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BENDROSIOS UŽSAKYMO SALYGOS 
 
UAB #PHILIP MORRIS LIETUVA# (toliau vadinama # Pirkìjas#) pateikus užsakyma dìl 
prekiu ir/ar paslaugu pirkimo (toliau- Užsakymas), o Užsakyme nurodytai imonei (toliau 
vadinama #Tiekìjas#) priìmus Užsakyma ir 
per 3 dienas ji pasirašius ir gražinus Pirkìjui faksu ar el. paštu, arba perdavus Užsakyme 
nurodytas Prekes / suteikiant Paslaugas Pirkìjui, Šalys patvirtina, jog Pirkìjas ir Tiekìjas 
susitaria: 
1. Tiekìjas pareiškia, kad jis turi visas reikiamas licencijas, sertifikatus, atestatus ir kitokius 
leidimus, suteikiancius teise parduoti Prekes / teikti Paslaugas nurodytas Užsakyme. Tiekìjas 
pareiškia, kad Prekìs nìra ikeistos, 
nìra areštuotos ar nìra kito nuosavybìs teisìs suvaržymo i jas. Tiekìjas taip pat garantuoja, 
kad Prekìs ir Paslaugos atitinka reikalaujama specifikacija pagal Užsakyma, neturi jokiu 
dizaino, medžiagos defektu ar trukumu, 
yra saugios ir tinkamos naudoti komerciniams tikslams. Tiekìjas taip pat pareiškia, kad Prekìs 
ir Paslaugos nepažeidžia ir ateityje nepažeis jokiu patentu, autoriniu teisiu, prekìs ženklo ar 
kitu intelektinìs nuosavybìs teisiu 
bei kitu treciuju šaliu teisiu, iskaitant bet neapsiribojant teisìmis, kylanciomis iš nesažiningos 
konkurencijos istatymu ar istatymu, ginanciu žmogaus teises, iskaitant bet neapsiribojant 
asmens atvaizdo apsauga. Tiekìjas taip 
pat garantuoja, jog Paslaugos bus teikiamos ir Prekìs bus pagamintos, pakuojamos ir 
ženklinamos laikantis visu tokioms Prekìms/Paslaugoms taikomu istatymu, teisìs aktu, 
pramonìs kodeksu bei atitiks gamintojo ir 
vartotojo šalies (-iu) gamybos, platinimo ir naudojimo standartus. 
2. Tiekìjas pristato Prekes / suteikia Paslaugas pirkimo Užsakyme nurodytu (-ais) terminu (-
ais) ir salygomis. Jei Tiekìjas Užsakyme nustatytu terminu ir salygomis nepateikia Prekiu ar 
nebaigia teikti Paslaugu, Tiekìjas 
privalo sumokìti Pirkìjui 0.02% dydžio delspinigius nuo Užsakymo sumos už kiekviena 
uždelsta diena. Jei toks vìlavimas trunka ilgiau nei 14 (keturiolika) dienu, Pirkìjas be jokiu 
isipareigojimu ir atsakomybìs gali atšaukti 
savo Užsakyma ir ši susitarima. Tokiu atveju Pirkìjas nìra atsakingas ir neturi jokiu 
isipareigojimu Tiekìjui dìl Prekiu ir Paslaugu, dìl kuriu Užsakymas ir šis susitarimas buvo 
nutrauktas, išskyrus tai, kad Pirkìjas leis 
Tiekìjui pasiimti Prekes Pirkìjo nustatytu laiku ir vietoje, jei už jas Pirkìjas dar neatsiskaites ir 
neturi poreikio pasilikti sau. Pirkìjas turi teise suteikti papildomo laiko Prekiu pristatymui / 
Paslaugu suteikimui, neatsisakydamas 
teisìs reikalauti nuostoliu atlyginimo iš Tiekìjo. 
3. Tiekìjas privalo užtikrinti, kad visos Prekìs, kurios yra pavojingos dìl ju cheminìs sudìties, 
yra tinkamai pažymìtos atitinkamais ispìjamaisiais ženklais, taip pat paženklintos pagal kitus 
privalomus, taikytinus 
reikalavimus. Tiekìjas privalo pateikti Pirkìjui tarptautiniu mastu pripažinta aprašyma visoms 
užsakomoms pavojingoms cheminìms medžiagoms ir prekìms: MSDL (Medžiagu saugos 
duomenu lapas). 
4. Tiekìjas atsako už butinu saugos darbe reikalavimu vykdyma pristatant Prekes / teikiant 
Paslaugas bei už tu reikalavimu nesilaikymo pasekmes. Jeigu Prekìs / Paslaugos teikiamos 
Pirkìjo patalpose ar teritorijoje, 
Tiekìjas isipareigoja laikytis visu su tuo susijusiu teisìs aktu reikalavimu, taip pat visu Pirkìjo 
nustatytu saugos ir kitu instrukciju bei užtikrinti, kad šiu instrukciju ir Pirkìjo atsakingu 
darbuotoju nurodymu laikytusi Tiekìjo 
