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BENDROSIOS SĄLYGOS

I SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Šioje Sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas įsipareigoja nupirkti pagrindinėje sutarties dalyje nurodytą grūdų, rapsų
arba sėklų (toliau Sutartyje –„grūdų“) kiekį, kurių kokybė atitinka nurodytus reikalavimus.
1.2. Leistina parduodamų grūdų kiekio paklaida nurodyta pagrindinėje Sutarties dalyje (toliau - ”Sutartyje”). Grūdai, kurių bendras svoris viršija Sutartyje nurodytą kiekį
daugiau negu numato paklaida, gali, tačiau neprivalo, būti nupirkti Pirkėjo šalių atskirai raštu sutartomis sąlygomis.
1.3. Pardavėjas patvirtina, kad parduodami grūdai yra:
1.3.1. išauginti fizinio ar juridinio asmens, registruoto Žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
1.3.2. išauginti augintojų, užsiregistravusių registruotų pašarų ūkio subjektų sąraše.
II GRŪDŲ PERDAVIMO TVARKA
2.1. Sutartą kiekį grūdų Pardavėjas pristato Pirkėjui autotransportu savo lėšomis, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip. Pristatymo adresas ir terminai nurodyti Sutartyje.
2.2. Pardavėjas įsipareigoja, kad pervežimui bus naudojamos tik švarios, sausos transporto priemonės. Jomis nebus vežamos jokios cheminės medžiagos, trąšos ir kita, kas
gali užteršti grūdus ir aliejines sėklas. Transporto priemonės turi apsaugoti krovinį nuo lietaus, drėgmės ir kenkėjų pervežimo metu, turi būti sandarios ir pritaikytos grūdinių
ir aliejinių kultūrų pervežimui.
2.3. Pardavėjui pristačius grūdus vėliau/anksčiau nei numatyta Sutartyje nurodytais terminais, Pirkėjas turi teisę atsisakyti nuo jų pirkimo, arba nupirkti grūdus pagal atskirą
Šalių susitarimą. Tokiu atveju Pardavėjo atžvilgiu taikomos V dalyje nustatytos sankcijos.
2.4. Grūdų perdavimas Pirkėjui įforminamas atitinkamu dokumentu (pvz.: važtaraščiu, Pirkėjo išrašyta PVM sąskaita-faktūra), kuris kartu laikomas grūdų priėmimoperdavimo aktu. Nuosavybės teisė į grūdus Pirkėjui pereina nuo jų perdavimo momento.
2.4.1. Grūdai priimami, nustatoma jų kokybė ir dokumentai įforminami Pirkėjo sąskaita.
2.5. Prieš priimant grūdus Pirkėjui pareikalavus Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui šių dokumentų nuorašus: įmonės registracijos pažymėjimo, ūkininko pažymėjimo;
PVM mokėtojo registracijos pažymėjimo, pažymos apie specialaus PVM apmokestinimo momento taikymą (FR0546), jeigu Pardavėjas ją pasirinko, bei VSGT pažymos
apie įtraukimą į įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą.
2.6. Kitos pristatymo sąlygos, jeigu tokių yra, nurodytos pagrindinėje sutarties dalyje.
III GRŪDŲ (RAPSŲ) KOKYBĖ IR KIEKIS
3.1. Pagal šią Sutartį parduodami grūdai turi atitikti Sutartyje nurodytus LST ir papildomus kokybės reikalavimus. Jei papildomai nurodyti reikalavimai nesutampa su LST,
viršenybė taikoma papildomiems kokybės reikalavimams.
3.2. Pardavėjas užtikrina, jog grūdai neviršija Fusarium, Alternaria, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium ir kitų mikroskopinių grybų gentimis užkrėstų grūdų
didžiausios teisės aktų leidžiamos koncentracijos.
3.3. Grūdai, neatitinkantys LST standartų ar Sutartyje nustatytų papildomų reikalavimų, gali būti Pirkėjo pasirinkimu grąžinami Pardavėjui (transporto išlaidas Pardavėjas
atlygina Pirkėjui per 7 dienas po PVM sąskaitos-faktūros išrašymo) arba perkami šalių atskirai raštu sutartomis sąlygomis.
