
 BENDROSIOS PRODUKCIJOS PIRKIMO SĄLYGOS 
 

1. GALIOJIMAS 

1.1. Šios Bendrosios produkcijos pirkimo sąlygos (toliau – „Bendrosios sąlygos“) 
taikomos visiems pirkimo sandoriams, sudarytiems tarp UAB „Avena Nordic Grain“, 
kodas 300119281, buveinė L. Asanavičiūtės g. 13B-56, LT-04300 Vilnius (Pirkėjo) ir 
produkcijos pardavėjo, pasirašiusio sutartį ir/ar tiekiančio produkciją Pirkėjui 
(Pardavėjo). Jokios Pardavėjo arba bet kokios trečiosios šalies standartinės sąlygos 
negalioja ir netaikomos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytiems pirkimo sandoriams. 

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

2.1. Jei Pardavėjas neperduoda (nepristato, nepakrauna, nepateikia) 
produkcijos grafike nustatytu laiku ar kiekiais ar praleidžia nustatytus informavimo 
apie produkcijos pakrovimo vietos pasikeitimus terminus (jei tokie nustatyti), Pirkėjas 
turi teisę savo nuožiūra: i) atsisakyti pirkti produkciją arba ii) pakeisti produkcijos 
pirkimo sąlygas ir pirkti produkciją pagal atskirą (naują) susitarimą. Pirkėjo 
sprendimu Pardavėjui gali būti taikomos Bendrųjų sąlygų 5.1, 5.2 ir 6.1 punktuose 
nustatytos pasekmės. 

2.2. Pardavėjas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per penkias (5) darbo 
dienas nuo sutarties sudarymo dienos, pateikti įmonės registracijos pažymėjimo, 
ūkininko pažymėjimo, PVM mokėtojo registracijos pažymėjimo, FR0546 pažymos 
dėl PVM apmokestinimo momento (jei taikoma Pardavėjui), pažymos apie įtraukimą 
į registruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą kopijas. Nepateikus šių dokumentų kopijų, 
Pirkėjas turi teisę vienašališkai atsisakyti pirkti produkciją. 

3. KOKYBĖS REIKALAVIMAI 

3.1. Produkcija turi būti geros ir tinkamos būklės, atitikti taikomų tiekiamos 
produkcijos kokybės reikalavimų, LST standartų, galiojančių atitinkamo tiekimo 
metu, ir teisės aktų nustatytus reikalavimus, įskaitant bet neapsiribojant, 2009 m. 
balandžio 23 d. direktyvos 2009/28/EB reikalavimus, nepriklausomai nuo to, ar 
produkcija užauginta Pardavėjo ar Pardavėjo įsigyta iš trečiųjų asmenų. Pardavėjas 
užtikrina, kad produkcija atitiks jų pristatymo metu galiojančių ES teisės aktų 
reikalavimus, taikomus teršalams ir nuosėdoms.  

3.2. JEI PRODUKCIJA  NĖRA PRISTATOMA Į ELEVATORIUS: 
3.2.1. Pardavėjas privalo iki pakrovimo momento išdžiovinti ir išvalyti 

produkciją pagal atitinkamai produkcijai taikomus LST standartus. 
3.2.2. Produkcijos svoris nustatomas iškrovimo vietoje. Produkcijos kokybė 

nustatoma iškrovimo punkto Pirkėjo laboratorijoje. Laboratorija produkcijos kokybės 
rodiklius nustato vadovaujantis Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos patvirtintomis 
„Grūdų, žaliavų ir produkcijos apskaitos grūdų perdirbimo ir surinkimo įmonėse 
metodinėmis rekomendacijomis“ ir LST standartais, galiojančiais atitinkamo tiekimo 
metu. Tirtus produkcijos pavyzdžius laboratorija saugo 24 valandas nuo mėginio 
paėmimo. Jei su tyrimų rezultatais nesutinkama, Pardavėjo prašymu Pirkėjas gali 
nurodyti Pardavėjo sąskaita ištirti laboratorijos užplombuotą tyrimo pavyzdį 
Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, kurios sprendimas bus galutinis. Pardavėjo 
pretenzijos, pateiktos vėliau nei praėjus 24 valandoms nuo produkcijos mėginio 
paėmimo, nepriimamos. 

