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ĮVADINĖ DALIS 
 
1. Šios Bendrosios sąlygos yra taikomos, jeigu šalys dėl to 
susitaria raštu ar kitu būdu. Kai šios Bendrosios sąlygos yra 
taikomos konkrečiai sutarčiai, dėl jų pakeitimų arba nukrypimo 
nuo jų nuostatų šalys privalo susitarti raštu.  
Pagal šias Bendrąsias sąlygas tiekiamas objektas (-ai) toliau 
tekste yra vadinamas (-i) Gaminiu.  
Šiose Bendrosiose sąlygose sąvoka „raštu“ reiškia šalių 
pasirašytą dokumentą arba paštu, faksimile, elektroniniu paštu 
ar kitomis šalių sutartomis priemonėmis perduotą dokumentą. 
 
INFORMACIJA APIE GAMINĮ 
 
2. Bet kokia elektroninės arba bet kokios kitos formos 
informacija ir duomenys bendruosiuose Gaminio dokumentuose 
ir kainoraščiuose šalims yra privaloma tik tiek, kiek ši 
informacija ir duomenys yra aiškiai įtraukti į sutartį.  
 
BRĖŽINIAI IR APRAŠYMAI 
 
3. Visi brėžiniai ir techniniai dokumentai, susiję su Gaminiu 
arba jo gamyba, kuriuos viena šalis pateiks kitai šaliai prieš arba 
po sutarties sudarymo, išlieka juos pateikusios šalies 
nuosavybė. 
Brėžinius, techninius dokumentus ir kitą techninę informaciją 
gavusi šalis negali be kitos šalies sutikimo naudoti jų kitam 
tikslui nei tam, kuriam jie buvo pateikti. Be pateikusios šalies 
sutikimo jų negalima kitaip naudoti, daryti jų kopijų, atkurti, 
persiųsti ar perduoti trečiajai šaliai. 
 
4. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip pristatymo dieną 
neatlygintinai suteikti informaciją ir pateikti brėžinius, kurie yra 
būtini tam, kad Pirkėjas galėtų sumontuoti, įvesti į 
eksploataciją, eksploatuoti ir prižiūrėti Gaminį. Ši informacija ir 
brėžiniai turi būti pateikti šalių tarpusavyje suderintu skaičiumi 
egzempliorių arba kiekvieno jų turi būti pateikta bent po vieną 
egzempliorių. Tiekėjas neprivalo pateikti Gaminio arba jo 
atsarginių dalių gamybinių brėžinių.  
 
PRIĖMIMO BANDYMAI 
 
5. Jeigu šalys nesusitars kitaip, sutartyje numatyti priėmimo 
bandymai atliekami gamybos vietoje įprastinėmis darbo 
valandomis. 

Jeigu sutartyje nėra numatyti techniniai reikalavimai, bandymai 
atliekami vadovaujantis pagaminimo šalyje atitinkamai 
pramonės šakai būdinga praktika.  
 
6. Apie priėmimo bandymus Tiekėjas privalo informuoti Pirkėją 
raštu per laiką, kuris yra pakankamas tam, kad Pirkėjas paskirtų 
savo atstovus. Jeigu priėmimo bandymų metu Pirkėjo atstovai 
nedalyvauja, bandymo protokolas išsiunčiamas Pirkėjui ir šis 
patvirtina, kad bandymo protokolas yra teisingas. 
 
7. Jeigu patikrinimo bandymų metu paaiškėja, kad Gaminys 
neatitinka sutartyje nurodytų reikalavimų, Tiekėjas privalo 
nedelsdamas pašalinti bet kokius trūkumus ir užtikrinti, kad 
Gaminys atitiktų sutarties reikalavimus. Nauji bandymai gali 
būti atliekami Pirkėjo prašymu, išskyrus, kai trūkumai yra 
nežymūs. 
 
8. Tiekėjas padengia visas gamybos vietoje patirtas priėmimo 
bandymų išlaidas. Tačiau Pirkėjas padengia visas su šiais 
bandymais susijusias savo atstovų kelionės ir gyvenimo 
išlaidas. 
 