3.4. Pristatytų grūdų kokybė nustatoma ir jie įkainojami ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, o salyklinių miežių ‒ ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Ėminiai imami ir
formuojami pagal LST EN ISO 24333 ar LST EN ISO 542 reikalavimus. Laboratorinis ėminys laikomas ne trumpiau kaip 24 val. po analizės, laiką skaičiuojant nuo kitos
paros 0.00 val.
3.5. Pretenzijas dėl grūdų (rapsų) kokybės nustatymo Pardavėjas turi teisę reikšti tik grūdų (rapsų) kokybę nustačiusiems nepriklausomiems ekspertams
(kontrolės/inspektavimo agentūroms). Pardavėjui nesutikus su nustatytais grūdų (rapsų) kokybės rodikliais, tyrimai pakartojami dalyvaujant Pardavėjui (Pardavėjas turi teisę
nesutikti su nustatytais kokybės rodikliais, todėl pageidavimą/prašymą pakartoti tyrimus Pardavėjas privalo pranešti raštu grūdų (rapsų) kokybę nustačiusiems
nepriklausomiems ekspertams (kontrolės/inspektavimo agentūroms) bei Pirkėjui tą pačią dieną, kurią buvo nustatyti kokybės rodikliai). Pardavėjui nesutinkant su
pakartotiniais tyrimais, ėminiai dalyvaujant Pardavėjui plombuojami ir Pardavėjas užplombuotus ir pagal aktą Šalių pasirašytus laboratorinius ėminius išsiunčia tyrimams
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijai (skyriui) arba Šalių susitarimu pasirinktai kitai
kompetentingai institucijai ne vėliau kaip per 48 val. nuo jų paėmimo (neįskaitant nedarbo dienų) (Pardavėjas turi teisę nesutikti su nustatytais pakartotinių tyrimų
rezultatais, todėl pageidavimą/prašymą išsiųsti ėminius Valstybinei augalininkystės tarnybai, Pardavėjas privalo raštu pranešti grūdų kokybę nustačiusiems
nepriklausomiems ekspertams (kontrolės/inspektavimo agentūroms) ir Pirkėjui tą pačią dieną, kurią buvo nustatyti kokybės rodikliai pakartotiniuose tyrimuose). Tyrimų
išlaidas apmoka neteisioji šalis. Jeigu Pardavėjas per nustatytą terminą nesikreipė į atitinkamą instituciją, laikoma, kad Pirkėjo laboratorijos (nepriklausomų ekspertų
(kontrolės/inspektavimo agentūros)) išvada galutinė ir neskundžiama.
3.6. Fizinio grūdų svorio perskaičiavimas į įskaitomąjį atliekamas atsižvelgiant į grūdų iškrovimo punkte taikomą metodiką, t.y. naudojant Diuvalio formulę arba už
kiekvieną drėgnumo ir šiukšlinių priemaišų procentą, viršijantį LST standartais nustatytus bazinius šių rodiklių procentus, pristatytų grūdų įskaitomasis svoris mažinamas
tuo pačiu procentų skaičiumi. Perskaičiuotas į bazinius rodiklius grūdų svoris vadinamas bazinių kondicijų svoriu (įskaitiniu svoriu) ir už jį apmokama Pardavėjui. Svorio
priskaičiavimas, kai drėgnio arba šiukšlinių priemaišų rodikliai geresni už bazinius, neatliekamas ir priemokos nemokamos.
3.7. Šalims yra žinoma, jog Pirkėjas yra sertifikuotas ISCC organizacijoje dėl biomasės tvarumo reikalavimų laikymosi, todėl Pardavėjas, sudarydamas šią sutartį,
įsipareigoja laikytis 2009.04.23 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/28/EB nurodytų reikalavimų ir sutinka būti audituojamas Pirkėjo ar kitų asmenų, kaip
tiekimo grandinės proceso dalyvis. Pardavėjas pareiškia, kad jam yra žinomi ISCC tvarumo reikalavimai, nustatyti procedūroje „ISCC 202 Sustainability requirements for
the production of biomasse V 2.3-EU“ ir įsipareigoja jų laikytis, taip pat Pardavėjas įsipareigoja laikytis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 38 str. numatytų
reikalavimų biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo kriterijams. Šalys susitaria, kad šis Sutarties punktas taikomas tuo atveju, kai Pardavėjas parduoda Pirkėjui rapsus,
kviečius ir/ar kvietrugius.
