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1. Bendrosios nuostatos. Kinze Europe, UAB (toliau – pirkėjas) pirkimo 
užsakymui ir juo sudaromai sutarčiai su pirkimo užsakyme nurodytu 
asmeniu (toliau – tiekėjas) išimtinai taikomos šios Bendrosios pirkimo 
užsakymo sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos). Bendrosios sąlygos yra 
neatskiriama pirkimo užsakymo dalis. Pirkimo užsakyme aiškiai nurodyti 
dokumentai taip pat yra neatskiriama pirkimo užsakymo dalis. Raštiški 
susitarimai, kurie yra specialiai skirti pirkimo užsakymo dalykui taip pat yra 
neatskiriama pirkimo užsakymo dalis. Pirkėjas nesutinka su bet kokiomis 
kitomis tiekėjo pasiūlytomis sąlygomis. Kartkartėmis pirkėjas gali peržiūrėti 
Bendrąsias sąlygas, todėl kiekvieną kartą prieš priimant vykdyti pirkimo 
užsakymą tiekėjas įsipareigoja susipažinti su tuo metu galiojančiomis 
Bendrosiomis sąlygomis. 

1. General terms. To the purchase order of Kinze Europe, UAB (hereinafter 
– the buyer) and to the agreement concluded by it with a person indicated 
in the purchase order (hereinafter – the supplier) these General Purchase 
Order Terms and Conditions (hereinafter – the General Terms and 
Conditions) shall apply exclusively. The General Terms and Conditions are 
an inseparable part of the purchase order. The documents expressly 
indicated in the purchase order are also an inseparable part of the 
purchase order. Written agreements, which specifically address the 
subject-matter of the purchase order, are also an inseparable part of the 
purchase order. The buyer objects to any other terms proposed by the 
supplier. From time to time the buyer may revise the General Terms and 
Conditions, therefore, every time before accepting the purchase order to 
be carried out the supplier shall undertake to consult the General Terms 
and Conditions that are valid at that time. 

2. Pirkimo užsakymo dalykas. Nustatyta tvarka priėmęs vykdyti pirkimo 
užsakymą tiekėjas įsipareigoja: perduoti pirkimo užsakyme nurodytas 
prekes pirkėjui nuosavybės teise, o pirkėjas įsipareigoja jas priimti ir 
sumokėti už jas pirkimo užsakyme nurodytą kainą; ir (arba) atlikti pirkėjui 
pirkimo užsakyme nurodytus darbus, o pirkėjas įsipareigoja šių darbų 
rezultatus priimti ir sumokėti už juos pirkimo užsakyme nurodytą kainą; ir 
(arba) suteikti pirkėjui pirkimo užsakyme nurodytas paslaugas, o pirkėjas 
įsipareigoja jas priimti ir sumokėti už jas pirkimo užsakyme nurodytą kainą. 

2. Subject-matter of the purchase order. By accepting the purchase order 
to be carried out according to the determined order the supplier shall 
undertake: to transfer the goods indicated in the purchase order to the 
buyer by the right of ownership, and the buyer shall undertake to accept 
them and to pay for them the price indicated in the purchase order; and 
(or) to perform the works indicated in the purchase order, and the buyer 
shall undertake to accept the results of such works and to pay for them 
the price indicated in the purchase order; and (or) to provide the services 
indicated in the purchase order to the buyer, and the buyer shall 
undertake to accept them and to pay for them the price indicated in the 
purchase order. 

3. Trečiųjų asmenų pasitelkimas, reikalavimų perleidimas. Savo 
prievolėms pagal pirkimo užsakymą atlikti tiekėjas turi teisę pasitelkti 
trečiuosius asmenis tik pirkėjui iš anksto raštu sutikus; tačiau visais atvejais 
už tinkamą pirkimo užsakymo vykdymą pirkėjui atsakys tiekėjas. Tiekėjas 
turi teisę perleisti savo reikalavimus pagal pirkimo užsakymą tik pirkėjui iš 
anksto raštu sutikus. 

3. Use of third persons, transfer of rights. In order to perform the 
obligations under the purchase order, the supplier shall have the right to 
use third persons only with a prior written consent of the buyer; however, 
in all cases the supplier shall be liable to the buyer for the duly 
performance of the purchase order. The supplier shall have the right to 
transfer his rights under the purchase order only with a prior written 
consent of the buyer. 

4. Tiekėjo patvirtinimai. Tiekėjas patvirtina, jog prekių perdavimo pirkėjui 
momentu prekės nuosavybės teise priklausys jam, tretieji asmenys neturės 
jokių teisių ar pretenzijų į prekes; teisės į prekes nebus įkeistos ar kitaip 
suvaržytos; prekės nebus areštuotos, jos nebus teisminio ginčo objektas, 
tiekėjo teisė disponuoti prekėmis nebus atimta ar apribota.  

4. Acknowledgements of the supplier. The supplier acknowledges that at 
the moment of transfer of the goods to the buyer he shall own the goods 
by the right of ownership, and third persons shall not have any rights or 
claims regarding the goods; the rights to the goods shall not be pledged or 
encumbered in any other way; the goods shall not be arrested, they shall 
not be the object of litigation, and the right of the supplier to dispose the 
goods shall not be lost or restricted.  

