatavus  prekių,  kurioms  galioja  garantija,  defektą,  Pardavėjas  gali  pagal  savo  nuožiūrą
pakeisti Prekes prekėmis be defektų arba grąžinti kainą už tą Prekių dalį, kuri yra su defektais.

3. Pirkėjas gavęs Prekes privalo nedelsdamas jas patikrinti kiekio ir kokybės atžvilgiu. Apie kiekio
neatitikimus Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui raštu per 3 dienas nuo Prekių pateikimo dienos,
priešingu atveju  jis  praras  teisę  reikšti  pretenzijas  dėl  prekių  kiekio,  o  pretenzijas  dėl  kokybės
(Prekių defektus) per 14 dienų, priešingu atveju jis praras garantiją Prekėms.

4. Garantinis Prekių laikotarpis yra 12 mėnesių nuo jų pateikimo dienos, tačiau ši garantija galioja



tol, kol Pirkėjas nesujungs Prekių su kitu kilnojamu arba nekilnojamu daiktu arba nesumaišys su
kitomis medžiagomis.

5. Garantinis  Prekių  laikotarpis  gali  būti  pratęstas  didesniam  nei  12  mėnesių  laikotarpiui  už
papildomą atlyginimą, remiantis atskirais raštiškais Šalių susitarimais.

6. Garantija  netaikoma  kokybiniams  defektams,  atsiradusiems  dėl  išorinių  priežasčių,  dėl
mechaninių pažeidimų, atsiradusiems dėl nenugalimos jėgos poveikio, gamtos reiškinių (lietus –
hidratacija), netinkamo Prekių naudojimo, netinkamo Prekių sandėliavimo ir saugojimo, o taip pat
dėl normalaus susidėvėjimo eksploatuojant.

8. Jei  šalys  raštiškai  nesusitars  kitaip,  leidžiamas vienetų su defektais  nuošimtis  (AQL) yra  6,5
proc., remiantis Lenkijos standartų komiteto nustatytu 1996 m. spalio 24 d. tarptautiniu standartu
ISO  5022  (sprendimas  Nr.  38/96-o).  Jei  prekės  atitinka  šį  standartą,  Pirkėjas  neturi  teisės
pasinaudoti garantija dėl Prekių defektų.

9. Konstatavus Prekių defektus, jei Šalys negali susitarti taikiai, ginčus dėl Prekių kokybės spręs
Kokybės komisija. Kokybės komisija atliks Prekių kokybės ekspertizę. Atlikta ekspertizė suteikia
pagrindą pateikti reikalavimus remiantis garantija. Ekspertizių komisiją sudaro 3 (trys) nariai: po
vieną Pardavėjo ir Pirkėjo atstovą ir vienas Ugniai atsparių medžiagų instituto Glivicuose ekspertas.
Jei ekspertizė parodys, kad Prekės yra be fizinių defektų, atsiradusių dėl pačioje prekėje glūdinčių
priežasčių,  ekspertizės  išlaidas  padengs  Pirkėjas.  Priešingu  atveju  ekspertizės  išlaidas  padengs
Pardavėjas.

10. Pasinaudojimas garantija nesuteikia Pirkėjui pagrindo nutraukti sutartį ir nepanaikina pareigos
sumokėti už patektas Prekes.

11. Garantiniai  reikalavimai  dėl  Prekių  defekto  pagal  Lenkijos  Respublikos  civilinį  kodeksą
netaikomi.

7. Atsakomybė už patirtą žalą

Jei Pardavėjas neįvykdys arba netinkamai įvykdys sutartinius įsipareigojimus, jis atsako Pirkėjo
atžvilgiu  tik  už  Pirkėjo realiai  patirtą  žalą,  kurią  jis  patyrė tiesiogiai  dėl  Pardavėjo veiksmų ar
neveikimo. Žalos atlyginimo dydis jokiu būdu negali viršyti pardavimo Sutartyje nurodytos kainos.

8. Nuosavybės teisė

1. Pateiktos Prekės nuosavybės teise priklauso Pardavėjui iki kainos sumokėjimo momento, nebent
šalys raštiškai susitars kitaip.

2. Jei prieš sumokant visą kainą už pateiktas Prekes, jos bus sujungtos su Pirkėjo kilnojamu arba
nekilnojamu turtu tokiu būdu, kad jų grąžinimas į  ankstesnę būklę būtų susijęs su per dideliais
sunkumais  arba  išlaidomis,  Pardavėjas  ir  Pirkėjas  taps  visumos  bendrasavininkiais.  Bendros
nuosavybės  dalys  bus  nustatytos  pagal  sujungtų  daiktų  verčių  santykį.  Pardavėjas  nustos  būti
aprašyto kilnojamo turto bendrasavininkiu Pirkėjui sumokėjus visą kainą už pateiktas Prekes.

3. Formos  ir  įranga,  reikalinga  Prekėms  (profiliams)  pagaminti,  nuosavybės  teise  priklauso
Pardavėjui,  taip  pat  tuomet,  jei  Pirkėjas  padengia  jų  gamybos  išlaidas  ir  jos  pagamintos  pagal
Pirkėjo nurodymus.



9. Reikalavimų teisės perleidimas

1. Draudžiama be  Pardavėjo  raštiško  sutikimo perleisti  bet  kokių  Pirkėjo  su  sutartimi  susijusių
reikalavimų Pardavėjo atžvilgiu teisę tretiems asmenims.

2. Pirkėjas  be  Pardavėjo  sutikimo negali  iš  Pardavėjui  priklausomos  kainos  nuskaičiuoti  jam iš
Pardavėjo priklausančios sumos.

10. Pramoninės nuosavybės teisė ir konfidencialumas

1. Visa Pardavėjo Pirkėjui, jo atstovams, susijusiems subjektams atskleista informacija, tame tarpe
ypač techninė, technologinė, pramoninė, komercinė, finansinė informacija, nepriklausomai nuo jos
perdavimo būdo, negali be Pardavėjo raštiško sutikimo būti perduodama tretiems asmenims.

2. Pardavėjas  pasilieka  visos  Pirkėjui  su  Sutarties  vykdymu  susijusios  dokumentacijos,  ypač
projektų, nuotraukų, brėžinių ir apskaičiavimų bei sutarties įvykdymui skirtos įrangos nuosavybės
teisę. Ši dokumentacija be Pardavėjo raštiško sutikimo negali būti atskleidžiama tretiems asmenims.

11. Ginčų sprendimas

Visi ginčai, galintys kilti tarp Šalių ryšium su Prekių pardavimo Sutarčių, kurioms taikomos šios
Bendrosios  pardavimo  taisyklės,  sudarymu  arba  vykdymu,  bus  sprendžiamos,  pagal  Pardavėjo
nuožiūrą kompetentingame teisme Katovicuose, arba teisme pagal Pardavėjo buveinės adresą.


