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SUTARTIES BENDROJI DALIS  
Galioja nuo 2020-09-17 

 
UAB „ELME MESSER LIT“ (toliau – Pardavėjas) ir Pirkėjas, 
nurodytas Specialiojoje dalyje, sudaro šią Sutartį (toliau – 
Sutartis): 
1. Sutarties dalykas 
1.1. Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka prekes 
(toliau – Prekės) pagal specifikaciją. Jei teikiamos papildomos 
paslaugos (pvz. transportavimo, priežiūros), joms irgi taikomos 
Sutarties nuostatos ir Pardavėjo kainoraštis. 
1.2. Prekių naudojimui ar saugojimui reikalingą įrangą 
(balionus, konteinerius arba ryšulius (monoblokus)) Pardavėjas 
Pirkėjui, esant galimybei, pasiūlo išsinuomoti (toliau – Įranga) 
laikinam Pirkėjo, kaip nuomininko, naudojimui. Įranga visu 
nuomos laikotarpiu ir jam pasibaigus išliks Pardavėjo 
nuosavybe. 
1.3. Prekių pirkimas ir pardavimas, taip pat Įrangos 
nuoma vyksta pagal Pirkėjo pateiktą ir Pardavėjo priimtą 
užsakymą bei atitinkamus dokumentus ir specifikacijas 
(sąskaitas, važtaraščius, priėmimo aktus). 
2. Užsakymų, Prekių ir Įrangos priėmimo-perdavimo 
tvarka 
2.1. Pirkėjas patvirtina, kad bet kuris asmuo, žinantis 
Sutarties numerį ir prisistatęs Pirkėjo atstovu, turi teisę Pirkėjo 
vardu užsakyti Prekes, o visi asmenys, kurie Pardavėjo ar 
Pirkėjo patalpose ar teritorijoje priima prekes, pasirašo 
dokumentus, turi teisę atlikti tokius veiksmus be specialių 
dokumentų ar atskiro įgaliojimo ir laikoma, kad jie veikia Pirkėjo 
vardu. Pardavėjas gali, tačiau neprivalo paprašyti tokio asmens 
pateikti darbuotojo pažymėjimą ar kitą atstovavimą patvirtinantį 
dokumentą. 
2.2. Pirkėjas pateikia Prekių užsakymus Pardavėjui ne 
vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Prekių pristatymo 
dienos. Pirkėjui užsakymą pateikus po 12 val. laikoma, jog 
užsakymas gautas po to einančią darbo dieną. Užsakyme turi 
būti nurodytas Pirkėjo pavadinimas, atstovo vardas, pavardė ir 
pareigos, tikslus Prekių pristatymo adresas (jei skiriasi nuo 
nurodyto Specialiojoje dalyje), Prekių pavadinimas ir 
pageidaujamas kiekis, pageidaujamas pristatymo laikas. 
2.3. Pirkėjas gali atšaukti Prekių užsakymą raštu 
pranešęs Pardavėjui ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) val. iki 
Pirkėjo nurodyto pageidaujamo prekių pristatymo laiko, 
priešingu atveju Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo 
atlyginti Prekių pakrovimo ir transportavimo išlaidas. 
2.4. Jeigu Prekių pristatymas vykdomas Pardavėjo 
transportu, Pirkėjas privalo užtikrinti tinkamą Pardavėjo 
krovininio transporto įvažiavimą į Pirkėjo teritoriją bei 
privažiavimą prie Prekių iškrovimo vietos. Pirkėjas privalo 
užtikrinti Prekių iškrovimą pristatymo vietoje. Pirkėjas 
įsipareigoja savo rizika ir kaštais iškrauti pristatytas Prekes ne 
vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo jų pristatymo. 
2.5. Prekės laikomos pristatytomis nuo tada, kai šalių 
darbuotojai pasirašo perdavimo aktą arba krovinio važtaraštį. 
Pirkėjas negali pateikti pretenzijų Pardavėjui dėl užsakymo ir 
Prekių tiekimo, asortimento, kiekio bei kainos, nebent prekių 
pristatymo dokumentuose jie įvardijami. Jei Pirkėjo prekių 
pristatymo dokumentuose nurodyti trūkumai yra pagrįsti, 
Pardavėjas Pirkėjui pateikia trūkstamą arba su trūkumais 
susijusių Prekių dalį per protingą terminą. Nuo prekių perdavimo 
Pirkėjui pereina visa Prekių atsitiktinio žuvimo ir sugedimo rizika. 