5. Prekių kiekis, asortimentas, komplektiškumas, tara ir pakuotė. Prekių 
kiekis ir asortimentas nurodomas pirkimo užsakyme. Nebent pirkimo 
užsakyme nurodyta kitaip, prekės turi būti sukomplektuotos ir supakuotos 
taip, kaip tokioms prekėms įprasta. 

5. Quantity, range, complement, container and packaging of the goods. 
The quantity and range of the goods shall be indicated in the purchase 
order. Unless otherwise indicated in the purchase order, the goods shall 
be complete with all accessories and packaged in the manner customary 
for such goods. 

6. Prekių kokybė ir kiti reikalavimai. Tiekėjas garantuoja, kad prekių 
kokybė atitiks pirkimo užsakymą. Tuo atveju, jeigu prekių kokybė pirkimo 
užsakyme nenurodyta, tiekėjas garantuoja, kad prekės bus aukščiausios 
kokybės. Tiekėjas garantuoja, kad prekės neturės paslėptų trūkumų. 
Tiekėjas taip pat garantuoja, kad prekės atitiks pirkimo užsakymui 
taikomos teisės reikalavimus. 

6. Quality of the goods and other requirements. The supplier warrants 
that the quality of the goods shall comply with the purchase order. If the 
quality of the goods is not indicated in the purchase order, the supplier 
warrants that the goods shall be of the highest quality. The supplier 
warrants that the goods shall be free from latent defects. The supplier also 
warrants that the goods shall comply with the requirements of the law 
applicable to the purchase order 

Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad prekių, jų taros ir jų pakuočių 
ženklinimas atitiktų pirkimo užsakymui taikomos teisės reikalavimus. 

The supplier shall undertake to ensure that the labelling of the goods, their 
containers and their packaging complies with the requirements of the law 
applicable to the purchase order. 

Tiekėjas įsipareigoja atlyginti pirkėjui nuostolius, kuriuos pirkėjas patiria 
dėl netinkamos kokybės prekių. Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant raštu 
pranešti pirkėjui, jeigu jis sužino apie esamą arba galimą prekių netinkamą 
kokybę. 

The supplier shall undertake to compensate to the buyer losses, which the 
buyer sustains due to the defective goods. The supplier shall undertake to 
immediately give a written notice to the buyer, if he becomes aware of the 
existing or probable defect in the goods.. 

7. Pirkimo užsakymas. Pirkimo užsakymas tiekėjui pateikiamas raštu. 
Pirkimo užsakymas laikomas tiekėjo priimtu vykdyti tiekėjui jį patvirtinus. 
Tiekėjo patvirtinimas pirkėjui pateikiamas raštu ne vėliau kaip per 2 darbo 
dienas nuo pirkimo užsakymo pateikimo; pasibaigus šiam terminui, 
pirkimo užsakymas netenka galios, išskyrus atvejus, kai pirkėjas raštu 
praneša tiekėjui, kad priima pavėluotą tiekėjo patvirtinimą. Tiekėjas negali 
nurodyti pirkėjo pateiktam pirkimo užsakymui prieštaraujančių ar 
papildomų sąlygų; tokios sąlygos neturi teisinės galios ir nesukelia teisinių 

7. Purchase order. The purchase order shall be submitted to the supplier 
in writing. The purchase order shall be considered accepted to be carried 
out by the supplier upon its confirmation by the supplier. The confirmation 
of the supplier shall be submitted to the buyer in writing not later than 
within 2 working days from the submission of the purchase order; upon 
expiration of this term, the purchase order shall become null and void, 
except in cases when the buyer informs the supplier in writing that he 
accepts late confirmation of the supplier. The supplier may not indicate 
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pasekmių. the terms that are in conflict or in addition to the purchase order 
submitted by the buyer; such terms shall have no legal force and shall 
cause no legal consequences. 

Nustatyta tvarka tiekėjo priimtas vykdyti pirkimo užsakymas gali būti 
pirkėjo vienašališkai pakeistas ar atšauktas per 10 kalendorinių dienų nuo 
jo priėmimo vykdyti; vėliau susiję pirkėjo reikalavimai tenkinami atlyginus 
tiekėjui jo tiesioginius nuostolius. Pirkėjo reikalavimai pakeisti ar atšaukti 
tiekėjo priimtą vykdyti pirkimo užsakymą tiekėjui pateikiami raštu. 

The purchase order accepted to be carried out by the supplier according to 
the determined order may be unilaterally altered or cancelled by the 
buyer within 10 calendar days from its acceptance to be carried out; later 
related claims of the buyer shall be satisfied upon compensation to the 
supplier of his direct losses. The claims of the buyer to alter or cancel the 
purchase order accepted to be carried out by the supplier shall be 
submitted to the supplier in writing. 

