UAB „Prolabas“ bendrosios sąlygos (BS)

1.

TAIKYMO SRITIS IR GALIOJIMAS

1.1.

Šios Bendrosios sąlygos (toliau – BS)
reglamentuoja sutartinius santykius tarp
užsakovo (toliau – Užsakovas) ir UAB
„Prolabas“ (toliau – Prolabas). Toliau
atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu –
„Šalimis“.

1.2.

BS reglamentuoja prekių (toliau – Prekės)
tiekimą ir paslaugų (toliau – Paslaugos)
teikimą. Jos taikomos visoms Prekėms ir
Paslaugoms, kurias Užsakovas gauna iš
Prolabo.

1.3.

BS taikomos net jei ir nėra paminėtos
Sutartyje.

1.4.

Bet kokios Užsakovo bendrosios sąlygos
nėra taikomos.

2.

SUTARTIES
SUDARYMAS

2.1.

IR

JOS

Prolabo kainos pasiūlymai galioja 30
dienų, išskyrus atvejus, kai kainos
pasiūlyme yra nurodyta kitokia galiojimo
trukmė. Kainos pasiūlyme gali būti
nustatytos
papildomos
sąlygos
jo
galiojimui.
Sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma taip:
a)
Prolabui
pateikiant
užsakymo
patvirtinimą; arba b) sudarant sutartinį
dokumentą tarp Šalių.

2.3.

Jei Prolabui vykdant Sutartį yra reikalingas
vyriausybės leidimas, Sutartis įsigalioja tik
suteikus tokį leidimą.

2.5.

2.6.

Esant neatitikimui, pagal 2.2 punktą
sudaryta Sutartis turi viršenybę prieš BS,
ir tokia Sutartis pakeičia bet kokius
sutartinius
santykius,
susijusius
su
Sutarties objektu.

3.

PROLABO PREKĖS IR PASLAUGOS
Prolabo Prekės ir Paslaugos yra išsamiai
aprašytos Sutartyje.

4.

UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1.

Užsakovas laiku sudaro sąlygas Prolabui
pristatyti Prekes ir suteikti Paslaugas pagal
Sutarties sąlygas. Tai pirmiausia reiškia,
kad Užsakovas suteikia visą reikalingą
informaciją, kad Prolabas galėtų vykdyti
Sutartį.

4.2.

Jei
Užsakovas
nevykdo
savo
įsipareigojimų, Prolabas, raštu informavęs
apie įvykdymo termino pratęsimą, gali
nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti žalą;
Prolabas taip pat išsaugo ir išlaiko visas
kitas teises.

4.3.

Užsakovas naudoja Prolabo Prekes ir
Paslaugas tik pagal jų paskirtį. Šiam tikslui
Užsakovas
įsipareigoja
pasitelkti
kvalifikuotus darbuotojus ir laikytis visų
teisės aktų nuostatų, susijusių su Prekių
bei Paslaugų naudojimu.

5.

DATOS

5.1.

Prolabo, kaip skolininko, pristatymo datos
ir terminai yra tik orientacinio pobūdžio,
nebent Sutartyje jie būtų nurodyti kaip
įpareigojantys.

5.2.

Prolabo, kaip skolininko, pristatymo datos
ir terminai yra atitinkamai pratęsiami, jei
Užsakovas ar trečiosios šalys vėluoja
atlikti reikalingus darbus ir veiksmus (ypač
suteikti visą informaciją ir papildomus
produktus, reikalingus įvykdyti Sutartį,
arba įvykdyti bet kokius Užsakovo
išankstinio apmokėjimo įsipareigojimus)
arba jei iškyla kliūčių, kurių Prolabas,
taikydamas tinkamas priemones, negali
išvengti, pavyzdžiui, leidimų neturėjimas,
vyriausybės apribojimų eksportui bei
importui pritaikymas ir kitos panašios
priemonės, taip pat nenugalimos jėgos
aplinkybės (force majeure). Prolabas

DALIŲ

2.2.

2.4.

taikytinų „Incoterms“ taisyklių, taikomos
Sutarties arba BS sąlygos.

Brošiūros ir katalogai nėra įpareigojantys
dokumentai. Planuose, brėžiniuose ir
techniniuose dokumentuose pateiktos
specifikacijos yra įpareigojančios tik tuo
atveju, jei yra aiškiai nurodytos Sutartyje.
Tokiu atveju specifikacijoms taikoma
standartinė paklaida, nebent Prolabas
aiškiai nurodo, kad specifikacijos yra
tikslios.
Sutartyje nurodytos „Incoterms 2010“
taisyklės laikomos pristatymo sąlygų,
rizikos perdavimo ir papildomų išlaidų
paskirstymo sąlygų dalimi. Jei nėra
susitarta kitaip, taikomos FCA iki Prolabo
buveinės (Vilnius, Lietuva) taisyklės. Esant
neatitikimui tarp Sutarties ir taikytinų
„Incoterms“ taisyklių arba tarp BS ir
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įsipareigoja tinkamai informuoti Užsakovą
apie tokį vėlavimą.

negali būti mažesnis nei 100 EUR (griežtai
be atskaitymų).