PRISTATYMAS. RIZIKOS PERĖJIMAS 
 
9. Bet kuri pardavimo sąlyga aiškinama vadovaujantis sutarties 
sudarymo metu galiojančiomis INCOTERMS sąlygomis. Jeigu 
šalys nesusitaria dėl konkrečių pardavimo sąlygų, Gaminys 
pristatomas Ex works (EXW) sąlygomis.  
Jeigu pristatant Gaminį Ex works sąlygomis Tiekėjas, 
atsižvelgdamas į Pirkėjo prašymą, įsipareigoja išsiųsti Gaminį į 
jo paskirties vietą, rizika pereina ne vėliau kaip nuo Gaminio 
perdavimo pirmajam vežėjui momento. 
Jeigu šalys nesusitars kitaip, Gaminys gali būti siunčiamas 
dalimis. 
 
PRISTATYMO LAIKAS. VĖLAVIMAS PRISTATYTI 
 
10. Jeigu vietoje pristatymo dienos šalys nurodo laikotarpį, 
kuriam pasibaigus Gaminys turi būti pristatytas, šis laikotarpis 
pradedamas skaičiuoti iš karto nuo sutarties sudarymo, užbaigus 
visus oficialius formalumus, atlikus mokėjimus, kurie turi būti 
atlikti sutarties sudarymo metu, suteikus visas šalių suderintas 
garantijas ir įvykdžius bet kokias kitas išankstines sąlygas.  
 



11. Jeigu Tiekėjas numato, kad jis negalės pristatyti Gaminio 
numatytu pristatymo laiku, jis turi nedelsdamas įspėti apie tai 
Pirkėją raštu, nurodydamas priežastį ir, jeigu yra galimybė, 
numatomą pristatymo laiką. 
Jeigu Tiekėjas šio įspėjimo nepateikia, Pirkėjas įgyja teisę į bet 
kokių jo patirtų papildomų išlaidų, kurių jis būtų išvengęs, jeigu 
būtų gavęs šį įspėjimą, kompensavimą. 
 
12. Jeigu vėlavimas pristatyti Gaminį atsiranda dėl bet kurių iš 
39 straipsnyje nurodytų aplinkybių arba dėl Pirkėjo veiksmų 
arba neveikimo, įskaitant sutarties vykdymo sustabdymą, kuris 
yra numatytas 20 arba 42 straipsniuose, pristatymo terminas 
pratęsiamas laikotarpiu, kuris yra pagrįstai reikalingas 
atsižvelgiant į visas esamas aplinkybes. Ši nuostata yra taikoma 
neatsižvelgiant į tai, ar vėlavimo pristatyti Gaminį priežastis 
atsirado prieš, ar po sutarto pristatymo laiko. 
 
13. Jeigu Gaminys nebuvo pristatytas nustatytu pristatymo laiku 
(kaip tai yra apibrėžta 10 ir 12 straipsniuose), Pirkėjas įgyja 
teisę į iš anksto aptartų nuostolių atlyginimą nuo tos dienos, 
kurią Gaminys turėjo būti pristatytas. 
Iš anksto aptartų nuostoliai sudaro 0,5 proc. pirkimo kainos už 
kiekvieną pilną vėlavimo pristatyti Gaminį savaitę. Iš anksto 
aptarti nuostoliai negali sudaryti daugiau kaip 7,5 proc. pirkimo 
kainos. 
Jeigu vėluojama pristatyti tiktai dalį Gaminio, iš anksto aptarti 
nuostoliai skaičiuojami nuo tos pirkimo kainos dalies, kuri 
sudaro tos Gaminio dalies, kuria šalys negali naudotis numatytu 
būdu dėl vėlavimo ją pristatyti, kainą.  
Iš anksto aptarti nuostoliai mokami Pirkėjui pareikalavus raštu, 
bet ne anksčiau kaip iki pristatymo arba sutarties nutraukimo 
vadovaujantis 14 straipsniu. 
Pirkėjas netenka teisės į iš anksto aptartų nuostolių atlyginimą, 
jeigu jis nepateikė rašytinio reikalavimo dėl šių nuostolių 
atlyginimo per šešis mėnesius nuo nustatytos pristatymo dienos. 
 
