Grūdų įsigijimo sutartis Nr.
25.08.2019
Pirkėjas

Pardavėjas

,
pagal sutartį Nr.

,
pagal sutartį Nr.

Pavadinimas
Buveinės adresas
Biuro adresas
PVM mokėtojo kodas (jeigu yra)
Įmonės registracijos numeris
Banko sąskaitos numeris

Įgaliotasis atstovas

Kontaktinis telefonas
Kontaktinis el. paštas

Atsižvelgiant į tai, kad:
(A) ir Pirkėjas, ir Pardavėjas yra Klientas, kuriam suteikta teisė naudoti Platformą, siekiant sudaryti Sandorį;
(B) viena Šalis įkėlė į Platformą Skelbimą, o kita Šalis priėmė šį Skelbimą, Pirkėjas ir Pardavėjas laisva valia,
tarpusavyje sudaro tokio turinio Sutartį.

1. Terminai
1.1. AgroPlatforma – UAB „Agro Platforma“, bendrasis registracijos code 305148657, juridinis adresas: J.Savickio g. 4, LV01108, Vilnius, el. pašto adresas: info@agroplatforma.lt
1.2. Autorizacijos įrenginys – įrenginys, kuris gauna Telefono numeriu nusiųstą Autorizacijos kodą.
1.3. Autorizacijos kodas – su Elektroniniu dokumentu susieta skaitmenų kombinacija, identifikuojanti Elektroninio
dokumento siuntėją – Naudotoją – ir patvirtinanti Sandorį bei kitus veiksmus. Autorizacijos kodą sudaro „AgroPlatforma“ ir
nusiunčia kiekvienam Naudotojui individualiai į Autorizacijos įrenginį.
1.4. Bazinis drėgnis – drėgnio kiekis Prekėje, neviršijantis priede Nr. 1 nurodytos maksimalios vertės.
1.5. Bazinės priemaišos – atliekų priemaišos Prekėje, neviršijančios priede Nr. 1 nurodytos maksimalios vertės.
1.6. Sandoris – dviejų Klientų (Šalių) susitarimas dėl grūdų pirkimo, sudaromas naudojant Platformą.
1.7. Elektroninis dokumentas – su Platformos tarpininkavimu sukurtas duomenų rinkinys, patvirtintas Autorizacijos kodu.
1.8. Elektroninis parašas – su Elektroniniu dokumentu susijęs duomenų rinkinys, identifikuojantis Elektroninio dokumento
siuntėją – Naudotoją – ir patvirtinantis svarbiausių Elektroninio dokumento duomenų autentiškumą.