2.6. Dėl Sutartyje nenumatytų pristatymo sąlygų 
susitariama žodžiu. Tikslus Prekių pristatymo laikas nuo 
pageidaujamo gali skirtis 2 (dviem) valandomis. Jei tikslus 
pristatymo laikas skiriasi nuo pageidaujamo daugiau nei 2 
(dviem) val. Pardavėjas įsipareigoja apie tai įspėti Pirkėją 
žodžiu. 

2.7. Jei Prekės yra suskystintos dujos, jų kiekis nustatomas 
remiantis apskaitos prietaiso sumontuoto autocisternoje 
parodymais arba sveriant autocisterną Pirkėjo turimomis arba 
kitomis tam tinkamomis svėrimo priemonėmis prieš Prekių 
išpylimą bei po Prekių išpylimo ir laikant, kad gautas svorių 
skirtumas yra lygus pristatytų Prekių svoriui. 
2.8. Suskystintų dujų tiekimą organizuoja Pardavėjas 
remdamasis Pirkėjo prognozuotomis dujų suvartojimo 
apimtimis. Pardavėjas šių Prekių tiekimą organizuoja savo 
nuožiūra, automatiškai elektroniniu būdu kontroliuojant dujų 
likutį talpoje, o prieš eilinį Prekių tiekimą pristatymo laiką 
suderina su Pirkėjo atstovu, tačiau ne vėliau kaip prieš 24 
(dvidešimt keturias) valandas iki numatomo pristatymo laiko. 
2.9. Pirkėjas garantuoja, kad pateiktas pildymui dujų balionas 
ar kita talpa buvo eksploatuojami vadovaujantis ADR/RID 2013 
direktyvos reikalavimais ir Gabenamųjų slėginių įrenginių 
techninio reglamento reikalavimais ir juose nėra pašalinių 
teršalų, degiųjų/sprogiųjų medžiagų bei tepalų. 
2.10. Prekės keičiamos ar grąžinamos tik išimtiniais atvejais ir 
tik šalių susitarimu. 
2.11. Pardavėjas įsiskolinimo valdymo ir mokumo vertinimo 
tikslais turi teisę gauti Pirkėjo ir (ar) jo atstovo asmens duomenis 
iš trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant iš oficialių 
registrų, Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų, duomenų 
valdytojų, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, 
skolų išieškojimo įmonių ir kitų trečiųjų asmenų. 
3. Prekių pardavimo ir Įrangos nuomos kaina, kainų 
keitimas ir mokėjimo tvarka 
3.1. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti Prekių, 
Įrangos nuomos arba kitų paslaugų kainą, jei Pirkėjui apie tai 
pranešama prieš 30 (trisdešimt) dienų. Pardavėjas siunčia 
naujus kainoraščius arba pranešimą registruotu paštu į Pirkėjo 
buveinę arba Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei 
Pirkėjas nesutinka su kainų koregavimais, Pirkėjas turi teisę 
apie tai pranešti Pardavėjui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų 
nuo kainoraščio arba pranešimo išsiuntimo. Pirkėjui atsisakius 
patvirtinti naujas kainas, Pardavėjas turi teisę atsisakyti Prekių 
pristatymo įsigaliojus naujoms kainoms bei reikalauti nedelsiant 
grąžinti Įrangą. Jei Pirkėjas nepateikia tokio atsisakymo, 
laikoma, kad Pirkėjas sutiko su naujomis kainomis. Kainų 
patikslinimai įsigalioja pranešime apie kainos patikslinimą 
nurodytą dieną, bet ne anksčiau kaip per 30 (trisdešimt) dienų 
nuo pranešimo Pirkėjui išsiuntimo dienos. 
3.2. Pirkėjas už Prekes, Įrangos nuomą ir kitas 
paslaugas sumoka pagal Pardavėjo pateiktas PVM sąskaitas-
faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM 
sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Remiantis PVMĮ 79 str. 11 
d. nuostatomis, Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas sąskaitas 
faktūras gali pateikti ir elektroniniu būdu, persiunčiant sąskaitas 
faktūras Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Tuo atveju, jei 
sąskaita faktūra siunčiama paštu, taikomas 2,00 EUR + PVM 
mokestis siuntimo paštu išlaidoms padengti.  