14. Jeigu vėlavimas pristatyti Gaminį trunka tiek, kad Pirkėjas 
įgyja teisę į maksimalaus dydžio iš anksto aptartų nuostolių 
atlyginimą vadovaujantis 13 straipsniu, o Gaminys vis dar 
nebuvo pristatytas, Pirkėjas gali reikalauti pristatyti Gaminį per 
protingą galutinį pristatymo terminą, kuris negali būti 
trumpesnis kaip viena savaitė. 
Jeigu Tiekėjas nepristato Gaminio per šį galutinį terminą dėl 
aplinkybių, už kurias Pirkėjas nėra atsakingas, Pirkėjas, apie tai 
pranešęs Tiekėjui raštu, gali nutraukti sutartį tiek, kiek ji yra 
taikoma tai Gaminio daliai, kuria šalys negali naudotis 
numatytu būdu dėl Tiekėjo vėlavimo ją pristatyti.  
Sutarties nutraukimo atveju Pirkėjas įgyja teisę į nuostolių 
atlyginimą, kuriuos jis patyrė dėl Tiekėjo vėlavimo pristatyti 
Gaminį. Bendra nuostolių atlyginimo suma, įskaitant iš anksto 
aptartus nuostolius, kurie atlyginami vadovaujantis 13 
straipsniu, negali būti didesnė kaip 15 procentų tos Gaminio 
dalies, kurios atžvilgiu sutartis buvo nutraukta, pirkimo kainos.  
Pirkėjas tai pat turi teisę nutraukti sutartį, apie tai pranešęs 
Tiekėjui raštu, jeigu sprendžiant iš aplinkybių yra aišku, kad 
bus vėluojama pristatyti Gaminį, ir dėl to Pirkėjas įgis teisę į 13 
straipsnyje numatytą maksimalaus dydžio iš anksto aptartų 
nuostolių atlyginimą. 
Nutraukiant sutartį dėl šios priežasties, Pirkėjas įgyja teisę į šio 
14 straipsnio 3 dalyje numatytą maksimalaus dydžio iš anksto 
aptartų nuostolių atlyginimą ir kompensaciją. 
 

15. Šių Bendrųjų sąlygų 13 straipsnyje numatytas iš anksto 
aptartų nuostolių atlyginimas ir sutarties nutraukimas su 14 
straipsnyje numatyta riboto dydžio kompensacija yra vienintelės 
Pirkėjui prieinamos teisių gynimo priemonės, kai Tiekėjas 
vėluoja pristatyti Gaminį. Bet kokie kiti reikalavimai Tiekėjui 
dėl vėlavimo pristatyti Gaminį gali būti pareikšti tiktai tuo 
atveju, jeigu jis atsirado dėl Tiekėjo didelio nerūpestingumo. 
Šiose Bendrosiose sąlygose didelis nerūpestingumas reiškia 
veiksmą arba neveikimą, kai Tiekėjas neskiria reikiamo 
dėmesio rimtoms pasekmėms, kurias sąžiningas tiekėjas 
paprastai būtų galėjęs numatyti, arba tyčinį savo veiksmo arba 
neveikimo pasekmių ignoravimą. 
 
16. Jeigu Pirkėjas numato, kad jis negalės priimti Gaminio 
nustatytu pristatymo metu, jis turi nedelsdamas raštu informuoti 
apie tai Tiekėją, nurodydamas priežastį ir, jeigu yra galimybė, 
laiką, kada jis galės priimti Gaminį. 
Jeigu Pirkėjas nepriima Gaminio nustatytu pristatymo metu, jis 
vis tiek privalo sumokėti tą pirkimo kainos dalį, kurią jis turi 
sumokėti pristatymo metu, kaip ir tuo atveju, jeigu pristatymas 
būtų įvykęs. Tiekėjas pasirūpina Gaminio saugojimu Pirkėjo 
rizika ir lėšomis. Pirkėjui pageidaujant Tiekėjas taip pat apdraus 
Gaminį Pirkėjo lėšomis. 
 