6.

KAINOS IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

7.6.

6.1.

Užsakovas sumoka Sutartyje nurodytą
kainą už pristatytas Prekes ir suteiktas
Paslaugas. Jei nesusitarta kitaip, kaina
nurodoma Sutartyje nustatyta valiuta, be
pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Mokėjimo terminų būtina laikytis net tuo
atveju, jei Prekių gabenimas, pervežimas
ir Įrengimas (kaip apibrėžta toliau) ar
Paslaugų teikimo pradžia vėluoja dėl nuo
Prolabo nepriklausančių priežasčių.

7.7.

Jei Užsakovas vėluoja sumokėti arba
Prolabas yra priverstas manyti, kad
Užsakovas
neatliks
mokėjimų,
nepažeidžiant kitų reikalavimų ir teisių,
Prolabas turi teisę sustabdyti tolesnį
Sutarties vykdymą, kol susitariama dėl
naujų mokėjimo ir pristatymo terminų
arba užtikrinimo priemonių. Jei per
protingą
laikotarpį
nepasiekiamas
atitinkamas susitarimas, Prolabas gali
nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti žalą.
Aiškumo tikslais, Prolabas ir Užsakovas
susitaria, kad teisė į žalos atlyginimą
nepaveikia
Prolabo
teisių
pagal
nuosavybės teisių išsaugojimo sąlygas (8
skyrius).

8.

NUOSAVYBĖS TEISIŲ IŠSAUGOJIMAS

8.1.

Prolabas lieka Prekių savininku iki visiško
atsiskaitymo. Kol galioja nuosavybės
teisių išsaugojimas, Užsakovas negali
parduoti, įkeisti Prekių ar kitais būdais
jomis disponuoti.

8.2.

Užsakovas įsipareigoja bendradarbiauti
dėl bet kokių priemonių, reikalingų
apsaugoti Prolabo nuosavybės teisę.
Užsakovas įgalioja Prolabą įregistruoti
nuosavybės
teisių
išsaugojimą
viešuosiuose registruose pagal Užsakovo
buveinės vietą. Visas su tuo susijusias
išlaidas padengia Užsakovas.

8.3.

Jei Užsakovas sužino apie priemones,
suvaržančias Prolabo nuosavybės teisę į
Prekes, arba tokių priemonių grėsmę,
Užsakovas nedelsdamas raštu informuoja
Prolabą. Jei bet kokia trečioji šalis
areštuoja Prekes ar kitaip išreiškia
pageidavimą ar ketinimą patenkinti savo
reikalavimus panaudojant Prekes, kurioms
taikomas nuosavybės teisių išsaugojimas
(8
skyrius),
Užsakovas
įsipareigoja
nedalsdamas informuoti trečiąją apie
Prolabo
nuosavybės
teises
pagal
nuosavybės teisės išsaugojimo sąlygas (8
skyrius). Užsakovas taip pat įsipareigoja
nedelsdamas raštu informuoti Prolabą apie
(numatomą (-us) trečiosios šalies areštą
ar
reikalavimus.
Jei
Užsakovas

6.2.

Už Paslaugas (įskaitant Įrengimą (kaip
apibrėžta toliau) pristačius Prekes, jei dėl
to buvo susitarta) atsiskaitoma pagal
sugaištą laiką ir sunaudotas medžiagas
taikant tuo metu galiojančius Prolabo
tarifus, nebent būtų susitarta kitaip.

6.3.

Jei nėra susitarta kitaip, papildomų išlaidų
paskirstymą
reglamentuoja
sutartos
„Incoterms“ taisyklės (2.5 punktas). Visos
kainos yra nurodytos be papildomų išlaidų,
t. y. be pakavimo, be kitų papildomų
išlaidų ir be jokių atskaitymų, jei nėra
nurodyta kitaip.

7.

SĄSKAITŲ
APMOKĖJIMAS

7.1.

Jei nėra susitarta kitaip, Prolabas išrašo
sąskaitą faktūrą už Prekes ir Paslaugas
Prekių pristatymo ar Paslaugų suteikimo
metu. Jei užmokesčio suma sudaro nuo
30 000 EUR iki 150 000 EUR, vienas
trečdalis visos sumos turi būti sumokėtas
sudarius Sutartį. Jei užmokesčio suma
viršija
150 000 EUR,
išankstinis
mokėjimas sudarius Sutartį turi būti ne
mažesnis nei vienas trečdalis visos
užmokesčio sumos.

7.2.