3.3. Apie netikslumus Pardavėjo sąskaitoje, Pirkėjas 
privalo pranešti Pardavėjui per 3 (tris) darbo dienas nuo 
atitinkamos sąskaitos gavimo, o to nepadaręs Pirkėjas vėliau 
netenka teisės reikšti pretenzijas. 
3.4. Pirkėjas už Prekes, Įrangos nuomą ir kitas 
paslaugas sumoka tokiu būdu: 
3.4.1. mokėjimu į Pardavėjo sąskaitą, esančią 
“Swedbank”, AB (HABALT22), sąskaitos numeris 
LT587300010070417811. Mokėjimo nurodyme Pirkėjas turi 
nurodyti atitinkamos sąskaitos numerį ir kitą informaciją, 
reikalingą apmokėjimui; 
3.4.2. grynaisiais pinigais Pardavėjo darbuotojui. 
3.5. Mokėjimas atliekamas eurais. 
4. Šalių pareigos ir atsakomybė 
4.1. Bet kuri šalis, neįvykdžiusi savo įsipareigojimų 
pagal šią Sutartį, yra atsakinga už kitai šaliai už pastarosios 
patirtus tiesioginius nuostolius. 
4.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nebetaikyti 
nuolaidos, jeigu Pirkėjas pavėlavo laiku atsiskaityti ilgiau nei 15 
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(penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutartyje numatyto 
apmokėjimo termino. 
4.3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) 
proc. delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną 
vėlavimo dieną. 
4.4. Netesybų sumokėjimas neatleidžia nuo 
įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo. 
4.5. Pardavėjas yra atsakingas už pristatytų Prekių 
kokybę pagal teisės aktų reikalavimus. 
4.6. Pirkėjas įsigyja Prekes savo gamybiniams/ 
ūkiniams tikslams bei poreikiams ir įsipareigoja jas naudoti tik 
pagal Prekių tikslinę paskirtį, laikydamasis visų saugumo 
reikalavimų. 
4.7. Pardavėjas neatsako už patvirtinto užsakymo 
neįvykdymą, jei tuo metu neturi atitinkamų Prekių. Apie tai, kaip 
galėdamas greičiau informuoja Pirkėją. 
4.8. Pardavėjas išsaugo nuosavybės teisę į Prekes tol, 
kol Pirkėjas visiškai sumokės už Prekes, laikydamasis šios 
Sutarties nuostatų. Neapmokėtos Prekės negali tapti įkeitimo 
(įskaitant įmonės hipoteką bei turtinių kompleksų įkeitimą), ar 
kitokio turto suvaržymo objektu, ir Pirkėjo kreditoriai negali 
priversti vykdyti išieškojimo iš jų. 
4.9. Kol Pardavėjas išsaugo Prekių nuosavybę, Pirkėjas turi 
teisę parduoti Prekes tik vykdydamas įprastą komercinę veiklą. 
4.10. Pardavėjas turi teisę neperduoti Pirkėjui Prekių, jei: 
4.10.1. Pirkėjas viršijo Pardavėjo nustatytą kredito limitą. 
Pardavėjas turi teisę vienašališkai nuspręsti dėl Specialiojoje 
dalyje nurodyto kredito limito pakeitimo ar panaikinimo; 
4.10.2. pakartotinai nesilaikyta mokėjimo terminų; 
4.10.3. Pirkėjas neįvykdė bent vienos iš šios Sutarties sąlygų. 
4.11. Jeigu Pirkėjo atžvilgiu inicijuojama ar pradedama 
nemokumo procedūra, Pirkėjas neturi teisės trečiosioms šalims 
perleisti Prekių, kurios pagal šią Sutartį yra Pardavėjo 
nuosavybė. 
4.12. Jei Pirkėjas vėluoja atlikti bet kokius mokėjimus arba 
Pardavėjas sužino apie galimą Pirkėjo negalėjimą vykdyti pagal 
Sutartį prisiimtų finansinių įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę 
be išankstinio įspėjimo toliau teikti Prekes tik padengus visus 
įsipareigojimus ir apmokėjus avansą ir pareikalauti nedelsiant 
grąžinti pristatytas, tačiau neapmokėtas Prekes ir Įrangą. 
Pardavėjas neprivalo pateikti paaiškinimų Pirkėjui, be to, 
Pardavėjas neprivalo mokėti Pirkėjui kompensacijos. 