8. Prekių perdavimas. Prekės perduodamos pagal pirkimo užsakyme 
nurodytą Incoterms® 2010 taisyklę nurodytoje prekių perdavimo vietoje 
nurodytą prekių perdavimo dieną. Tiekėjas įsipareigoja iš anksto suderinti 
su pirkėju konkretų prekių perdavimo laiką. 

8. Transfer of the goods. The goods shall be transferred according to the 
Incoterms® 2010 rule indicated in the purchase order at the indicated 
place of transfer of the goods at the indicated day of transfer of the goods. 
The supplier shall undertake to coordinate with the buyer in advance the 
specific time of transfer of the goods. 

Tiekėjas įsipareigoja prekes pirkėjui perduoti pirkimo užsakyme nurodytą 
prekių perdavimo dieną. Šio įsipareigojimo tinkamas vykdymas yra esminė 
pirkimo užsakymo sąlyga. Tiekėjas turi teisę perduoti prekes pirkėjui iki 
arba po pirkimo užsakyme nurodytos prekių perdavimo dienos tik pirkėjui 
iš anksto raštu sutikus ir tik atlyginus pirkėjui jo nuostolius. 

The supplier shall undertake to transfer the goods to the buyer at the day 
of transfer of the goods indicated in the purchase order. The duly 
performance of this undertaking is an essential condition of the purchase 
order. The supplier shall have the right to transfer the goods to the buyer 
before or after the day of transfer of the goods indicated in the purchase 
order only with a prior written consent of the buyer and only after 
compensating to the buyer his losses. 

Tiekėjui nustatyta tvarka neperdavus prekių, tiekėjas moka pirkėjui 
10 proc. neperduotų prekių kainos dydžio netesybas (baudą), taip pat 
atlygina pirkėjui šias netesybas (baudą) viršijančius jo nuostolius. 

If the supplier does not transfer the goods according to the determined 
order, the supplier shall pay to the buyer 10 percent penalty (forfeit) of 
the price of the goods not transferred, and shall compensate to the buyer 
his losses exceeding such penalty (forfeit). 

Prekių atsitiktinio žuvimo ir sugedimo rizika pereina pirkėjui pagal pirkimo 
užsakyme nurodytą Incoterms® 2010 taisyklę. Nuosavybės teisė į prekes 
pereina pirkėjui nuo prekių perdavimo pirkėjui momento. 

The risk of accidental loss of and damage to the goods shall pass to the 
buyer under the Incoterms® 2010 rule indicated in the purchase order. The 
ownership to the goods shall be transferred to the buyer from the 
moment of transfer of the goods to the buyer. 

Kartu su prekėmis pirkėjui perduodami šie dokumentai: sąskaita-faktūra ar 
kitas mokėjimo dokumentas, prekių užsakyme nurodyti dokumentai, taip 
pat kiti su prekėmis susiję dokumentai. 

Together with the goods the following documents shall be transferred to 
the buyer: the invoice or other payment document, the documents 
indicated in the purchase order, as well as other documents related to the 
goods. 

9. Prekių priėmimas. Prekės priimamos pagal pirkimo užsakyme nurodytą 
Incoterms® 2010 taisyklę nurodytoje prekių perdavimo vietoje prekių 
perdavimo pirkėjui metu. Prekių priėmimo metu pirkėjas patikrina prekių 
kiekio, taros, pakuotės, asortimento ir komplektiškumo atitikimą pirkimo 
užsakymui ir apie akivaizdžius neatitikimus praneša tiekėjui. Tuo atveju, 
jeigu vėliau nustatomi paslėpti prekių kiekio, taros, pakuotės, asortimento 
ar komplektiškumo neatitikimai, apie juos pirkėjas raštu praneša tiekėjui 
per protingą terminą nuo tokių neatitikimų nustatymo. 

9. Acceptance of the goods. The goods shall be accepted according to the 
Incoterms® 2010 rule indicated in the purchase order at the indicated 
place of transfer of the goods at the time of transfer of the goods to the 
buyer. At the time of acceptance of the goods the buyer shall examine the 
quantity, containers, packaging, range and complement of the goods to 
the purchase order and shall give a notice to the supplier about apparent 
mismatches. If later latent mismatches in the quantity, containers, 
packaging, range and complement of the goods are determined, the buyer 
shall give a written notice to the supplier about them within reasonable 
term from the determination of such mismatches. 

Prekių neatitikimo atveju pirkėjas turi teisę reikalauti tiekėjo perduoti 
trūkstamas prekes, pateikti tinkamoje taroje netinkamoje taroje pateiktas 
prekes, supakuoti netinkamai supakuotas prekes, pakeisti asortimento 
neatitinkančias prekes asortimentą atitinkančiomis, arba pakeisti 
nekomplektiškas prekes komplektiškomis; tai tiekėjas įsipareigoja atlikti 
savo sąskaita ir prekių priėmimo metu arba per šalių sutartą papildomą 
laikotarpį. Pirkėjas taip pat turi teisę į kitus pirkimo užsakymui taikomos 
teisės užtikrinamus teisių gynybos būdus, taip pat į jo nuostolių, patirtų dėl 
prekių neatitikimo, atlyginimą. 