1/7

1.9. Fiksacijos mėnuo – Sutarties priede Nr. 1 nurodytas Prekių biržos kainos mėnuo.
1.10. Fiksacijos mėnesio galiojimo terminas – kalendorinio mėnesio prieš Fiksacijos mėnesį 25 d. (imtinai) 17:00 val. Latvijos
laiku.
1.11. Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, sudaręs Platformos sutartį su „AgroPlatforma“.
1.12. Naudotojas – fizinis asmuo, kuris pagal Taisykles turi teisę naudotis Platforma savo vardu ar kaip Kliento įgaliotas
asmuo Kliento vardu.
1.13. Sutartis – šis Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimas dėl grūdų pirkimo.
1.14. Taisyklės – Platformos naudojimo taisyklės.
1.15. Paslaugos – „AgroPlatformos“ paslaugos, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) Skelbimų dėjimą, Prekių kainų fiksaciją,
informacijos teikimą, ir kitos elektroninės paslaugos.
1.16. Pardavėjas – apibrėžtas Sutarties įvadinėje dalyje.
1.17. Pirkėjas – apibrėžtas Sutarties įvadinėje dalyje.
1.18. Platforma – „AgroPlatformos“ sukurti ir prižiūrimi tinklalapiai, pateikiami iš vieno domeno www.agroplatforma.lt ir
suteikiantys galimybę Klietui naudotis Paslaugomis. Platformos valdymo programinės įrangos nereikia įdiegti į Naudotojo
įrenginį (kompiuterį, išmanųjį telefoną), ji integruota interneto naršyklėje.
1.19. Platformos sutartis – „AgroPlatformos“ ir Kliento susitarimas dėl Paslaugų naudojimo. Be to, Platformos sutarties
turinį sudaro šalių susitarimas ir Taisyklės, kurie laikomi neatskiriama jos dalimi.
1.20. Šalis – Pirkėjas arba Pardavėjas, kiekvienas atskirai.
1.21. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas, abu kartu..
1.22. PVM – pridėtinės vertės mokestis.
1.23. Prekė – „AgroPlatformos“ prekių kataloge nurodyta prekė, su kuria Šalys atlieka pirkimo ar pardavimo veiksmus pagal
Sutarties taisykles.
1.24. Prekės kainos formulė – Sutarties priede Nr. 1 nurodyta Prekės kainos, kurią sudaro Prekių biržos kaina ir Prekių
premija, apskaičiavimo formulė, dėl kurios Šalys susitaria sudarydamos Sutartį.
1.25. Prekių premija – kaina, kuria padidinama ar sumažinama Prekių biržos kaina, atsižvelgiant į Prekės kokybę ar kitus
Šalių nustatytus kriterijus.
1.26. Prekės kainos fiksacija – Prekės kainos nustatymas taikant Prekių biržos kainą šia Sutartimi ir Taisyklėmis nustatyta
tvarka.
1.27. Prekių birža – „EURONEXT Paris“.
1.28. Prekių biržos kainos – „EURONEXT Paris“ publikuoti Prekės kainos pasiūlymai (vertimas anglų kalba – „bid“), prieinami
Platformoje.
1.29. Skelbimas – Naudotojo parengtas ir publikuoti patvirtintas informacijos rinkinys apie Sandorį, kurį Klientas nori
sudaryti su kitu Klientu.
1.30. Telefono numeris – Platformos sutartyje nurodytas telefono numeris, kurį Klientas ar Naudotojas naudoja, kad
identifikuotų save ir atliktų veiksmus Platformoje.

2. Sutarties objektas
2.1. Pardavėjas pagal šios Sutarties taisykles parduoda ir pristato Pirkėjui, o Pirkėjas perka iš Pardavėjo Prekę, kuri nurodyta
Sutarties priede Nr. 1.
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3. Prekės kaina
3.1. Prekei nustatoma bazinė kaina 100 EUR už toną be PVM, kuri gali būti pakeista pagal Sutarties taisykles.
3.2. Prekės kaina perskaičiuojama taikant Prekės kainos fiksaciją ir Prekės kainos formulę.
3.3. Be Prekės kainos, Pirkėjas moka Pardavėjui ir atitinkamą PVM (jeigu taikomas) pagal galiojančius tarifus. Prekės
pristatymo išlaidos įtraukiamos į Prekės kainą.