17. Išskyrus atvejus, kai Pirkėjas negali priimti Gaminio dėl 39 
straipsnyje nurodytų aplinkybių, Tiekėjas gali, prieš tai raštu 
pranešęs Pirkėjui, reikalauti priimti Gaminį per galutinį 
pristatymui paskirtą protingą terminą. 
Jeigu dėl kokių nors priežasčių, už kurias Tiekėjas nėra 
atsakingas, Pirkėjas nepriima Gaminio per šį terminą, Tiekėjas 
gali, prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui, nutraukti visą sutartį arba 
jos dalį. Tokiu atveju Tiekėjas įgyja teisę į nuostolių, kuriuos jis 
patyrė dėl Pirkėjo įsipareigojimų nevykdymo, kompensavimą. 
Šios kompensacijos suma negali viršyti tos Gaminio dalies, 
kurios atžvilgiu sutartis buvo nutraukta, pirkimo kainos.  
 
ATSISKAITYMAS 
 
18. Jeigu šalys nesusitaria kitaip, vienas trečdalis pirkimo 
kainos sumokamas sutarties sudarymo metu, o vienas trečdalis 
tada, kai Tiekėjas informuos Pirkėją apie tai, kad Gaminys arba 
didžioji jo dalis yra parengta pristatymui. Galutinis mokėjimas 
atliekamas Gaminį pristačius. 
Mokėjimai atliekami per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros 
išrašymo dienos. 
 
19. Neatsižvelgiant į mokėjimo būdą, mokėjimas yra laikomas 
atliktu tiktai nuo pilno ir neatšaukiamo lėšų įskaitymo į Tiekėjo 
sąskaitą. 
 
20. Jeigu Pirkėjas neatsiskaito iki nustatytos dienos, Tiekėjas 
turi teisę skaičiuoti palūkanas nuo tos dienos, kurią mokėjimas 
turėjo būti atliktas. Dėl palūkanų normos šalys susitaria 
tarpusavyje. Jeigu šalims nepavyksta susitarti dėl palūkanų 
normos, taikoma palūkanų norma, kuri yra 8 procentiniais 
punktais didesnė už palūkanų normą, kurią Europos Centrinis 
Bankas taiko savo pagrindinėms perfinansavimo operacijoms 
mokėjimo dieną.  
Jeigu Pirkėjas vėluoja atsiskaityti, Tiekėjas gali, apie tai 
pranešęs Pirkėjui raštu, laikinai sustabdyti sutarties vykdymą, 
kol jam bus sumokėta. 
Jeigu Pirkėjas nesumoka mokėtinos sumos per tris mėnesius, 
Tiekėjas turi teisę nutraukti šią sutartį, apie tai raštu pranešęs 



Pirkėjui, ir reikalauti kompensuoti jo patirtus nuostolius. 
Kompensacijos suma negali būti didesnė už sutartą pirkimo 
kainą. 
NUOSAVYBĖS TEISĖS IŠSAUGOJIMAS 
 
21. Gaminys išlieka Tiekėjo nuosavybė tol, kol už jį bus pilnai 
atsiskaityta, tiek, kiek šis nuosavybės teisės išsaugojimas 
neprieštarauja taikytinai teisei. 
Tiekėjo prašymu Pirkėjas gali padėti jam imtis bet kokių 
priemonių, kurios yra būtinos apsaugoti Tiekėjo nuosavybės 
teisę atitinkamoje šalyje. 
Nuosavybės išsaugojimas neturi įtakos rizikos perėjimui 
vadovaujantis 9 straipsniu. 
 
ATSAKOMYBĖ UŽ GAMINIO TRŪKUMUS 
 
22. Vadovaujantis 23-37 (imtinai) straipsnių nuostatomis, 
Tiekėjas privalo pašalinti bet kokį trūkumą ar neatitikimą 
(toliau vadinama trūkumu (-ais)) dėl blogos konstrukcijos, 
medžiagų ar darbo kokybės. 
 
23. Tiekėjas atsako tiktai už tuos trūkumus, kurie atsiranda per 
vienerius metus nuo Gaminio pristatymo. Jeigu Gaminys 
kiekvieną dieną yra naudojamas ilgesnį laiką nei buvo sutarta, 
šis laikotarpis sutrumpinamas proporcingai. 
 