In case of the mismatch of the goods the buyer shall have the right to 
request the supplier to transfer the missing goods, to provide the goods in 
appropriate containers, to appropriately package the goods, to replace the 
goods that do not comply with the range, or to replace the goods that are 
not complete; the supplier shall undertake to perform this at his own 
expense and at the time of acceptance of the goods or within additional 
period agreed between the parties. The buyer shall also have the right to 
other remedies available under the law applicable to the purchase order, 
as well as to the compensation of his losses sustained due to the mismatch 
of the goods. 

10. Prekių kokybės patikrinimas. Per 30 kalendorinių dienų nuo prekių 
priėmimo momento pirkėjas patikrina prekių kokybę ir apie akivaizdžius 
prekių kokybės trūkumus raštu praneša tiekėjui. Tuo atveju, jeigu vėliau 
nustatomi paslėpti prekių kokybės trūkumai, apie juos pirkėjas raštu 
praneša tiekėjui per protingą terminą nuo tokių neatitikimų nustatymo. 

10. Examination of quality of the goods. Within 30 calendar days from the 
moment of acceptance of the goods the buyer shall examine the quality of 
the goods and shall give a written notice to the supplier about apparent 
quality defects in the goods. If later latent defects in the quality of the 
goods are determined, the buyer shall give a written notice to the supplier 
about them within reasonable term from the determination of such 
defects. 

Prekių kokybės trūkumų atveju pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu 
reikalauti tiekėjo atsiimti netinkamos kokybės prekes ir grąžinti už jas 
pirkėjo sumokėtą kainą arba pakeisti netinkamos kokybės prekes tinkamos 
kokybės prekėmis; tai tiekėjas įsipareigoja atlikti savo sąskaita ir per šalių 
sutartą papildomą laikotarpį. Pirkėjas taip pat turi teisę į kitus pirkimo 
užsakymui taikomos teisės užtikrinamus teisių gynybos būdus, taip pat į jo 
nuostolių, patirtų dėl prekių kokybės trūkumų, atlyginimą. 

In case of the quality defects in the goods the buyer shall have the right at 
his own discretion to request the supplier to take back the goods of 
inappropriate quality and to return the price paid for them or to replace 
the goods of inappropriate quality with the goods of appropriate quality; 
the supplier shall undertake to perform this at his own expense and within 
additional period agreed between the parties. The buyer shall also have 
the right to other remedies available under the law applicable to the 
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purchase order, as well as to the compensation of his losses sustained due 
to the quality defects in the goods. 

11. Darbai ir paslaugos. Atliekami darbai ir teikiamos paslaugos 
nurodomos pirkimo užsakyme. Darbai atliekami ir paslaugos teikiamos 
pirkimo užsakyme nurodytoje vietoje. Nebent pirkimo užsakyme nurodyta 
kitaip, darbai atliekami ir paslaugos teikiamos iš tiekėjo medžiagos ir 
tiekėjo priemonėmis. Tiekėjui pirkėjo perduotų medžiagų ir priemonių 
atsitiktinio žuvimo ir sugedimo rizika visais atvejais tenka tiekėjui. Tiekėjas 
įsipareigoja suteikti pirkėjui visą informaciją apie atliekamus darbus ir 
teikiamas paslaugas. 

11. Works and services. The works performed and the services provided 
shall be indicated in the purchase order. The works shall be performed and 
the services shall be provided at the place indicated in the purchase order. 
Unless otherwise indicated in the purchase order, the works shall be 
performed and the services shall be provided using the materials and 
means of the supplier. The risk of loss of and damage to the materials and 
means transferred by the buyer to the supplier in all cases shall rest with 
the supplier. The supplier shall undertake to provide to the buyer all 
information about the works performed and services provided. 

Tiekėjas garantuoja, kad darbų ir paslaugų kokybė atitiks pirkimo 
užsakymą. Tuo atveju, jeigu darbų ir paslaugų kokybė pirkimo užsakyme 
nenurodyta, tiekėjas garantuoja, kad darbai ir paslaugos bus aukščiausios 
kokybės. Tiekėjas garantuoja, kad darbai ir paslaugos neturės paslėptų 
trūkumų. Tiekėjas taip pat garantuoja, kad darbai ir paslaugos atitiks 
pirkimo užsakymui taikomos teisės reikalavimus. 

The supplier warrants that the quality of the works and services shall 
comply with the purchase order. If the quality of the works and services is 
not indicated in the purchase order, the supplier warrants that the works 
and services shall be of the highest quality. The supplier warrants that the 
works and services shall be free from latent defects. The supplier also 
warrants that the works and services shall comply with the requirements 
of the law applicable to the purchase order. 

Nepriklausomai nuo darbų atlikimo ir paslaugų teikimo vietos, tiekėjas 
įsipareigoja laikytis pirkimo užsakymui taikomos teisės reikalavimų darbų 
atlikimo ir paslaugų teikimo metu, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, su 
darbuotojų sauga ir sveikata susijusių reikalavimų. Tiekėjas įsipareigoja 
perduoti pirkėjui informaciją apie darbų ir paslaugų rezultato naudojimą. 