4. Prekės kokybė
4.1. Prekė turi būti geros būklės, švari, genetiškai nemodifikuota, be nebūdingo kvapo ir pelėsio. Užteršimas javų kenkėjais
ir toksinėmis medžiagomis neleistinas.
4.2. Minimalūs prekės kokybės kriterijai nurodyti Sutarties priede Nr. 1.
4.3. Jeigu atliekų priemaišos viršija Sutarties priede Nr. 1 nurodytą maksimalią vertę (Bazinės priemaišos), Pirkėjas
perskaičiuoja svorį pagal grūdų atliekų perskaičiavimo formules. Priemaišų kiekis nustatomas Pirkėjo laboratorijoje.
4.4. Jeigu drėgnio kiekis viršija Sutarties priede Nr. 1 nurodytą maksimalią vertę (Bazinis drėgnis), Pirkėjas perskaičiuoja
svorį pagal grūdų drėgnio perskaičiavimo formules. Prekės drėgnis nustatomas Pirkėjo laboratorijoje.
4.5. Jeigu Prekės kokybė, įskaitant priemaišų kiekį ir drėgnį, neatitinka Sutarties reikalavimų, Šalys imasi vieno iš toliau
nurodytų veiksmų:
4.5.1. Pirkėjas vienašališkai atsisako priimti nekokybišką Prekę, ji laikoma nepristatyta, o Pardavėjas moka Pirkėjui
netesybas pagal Sutarties 10.3 punkto taisykles;
4.5.2. Šalys susitaria dėl Prekės išvalymo, džiovinimo ar kitų veiksmų, atliekamų siekiant pašalinti nustatytus Prekės
trūkumus. Tokiu atveju Pardavėjas sumoka Pirkėjui už Prekės trūkumų pašalinimą;
4.5.3. Šalys susitaria dėl kitos, kokybiškos Prekės pristatymo.

5. Pristatymo taisyklės
5.1. Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui apie pasirengimą priimti Prekę bent prieš 3 (tris) darbo dienas iki Prekės pristatymo
ir Sutarties priede Nr. 1 nurodyto Prekės pristatymo termino pabaigos.
5.2. Pardavėjas, gavęs Sutarties 5.1 punkte minimą Pirkėjo pranešimą, perduoda Pirkėjui Prekę Sutarties priede Nr. 1
nurodytoje vietoje ir susitartu laiku.
5.3. Prekės pristatymo vietą Pirkėjas gali keisti, apie tai pranešdamas Pardavėjui bent prieš 1 (vieną) dieną iki Prekės
pristatymo dienos. Pakeista Prekės pristatymo vieta turi būti atitinkamos Sutarties priede Nr. 1 nurodytos pristatymo vietos
– miesto ar savivaldybės – ribose. Šalys gali susitarti dėl Prekės pristatymo į vietą, esančią už Sutarties priede Nr. 1 nurodyto
miesto ar savivaldybės ribų.
5.4. Prekė pristatoma kartu su Prekės pervežimo važtaraščiu.
5.5. Prekės pervežimo važtaraštyje turi būti nurodyta bent tokia informacija:
5.5.1. siuntėjas;
5.5.2. gavėjas;
5.5.3. išsiuntimo adresas;
5.5.4. pristatymo vietos adresas;
5.5.5. prekių vežėjas (transporto priemonės valstybinis registracijos numeris, transporto priemonės vairuotojo vardas,
pavardė);
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5.5.6. prekės kiekis;
5.5.7. pristatymo data;
5.5.8. Prekės kokybė
5.6. Pagal Prekės pervežimo važtaraštį Pardavėjas parengia ir pateikia Pirkėjui Prekės pardavimo važtaraštį, kurį Pirkėjas
privalo apmokėti.

6. Prekės gavimas
6.1. Laikoma, kad Pardavėjas pristatė Prekę, o Pirkėjas ją priėmė Šalių nustatytoje pristatymo vietoje, jeigu ant Prekės
pervežimo važtaraščio yra siuntėjo ir gavėjo parašas.
6.2. Prekė sveriama ant Pirkėjo svarstyklių Prekių pristatymo vietoje (sandėlyje). Svarstyklės turi būti sertifikuotos pagal
Latvijos Respublikoje galiojančius teisės aktus.
6.3. Prekė priimama iš tokios transporto priemonės, kuri pagal Latvijos Respublikoje galiojančius teisės aktus gali dalyvauti
kelių eisme.
6.4. Prekės apimtis, kurią transporto priemonė pristato per vieną kartą, laikoma Prekės partija.
6.5. Iš kiekvienos Prekės partijos paimamas mėginys, kad būtų nustatyta, ar Prekės kokybė atitinka Sutarties nuostatas
6.6. Prekės mėginys imamas pagal standartą ISO 24333:2009. Prekės mėginys analizuojamas pagal bendrai priimtus
kokybės nustatymo standartus.
6.7. Jeigu kuri nors Šalis turi priekaištų dėl Prekės kokybės, atitinkama Šalis savo sąskaita kreipiasi į nepriklausomą, Latvijoje
sertifikuotą grūdų kokybės nustatymo laboratoriją, kad patikrintų Prekės kokybę. Laboratorijos patikros rezultatai laikomi
Šalims privalomais. Jeigu Prekė neatitinka minimalių kokybės reikalavimų, kokybės nustatymo išlaidas, įskaitant gabenimą,
padengia Pardavėjas.
6.8. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui tada, kai Pirkėjas visiškai sumoka už pristatytą Prekę pagal išrašytą Prekės
pardavimo važtaraštį.