4.13. Jeigu Pirkėjas ilgiau nei 1 (vieną) valandą nuo prekių 
pristatymo momento Pirkėjui nesuteikia galimybės Pardavėjui 
iškrauti pristatytas Prekes, nepriima pristatytų Prekių ar 
neperduoda pakaitinių tuščių balionų ar kitų talpų, tai 
Pardavėjas turi teisę reikalauti apmokėti už transporto prastovas 
po 15 (penkiolika) eurų be PVM už kiekvieną papildomai 
prastovėtą 30 minučių intervalą. 
5. Įrangos nuomos sąlygos 
5.1. Pardavėjas užtikrina, kad Įranga jos perdavimo 
Pirkėjui metu atitinka privalomas technines sąlygas ir esamus 
standartus. 
5.2. Įrangos perdavimas patvirtinamas krovinio 
važtaraščiu (jis yra ir Įrangos priėmimo – perdavimo aktas). Jei 
pasirašytame važtaraštyje nenurodyta kitaip, laikoma, kad 
Pardavėjas perdavė, o Pirkėjas priėmė, Įrangą naudojimui be 
trūkumų. 
5.3. Pirkėjas privalo mokėti už Įrangos nuomą pagal 
Sutarties nuostatas visą laikotarpį nuo Įrangos gavimo iki 
grąžinimo dienos. 
5.4. Pirkėjas atsiskaito už Įrangos nuomą 
apmokėdamas Pardavėjo sąskaitas. 
5.5. Pirkėjas, nuomodamasis Įrangą, įsipareigoja su ja 
elgtis atsargiai ir laikytis visų techninių specifikacijų. Jei Įranga 
sugadinama ir dėl to neatitinka techninių specifikacijų, Pirkėjas 
padengia visas su jos remontu susijusias išlaidas. 
5.6. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo darbuotojų 
saugos standartų ir techninių reglamentų laikymąsi dirbant su 
Įranga. Pirkėjas turi transportuoti Įrangą tik tam tinkamu 
transportu (jei neužsakoma transportavimo paslauga), naudoti 
Įrangą pagal jos paskirtį, griežtai laikantis teisės aktų 

reikalavimų, šios Sutarties sąlygų, naudojimosi instrukcijų bei 
Pardavėjo rekomendacijų, įskaitant, užtikrinti, kad Įrangoje 
nebūtų pašalinių teršalų, degiųjų / sprogiųjų medžiagų bei 
tepalų. 
5.7. Jei Pirkėjas Pardavėjo pareikalavimu per 3 (tris) 
dienas negali parodyti Pardavėjui Įrangos buvimo vietos, Įranga 
laikoma prarasta, o Pirkėjas privalo nedelsdamas sumokėti 
Pardavėjui baudą nurodytą priėmimo akte. Jei bauda 
nenurodyta pristatymo dokumentuose, bauda nustatoma pagal 
galiojantį Priedą, o jei ir jame nėra nurodyta, tai yra lygi 230,00 
eurų  už balioną, 330,00 eurų su už konteinerį ir  4300,00 eurų 
už ryšulio vienetą. Aukščiau nurodyta bauda nekeičiama 
nepriklausomai nuo Įrangos nusidėvėjimo ir neatsižvelgiama į 
buhalterinę Įrangos vertę. 
5.8. Pirkėjui griežtai draudžiama: 
5.8.1. savavališkai taisyti, derinti, modifikuoti ir pildyti 
Įrangą; 
5.8.2. perduoti (įskaitant laikinam naudojimui) Įrangą 
trečiajai šaliai be raštiško Pardavėjo sutikimo. 
5.9. Įvykus bet kokio pobūdžio Įrangos gedimui, 
Pirkėjas turi nedelsiant pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu ir 
telefonu. 
5.10. Įrangos eksploatacijos metu įvykus gedimui, 
neleidžiančiam toliau eksploatuoti Įrangos, Pardavėjas 
įsipareigoja atlikti Įrangos remonto darbus savo sąskaita, jei 
gedimas įvyko dėl Pardavėjo kaltės. Pirkėjas tokio remonto 
laikotarpiu nemoka nuomos mokesčio, tačiau jokie kiti Pirkėjo 
nuostoliai nėra atlyginami. 