Irrespective of the place of performance of works and provision of 
services, the supplier shall undertake to comply with the requirements of 
the law applicable to the purchase order at the time of performance of 
works and provision of services, including, but not limited to, with the 
requirements related to the safety and health of employees. The supplier 
shall undertake to transfer to the buyer information about the use of the 
result of works and services. 

Tiekėjas įsipareigoja atlyginti pirkėjui nuostolius, kuriuos pirkėjas patiria 
dėl netinkamos kokybės darbų ar paslaugų, taip pat nuostolius, kuriuos 
pirkėjas patiria dėl tiekėjo veiksmų ar neveikimo darbų atlikimo ar 
paslaugų teikimo metu. Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant raštu pranešti 
pirkėjui, jeigu jis sužino apie esamą arba galimą darbo ar paslaugų 
rezultato netinkamą kokybę. 

The supplier shall undertake to compensate to the buyer losses, which the 
buyer sustains due to the defective works or services, as well as losses, 
which the buyer sustains due to actions or inactions of the supplier at the 
time of performance of works or provision of services. The supplier shall 
undertake to immediately give a written notice to the buyer, if he 
becomes aware of the existing or probable defect in the results of works 
or services. 

Tiekėjas įsipareigoja iš anksto suderinti su pirkėju konkrečią darbų atlikimo 
ir paslaugų teikimo pradžios datą ir laiką. Nebent pirkimo užsakyme 
nurodyta kitaip, darbai atliekami ir paslaugos teikiamos viešai skelbiamu 
pirkėjo darbo laiku. 

The supplier shall undertake to coordinate with the buyer in advance the 
specific date and time for the commencement of performance of works 
and provision of services. Unless otherwise indicated in the purchase 
order, the works shall be performed and the services shall be provided 
during the publicly announced working hours of the buyer. 

Tiekėjas įsipareigoja darbus atlikit ir paslaugas suteikti ne vėliau kaip iki 
pirkimo užsakyme nurodytos darbų atlikimo ir paslaugų suteikimo termino 
pabaigos. Šio įsipareigojimo tinkamas vykdymas yra esminė pirkimo 
užsakymo sąlyga. Jeigu tiekėjas praleidžia darbų atlikimo ar paslaugų 
suteikimo terminą, pirkėjas visais atvejais turi teisę atsisakyti priimti darbų 
ar paslaugų rezultatą; šiuo atveju tiekėjas atlygina pirkėjui jo nuostolius. 

The supplier shall undertake to perform the works and to provide the 
services not later than until the end of the term for performance of works 
and for provision of services indicated in the purchase order. Duly 
performing this undertaking is an essential condition of the purchase 
order. If the supplier misses the term for performance of works and for 
provision of services, the buyer in all cases shall have a right to refuse to 
accept the result of works or services; in this case, the supplier shall 
compensate to the buyer his losses. 

Tiekėjui nustatyta tvarka neperdavus darbų ar paslaugų rezultato, tiekėjas 
moka pirkėjui 10 proc. pirkimo užsakyme nurodytos darbų ar paslaugų 
kainos dydžio netesybas (baudą), taip pat atlygina pirkėjui šias netesybas 
(baudą) viršijančius jo nuostolius. 

If the supplier does not transfer the result of works or services according 
to the determined order, the supplier shall pay to the buyer 10 percent 
penalty (forfeit) of the price of the works or services, and shall 
compensate to the buyer his losses exceeding such penalty (forfeit). 

Darbų ir paslaugų rezultatas perduodamas ir priimamas darbų atlikimo ir 
paslaugų suteikimo vietoje. Tiekėjas įsipareigoja iš anksto suderinti su 
pirkėju konkretų darbų ir paslaugų rezultato perdavimo datą bei laiką. 
Darbų ir paslaugų rezultato priėmimo metu pirkėjas patikrina darbų ir 
paslaugų rezultato kokybę, ir apie akivaizdžius kokybės trūkumus raštu 
praneša tiekėjui juos nurodant darbų ir paslaugų rezultato perdavimo-
priėmimo akte. Tuo atveju, jeigu vėliau nustatomi paslėpti darbų ar 
paslaugų rezultato kokybės trūkumai, apie juos pirkėjas raštu praneša 
tiekėjui per protingą terminą nuo tokių neatitikimų nustatymo. 

The result of works and services shall be transferred and accepted at the 
place of performance of works and provision of services. The supplier shall 
undertake to coordinate with the buyer in advance the specific date and 
time of transfer of the result of works and services. At the time of 
acceptance of the result of works and services the buyer shall examine the 
quality of the result of works and services, and shall give a written notice 
to the supplier about apparent quality defects by indicating them in the 
certificate of transfer and acceptance of the result of works and services. If 
later latent defects in the quality of the result of works and services are 
determined, the buyer shall give a written notice to the supplier about 
them within reasonable term from the determination of such defects. 