7. Prekės apmokėjimas
7.1. Šalys susitaria taikyti Prekės kainos fiksaciją pagal Taisykles ir Sutartį.
7.2. Pirkėjas sumoka Pardavėjui už Prekę per (10) dešimt darbo dienų nuo Prekės pristatymo momento ir Prekių pardavimo
važtaraščio išrašymo bei abiejų Šalių patvirtinimo. Jeigu Prekė pristatoma prieš Prekės kainos fiksaciją, pirmiausia taikoma
bazinė kaina. Mokestis už Prekę turi būti perskaičiuotas atlikus kainos fiksaciją.
7.3. Sutartyje nustatyta Prekės kaina gali būti pakeista (patikslinta) taikant Prekės kainos fiksaciją tokia tvarka:
7.3.1. Pardavėjas gali naudoti automatinę ar rankinę Prekės kainos fiksaciją, kurią patvirtina Pirkėjas;
7.3.2. jeigu naudojama automatinė kainos fiksacija, Platforma iki Fiksacijos mėnesio galiojimo termino užfiksuoja
Pardavėjo nurodytą pageidaujamą Prekės kainą, vos tik ji publikuojama Prekių biržoje;
7.3.3. jeigu naudojama rankinė kainos fiksacija, Pardavėjas iki Fiksacijos mėnesio galiojimo termino stebi Prekių biržos
kainą ir gali ją užfiksuoti bet kuriuo metu savo nuožiūra;
7.3.4. Prekės kainos fiksacija gali įvykti Prekių biržos darbo dienomis nuo 12:00 iki 17:00 val. Latvijos laiku.
7.3.5. Prekės kaina laikoma užfiksuota fiksacijos atlikimo momentu, o pranešimas kaip Sutarties priedas apie kainos
fiksaciją Pirkėjui nusiunčiamas po to, kai Pardavėjas įveda Autorizacijos kodą. Pranešimas įsigalioja ir fiksuotoji kaina
tampa privaloma Šalims nuo momento, kai Pirkėjas patvirtina konkrečios Prekės kainos fiksaciją, įvesdamas
Autorizacijos kodą. Pirkėjas privalo patvirtinti Prekės kainos fiksaciją. Pirkėjas turi teisę patvirtinti kainos fiksaciją
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mažesniam negu Pardavėjo nurodytam Prekės kiekiui. Sutarties priede (pranešime) kaip kainos fiksacija nurodoma
kainos fiksacija Pirkėjo patvirtintam Prekės kiekiui;
7.3.6. jeigu Prekės kaina neužfiksuojama iki Fiksacijos mėnesio galiojimo termino, Platforma užfiksuoja kainą
automatiškai Fiksacijos mėnesio galiojimo termino įsigaliojimo momentu (kalendorinio mėnesio prieš Fiksacijos
mėnesį 25 d. 17:00 val. Latvijos laiku), Šalims nusiųsdama pranešimą apie kainos fiksaciją. Ši taisyklė taikoma ir
automatinės kainos fiksacijos atveju, jeigu Pardavėjo nurodyta Prekės kaina atitinkamu laikotarpiu nebuvo paskelbta
Prekių biržoje ir todėl nebuvo fiksuota;
7.3.7. pranešimas apie Prekės kainos fiksaciją laikomas Sutarties priedu ir yra privalomas abiem Šalims.
7.4. Atlikus Prekės kainos fiksaciją Pardavėjas perskaičiuoja Prekės kainą. Pirmiausia Pardavėjas patikslina fiksuotą kainą,
taikydamas Prekės kainos formulę. Paskui Pardavėjas nustato skirtumą tarp patikslintos fiksuotos kainos ir bazinės kainos.
Jeigu patikslinta fiksuota kaina viršija bazinę kainą, Pardavėjas išrašo Pirkėjui sąskaitą, kurioje nurodoma galutinė Prekės
kaina ir skirtumas, kurį Pirkėjas sumoka Pardavėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sąskaitos išrašymo momento. Jeigu
patikslinta fiksuota kaina yra mažesnė nei bazinė kaina, Pirkėjas išrašo Pardavėjui sąskaitą, kurioje nurodoma galutinė
Prekės kaina ir skirtumas, kurį Pardavėjas sumoka Pirkėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sąskaitos gavimo momento.
7.5. Jeigu Pardavėjas atliko Prekės kainos fiksaciją iki Prekės pristatymo momento, Pardavėjas išrašo Prekės pardavimo
važtaraštį už patikslintą fiksuotą kainą, netaikydamas bazinės kainos.
7.6. Jeigu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo įvyko kitų sandorių, Šalims susitarus juos galima naudoti tarpusavio atsiskaitymui už
Prekę.