24. Pašalinus kurios nors Gaminio dalies trūkumą, Tiekėjas yra 
vienerius metus atsakingas už suremontuotos arba pakeistos 
Gaminio dalies trūkumus tokiomis pat sąlygomis, kaip ir už 
pradinį Gaminį. Likusioms Gaminio dalims 23 straipsnyje 
nurodytas terminas pratęsiamas tiktai tokios trukmės 
laikotarpiu, kurį Gaminys buvo nenaudojamas dėl jo trūkumo. 
 
25. Pirkėjas privalo nepagrįstai nedelsdamas informuoti Tiekėją 
raštu apie bet kokį atsiradusį trūkumą. Šis pranešimas bet 
kuriuo atveju negali būti pateiktas vėliau kaip praėjus dviems 
savaitėms nuo 23 straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos.  
Pranešime turi būti aprašytas trūkumas. 
Jeigu Pirkėjas nepraneša Tiekėjui raštu apie trūkumą per šio 
straipsnio pirmoje dalyje nurodytą terminą, jis netenka teisės į 
trūkumo pašalinimą. 
Jeigu trūkumas yra tokio pobūdžio, kad jis gali sukelti žalą, 
Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Tiekėją raštu. 
Jeigu Pirkėjas šio pranešimo nepateikia, jis prisiima visą su tuo 
susijusią riziką.  
 
26. Gavęs 25 straipsnyje nurodytą pranešimą, Tiekėjas privalo 
nepagrįstai nedelsdamas pašalinti trūkumą savo lėšomis, kaip 
tai numato 22-37 (imtinai) straipsniai. 
Remontas atliekamas Gaminio buvimo vietoje, išskyrus kai 
Tiekėjas mano, kad nekokybiška dalis arba Gaminys turi būti 
grąžinti jam remontuoti arba pakeisti. 
Tiekėjas privalo išmontuoti ir sumontuoti dalį, jeigu tam reikia 
specialių žinių. Jeigu šių specialių žinių nereikia, Tiekėjo 
prievolė pašalinti trūkumus yra laikoma įvykdyta tada, kai jis 
pristato Pirkėjui tinkamai sutaisytą arba pakeitimui skirtą dalį. 
 
27. Jeigu Pirkėjas pateikė 25 straipsnyje paminėtą pranešimą, 
tačiau trūkumas, už kurį yra atsakingas Tiekėjas, nebuvo rastas, 
Tiekėjas įgyja teisę į išlaidų, kurias jis patyrė dėl šio pranešimo, 
kompensavimą. 
 

28. Pirkėjas privalo savo lėšomis pasirūpinti kitos įrangos 
išmontavimu ir sumontavimu tiek, kiek tai yra būtina norint 
ištaisyti trūkumą. 
 
29. Jeigu šalys nesusitars kitaip, būtinąsias Gaminio ir (arba) jo 
dalių transportavimo Tiekėjui ir atgal išlaidas, kai tai yra susiję 
su trūkumų, už kuriuos yra atsakingas Tiekėjas, pašalinimu, 
padengia ir visą su tuo susijusią riziką prisiima Tiekėjas. 
Pirkėjas turi vykdyti Tiekėjo nurodymus dėl transportavimo. 
 
30. Jeigu šalys nesusitars kitaip, Pirkėjas padengia bet kokias 
Tiekėjo patirtas papildomas išlaidas, susijusias su remontu, 
išmontavimu, įrengimu ir transportavimu dėl to, kad Gaminys 
yra ne sutartyje nurodytoje paskirties vietoje, o jeigu paskirties 
vieta nėra nurodyta, ne sutartyje nurodytoje pristatymo vietoje. 
 