Darbų ar paslaugų rezultato kokybės trūkumų atveju pirkėjas turi teisę 
savo pasirinkimu reikalauti tiekėjo pašalinti kokybės trūkumus, arba atlikti 
darbą ar suteikti paslaugas iš naujo; tai tiekėjas įsipareigoja atlikti savo 
sąskaita ir per šalių sutartą papildomą laikotarpį. Pirkėjas taip pat turi teisę 
į kitus pirkimo užsakymui taikomos teisės užtikrinamus teisių gynybos 
būdus, taip pat į jo nuostolių, patirtų dėl darbo ir paslaugų rezultato 

In case of the quality defects in the results of works or services the buyer 
shall have the right at his own discretion to request the supplier to 
eliminate the quality defects, or to perform the works or provide the 
services anew; the supplier shall undertake to perform this at his own 
expense and during additional period agreed between the parties. The 
buyer shall also have the right to other remedies available under the law 
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kokybės trūkumų, atlyginimą. applicable to the purchase order, as well as to the compensation of his 
losses sustained due to the quality defects in the result of the works or 
services. 

Darbų ir paslaugų rezultato atsitiktinio žuvimo ir sugedimo rizika pereina 
pirkėjui nuo darbų ir paslaugų rezultato priėmimo momento. 

The risk of accidental loss of and damage to the result of works and 
services shall pass to the buyer from the moment of acceptance of the 
result of works and services. 

Darbų ir paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas šalių pasirašomas 
pirkėjui baigus darbų ir paslaugų rezultato kokybės patikrinimą. 

The certificate of transfer and acceptance of the result of works and 
services shall be signed by the parties when the buyer finishes the 
examination of quality of the result of works and services. 

Šios dalies nuostatos taikomos darbų atlikimui ir paslaugų teikimui tiek, 
kiek jos neprieštarauja tokių darbų ir paslaugų ypatumams. 

The terms of this part shall apply to the performance of works and 
provision of services to the extent they are not in conflict with the nature 
of such works and services. 

12. Prekių, darbų rezultato ir paslaugų rezultato kokybės garantija. 
Nebent pirkimo užsakyme nurodyta kitaip, prekėms, darbų rezultatui ir 
paslaugų rezultatui tiekėjas suteikia 2 metų kokybės garantiją. Kokybės 
garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių, darbų rezultato ir 
paslaugų rezultato priėmimo momento. 

12. Warranty of quality for the goods, for the result of works and 
services. Unless otherwise indicated in the purchase order, the supplier 
shall provide the warranty of quality of 2 years for the goods, the result of 
works and the result of services. The term of warranty of quality shall start 
to be calculated from the moment of acceptance of the goods, the result 
of works and the result of services. 

13. Prekių, darbų ir paslaugų kaina. Prekių, darbų ir paslaugų kaina 
nurodoma pirkimo užsakyme ir yra konkreti ir nekeičiama. Nebent Pirkimo 
užsakyme nurodyta kitaip, prekių, darbų ir paslaugų kaina nurodoma be 
pridėtinės vertės mokesčio (jei taikomas). Prekių kaina nurodoma 
atsižvelgiant į tai, kad prekės už nurodyta kainą bus pristatomos pagal 
pirkimo užsakyme nurodytą Incoterms® 2010 taisyklę nurodytoje prekių 
perdavimo vietoje. 

13. Price of the goods, works and services. The price of the goods, works 
and services shall be indicated in the purchase order and shall be definite 
and unchangeable. Unless otherwise indicated in the purchase order, the 
price of the goods, works and services shall be indicated without the value 
added tax (if applicable). The price of the goods shall be indicated 
considering that the goods for the indicated price shall be delivered 
according to the Incoterms® 2010 rule indicated in the purchase order at 
the indicated place of transfer of the goods. 

14. Mokėjimai. Pirkėjas už prekes, darbus ir paslaugas moka tiekėjui pagal 
tiekėjo išrašytas ir pirkėjui pateiktas sąskaitas-faktūras ar kitus mokėjimo 
dokumentus. Sąskaitos-faktūros ir kiti mokėjimo dokumentai privalo 
atitikti pirkimo užsakymą ir yra išrašomi ir pateikiami prekių, darbų 
rezultato ir paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo metu. 

14. Payments. The buyer shall pay for the goods, works and services to the 
supplier according to the invoices or other payment documents issued and 
submitted by the supplier to the buyer. The invoices or other payment 
documents must comply with the purchase order and shall be issued and 
submitted at the time of transfer and acceptance of the goods, the result 
of works and the result of services. 

Mokėjimai atliekami eurais per pirkimo užsakyme nurodytą terminą, kuris 
pradedamas skaičiuoti nuo sąskaitų-faktūrų ar kitų mokėjimo dokumentų 
išrašymo ir pateikimo dienos. Mokėjimai atliekami pavedimu į tiekėjo 
atsiskaitomąją sąskaitą. Mokėjimai pavedimu laikomi atliktais juos įskaičius 
į tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą. Už mokėjimo termino praleidimą tiekėjas 
turi teisę į pirkimo užsakymui taikomos teisės užtikrinamas palūkanas. 