8. Konfidencialumas
8.1. Be kitos Šalies sutikimo Šalims draudžiama atskleisti tretiesiems asmenims Sutarties taisykles ir iš kitos Šalies gautą
informaciją, susijusią su Sutartimi ar išplaukiančią iš jos, išskyrus bet kurį iš šių atvejų:
8.1.1. jeigu informacija atskleidžiama kitos Šalies įgaliotam atstovui;
8.1.2. jeigu informacija yra viešai prieinama;
8.1.3. jeigu informacija atskleidžiama kompetentingoms Latvijos Respublikos institucijoms ar kitiems asmenims pagal
Latvijos Respublikoje galiojančius teisės aktus.
8.2. Šalys supranta ir sutinka, kad informacija apie šią Sutartį yra prieinama „AgroPlatformai“. Šiuo atžvilgiu Šalys
įsipareigoja nereikšti jokių priekaištų.

9. Nenugalima jėga
9.1. Nė viena Šalis neatsako už Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu jis kilo dėl
nenugalimos jėgos aplinkybių, kuriomis laikomos gamtos nelaimių (kurios pripažintos valstybinių institucijų), karų ir bet
kokio pobūdžio karinių operacijų, blokados, embargo, eksporto draudimo, epidemijų ir kitos ypatingos aplinkybės, kurių
Šalys negalėjo numatyti ar pašalinti pagrįstomis priemonėmis.
9.2. Apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą Šalys turi nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po
tokių aplinkybių įsigalėjimo informuoti kitą Šalį, nurodydamos tokių aplinkybių įsigalėjimo priežastį, atsiradimo ir
pasibaigimo laiką, jeigu tai įmanoma, taip pat imtis būtinų priemonių, kad neleistų kilti nuostoliams ar juos sumažintų.
9.3. Nė viena Šalis neprivalo atlyginti kitai Šaliai dėl nenugalimos jėgos aplinkybių kilusių nuostolių.