3.8. Pagal šią sutartį parduodami rapsai turi atitikti LST 1323:2006 techninių sąlygų tiekimo reikalavimus, be to natūralioje medžiagoje: aliejingumas – min 40%; sudegusios
sėklos- maks. 5%, drėgmė - max 8,5%, šiukšlės – maks 2%, gliukozinolatai – maks. 25 micromol/g, rūgštingumas – maks. 2%, eruko rūgštis – maks. 2%. Pagal šią sutartį
parduodami grūdai turi atitikti LST tiekimo kokybės reikalavimus, t.y. drėgmė – ne daugiau 14%, šiukšlinių priemaišų – ne daugiau 1 %, skalsių – ne daugiau 0,05 %.
Pardavėjas garantuoja, kad mikotoksinai neviršija ES numatytų standartų.
3.8.1. Nesilaikant 3.7 ir 3.8 papunkčiuose nustatytų reikalavimų gali būti taikomos nuoskaitos.
IV ATSISKAITYMO TVARKA
4.1. Pirkėjas sumoka Pardavėjui už parduotus grūdus Sutartyje nustatytomis kainomis (kainos nurodytos be PVM).
4.1.1. Pirkėjas jam pristatytų grūdų pirkimą įformina išrašydamas Pardavėjui PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį mokėjimo reikalavimo dokumentą.
4.1.2.Už nupirktus grūdus Pirkėjas atsiskaito per Sutartyje nustatytą laikotarpį, bet ne vėlesniais terminais, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
balandžio 6 d. nutarimu Nr. 393 „Dėl atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją ir jos įkainojimo terminų patvirtinimo“.
4.2. Pirkėjas su Pardavėju už parduotus grūdus atsiskaito mokėjimo pavedimu į Pardavėjo nurodytą sąskaitą banke per Sutartyje nurodytą terminą nuo grūdų perdavimo
dienos. Jeigu atsiskaitymo dieną Pardavėjas yra skolingas Pirkėjui, Pirkėjas iš mokėtinų sumų pirmiausia padengia Pardavėjo įsiskolinimus, o skirtumą sumoka Pardavėjui.
4.3. Šalių susitarimu už grūdus gali būti atsiskaityta ir kitaip – įskaitymo būdu pagal tarpusavio skolų suderinimo aktą ar kitą panašų dokumentą, kuriuo Šalys pareiškia savo
valią įskaityti abipuses skolas, susidariusias už avansu iš Pirkėjo gautas materialines vertybes, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją
įstatyme nustatytų reikalavimų.
4.4. Jeigu pristatyti grūdai viršija LST numatytas bazines kokybės, drėgnio, grūdinių priemaišų kiekio ir/ar šiukšlinių priemaišų kiekio rodiklių normas, Pardavėjas suteikia
Pirkėjui nuolaidą, kurios dydis apskaičiuojamas skirtumą tarp faktiškai nustatytų ir LST numatytų bazinės kokybės rodiklių normų dauginant iš Pirkėjui teikiamų džiovinimo
ir valymo įkainių. Šiomis nuolaidomis sumažinamos atitinkamos šioje Sutartyje nurodytos kainos.
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V ŠALIŲ TURTINĖ ATSAKOMYBĖ
5.1. Šalys susitaria, kad bet kuriai iš šalių Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis nepristačius/nepriėmus sutarto produkcijos kiekio, kaltoji Šalis kitai Šaliai sumokės
baudą – atlygins tiesioginius nuostolius dėl nepristatyto/nepriimto produkcijos kiekio pagal Sutartyje Šalių aptartas sąlygas.
5.2. Pardavėjas laiku neperdavęs ar Sutartyje numatytomis sąlygomis nepristatęs tinkamos kokybės grūdų Pirkėjui privalo per 10 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos
sumokėti Pirkėjui 30 proc. dydžio baudą, skaičiuojamą nuo laiku neperduotų/nepristatytų grūdų kiekio vertės, bei atlyginti Pirkėjui visus jo dėl to patirtus nuostolius.