3.2.3. Jeigu produkcijos drėgnio ar šiukšlių priemaišų lygis viršija specialiųjų 
sąlygų leidžiamus maksimalius nuokrypius nuo LST standartų ar kitų taikomų 
tiekiamų grūdų kokybės reikalavimų, taip pat esant bet kokiems kitiems LST 
standartų pažeidimams ar produkcijos kokybės trūkumams, Pirkėjas turi teisę 
grąžinti kokybės reikalavimų neatitinkančią produkciją Pardavėjui ir reikalauti patirtų 
išlaidų bei nuostolių atlyginimo (Pirkėjo nuožiūra gali būti taikomas Bendrųjų sąlygų 
4.5 punktas). 

3.3. JEI PRODUKCIJA YRA PRISTATOMA Į ELEVATORIUS: 
3.3.1. Neatitinkančią kokybės standartų ar techninių sąlygų reikalavimų ar 

pavėluotai pakrautą produkciją Pirkėjas perka tik jeigu sudaro specialią rašytinę 
sutartį su Pardavėju. Tai neapriboja 5.1 punkto taikymo. 

3.3.2. Produkcijos kokybės rodiklius nustato produkcijos priėmimo punktas. 
Prieštaravimus, reikalavimus ar pretenzijas dėl produkcijos kokybės tyrimo ir jo 
rezultatų Pardavėjas reiškia išimtinai produkcijos priėmimo punkto laboratorijai. 
Pirkėjas už  kokybės tyrimų rezultatus neatsako. 

3.3.3. Už kiekvieną drėgnumo ir šiukšlinių priemaišų procentą, viršijantį 
standartais ar techninėmis sąlygomis nustatytus bazinius rodiklius, patiektos 
produkcijos įskaitomasis svoris mažinamas tuo pačiu procentų skaičiumi. Jei 
pristatytos produkcijos drėgmė ir priemaišų kiekis yra mažesni nei baziniai kiekiai 
pagal taikomus kokybės reikalavimus, užskaitomu svoriu skaičiuojamas fizinis 
svoris, o svorio perskaičiavimas neatliekamas ir jokios priemokos nemokamos.  

3.3.4. Pirkėjas gali pirkti iš trečiųjų asmenų produkcijos džiovinimo ir valymo 
iki kokybės standartuose ir techninėse sąlygose numatytų bazinių rodiklių 
paslaugas. Už kiekvieną drėgnumo ir kiekvieną šiukšlių priemaišų procentą, viršijantį 
standartuose nustatytus bazinius rodiklius, Pardavėjui išmokama suma mažinama 
kiekvienai pristatytos produkcijos tonai pagal pristatymo vietos elevatoriaus 
taikomus džiovinimo ir valymo paslaugų įkainius. Šiame punkte aptartos nuoskaitos 
nurodomos produkcijos pirkimo (PVM) sąskaitoje faktūroje ir (ar) priėmimo kvite. 

4. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 

4.1. Šalys susitaria, kad už tinkamai ir nustatytais terminais perduotą produkciją 
Pirkėjas Pardavėjo vardu teisės aktų nustatyta tvarka (išskyrus ūkininkus, kuriems 
taikoma kompensacinio tarifo schema) išrašys sąskaitą faktūrą (o kai Pardavėjas yra 
PVM mokėtojas – PVM sąskaitą faktūrą).  

4.2. Visas (PVM) sąskaitas faktūras Pirkėjas Pardavėjui siunčia tik elektroniniu 
paštu sutartyje nurodytu adresu. Elektroniniu paštu gautos (PVM) sąskaitos faktūros 
šalims turės pilną juridinę galią, bus privalomos pilna apimtimi ir bus traktuojamos 
kaip finansinės apskaitos dokumentai. Elektroniniu paštu išsiųstų (PVM) sąskaitų 
faktūrų gavimo diena yra laikoma sekanti darbo diena, einanti po jų išsiuntimo iš 
Pirkėjo dienos. Paskutiniu Pirkėjui žinomu Pardavėjo elektroninio pašto adresu 
išsiųsta (PVM) sąskaita faktūra yra laikoma kaip pristatyta Pardavėjui tinkamu būdu. 