darbuotojai. 
5. Nuosavybìs teisì i Prekes / Paslaugu rezultata bei ju atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika 
pereina Pirkìjui po to, kai Tiekìjas perduoda Prekes /Paslaugu rezultata Pirkìjui Užsakyme 
nurodytu adresu per Užsakyme 
nurodyta termina bei pristatymo salygas, ir Pirkìjas pilnai atsiskaito už pristatytas Prekes / 
suteiktas Paslaugas. 
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6. Visas Prekiu atvežimo išlaidas - transportavimo, draudimo, tinkamo ipakavimo, perdavimo 
# apmoka Tiekìjas, nebent Prekiu Užsakyme butu nurodyta kitaip ir tai butu patvirtinta Pirkìjo 
ir Tiekìjo. 
7. Jeigu Tiekìjas pristato daugiau Prekiu ar suteikia daugiau Paslaugu, nei nurodyta 
Užsakyme, per 7 (septynias) dienas Pirkìjas gali atsisakyti tokiu Prekiu / Paslaugu ir tokiu 
atveju Pirkìjas nìra atsakingas ir neturi jokiu 
papildomu isipareigojimu Tiekìjui ar kitam treciajam asmeniui, išskyrus tai, kad jis leis Tiekìjui 
pasiimti Prekes Pirkìjo nustatytu laiku ir nurodytoje vietoje, jei Pirkìjas neturi poreikio ju 
pasilikti. Tokiu atveju Tiekìjas privalo 
atsiimti Prekes iš Pirkìjo per Pirkìjo nurodyta laika. Tiekìjui neatsiìmus Prekiu nurodytu laiku, 
Pirkìjas turi teise gražinti jas Tiekìjui Tiekìjo saskaita. 
8. Prekiu / Paslaugu Užsakyme nurodytas Užsakymo numeris turi buti pažymìtas visuose 
dokumentuose ir korespondencijoje, susijusioje su šiuo Užsakymu ar Prekìmis / 
Paslaugomis. 
9. PVM saskaitos-fakturos ne vìliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo ju išrašymo dienos, turi 
buti siunciamos Pirkìjui elektroniniu paštu iš patvirtinto Tiekìjo elektroninio pašto adreso, PDF 
formatu, siunciamo laiško temoje 
nurodant Tiekìjo pavadinima bei saskaitos numeri. PVM saskaitos-fakturos siunciamos 
Pirkìjui šiuo elektroninio pašto adresu: PMLietuva_invoice@pmi.com. 
10. Pirkìjas privalo sumokìti už Prekes / Paslaugas per 60(šešiasdešimt) dienu nuo saskaitos 
gavimo dienos, nebent Užsakyme yra nustatytos ir abieju šaliu patvirtintos kitokios 
apmokìjimo salygos. Bet kuriuo atveju, 
apmokìjimas vykdomas tik gavus tinkamai išrašyta Tiekìjo saskaita. Pirkìjas turi teise 
išskaityti iš Tiekìjui mokìtinos sumos (ar jos dalies) visus nuostolius (iskaitant, bet 
neapsiribojant netesybomis (baudos, delspinigiai)), 
kuriuos Pirkìjas patiria dìl netinkamo Tiekìjo isipareigojimu pagal ši susitarima vykdymo. 
11. Jeigu parduotos Prekìs / suteiktos Paslaugos neatitinka kokybìs ar kitu salygu ar 
susitarimu, papildomai prie istatymais nustatytu teisiu Pirkìjas turi teise savo pasirinkimu per 
30 (trisdešimt) dienu nuo Prekiu gavimo / 
Paslaugu suteikimo pateikus rašytini pranešima Tiekìjui,(i) atsisakyti Užsakymo ir šio 
susitarimo visiškai ar iš dalies, ir/arba (ii) pareikalauti, kad Tiekìjas neatlygintinai per nurodyta 
papildoma termina pašalintu Prekiu / 
Paslaugu trukumus arba atlygintu Pirkìjo išlaidas jiems ištaisyti, jei šiuos trukumus imanoma 
pašalinti ,ir/arba (iii) reikalauti sumažinti Prekiu / Paslaugu kaina, arba (iv) reikalauti, kad 
Prekìs / Paslaugos butu pakeistos 
tinkamos kokybìs tos pacios rušies Prekìmis / Paslaugomis, jei tai objektyviai imanoma ir 
pagrista. 
12. Šis susitarimas ir bet kokia su juo susijusi informacija laikoma konfidencialia ir nei viena 
šalis negali jos atskleisti tretiesiems asmenims be kitos šalies išankstinio rašytinio sutikimo. 
Tiekìjas isipareigoja laikyti griežtai 
konfidencialia visa gauta ar susižinota informacija, susijusia su Pirkìju ar su juo susijusiomis 

