
UAB Metalo Grupė 

STANDARTINĖS TIEKIMO (PIRKIMO - PARDAVIMO) SĄLYGOS 

 

       Šios sąlygos nustato Pardavėjo (UAB Metalo grupė) ir Pirkėjo tarpusavio teises bei pareigas, prekių tiekimo ir 
apmokėjimo už jas tvarką, šalių atsakomybę ir kitas papildomas nuostatas. Šios sąlygos taikomos visiems pirkimo - 
pardavimo atvejams, kai Pardavėjas tiekia Pirkėjui prekes - metalo produkciją ir metalo gaminius, išskyrus atvejus, kai tarp 
Pardavėjo ir Pirkėjo yra pasirašyta individuali prekių pirkimo -pardavimo sutartis, ji turi viršenybę prieš šias standartines 
tiekimo sąlygas.  

 

1. Sutarties dalykas  

1.1. Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka – metalo produkciją ir metalo gaminius (toliau – Prekės). Prekių sąvoka šioje 
sutartyje taikoma tiek visoms parduodamoms prekėms, tiek atskiroms jų siuntoms.  

1.2. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjo nuosavybėn Prekes pagal Pirkėjo patvirtintus užsakymus, o Pirkėjas įsipareigoja 
šias Prekes priimti ir laiku už jas atsiskaityti, vadovaujantis šios sutarties sąlygomis.  

 

2. Prekių užsakymas  

2.1. Konkretus Prekių asortimentas, kiekis, kaina, pristatymo terminas ir vieta kiekvienu konkrečiu atveju yra suderinami su 
Pardavėju ir pasiekus susitarimą apibrėžiami Prekių užsakyme. Prekių užsakymą Pirkėjas pateikia Pardavėjui žodžiu, 
pasirašytinai arba el. paštu.  

2.2. Užsakymas laikomas Pardavėjo priimtu ir pradėtu vykdyti, jeigu per 5 (penkias) darbo dienas Pardavėjas atsiunčia 
Pirkėjui pranešimą apie užsakymo patvirtinimą.  

 

3. Prekių kokybė  

3.1. Pardavėjas garantuoja, kad tiekiamų Prekių kokybė atitinka reikalavimus, nurodytus prekės kokybės sertifikate arba 
numatytus standartus.   

 

4. Prekių priėmimas - perdavimas  

4.1. Pardavėjas perduoda Prekes Pirkėjui pateikdamas pasirašyti PVM sąskaitas – faktūras ir/ar krovinio važtaraščius. Šiuose 
dokumentuose užfiksuojamas Prekių priėmimo - perdavimo faktas. Pirkėjo atstovu, įgaliotu priimti prekes, laikomas tas 
asmuo, kuris Pirkėjui nurodytu laiku atvyksta atsiimti Prekių į Pardavėjo sandėlį, arba kuris randamas užsakyme nurodytoje 
pristatymo vietoje ir žodžiu deklaruoja savo teisę priimti Prekes ir pasirašyti Prekių priėmimo dokumentuose.  

4.2. Pirkėjas nuodugniai patikrina Prekių kokybę, kiekį ir asortimentą Pardavėjo sandėlyje prieš atsiimant Prekes, arba 
užsakyme nurodytoje pristatymo vietoje Prekių iškrovimo metu. Pirkėjas nustatęs Prekių kiekio, asortimento ar kokybės 
neatitikimą su nurodytais duomenimis Prekes lydinčiuose dokumentuose, privalo apie tai pažymėti PVM sąskaitoje – 
faktūroje ir/ar krovinio važtaraštyje, bei pateikti raštišką pretenzija Pardavėjui per 5 darbo dienas nuo prekių gavimo dienos.  

4.3. Pardavėjui sutartu laiku pristačius Prekes jų užsakyme nurodytu adresu, Prekių iškrovimą organizuoja ir vykdo Pirkėjas. 
Prekės iškraunamos nedelsiant, ir iškrovimo darbus vykdant nepertraukiamai. Vėluojant, Pirkėjas įsipareigoja padengti 



prastovos kaštus bei prisiima už Pardavėją visas jam taikytinas neigiamas pasekmes dėl transporto, atvežusio Prekes, 
prastovos.  

4.4. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo faktinio Prekių perdavimo momento, kurį patvirtina 
PVM sąskaitos – faktūros ir/ar krovinio važtaraščio pasirašymas.  