5.11. Jeigu Pirkėjas savarankiškai arba pasitelkdamas trečiąją 
šalį atlieka Įrangos remonto ar derinimo darbus ar paaiškėja 
faktas, kad Įranga buvo užpildyta ne Pardavėjo tiekiamomis 
dujomis be išankstinio raštiško suderinimo su Pardavėju, 
Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui 290,00 EUR dydžio baudą 
ir prisiima visišką atsakomybę už tokios Įrangos ir/ar Įrangos 
dujų atsiradusią bet kokią žalą Pardavėjui, Pirkėjui ar bet kuriam 
trečiajam asmeniui, taip pat tokiu atveju nėra taikoma Pardavėjo 
suteikiama Įrangos kokybės garantija. 
5.12. Po Įrangos perdavimo Pirkėjui, pastarasis visiškai ir pilnai 
atsako už bet kuriuos Įrangos pažeidimus, gedimus, Įrangos 
padarytą žalą Pirkėjo atstovams ir/ar bet kuriems tretiesiems 
asmenims (išskyrus atvejus, jei įrodoma, kad tai nutiko dėl 
Pardavėjo kaltės) ir privalo atlyginti Pardavėjui visas Įrangos 
remonto, transportavimo išlaidas ir kitus nuostolius, o jei Įranga 
iš dalies ar visiškai sugadinta ar prarasta (praradimo atveju 
nepriklausomai nuo to, ar Pirkėjas dėl to yra kaltas) – sumokėti 
Pardavėjui baudą, numatytą perdavimo dokumentuose, o jei ten 
nenumatyta, tai pagal galiojantį Priedą, o jei ir jame nėra 
nurodyta, tai lygią 230,00 eurų už balioną, 330,00 eurų už 
konteinerį ir 4300,00 eurų už ryšulio vienetą. Įranga laikoma 
visiškai sugadinta, jei jos remonto išlaidos viršija 75% Įrangos 
vertės. Aukščiau nurodyta bauda nekeičiama nepriklausomai 
nuo Įrangos nusidėvėjimo ir neatsižvelgiama į buhalterinę 
Įrangos vertę. 
5.13. Nutraukus Sutartį ar pasibaigus jos galiojimo laikui, 
Pirkėjas ne vėliau nei paskutinę Sutarties galiojimo dieną 
grąžina Įrangą Pardavėjui (tokios būklės bei sudėties, kokios ji 
buvo perdavimo dieną, atsižvelgiant į normalų jos 
nusidėvėjimą). Jei Pirkėjas neįvykdė šių įsipareigojimų, 
Pardavėjas turi teisę laikyti Įrangą visiškai prarasta ir atitinkamai 
išrašyti sąskaitą faktūrą Pirkėjui. Iki šios sąskaitos apmokėjimo 
Įrangos nuosavybė lieka Pardavėjui. 
5.14. Pirkėjui vėluojant grąžinti Įrangą daugiau kaip 5 (penkias) 
dienas, Pardavėjas įgyja teisę patekti į Pirkėjo teritoriją ir 
pasiimti Įrangą. Tokiu atveju Pirkėjas privalo atlyginti Įrangos 
transportavimo ir visas kitas Pardavėjo išlaidas. 
6. Taikytina teisė ir ginčai 
6.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji turi būti aiškinama pagal 
Lietuvos Respublikos teisę. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties 
ar su ja susiję, išimtinai sprendžiami Lietuvos Respublikos 
teismuose pagal Pardavėjo buveinės adresą. 
6.2. Pirkėjui nevykdant finansinių įsipareigojimų pagal 
šią Sutartį ir šio pažeidimo neištaisius per 10 (dešimt) dienų po 
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įspėjimo pateikimo dienos, Pardavėjas turi teisę (i) Pirkėjo 
asmens duomenis perduoti asmenims, vykdantiems skolų 
administravimą ar išieškojimą arba tvarkantiems jungtines 
skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo ir 
įsiskolinimo valdymo tikslais (tokiu atveju Pardavėjas perduos 
tik tuos asmens duomenis, kurie yra minimaliai reikalingi 
minėtiems tikslams pasiekti, įskaitant vardą, pavardę, adresą, 
asmens kodą, skolos sumą, skolos atsiradimo datą ir skolos 
susidarymo pagrindą), (ii) pavesti skolų administravimą ir 
išieškojimą trečiajai šaliai arba pasitelkti trečiosios šalies 
paslaugas skolai administruoti ar išieškoti, o išlaidas, susijusias 
su trečiosios šalies paslaugomis, įsipareigoja apmokėti Pirkėjas. 