IŠRAŠYMAS

IR

Mokėjimas atliekamas pagal Prolabo
buveinės vietą, be jokių atskaitymų,
nuolaidų, išlaidų, mokesčių, muitų ir pan.

7.3.

Jei nėra susitarta kitaip, Prolabo sąskaitos
faktūros apmokamos per 30 dienų nuo
sąskaitos
faktūros
išrašymo
datos.
Išankstiniai mokėjimai, mokėtini sudarius
Sutartį, turi būti sumokėti nedelsiant.

7.4.

Jei sąskaita faktūra neapmokama per
nustatytą laikotarpį, Užsakovas laikomas
pažeidusiu mokėjimo įsipareigojimą ir be
atskiro pranešimo privalo mokėti įstatymų
nustatytus delspinigius.

7.5.

Mažiausia sąskaitos faktūros suma – 100
EUR (griežtai be atskaitymų). Todėl
užmokestis Prolabui bet kuriuo atveju
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neinformuoja Prolabo apie trečiųjų šalių
areštą ar reikalavimus, kaip nustatyta
šiame punkte, Užsakovas įsipareigoja
kompensuoti Prolabui bet kokias Prolabo
patirtas išlaidas dėl trečiųjų šalių Prolabo
nuosavybės teisių suvaržymo.
8.4.

Visi Prolabo pateikti projektai, projektinė
dokumentacija, bandymų specifikacijos,
modeliai ir pavyzdžiai yra ir lieka išimtine
Prolabo nuosavybe atitinkamai Prolabo
tiekėjų nuosavybe.

9.

PRISTATYMO
SĄLYGOS,
RIZIKOS
PERDAVIMAS IR VYKDYMO VIETA

9.1.

Jei nėra susitarta kitaip, pristatymo
sąlygas, rizikos perdavimą ir vykdymo
vietą reglamentuoja sutartos „Incoterms“
taisyklės (2.5 punktas).

9.2.

Jei pristatymo laikas atidedamas Užsakovo
prašymu arba dėl kitų nuo Prolabo
nepriklausančių
aplinkybių,
rizika
Užsakovui
perduodama
iš
pradžių
nustatytu momentu. Nuo šio momento
Prekės saugomos Užsakovo sąskaita ir jo
rizika.

9.3.

Jei nėra susitarta kitaip, Paslaugų teikimo
vieta yra Prolabo buveinės vieta.

9.4.

Jei nėra susitarta kitaip, Prolabas turi teisę
vykdyti dalinius pristatymus. Kiekvieno
dalinio
pristatymo
atveju,
rizika
perduodama laikantis pirmiau išdėstytų
nuostatų.

10.

GABENIMAS IR DRAUDIMAS

10.1. Jei nėra susitarta kitaip, gabenimą ir
draudimą
reglamentuoja
sutartos
„Incoterms“ taisyklės (2.5 punktas).
10.2. Prekės gabenamos Užsakovo sąskaita ir
rizika. Jei nėra susitarta kitaip, vežėją
pasirenka Prolabas.
10.3. Užsakovas privalo apdrausti prekes nuo
bet kokio pobūdžio žalos.
10.4. Apie bet kokius ypatingus pageidavimus
dėl gabenimo, transporto ir draudimo
būtina laiku informuoti Prolabą. Visas
susijusias išlaidas padengia Užsakovas.

savo sąskaita grąžinti pakuotę į Prekių
išsiuntimo vietą.
10.6. Užsakovo skundai, susiję su gabenimu ar
transportu, turi būti nedelsiant pateikti
galutiniam vežėjui pristačius Prekes ar
krovinio dokumentus.
11.

PREKIŲ IR PASLAUGŲ PAKEITIMAI

11.1. Bet kuri Šalis gali prašyti pakeisti Prekes ir
Paslaugas. Jei dėl tokio pakeitimo
atsiranda papildomų sąnaudų ar išlaidų,
Užsakovas atlygina jas Prolabui.
12.

ĮRENGIMAS

12.1. Prekių
pristatymas
apima
Prolabo
atliekamą jų įrengimą pristatymo vietoje
(toliau – Įrengimas) tik tuo atveju, jei dėl
tokio Įrengimo yra aiškiai susitarta.
12.2. Kiekvienam
Įrengimui
Užsakovas
įsipareigoja savo sąskaita parūpinti:
apšvietimą, vandens ir elektros tiekimą ir,
jei reikalinga, (i) jungtis prie suspausto
oro,
centrinio
šildymo
(vėsinimo),
vakuumo ir inertinių dujų sistemų; (ii)
kėlimo įrangą ir transporto priemones
Užsakovo teritorijoje.
12.3. Jei Įrengimas atidedamas Užsakovo
prašymu ar dėl kitų nuo Prolabo
nepriklausančių
aplinkybių,
visas
papildomas išlaidas padengia Užsakovas.
13.