4.5. Tais atvejais, kai kyla ginčas dėl Prekių atitikimo kokybės sertifikate ar standarte numatytiems rodikliams, šalys susitaria 
dėl nepriklausomos kompetentingos institucijos, kuri surašo aktą dėl pateiktų Prekių kokybės. Išlaidas, susijusias su 
nepriklausomos institucijos atliktu Prekių kokybės tyrimu, apmoka neteisi šalis. Nepriklausomos institucijos, dėl kurios šalys 
buvo susitarusios, aktas šalims yra privalomas. Nepavykus susitarti dėl nepriklausomos institucijos kandidatūros, ginčas 
sprendžiamas teisme.  

4.6. Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą, jeigu gauna patikimų žinių apie tai, kad Pirkėjas tikėtinai negalės 
apmokėti už Prekes dėl Pirkėjui pritaikyto turto arešto, pradėtos nemokumo procedūros ar kitų svarių priežasčių (pvz.: 
Pirkėjas nėra pilnai atsiskaitęs su Pardavėju už anksčiau patiektas Prekes). Tokiu atveju, Pardavėjas privalo išsiųsti Pirkėjui 
rašytinį pranešimą apie užsakymo vykdymo sustabdymą ir pareikalauti per protingą terminą pateikti Pardavėjui priimtinas 
užsakymo apmokėjimo užtikrinimo garantijas. Užsakymo vykdymas atnaujinamas išnykus aukščiau paminėtoms aplinkybėms 
arba Pirkėjui pateikus Pardavėjui priimtiną atsiskaitymo užtikrinimą.  

 

5. Prekių kainos apmokėjimas  

5.1. Pirkėjas apmoka už Pardavėjo pristatytas – pateiktas Prekes pagal PVM sąskaitas – faktūras mokestiniais pavedimais 
arba įnešdamas grynus pinigus į Pardavėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų po Prekių pateikimo dienos (jeigu Prekių 
užsakymo patvirtinime nenurodytas kitoks apmokėjimo terminas).  

 

6. Atsakomybė už pavėluotą apmokėjimą ir sutarties atsisakymą  

6.1.Pažeidęs sutartinius atsiskaitymo už Prekes terminus, Pardavėjui pareikalavus, Pirkėjas įsipareigoja mokėti Pardavėjui 0,2 
proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo pavėluoto apmokėjimo sumos už kiekvieną pradelstą dieną.  

6.2.Pirkėjas įsipareigoja padengti visas Pardavėjo faktines išlaidas, susijusias su įsiskolinimo išieškojimu tiek ikiteismine, tiek 
teismine tvarka. Įsiskolinimo išieškojimui Pardavėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis.   

6.3.Pirkėjui vėluojant atsiskaityti su Pardavėju už jau patiektas Prekes ir dėl to Pardavėjui kreipiantis į teismą dėl skolos 
priteisimo, Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas apmokėtų ir tas Pardavėjo išrašytas PVM sąskaitas – faktūras, kurių 
apmokėjimo terminas dar nėra suėjęs.   

 

7. Nenugalimos jėgos aplinkybės  

7.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji 
negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų 
pasekmių atsiradimui. Ši sąlyga yra taikoma tik tuomet, jeigu nenugalimos jėgos poveikį patyrusi šalis ne vėliau, kaip  per 10 
(dešimt) darbo dienų praneša kitai šaliai apie negalėjimą įvykdyti sutartį dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.   

7.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, kaip jos apibrėžiamos LR Civiliame kodekse ir 10.1 punkte, jeigu šalys nesusitaria 
kitaip, kiekviena šalis grąžina tai, ką gavo pagal sutartį (kai tai yra neįmanoma atlygina vertę pinigais), netesybos ir papildomi 
nuostoliai neatlyginami.   

 



8. Kitos sąlygos  

8.1. Užsakymo vykdymas gali būti nutrauktas abiejų šalių rašytinių susitarimu. Pardavėjas taip pat turi teisę nutraukti 
užsakymo vykdymą gavęs patikimų žinių apie tai, kad Pirkėjas tikėtina negalės apmokėti už Prekes dėl Pirkėjui pritaikyto 
turto arešto, pradėtos nemokumo procedūros ar kitų svarių priežasčių (pvz.: Pirkėjas nėra pilnai atsiskaitęs su Pardavėju už 
anksčiau patiektas Prekes) ir Pirkėjui per nustatytą protingą terminą nepateikus Pardavėjui priimtino sutartinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo.  

8.2. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu 
tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, kurią sužinojo bendradarbiaudamos šios 
sutarties pagrindu.  

8.3. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adreso, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų 
pasikeitimus.  

8.4. Visi tarp Pardavėjo ir Pirkėjo kilę ginčai sprendžiami derybomis, nepasiekus susitarimo – Lietuvos Respublikos teismuose 
pagal Lietuvos Respublikos teisę, teismingumą nustatant pagal Pardavėjo buveinės vietą.  

 

 