imonìmis, taip pat visa informacija susijusia su Pirkìjo ar su juo susijusiu imoniu produkcija 

bei veikla.  

13. Tiekìjo teisìs ir isipareigojimai yra išimtinai susije su Tiekìju ir kitam asmeniui gali buti 
perduoti tik esant išankstiniam rašytiniam Pirkìjo sutikimui. 
14. Šios nurodytos salygos bei terminai pakeicia visus kitus ankstesnius žodinius ar raštiškus 
šaliu susitarimus. Šis susitarimas gali buti pakeistas ir/ar papildytas tik raštišku abieju šaliu 
pasirašytu susitarimu, susijusiu su 
konkreciu Prekiu / Paslaugu Užsakymu. 
15. Šiame susitarime #susijusi imonì# reiškia bet koki asmeni, firma ar kompanija, kuris (kuri) 
kontroliuoja Pirkìja, yra kontroliuojama (-i) Pirkìjo arba yra bendrai kontroliuojama su Pirkìju.  
16. Nedelsiant, pagal pirma pareikalavima, ir be jokiu salygu ir išlygu, Tiekìjas kompensuos 
Pirkìjui bet kokius nuostolius (iskaitant ir netiesioginius), žala, pretenzijas, kaštus ir išlaidas, 
kuriuos patyrì Pirkìjas ir/ar kitas 
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susijes asmuo dìl to, kad Tiekìjas nevykdì ir/ar netinkamai vykdì savo isipareigojimus. Pirkìjas 
privalo per 10 (dešimt) darbo dienu nuo Prekiu pristatymo / Paslaugu suteikimo, informuoti 
Tiekìja apie akivaizdžiai matomus 
Prekiu / Paslaugu kokybìs trukumus, atsiradusius ne dìl Pirkìjo kaltìs. Terminas Pirkìjui 
pareikšti pretenzijas Tiekìjui dìl kitu Prekiu / Paslaugu trukumu yra neribotas. 
17. Užsakomos Prekìs turi buti pristatomos / Paslaugos turi buti teikiamos adresu Vilniaus pl. 
16, LT-94104, Klaipìda, Lietuva, nebent kitas adresas yra nurodytas Užsakyme ir yra 
patvirtintas Pirkìjo ir Tiekìjo. 
18. Ši susitarimas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais. Bet kokie gincai, 
kylantys iš šio susitarimo ar susije su šio susitarimo keitimu, nutraukimu ar igyvendinimu, 
kuriu neimanoma išspresti per protinga 
laiko tarpa derybu keliu, sprendžiami Lietuvos Respublikos istatymu nustatyta tvarka 
Lietuvos Respublikos teismuose Vilniuje. 
19. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po viena kiekvienai Šaliai. Abu 
egzemplioriai turi vienoda teisine galia. Esant susitarimui sudarytam lietuviu ir anglu kalba, 
kilus gincams dìl teksto aiškinimo, pirmenybì 
teikiama tekstui lietuviu kalba. 
 
Tiekìjas šiuo pripažista ir sutinka su visomis viršuje nurodytomis Bendrosiomis 

užsakymo salygomis, o taip pat ir salygomis, nurodytomis Užsakyme ir kituose su 

Užsakymu susijusiuose dokumentuose. 