The payments shall be made in euro within the term indicated in the 
purchase order, which shall start to be calculated from the day of the 
issuance and submission of the invoices or other payment documents. The 
payments shall be made by transfer to the settlement account of the 
supplier. The payments by transfer shall be considered as made, when 
they appear in the settlement account of the supplier. For the delay in 
payment the supplier shall have the right to interest available under the 
law applicable to the purchase order. 

15. Intelektinė nuosavybė. Teisės į intelektinės nuosavybės objektus, 
sukurtus iki pirkimo užsakymo priėmimo vykdyti, priklauso juos 
sukūrusioms šalims ir nėra perleidžiamos. Tiekėjas perleidžia pirkėjui teises 
į intelektinės nuosavybės objektus, kurie tiekėjo yra sukuriami vykdant 
pirkimo užsakymą. Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant raštu pranešti apie 
tokius intelektinės nuosavybės objektus ir neatlygintinai padėti pirkėjui 
tinkamai įforminti teisių perleidimą į tokius objektus. Atskiras atlygis už 
teisių į intelektinės nuosavybės objektus perleidimą tiekėjui nemokamas ir 
yra įskaičiuotas į prekių, darbų ar paslaugų kainą. Tiekėjas įsipareigoja 
atlyginti pirkėjui nuostolius, kuriuos pirkėjas patiria dėl to, jog tiekėjas 
pažeidė pirkėjo ar trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teises. 

15. Intellectual property. The rights to the objects of intellectual property, 
which were created until the acceptance of the purchase order to be 
carried out, shall rest with the parties that created them and shall not be 
transferred. The supplier shall transfer to the buyer the rights to the 
objects of intellectual property, which are created by the supplier by 
carrying out of the purchase order. The supplier shall undertake to 
immediately give a written notice to the buyer about such objects of 
intellectual property and gratuitously assist the buyer in duly documenting 
the transfer of the rights to such objects. Separate remuneration for the 
transfer of the rights to the objects of intellectual property shall not be 
paid to the supplier and shall be included in the price for the goods, works 
or services. The supplier shall undertake to compensate to the buyer 
losses, which the buyer sustains due to the infringement of the intellectual 
property rights of the buyer or of the third persons. 

16. Atsakomybė. Pirkėjo atsakomybė apribojama tiesioginiais nuostoliais 
(tiekėjo netiesioginiai nuostoliai pirkėjo nebus atlyginami), išskyrus 
atvejus, kai atsakomybė negali būti apribota pagal pirkimo užsakymui 
taikomą teisę. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už pirkimo užsakymo 
nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybių. 

16. Liability. The liability of the buyer shall be limited to direct losses (the 
buyer shall not be liable for indirect losses of the supplier), except in cases 
when the liability may not be limited under the law applicable to the 
purchase order. The parties shall be released from the liability for non-
performance or unduly performing the purchase order due to the 
circumstances of superior force (force majeure). 

17. Sutarties sudarymas, galiojimas ir pakeitimas (papildymas). Pirkimo 
užsakymu sudaroma sutartis (toliau – sutartis) laikoma sudaryta tiekėjui 
nustatyta tvarka priėmus vykdyti pirkimo užsakymą. Sutartis galioja iki 
visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis gali būti pakeista (papildyta) 
tik raštu.  

17. Conclusion, validity and amendment (supplement) of the agreement. 
The agreement concluded by the purchase order (hereinafter – the 
agreement) shall be considered to be concluded when the supplier accepts 
the purchase order to be carried out according to the determined order. 
The agreement shall be valid until full performance of liabilities of the 
parties. The agreement may be amended (supplemented) only in writing. 

18. Sutarties nutraukimas. Sutartis bet kurios iš šalių gali būti nutraukta 18. Termination of the agreement. The agreement may be terminated 
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vienašališkai (nesikreipiant į teismą) apie tai iš anksto raštu pranešus kitai 
šaliai ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki nutraukimo dienos, 
jeigu kita šalis ją iš esmės pažeidė. Sutartis taip pat gali būti nutraukta 
pirkimo užsakymui taikomos teisės nustatytais pagrindais ir tvarka, bei 
šalių susitarimu. Sutartis gali būti nutraukta tik raštu. 

unilaterally (by not applying to the court) by either party upon a prior 
written notice to the other party not later than 7 calendar days before the 
termination if the other party has made a material infringement thereof. 
The agreement may also be terminated according to the grounds and 
order determined by the law applicable to the purchase order, and by 
agreement of the parties. The agreement may be terminated only in 
writing. 

19. Pranešimai. Visi šalių pranešimai, susiję su pirkimo užsakymu ar jo 
vykdymu, siunčiami raštu. Pranešimų siuntimas naudojant elektroninį 
paštą yra laikomas tinkamu. 

19. Notices. All notices of the parties, related to the purchase order or 
carrying out thereof, shall be sent in writing. The use of e-mail for sending 
notices shall be considered acceptable. 

