BENDROSIOS PARDAVIMO SĄLYGOS
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DALYKAS
AB „Amilina“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus tinkamai įregistruota bendrovė, juridinio asmens kodas 147031669, buveinės
adresas J. Janonio g. 12, LT–35101 Panevėžys, Lietuva (toliau – „Pardavėjas“), sutinka perduoti Prekių pardavimo užsakyme - sutartyje
(toliau – „Užsakymas“) nurodytas prekes (toliau – „Prekės“) Pirkėjui nuosavybės teise, o Pirkėjas sutinka priimti Prekes ir sumokėti už
jas pirkimo kainą Užsakyme ir šiose Pardavimo sąlygose (toliau – „Sąlygos“) nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Toliau Pardavėjas ir
Pirkėjas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“. Šios Sąlygos ir Užsakymas toliau kartu vadinami „Sutartimi“. Tuo
atveju, jei yra prieštaravimas tarp Užsakymo ir šių Sąlygų nuostatų, Užsakymo nuostatoms teikiama pirmenybė.
ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
Pardavėjas įsipareigoja:
perduoti Pirkėjui Užsakyme nurodytas Prekes. Prekės turi atitikti kokybės reikalavimus, nurodytus Priede Nr. 1.;
Prekes perduoti Užsakyme nustatytu terminu;
tiekti švarias ir tvarkingai supakuotas Prekes.
Pirkėjas įsipareigoja:
priimti Užsakyme nurodytas Prekes Užsakyme nustatytu terminu;
sumokėti už Prekes ir už papildomai suteiktas paslaugas Užsakyme nurodytą kainą ir nurodytais terminais;
užtikrinti tinkamą Prekių paruošimą ir turėti Prekių sijojimo sistemą;
patikrinti perduotų Prekių kiekį ir kokybę per [5] darbo dienas nuo Prekių priėmimo. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant, bet ne
vėliau nei per [5] darbo dienas raštu informuoti Pardavėją, jei Prekių kiekis ar kokybė neatitinka Užsakyme nurodyto Prekių kiekio ar
kokybės reikalavimų, numatytų šių Sąlygų 2.1.1 punkte.
PREKIŲ PERDAVIMO PRIĖMIMO TVARKA
Pardavėjas privalo pristatyti Užsakyme nurodytą Prekių kiekį Pirkėjui Užsakyme nustatytu terminu.
Pardavėjas pristato Prekes [DDP], pagal galiojančias INCOTERMS taisykles, Užsakyme nurodytu adresu, nebent Šalys susitarė kitaip.
Prie kiekvienos Prekių siuntos turi būti pridėti tarptautinis krovinių transportavimo važtaraštis (CMR), PVM sąskaita faktūra ir kiti
pirkimo dokumentai, reikalingi pagal taikomus teisės aktus.
Jei Pirkėjas, neesant svarbių priežasčių, nepriima visų ar dalies Prekių laiku, Pardavėjas turi teisę reikalauti Pirkėjo atlyginti visus dėl to
Pardavėjo patirtus nuostolius.
Pirkėjas turi patikrinti pristatytų Prekių kiekį ir kokybę ir apie pastebėtus neatitikimus pranešti Pardavėjui, kaip nurodyta šių Sąlygų 2.2.4
punkte. Jei Pirkėjas nepraneša Pardavėjui apie trūkumus, kaip nurodyta šių Sąlygų 2.2.4 punkte, laikoma, kad Pirkėjui buvo pristatytos
tinkamo kiekio ir kokybės Prekės.
Jei tarp Šalių kiltų nesutarimų dėl Prekių kiekio ar kokybės atitikimo / neatitikimo, Šalys pasisamdys nepriklausomą kvalifikuotą ekspertą
Prekių patikrinimui. Prekių patikrinimo išlaidas apmokės Šalis pažeidėja.
PIRKIMO KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS
Pirkėjas sumoka Pardavėjui visą Užsakyme nurodytą kainą Užsakyme nurodytu laiku.
Jei Pirkėjas laiku nesumoka už Prekes, Pardavėjas turi teisę sustabdyti Prekių pristatymą Pirkėjui iki tol, kol Pirkėjas pilnai atsiskaitys. Jei
Pirkėjas vėluoja atsiskaityti daugiau nei [5] dienas, Pardavėjas įgis teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, prieš 10
dienų raštu įspėjęs Pirkėją.
Pirkėjui vėluojant atsiskaityti daugiau kaip [5] dienas, Pardavėjas įgyja teisę stabdyti krovimus ir reikalauti 100 proc. avansinio mokėjimo
už Prekes kito pristatymo metu.
Pirkėjas mokės Pardavėjui 0,02 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
GALIOJIMAS
Sutartis įsigalioja Pirkėjui priėmus Užsakymą ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties, įvykdymo.
KITOS SĄLYGOS
Ši Sutartis, jos turinys ir su ja susiję Šalių sandoriai yra konfidencialūs. Draudžiama Sutarties turinį raštu, žodžiu ar kita formą
atskleisti trečiajai šaliai be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo, išskyrus kai to reikalauja taikomi įstatymai.
Visi ginčai ar nesutarimai, kilę iš šios Sutarties įsipareigojimų vykdymo ar susiję su šia Sutartimi, sprendžiami derybų keliu. Šalims
nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal šio teismo reglamentą (arbitražinio teismo
arbitrų bus 1 (vienas); arbitražinio teismo posėdžiai vyks Vilniuje; arbitražinio proceso kalba - anglų).
Nei viena Šalis be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo neturi teisės perduoti savo teisių ir pareigų, nurodytų šioje Sutartyje,
jokiai trečiai šaliai.
Bet kokie Šalių viena kitai siunčiami pranešimai, reikalavimai, pretenzijos, sutikimai, nesutikimai, kita korespondencija turi būti
įforminta raštu anglų klaba ir laikoma gauta, jei išsiųsta registruotu paštu Šalies adresu, nurodytu Užsakyme, esant pažymai, apie
registruoto laiško gavimą, taip pat jei išsiųsta faksu ar elektroniniu paštu ir jeigu Sutarties Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu
arba elektroniniu paštu patvirtina gavimo faktą, arba jei įteikta Šalies atstovui ir jo pasirašyta, nebent kitaip nustatyta Sutartyje.
Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos teisė, įskaitant 1980 metų Jungtinių Tautų konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo
sutarčių.
Prie Sutarties pridedami priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