4.3. Kainą už tinkamai ir nustatytais terminais perduotą produkciją Pirkėjas sumoka 
Pardavėjui per penkias (5) darbo dienas po produkcijos pirkimo sąskaitos faktūros, 
kurią išrašo Pirkėjas, išrašymo, tačiau ne vėliau kaip per dešimt (10) kalendorinių 
dienų po viso sutartyje numatyto produkcijos kiekio tinkamo perdavimo Pirkėjui 
momento. Iki visos produkcijos kiekio tinkamo pristatymo Pirkėjui ir Pardavėjo 
įsipareigojimų pagal sutartį visiško įvykdymo Pirkėjas turi teisę kaip depozitą laikyti 
25% nepristatyto produkcijos kiekio sutartinės kainos sumą, kuri gali būti įskaityta į 
baudos sumą Bendrųjų sąlygų 5.1 punkte numatytais atvejais.  

4.4. Pirkėjas, neįvykdęs apmokėjimo per trisdešimt (30) dienų po produkcijos 
perdavimo, moka Pardavėjui pavėluoto mokėjimo palūkanas, apskaičiuojamas 
Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo nustatyta 
tvarka. 

4.5. Pirkėjas turi teisę vienašališkai įskaityti bet kokias jam Pardavėjo pagal bet 
kurią tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytą sutartį mokėtinas sumas (pvz. baudas, 
skolas ir t.t.) į už produkciją mokamą sumą (4.3 punktas) ar į Pirkėjui taikomomų 
palūkanųs sumą (4.4 punktas). Tokiu atveju Pirkėjas už produkciją sumoka 
atitinkamai po įskaitymo sumažintą kainą (t.y. atskaičiuos Pirkėjui priklausančias 
sumas iš pradinės produkcijos kainos). Kainos sumažinimas (pvz. įskaitymai, 
nuolaidos ir kt.) įtraukiamas į Pirkėjo rengiamus atsiskaitymo ir produkcijos priėmimo 
dokumentus, kurių išsiuntimas Pardavėjui sutartyje nurodytu elektroniniu paštu yra 
laikomas tinkamu pranešimu apie įskaitymą ir jokie atskiri papildomi dokumentai ar 
pranešimai Pardavėjui nėra siunčiami. 

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

5.1. Jeigu Pardavėjas vėluoja perduoti (pristatyti, pakrauti, pateikti) sutartyje 
numatytą produkciją grafike nustatytais terminais ir (ar) neperduoda (nepristato, 
nepakrauna, nepateikia) reikiamo kiekio ar kokybės produkcijos, Pirkėjas turi teisę 
taikyti Pardavėjui baudą, lygią 25 % tinkamai nepristatyto produkcijos kiekio 
sutartinės kainos. Pardavėjas pripažįsta, kad ši bauda yra protinga, atitinka 
minimalius Pirkėjo nuostolius ir negali būti mažinama. Pardavėjas taip pat atlygina 
šia bauda nepadengtus Pirkėjo nuostolius. 

5.2. Bendrųjų sąlygų 5.1 punktas gali būti įgyvendinamas 4.5 punkto nustatyta 
tvarka. 

5.3. Pirkėjo atsakomybė Pardavėjui ribojama už produkciją mokama kaina ir 
Bendrųjų sąlygų 4.4 punkte numatytomis palūkanomis. 

6. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

6.1. Viso produkcijos kiekio perdavimas nustatytu terminu ir produkcijos 
kokybės reikalavimų laikymasis yra esminės sutarties sąlygos. Jeigu Pardavėjas 
nepristato viso sutartyje numatyto produkcijos kiekio produkcijos grafike nustatytu 
pristatymo terminu, Pirkėjas turi teisę savo nuožiūra bei pasirinkimu bet kuriuo metu 
ne teismo tvarka nutraukti sutartį su Pardavėju, įspėjęs Pardavėją prieš tris (3) 
dienas. Sutarties pasibaigimas neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės už 
netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą, įskaitant netesybų mokėjimą ir 
nuostolių atlyginimą..   