31. Pakeistos nekokybiškos dalys grąžinamos Tiekėjui ir jos yra 
Tiekėjo nuosavybė. 
 
32. Jeigu per protingą terminą Tiekėjas neįvykdo 26 straipsnyje 
numatytų įsipareigojimų, Pirkėjas gali pateikęs pranešimą raštu 
nustatyti galutinį terminą, per kurį Tiekėjas privalo įvykdyti 
savo įsipareigojimus.  
Jeigu Tiekėjas neįvykdo savo įsipareigojimų per šį galutinį 
terminą, Pirkėjas gali pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis 
atlikti būtinus trūkumų pašalinimo darbus Tiekėjo rizika ir 
lėšomis. 
Jeigu Pirkėjas arba trečioji šalis sėkmingai atliko trūkumų 
pašalinimo darbus, po to, kai Tiekėjas atlygina Pirkėjui 
pastarojo pagrįstai patirtas išlaidas, laikoma, kad Tiekėjas 
visiškai įvykdė savo įsipareigojimus, susijusius su minėtų 
trūkumų pašalinimu. 
 
33. Jeigu trūkumas nebuvo sėkmingai ištaisytas, kaip tai 
numatyta 32 straipsnyje,  
a) Pirkėjas turi teisę sumažinti pirkimo kainą proporcingai 
sumažėjusiai Gaminio vertei, tačiau bet kuriuo atveju pirkimo 
kaina negali būti sumažinta daugiau kaip 15 proc., arba 
b) jeigu trūkumas yra toks esminis, kad dėl jo sutartis Pirkėjui 
tampa nenaudinga, Pirkėjas gali nutraukti šią sutartį, apie tai 
pranešęs Tiekėjui raštu. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę gauti 
kompensaciją už jo patirtus nuostolius, kuri sudaro ne daugiau 
kaip 15 procentų pirkimo kainos. 
 
34. Tiekėjas neatsako už trūkumus, atsiradusius dėl pateiktų 
medžiagų arba Pirkėjo nustatytos arba konkrečiai nurodytos 
konstrukcijos. 
 
35. Tiekėjas yra atsakingas tik už tuos trūkumus, kurie atsiranda 
laikantis sutartyje numatytų eksploatavimo sąlygų ir tinkamai 
naudojant Gaminį. 
Tiekėjas nėra atsakingas už trūkumus, kurie atsirado dėl Pirkėjo 
netinkamos techninės priežiūros, neteisingo montavimo arba 
netinkamo remonto arba pakeitimų, kuriuos Pirkėjas atliko be 
rašytinio Tiekėjo sutikimo. 
Galiausiai Tiekėjas nėra atsakingas už Gaminio normalų 
nusidėvėjimą arba jo būklės pablogėjimą. 
 
36. Neatsižvelgiant į 22-35 straipsnių nuostatas, Tiekėjas yra 
atsakingas už bet kurios Gaminio dalies trūkumus ne ilgiau kaip 
dvejus metus nuo 23 straipsnyje nurodyto laikotarpio pradžios. 
 



37. Išskyrus 22-36 straipsniuose nurodytus atvejus, kitais 
atvejais Tiekėjas nėra atsakingas už trūkumus. Tai yra taikoma 
bet kokiems nuostoliams, atsiradusiems dėl Gaminio trūkumo, 
įskaitant gamybos nuostolius, prarastą pelną ir kitus 
netiesioginius nuostolius. Šis Tiekėjo atsakomybės apribojimas 
nėra taikomas, jeigu šie nuostoliai atsirado dėl didelio 
nerūpestingumo, kaip tai apibrėžta 15 straipsnyje. 
 