5.3. Pirkėjas, neatsiskaitęs už grūdus Sutartyje nurodytais atsiskaitymo terminais, moka pavėluoto mokėjimo palūkanas bei išieškojimo išlaidų kompensaciją,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 12 straipsnio nuostatomis, bet ne mažiau, nei 0,02 proc. nuo visos neapmokėtos
sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Tokio paties dydžio delspinigiai skaičiuojami Pardavėjui jam pažeidus šios sutarties 5.1. ir 5.4 punktų nuostatas.
5.4. Šalys susitaria ir pareiškia, kad šioje Sutartyje nurodytos baudos atitinka minimalius neįrodinėtinus Šalių nuostolius ir negali būti mažinamos.
5.5 Jeigu Pardavėjas nepristato ar pristato mažiau grūdų (rapsų) nei numatyta šioje Sutartyje, Pirkėjas per 45 kalendorines dienas nuo Sutartyje nurodyto termino pabaigos,
turi teisę nepristatytą grūdų (rapsų) kiekį įsigyti savo nuožiūra iš trečiųjų asmenų, o Pardavėjas privalo Pirkėjui kompensuoti kainų skirtumą, jeigu iš trečiųjų asmenų
įsigyjamų grūdų (rapsų) kaina yra didesnė nei ta, kuri buvo sutarta su Pardavėju. Pardavėjas pareiškia, kad sutinka su kainomis, už kurias Pirkėjas įsigis grūdus (rapsus) iš
trečiųjų asmenų ir pretenzijų dėl galimo kainų skirtumo įsipareigoja nereikšti. Pirkėjas raštu informuoja Pardavėją, kokio dydžio kainų skirtumą jis privalo sumokėti. Kainų
skirtumą Pardavėjas privalo Pirkėjui sumokėti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo dienos. Kainos skirtumo sumokėjimas, neatleidžia Pardavėjo nuo
šios sutarties 5.1 punkte numatytų baudų apmokėjimo.
5.6. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo
kontroliuoti ir numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure). Nenugalimos jėgos aplinkybėmis
laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos
(force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d.
nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.
5.6.1. Šalis, siekianti įrodyti nenugalimos jėgos aplinkybes privalo pateikti kitai Šaliai visus su tuo susijusius bei įrodančius dokumentus.
Šalis, negalinti vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti kitai Šaliai apie susidariusias aplinkybes ir jų įtaką sutarties įvykdymui.
Jeigu Šalis per nurodytą terminą pranešimo neišsiunčia, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši faktiškai patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo.
Lokalūs nepalankūs hidrometeorologiniai reiškiniai, kurie neatitinka Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“, nelaikomi nenugalimos jėgos (force majeure) reiškiniais.
VI KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
6.1. Pardavėjas atsakingai pareiškia, jog pagal šią Sutartį parduodami grūdai nėra areštuoti, įkeisti, tretieji asmenys nėra pareiškę pretenzijų į juos, teisminių ginčų dėl jų
nevyksta ir jų disponavimas nėra kaip kitaip apsunkintas.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja neįkeisti, neparduoti, nepristatyti grūdų (rapsų) kitiems asmenims, nesudaryti su trečiaisiais asmenimis jokių sandorių, kurie apsunkintų arba
darytų negalimu įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymą. Pardavėjas įsipareigoja informuoti trečiuosius asmenis, siekiančius įgyti bet kokias teises į šioje sutartyje
nurodytus grūdus (rapsus), apie jo prisiimtus įsipareigojimus pagal šią sutartį. Jeigu Pardavėjas su trečiaisiais asmenimis sudarys sutartis, kurios kliudys ar darys negalimu
šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų tinkamą įvykdymą, bus preziumuojama, kad tretieji asmenys buvo nesąžiningi nes žinojo, kad jų sudarytos sutartys pažeidžia Pirkėjo
teises ir tokiu atveju Pirkėjas taikys LR CK 6.66 str. 1 ir 2 dalyse numatytas nuostatas. Pardavėjui pažeidus šio punkto nuostatas, jis įsipareigoja kompensuoti visus Pirkėjo
patirtus nuostolius.