7. Asmens duomenų apsauga  
7.1. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 
Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 
(toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais 
teisės aktais. 
7.2. Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu Šalys, taip 
pat jų darbuotojai ir (arba) atstovai vieni kitiems pateikė arba 
pateiks savo ir savo darbuotojų ir (arba) atstovų, o taip pat kitų 
fizinių asmenų asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, 
gyv. vietos adresą, pareigas, telefono Nr., el. pašto adresą, 
banko atsiskaitomosios sąskaitos Nr.) Pardavėjas taip pat 
tvarko Sutarties sudarymo ir vykdymo duomenis: sutarties 
dalykas ir kitos sutarties sąlygos, sąskaitų faktūrų, krovinių, 
CMR važtaraščių duomenys, atsiskaitymų informacija, 
informacija apie sutartinių įsipareigojimų vykdymą, sutarties 
pažeidimus ir kt. Pirkėjui atsisakius pateikti duomenis, 
Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį. 
7.3. Šalys, kaip duomenų valdytojai, nepriklausomai 
viena nuo kitos tvarko 7.2 punkte nurodytus duomenis šiais 
tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais: (a) dėl Sutarties 
sudarymo ir įsipareigojimų pagal ją vykdymo; (b) joms taikomų 
teisės aktų reikalavimų vykdymo; (c) teisėto intereso (santykių 
palaikymui, teisių gynimui).  
7.4. Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas šiais 
teisiniais pagrindais: a) tvarkyti duomenis būtina siekiant 
įvykdyti sutartį, kai Sutarties Šalis yra duomenų subjektas 
(BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas); b) tvarkyti duomenis 
būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė 
prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas); c) tvarkyti 
duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba 
trečiosios šalies interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 
7.5. 7.2 punkte nurodyti asmens duomenys bus Šalių 
saugomi tiek, kiek reikia tikslams, kuriais asmens duomenys 
buvo renkami ir tvarkomi pasiekti arba kiek yra numatyta 
taikytinuose teisės aktuose.  
7.6. Šalys 7.2 punkte nurodytus asmens duomenis gali 
pateikti šiems duomenų gavėjams: kitiems su Pardavėju ir 
Pirkėju susijusiems asmenims, duomenų centrų ir debesų 
kompiuterijos paslaugų teikėjams, programinės įrangos 
tiekėjams ir programinę įrangą prižiūrintiems asmenims ir kitų 
paslaugų teikėjams, kai tai būtina Sutarčiai vykdyti, taip pat 
kompetentingoms valstybės institucijoms. 
7.7. Duomenų subjektai informuojami, jog turi šias 
teises: susipažinti su tvarkomais jų asmens duomenimis ir/ar 
reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius 
duomenis; BDAR numatytais atvejais nesutikti su asmens 
duomenų tvarkymu ir/ar reikalauti ištrinti asmens duomenis arba 
apriboti jų tvarkymą; reikalauti perduoti asmens duomenis kitam 
duomenų valdytojui arba pateikti juos tiesiogiai fiziniam 
asmeniui patogia forma; teikti prašymus skundus, pranešimus 
ar prašymus sutartyje nurodytais Šalių rekvizitais bei gauti 
atsakymą per vieną mėnesį nuo pateikimo dienos; pateikti 
skundą dėl BDAR ir susijusių teisės aktų pažeidimų Valstybinei 
duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, LT-10312 
Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas ada@ada.lt. 
7.8. Šalys įsipareigoja visus fizinius asmenis, kurių 
asmens duomenis perduoda viena kitai, prieš perduodamos jų 
duomenis, informuoti apie jų asmens duomenų perdavimą kitai 

Šaliai dėl Sutarties sudarymo ir vykdymo, supažindinti su šiame 
straipsnyje nurodyta informacija 
8.  Baigiamosios nuostatos 
8.1. Esant prieštaravimų tarp Bendrosios dalies ir 
Specialiosios dalies, pirmenybė teikiame Specialiajai daliai. 