ATSAKOMYBĖ UŽ GAMINIO PADARYTĄ ŽALĄ 
 
38. Tiekėjas neatsako už bet kokį dėl turto sugadinimą, kuris 
atsirado dėl Gaminio po to, kai šis buvo pristatytas ir kol 
Gaminys buvo Pirkėjo žinioje. Tiekėjas taip pat nėra atsakingas 
už bet kokių Pirkėjo pagamintų gaminių arba gaminių, kurie 
sudaro dalį Pirkėjo gaminių, sugadinimą.  
Jeigu Tiekėjas yra atsakingas prieš bet kurią trečiąją šalį dėl 
turto sugadinimo, kaip jis yra apibūdintas ankstesnėje šio 
straipsnio dalyje, Pirkėjas privalo atlyginti Tiekėjui nuostolius, 
saugoti ir atleisti jį nuo bet kokių nuostolių. 
Jeigu šiame straipsnyje aprašytą reikalavimą atlyginti nuostolius 
trečioji šalis pateikia vienai iš šalių, pastaroji privalo 
nedelsdama raštu informuoti apie tai kitą šalį.  
Tiekėjas ir Pirkėjas įsipareigoja gavę šaukimą atvykti į teismą 
arba arbitražo teismą, kuriame yra nagrinėjami kuriam nors iš jų 
pareikšti ieškiniai dėl nuostolių atlyginimo dėl įtariamos 
Gaminio padarytos žalos. 
Šio straipsnio pirmoje dalyje nurodytas Tiekėjo atsakomybės 
apribojimas nėra taikomas dėl Tiekėjo didelio nerūpestingumo, 
kaip tai apibrėžta 15 straipsnyje. 
 
NENUGALIMA JĖGA 
 
39. Bet kur šalis turi teisę laikinai sustabdyti savo 
įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą tiek, kiek jų vykdymui 
trukdo arba jį apsunkina kuri nors iš toliau nurodytų aplinkybių: 
darbo ginčai ir bet kokios kitos aplinkybės, kurių šalys negali 
kontroliuoti: gaisras, karas, visuotinė karinė mobilizacija, 
sukilimas, rekvizicija, konfiskavimas, embargas, elektros 
tiekimo apribojimai ir subrangovų pristatytų gaminių trūkumai 
arba vėlavimas juos pristatyti dėl bet kurios iš šiame straipsnyje 
nurodytų aplinkybių. 
Šiame straipsnyje nurodytos aplinkybės, neatsižvelgiant į tai, ar 
jos atsiranda prieš, ar po sutarties sudarymo, suteikia teisę 
sustabdyti sutarties vykdymą tiktai tuo atveju, jeigu sutarties 
vykdymo pasekmės negalėjo būti numatytos sutarties sudarymo 
metu. 
 

40. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, šalis privalo 
nedelsdama informuoti kitą šalį raštu apie šių aplinkybių 
atsiradimą ir jų pabaigą.  
Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės trukdo Pirkėjui vykdyti 
įsipareigojimus, jis privalo atlyginti Tiekėjui išlaidas, kurios 
buvo patirtos siekiant išsaugoti ir apsaugoti Gaminį. 
 
41. Neatsižvelgiant į kitas šių Bendrųjų sąlygų nuostatas, abi 
šalys turi teisę nutraukti sutartį, apie tai pranešę kitai šaliai 
raštu, jeigu vadovaujantis 39 straipsniu sutarties vykdymas 
atidedamas daugiau kaip šešiems mėnesiams. 
 
NUMATOMAS SUTARTIES NEVYKDYMAS 
 
42. Neatsižvelgiant į kitas šių Bendrųjų sąlygų nuostatas dėl 
vykdymo atidėjimo, kiekviena šalis turi teisę atidėti 
įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymą, jeigu pagal aplinkybes 
yra aišku, kad kita šalis negalės įvykdyti savo įsipareigojimų. 
Sutarties vykdymą atidedanti šalis privalo nedelsdama 
informuoti apie tai kitą šalį raštu. 
 
NETIESIOGINIAI NUOSTOLIAI 
 
43. Jeigu šiose Bendrosiose sąlygose nėra nurodyta kitaip, nė 
viena šalis nėra atsakinga prieš kitą šalį dėl pastarosios 
gamybos nuostolių, prarasto pelno, prarastos galimybės 
naudotis Gaminiu, nesudarytų sutarčių ar bet kokių kitų 
netiesioginių nuostolių. 
 
GINČŲ SPRENDIMAS IR TAIKYTINA TEISĖ 
 
44. Visi iš šios sutarties kylantys arba su jos vykdymu susiję 
ginčai galutinai sprendžiami vadovaujantis Tarptautinių 
prekybos rūmų Arbitražo reglamentu vieno arba daugiau 
arbitrų, kurie skiriami vadovaujantis minėtu reglamentu. 
 
45. Sutarčiai yra taikoma Tiekėjo šalies materialinė teisė. 
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