10. Šalių atsakomybė
10.1. Kiekviena Šalis atsako už savo iš Sutarties kylančių įsipareigojimų vykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties pažeidimo
atveju kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai visus padarytus tiesioginius nuostolius.
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10.2. Jeigu Pirkėjas iki nustatyto termino Pardavėjui nepranešė apie pasirengimą priimti Prekę (Sutarties 5.1 punktas), Šalys
elgiasi vienu toliau nurodytų būdų:
10.2.1. Pirkėjas moka Pardavėjui 5 % (penkių procentų) nuo nepristatytos Prekės vertės netesybas;
10.2.2. Šalys susitaria dėl Prekės laikymo Pardavėjo sandėlyje Pirkėjo sąskaita.
10.3. Jeigu Pardavėjas nepristatė Prekės visa apimtimi ir nepristatytos Prekės apimtis viršija 5 % (penkis procentus) bendros
Sutartyje nurodytos Prekės apimties, tai Šalys elgiasi vienu iš toliau nurodytų būdų:
10.3.1. Pardavėjas moka Pirkėjui 10 % (dešimt procentų) nuo nepristatytos Prekės vertės netesybas;
10.3.2. Šalys susitaria, kad Pirkėjas trūkstamus grūdus (Prekės) apimtį įsigys rinkoje. Tokiu atveju Pirkėjas neprivalo su
Pardavėju suderinti grūdų įsigijimo kainos ir laiko. Jeigu šių grūdų įsigijimo kaina yra aukštesnė nei Sutarties priede
nustatyta kaina, tai Pardavėjas sumoka Pirkėjui skirtumą tarp grūdų įsigijimo kainos ir Sutarties priede nustatytos
kainos.
10.4. Pardavimo važtaraščio ar sąskaitos apmokėjimo vėlavimo atveju kaltoji Šalis moka kitai Šaliai 0,1 % (vieną dešimtąją
procento) nuo pavėluoto mokėjimo netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % (dešimt procentų)
nuo neapmokėtos pardavimo važtaraščio ar sąskaitos sumos.
10.5. Jeigu Pardavėjas nepristatė Prekės visa apimtimi ir nepristatytos Prekės apimtis viršija 10 % (dešimt procentų) bendros
Sutartyje nurodytos Prekės apimties, tai Pardavėjas užfiksuoja Prekės kainą likusiai Prekės apimčiai per 10 (dešimt) darbo
dienų nuo paskutinės Pirkimo sutartyje nustatytos pristatymo dienos. Sutarties priedą dėl kainos fiksacijos parengia
Pirkėjas.
10.6. Netesybų sumokėjimas neatleidžia netesybas gavusios Šalies nuo Sutarties vykdymo prievolės.

11. Sutarties galiojimo terminas ir keitimas
11.1. Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys ją patvirtina Autorizacijos kodu, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
11.2. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai atsisakyti Sutarties, raštu informuodama apie tai kitą Šalį ne mažiau kaip prieš 30
(trisdešimt) dienų.
11.3. Šalys gali nutraukti šią Sutartį bet kuriuo metu, tarpusavyje susitarusios dėl Sutarties nutraukimo sąlygų. Šiame punkte
minimas susitarimas sudaromas elektroniniu būdu arba raštu ir įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims.
11.4. Sutartis lieka galioti, jeigu iki jos įvykdymo viena iš Šalių praranda Kliento statusą, bet šiuo atveju Šalys negali taikyti
Prekės kainos fiksacijos Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu jos nepakeičia Sutarties.
11.5. Sutarties nutraukimo atveju Šalys įvykdo įsipareigojimus, kurie kilo iki Sutarties nutraukimo, nebent Šalys susitaria
kitaip.
11.6. Jeigu Sutartyje nenustatoma kitaip, visi Sutarties pakeitimai ir papildymai daromi elektroniniu būdu arba raštu, Šalims
tarpusavyje susitariant, jie pridedami prie šios Sutarties kaip priedai ir galioja po to, kai juos saugiu elektroniniu parašu ar
savarankiškai pasirašo abi Šalys.