8.2. Šalių korespondencija vykdoma adresais ir el. 
pašto adresais, kaip nurodyta toliau, ir laikoma, kad Šalys 
laiškus gavo paštu (per tris dienas) arba el. paštu (tą pačią 
dieną, jei darbo dieną gauta iki 16:00, o kitu atveju – kitą darbo 
dieną), jei  toks laiškas buvo išsiųstas nurodytu adresu arba el. 
pašto adresu. Jei Šalys turi kelis filialus, Šalys visus 
dokumentus, susijusius su Prekių pristatymu ir apmokėjimu, 
pateikia vienam juridiniam asmeniui, neskirstant jų į filialus. 
8.3. Nė viena Šalis neatsako už įsipareigojimų pagal šią 
Sutartį nevykdymą dėl nekontroliuojamų aplinkybių, įskaitant, 
bet neapsiribojant, gaisru, karu, pilietiniais neramumais, 
administracinių ar įstatyminių aktų trukdžius, negalėjimą 
pristatyti ir gauti prekes.  
8.4. Šalys susitaria, kad šios Sutarties nuostatos ir visa 
šioje Sutartyje minima informacija, taip pat informacija, kurią 
viena šalis perdavė kitai, ar kuri šaliai tapo žinoma vykdant šios 
Sutarties nuostatas, įskaitant informaciją, susijusią su gamyba, 
technologiniais procesais bei „know-how“, ataskaitas, 
techninius ir ekonominius pasiūlymus, laikoma konfidencialia. 
Šalys sutinka laikytis konfidencialumo principo ir įsipareigoja be 
išankstinio kitos šalies rašytinio sutikimo neatskleisti jokiai 
trečiai šaliai konfidencialia laikomos informacijos, išskyrus 
atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai, ar tai 
būtina siekiant įgyvendinti šia Sutartimi prisiimtus 
įsipareigojimus. Tokiu atveju šalis turi apsiriboti tik būtinos 
tokiam reikalavimui įgyvendinti informacijos atskleidimu ir 
nedelsiant raštu pranešti apie informacijos atskleidimą kitai 
šaliai. 
8.5. Pasirašius šią Sutartį visos ankstesnės sutartys, 
susirašinėjimai, žodiniai susitarimai, susiję su Sutarties dalyku, 
netenka galios. 
8.6.  Jei Pirkėjas įsigyja prekes iš Pardavėjo nutraukus 
Sutartį, o šalys nesudarė naujos sutarties, tada pristatymo, 
apmokėjimo ir kt. įsipareigojimus šalys vykdo šioje Sutartyje 
nustatyta tvarka. 
8.7. Šalis įsipareigoja informuoti kitą šalį apie bet kokius 
šioje Sutartyje nurodytos informacijos pasikeitimus, įskaitant 
įgaliotus atstovus, adresą ir el. pašto adresą.  
8.8. Sutartis yra neterminuota ir įsigalioja nuo 
pasirašymo dienos. 
8.9.  Jei kuri nors iš šalių pažeidžia Sutarties sąlygas, 
kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei kaltoji šalis 
neištaiso pažeidimo per 5 (penkias) darbo dienas nuo 
pranešimo apie Sutarties nutraukimą išsiuntimo. 
8.10. Ši Sutartis sudaroma ir pasirašoma 2 (dviem) 
egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. 
8.11. Jei kuri nors iš šios Sutarties nuostatų netenka 
galios, likusios šios Sutarties nuostatos lieka galioti. 
8.12.. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta raštišku šalių 
susitarimu, išskyrus priedus, kuriuos vienašališkai įspėjęs prieš 
30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vienašališkai gali keisti 
Pardavėjas. 
8.13. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu 
arba vienos iš šalių iniciatyva raštu įspėjus kitą šalį ne vėliau 
kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki numatomo nutraukimo dienos. 
Jeigu Sutartį ketina nutraukti Pirkėjas, pastarasis iki Sutarties 
nutraukimo dienos privalo būti visiškai atsiskaitęs su Pardavėju. 
Pardavėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį įspėjęs prieš 5 
(penkias) dienas, jei Pirkėjas ilgiau nei 14 (keturiolika) dienų 
vėluoja atlikti bet kokį mokėjimą pagal Sutartį. 
8.14. Šalys susipažino su Sutarties turiniu, kuriame 
pateiktas visas šalių susitarimas ir išreiškiama jų valia, todėl 
šalys sutinka su visomis Sutarties nuostatomis ir patvirtina tai 
savo parašu.
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