20. Konfidencialumas. Pirkimo užsakymo egzistavimo faktą ir pirkimo 
užsakymo turinį, taip pat visą informaciją, kuria pirkėjas perduoda tiekėjui 
pirkimo užsakymo pateikimo ar vykdymo metu, sudaro pirkėjo komercinė 
paslaptis (konfidenciali informacija), kurios slaptumą (konfidencialumą) 
tiekėjas įsipareigoja saugoti. Tiekėjas įsipareigoja naudoti pirkėjo 
komercinę paslaptį (konfidencialią informaciją) tik pirkimo užsakymui 
priimti vykdyti (jį atmesti) ir jį vykdyti. Pirkėjui pareikalavus raštu, tiekėjas 
įsipareigoja negrįžtamai sunaikinti pirkėjo komercinę paslaptį 
(konfidencialią informaciją), nebent tai prieštarautų pirkimo užsakymui 
taikomai teisei. 

20. Confidentiality. The fact of existence of the purchase order and the 
contents of the purchase order, as well as all information that is provided 
to the supplier by the buyer at the time of submission or carrying out of 
the purchase order, shall be considered as a commercial secret 
(confidential information) of the buyer, and the supplier shall undertake to 
protect its secrecy (confidentiality). The supplier shall undertake to use the 
commercial secret (confidential information) of the buyer only for the 
acceptance (rejection) of the purchase order to be carried out and for 
carrying it out. Upon written request of the buyer, the supplier shall 
undertake to irreversibly destroy the commercial secret (confidential 
information) of the buyer, unless this is inconsistent with the law 
applicable to the purchase order. 

21. Ginčų sprendimas ir taikoma teisė. Visi ginčai, kylantys iš pirkimo 
užsakymo ar su juo susiję, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka 
Lietuvos Respublikos teisme pagal registruotą pirkėjo buveinę, nurodytą 
pirkimo užsakyme. Pirkimo užsakymui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
Jungtinių Tautų Organizacijos 1980 m. balandžio 11 d. Konvencija dėl 
tarptautinio prekių pirkimo pardavimo sutarčių netaikoma. 

21. Dispute resolution and applicable law. All disputes arising from the 
purchase order or related thereto shall be resolved according to the order 
indicated in the legal acts in the court of the Republic of Lithuania 
according to the registered office of the buyer indicated in the purchase 
order. The law of the Republic of Lithuania shall be applicable to the 
purchase order. The United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods of 11 April 1980 shall not be applicable.  

22. Kalba. Pirkimo užsakyme aiškiai nurodyti dokumentai ir pirkimo 
užsakymas gali būti sudaryti arba lietuvių kalba, arba anglų kalba. 
Bendrosios sąlygos sudarytos lietuvių ir anglų kalbomis; esant neatitikimui 
tarp Bendrųjų sąlygų versijų anglų kalba ir lietuvių kalba pirmenybė 
suteikiama Bendrųjų sąlygų versijai lietuvių kalba. 

22. Language. The documents expressly indicated in the purchase order as 
well as the purchase order may be concluded either in Lithuanian language 
or English language. The General Terms and Conditions are concluded in 
Lithuanian and English languages; in case of discrepancies between the 
Lithuanian and the English language versions of the General Terms and 
Conditions, the preference shall be given to the Lithuanian language 
version of the General Terms and Conditions. 

23. Kitos sąlygos. Raštiškų susitarimų nuostatos, kurios yra specialiai kirtos 
pirkimo užsakymo dalykui, turi viršenybę prieš pirkimo užsakyme aiškiai 
nurodytų dokumentų nuostatas, pirkimo užsakymo nuostatas ir Bendrųjų 
sąlygų nuostatas. Pirkimo užsakyme aiškiai nurodytų dokumentų 
nuostatos turi viršenybę prieš pirkimo užsakymo nuostatas ir Bendrųjų 
sąlygų nuostatas. Pirkimo užsakymo nuostatos turi viršenybę prieš 
Bendrųjų sąlygų nuostatas. Pirkėjo atsisakymas pasinaudoti savo teise ar 
teisių gynybos būdu vienu atveju nebus laikomas tokios teisės ar teisių 
gynybos būdo atsisakymu kitu atveju. Pirkimo užsakymas panaikina visus 
ankstesnius šalių susitarimus dėl pirkimo užsakymo dalyko, išskyrus 
raštiškus susitarimus, kurie yra specialiai skirti pirkimo užsakymo dalykui. 

23. Other terms. The terms of written agreements, which specifically 
address the subject-matter of the purchase order, shall prevail over the 
terms of the documents expressly indicated in the purchase order, the 
terms of the purchase order and the terms of the General Terms and 
Conditions. The terms of the documents expressly indicated in the 
purchase order shall prevail over the terms of the purchase order and the 
terms of the General Terms and Conditions. The terms of the purchase 
order shall prevail over the terms of the General Terms and Conditions. 
The waiver of the buyer of his right or remedy in one instance shall not be 
considered as a waiver of such right or remedy in another instance. The 
purchase order shall cancel all previous agreements of the parties 
regarding the subject-matter of the purchase order, except written 
agreements, which specifically address the subject-matter of the purchase 
order. 
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