12. Taikomi įstatymai ir ginčų sprendimas
12.1. Visiems iš Sutarties kylantiems teisiniams santykiams taikomi Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
12.2. Šalių ginčai, nuomonių skirtumai ir nesutarimai dėl Sutarties sprendžiami derybomis.
12.3. Bet koks ginčas, nuomonių skirtumas ar reikalavimas, kylantys iš Sutarties ar dėl jos, taip pat dėl jos pažeidimo,
nutraukimo ar galiojimo, jeigu Šalys negali jų išspręsti derybomis, sprendžiami Latvijos Respublikos teismuose.

13. Kitos taisyklės
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13.1. Šalys patvirtina, kad supranta Sutarties turinį, reikšmę ir juridines pasekmes, ir pripažįsta, kad Sutartis atitinka jų valią.
13.2. Ši Sutartis parengta su Platformos tarpininkavimu ir patvirtinta Autorizacijos kodu. Sutartis laikoma Elektroniniu
dokumentu. Autorizacijos kodo patvirtinimas (teisingas įvedimas tinkama tvarka) laikomas Elektroniniu parašu.
13.3. Sutartis kaip Elektroninis dokumentas juridinės galios atžvilgiu prilygsta raštu parengtam ir savarankiškai pasirašytam
dokumentui pagal Latvijos Respublikoje galiojančius teisės aktus, su visomis iš to kylančiomis juridinėmis pasekmėmis.
Sutartis kaip Elektroninis dokumentas yra privalomas Šalims ir jų teisių bei įsipareigojimų perėmėjams.
13.4. Jeigu kuri nors iš Sutarties taisyklių bet kokiu būdu tampa negaliojančia ar neteisėta, tai neturi jokios įtakos ir niekaip
neapriboja kitų šios Sutarties taisyklių galiojimo ir vykdymo prievolės.
13.5. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, su šia Sutartimi susiję Šalių pranešimai ir pretenzijos yra pateikiami raštu arba
elektroniniu būdu ir laikomi tinkamai pateiktais, jeigu yra nusiųsti registruotu laišku, elektroniniu būdu per Platformą ar
el. pašto adresu arba įteikti asmeniškai pasirašytinai.
13.6. Paštu išsiųsta registruota siunta laikoma gauta 5 (penktą) dieną nuo atidavimo pašto įstaigai išsiųsti ją atitinkamu
adresu. El. paštu ar per Platformą išsiųstas dokumentas laikomas gautu kitą darbo dieną nuo išsiuntimo. El. paštu ar per
Platformą išsiųstas dokumentas laikomas gautu kitą darbo dieną nuo išsiuntimo. Asmeniškai pasirašytinai įteiktas
dokumentas laikomas gautu tą dieną, kai gavėjas pasirašo, kad jį gavo.
13.7. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
Pirkėjas:

Pardavėjas:

_____________________________

_____________________________

,

,

[Ši Sutartis parengta su „AgroPlatformos“ tarpininkavimu ir Pardavėjo bei Pirkėjo patvirtinta Autorizacijos kodu]
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Priedas Nr.1 prie _______ pirkimo sutarties
Nr.
25.08.2019
Pirkėjas

Pardavėjas

,
pagal sutartį Nr.

,
pagal sutartį Nr.

Pavadinimas
Buveinės adresas
Biuro adresas
PVM mokėtojo kodas (jeigu yra)
Įmonės registracijos numeris
Banko sąskaitos numeris

Įgaliotasis atstovas

Kontaktinis telefonas
Kontaktinis el. paštas

Prekės pavadinimas:
Prekės kiekis, t:

0

Ateities kainos indeksacijos mėnuo:

()

Indeksacijos duomenų laikmena:

EURONEXT

Kainos sudarymo formulė:

=

Prekių pristatymo terminas:

iki

Prekių pristatymo vieta:

1. 2. -

EUR

Prekės kokybės rodikliai:
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Pirkėjas:

Pardavėjas:

_____________________________

_____________________________

,

,

[PRIEDAS PRIE PIRKIMO SUTARTIES parengtas su „AgroPlatformos“ tarpininkavimu ir Pardavėjo bei Pirkėjo patvirtintas
Autorizacijos kodu]
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