6.2. Pardavėjas pareiškia ir garantuoja, kad disponavimas Pirkėjui pristatyta 
produkcija ir kitos teisės į produkciją nėra suvaržytos, produkcija nėra areštuota ar 
įkeista, dėl jos nevyksta teisminių ginčų ir nėra jokių trečiųjų asmenų pretenzijų į 
produkciją. 

6.3. Pardavėjas įsipareigoja neįkeisti, neperleisti nuosavybės teisių, neperduoti 
Pirkėjui skirtos produkcijos tretiesiems asmenims, nesudaryti su trečiaisiais 
asmenimis jokių sandorių, kurie apribotų galimybes vykdyti Pardavėjo 
įsipareigojimus Pirkėjui. Pardavėjas privalo pranešti tretiesiems asmenims apie savo 
įsipareigojimus Pirkėjui. Atsižvelgiant į tai, Pardavėjui sudarius sutartis su trečiaisiais 
asmenimis, kurios trukdys vykdyti Pardavėjo įsipareigojimus, Pirkėjui, bus laikoma, 
kad tokie tretieji asmenys žinojo apie Pardavėjo įsipareigojimus Pirkėjui ir veikė 
nesąžiningai. Jeigu Pardavėjas pažeidžia šį punktą, jis atlygina visus Pirkėjo dėl to 
patirtus nuostolius. 

6.4. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas per tris (3) darbo dienas privalo pateikti 
dokumentus, patvirtinančius, kad parduodama produkcija atitinka 3.1 punkte 
numatytus reikalavimus. Jeigu tokie dokumentai nepateikiami, Pirkėjas turi teisę 
taikyti 5.1 punkte nustatytą baudą, apskaičiuojamą pagal parduodamos produkcijos, 
kurios atžvilgiu prašyta pateikti dokumentus, kiekį. Tvarios Produkcijos pardavimo 
atveju, Pardavėjui pasirašius ISCC-EU nustatytos formos deklaraciją, Pardavėjas 
įtraukiamas į Pirkėjo sukurtą tvarios produkcijos Pardavėjų grupę ir įsipareigoja 
laikytis šios grupės nuostatų. 

6.5. Šalių pasirašyti dokumentai, kuriais jos tarpusavyje apsikeičia faksimiliniu 
ryšiu arba elektroniniu paštu, turi juridinę galią. 

6.6. Jei Šalis negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies dėl force 
majeure (nenugalimo jėgos) aplinkybių, abiejų šalių sutartinių įsipareigojimų 
vykdymas sustabdomas force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių egzistavimo 
laikotarpiui, su sąlyga, kad atitinkama Šalis praneša kitai Šaliai apie šias aplinkybes 
per dešimt (10) dienų nuo jų atsiradimo. Priešingu atveju Šalis lieka atsakinga už 
įsipareigojimų nevykdymą ir sumoka kitai Šaliai pagal šias sąlygas numatytas 
netesybas bei atlygina patirtus nuostolius 

6.7. Jei kuri nors sutarties sąlyga tampa negaliojančia, tai nedaro 
negaliojančiomis likusių sutarties sąlygų. Pirkėjas turi teisę vienašališkai pakeisti 
negaliojančią nuostatą kita kiek įmanoma pagal prasmę artimesne nuostata ir 
informuoja apie tai Pardavėją. 

6.8. Nė viena šalis neturi teisės perleisti savo teisių ir/ar pareigų ar jų dalies bet 
kokiam trečiajam asmeniui be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo. 

6.9. Šiai sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
6.10. Visi ginčai, kylantys iš šalių sutarties, sprendžiami derybų būdu. Šalims 

nepavykus taikiai susitarti per penkiolika (15) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kompetentingame teisme Vilniuje. 

 