6.3. Pardavėjas užtikrina, kad parduodami grūdai (rapsai) yra užauginti laikantis visų teisės aktuose keliamų reikalavimų, įskaitant ir 2009 balandžio 23 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2009/28/EB bei Pirkėjui pareikalavus, įsipareigoja per tris darbo dienas pateikti visus tai patvirtinančius dokumentus. Pardavėjui
neįvykdžius reikalavimo pateikti šiuos dokumentus, Pirkėjas Pardavėjui gali taikyti šios sutarties 5.1 punkte numatyto dydžio baudą, kuri skaičiuojama nuo viso sutartyje
numatyto parduoti grūdų (rapsų) kiekio kainos.
6.3.1. Pardavėjas neprieštarauja, kad prekės būtų įkeistos trečiajai šaliai.
6.4. Sutarties šalys patvirtina, jog šios sutarties sąlygos nėra standartinės, sutartis nėra sudaryta prisijungimo būdu, o visos Sutarties sąlygos yra aptartos ir nustatytos
lygiateisių abipusių derybų būdu, atsižvelgiant į abiejų šalių pageidavimus bei siūlomus pakeitimus. Pardavėjas patvirtina, kad visas sutarties sąlygas supranta, su jomis
sutinka ir jos išreiškia tikrąją jo valią.
6.5. Pirkėjo skoliniai įsipareigojimui bei kiti mokėjimai fiksuojami eurais.
6.6. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik raštišku abiejų Šalių susitarimu.
6.7. Sutartis, nepasibaigus jos galiojimo terminui, gali būti nutraukta tik abiejų Šalių susitarimu.
6.8. Ginčai sprendžiami derybų būdu, nepavykus susitarti per 30 kalendorinių dienų – ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Šalys susitaria dėl
sutartinio teismingumo, t.y. visi šalių ginčai bus sprendžiami Vilniaus miesto apylinkės teisme, o ginčo sumai viršijus 43.500 Eur – Vilniaus apygardos teisme, taikant
Lietuvos Respublikos teisę.
6.9. Pardavėjas patvirtina, kad visos Sutarties sąlygos buvo aptartos ir pilnai jam išaiškintos prieš pasirašant Sutartį. Pardavėjas visas sutarties sąlygas supranta, su jomis
sutinka ir jos išreiškia tikrąją jo valią.
6.10. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki joje nurodytų prievolių pilno įvykdymo.
6.11. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai sutarties Šaliai.
6.12. Šalys susitaria, kad tik abiejų šalių pasirašyta Sutartis pasikeičiant faksimiliniu ryšiu ar elektroniniu paštu išsiųstomis kopijomis turi juridinę galią šalims.
6.13. Šalys susitaria, kad nedelsiant viena kitą informuos apie aplinkybes, trukdančias arba neleidžiančias vykdyti įsipareigojimų, derins priemones joms pašalinti.
6.14. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata prieštarauja įstatymams ar dėl kokios nors priežasties pripažįstama negaliojančia, ji nedaro negaliojančia likusių Sutarties
nuostatų. Tokiu atveju Šalys pakeis negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga nuostata, kuri, kiek tai įmanoma, turės tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji
sąlyga.
6.15. Pardavėjas pareiškia, kad jam yra žinoma, kad po šios sutarties sudarymo Pirkėjas sudarys grūdų pardavimo sutartis su trečiosiomis šalimis ir supranta, kad tinkamas
šioje sutartyje numatytų sąlygų vykdymas Pirkėjui turi esminę reikšmę ir yra tiesiogiai susijęs su Pirkėjo įsipareigojimų įvykdymu trečiosioms šalims. Pardavėjui dalinai ar
visiškai nevykdant šios Sutarties, Pirkėjas negalės tinkamai įvykdyti įsipareigojimų savo klientams, todėl patirs nuostolių, už kuriuos bus pilnai atsakingas Pardavėjas, kuris
šia Sutartimi įsipareigoja visus juos atlyginti Pirkėjui.
6.16. Pardavėjas sąmoningai sutinka, kad UAB ,,Agrosfera” turi teisę tvarkyti Pardavėjo asmens duomenis, Uždarosios akcinės bendrovės „Agrosfera“ asmens duomenų
tvarkymo taisyklės nurodytais tikslais ir atvejais.
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