PROGRAMINĖ
ĮRANGA
INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

IR

13.1. Jei Prekė apima programinę įrangą,
Užsakovui
suteikiama
neišimtinė
ir
neperduodama teisė naudotis programine
įranga Sutartyje nustatytais tikslais. Šios
neišimtinės ir neperduodamos teisės
suteikimas vykdomas pagal atitinkamo
gamintojo licencijos sąlygas, kurios
taikomos išimtinai. Jei nėra susitarta
kitaip, teisė naudotis programine įranga
neapima jos programinio kodo ir teisės jį
savarankiškai keisti. Draudžiama kopijuoti
ir dekompiliuoti programinį kodą.
13.2. Visos intelektinės nuosavybės teisės,
susijusios su Prekėmis ir Paslaugomis, yra
atitinkamo Prekių ir Paslaugų gamintojo

10.5. Jei nėra susitarta kitaip, už pakuotę
Prolabui mokama papildomai ir ji nėra
grąžinama. Jei yra nurodyta, kad pakuotė
yra Prolabo nuosavybė, Užsakovas privalo
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arba, atitinkamais
nuosavybė.
14.

atvejais,

Prolabo

šiais atvejais (nepriklausomai nuo to, ar
tai sukėlė gedimą ar turėjo įtakos jo
atsiradimui): netinkamas Įrengimas (jei
Įrengimą atliko ne Prolabas), netinkamas
naudojimas (ypač nesilaikant instrukcijų,
paskiriant
darbuotojus,
neturinčius
kvalifikacijos ar turinčius nepakankamą
kvalifikaciją,
pernelyg
intensyvus
naudojimas, netinkamų medžiagų ir
priedų naudojimas), techninės priežiūros
neatlikimas arba nepakankama techninė
priežiūra (jei techninę priežiūrą atlieka ne
Prolabas),
netinkamas
remontas,
netinkamų atsarginių dalių naudojimas,
cheminių medžiagų ar elektrolito poveikis.

GARANTIJA

14.1. Šiame 14 skyriuje yra detaliai išdėstyti
Prolabo garantiniai įsipareigojimai arba,
atitinkamais
atvejais,
Užsakovo
garantinės teisės; todėl teisės aktų
nustatyti garantiniai įsipareigojimai ir
teisės
bei
teisės
aktų
nustatyti
įsipareigojimai ir teisės nėra taikomi,
išskyrus taikytinų įstatymų nustatytas
privalomas garantijos sąlygas.
14.2. Vadovaujantis
toliau
pateiktomis
sąlygomis, Prolabas garantuoja, kad:
–

–

14.8. Pristačius Prekes, Užsakovas patikrina:

Prekės
turi
garantuojamas
savybes ir neturi fizinių ar teisinių
trūkumų, kurie panaikintų ar
sumažintų
jų
vertę
arba
tinkamumą naudoti pagal paskirtį,
kuri buvo raštu nurodyta Prolabui.

kad

iš

stiklo

–

lydymosi
temperatūra
yra
tinkama, aušimas yra stabilus;

–

stiklinis paviršius nėra pažeistas.
Taikomos standarto AD 2000 (Nr.
4, 1 priedas) gairės ir leistinos
paklaidos.

14.4. Paslaugų atžvilgiu Prolabas garantuoja,
kad jos yra teikiamos kruopščiai ir
rūpestingai.
14.5. Garantija
netaikoma
įprastam
nusidėvėjimui, keičiamoms dalims ir
eksploatacinėms medžiagoms.
14.6. Remdamasis
savo
žiniomis
ir
atsižvelgdamas į turimas žinias bei
šiuolaikines
technologijas,
Prolabas
konsultuoja
Užsakovą
dėl
Prekių
tinkamumo numatytai paskirčiai ir dėl
medžiagų
suderinamumo.
Prolabas
neprisiima jokios atsakomybės ir neteikia
garantijų
dėl
tokio
tinkamumo
ar
suderinamumo.

pakuotės būklę ir ar nėra akivaizdžių
Prekių apgadinimų – per 10 dienų;

–

Prekes kitais aspektais – per 30 dienų.

Užsakovas raštu informuoja Prolabą apie
bet kokius nustatytus ar akivaizdžius
trūkumus per anksčiau nurodytą terminą.
Apie bet kokius kitus trūkumus Prolabas
informuojamas
raštu
iškart
po
jų
nustatymo.
Be
to,
Užsakovas
nedelsdamas įgyvendina visas reikiamas
priemones, skirtas sumažinti žalą. Jei
Užsakovas nesilaiko anksčiau nurodytų
įsipareigojimų, visos garantinės teisės
netenka galios.

Išvalymas: „kaip pagaminta“. Už
papildomą valymą, ypač įprastą
išvalymą prieš pradedant naudoti,
atsako Užsakovas.

14.3. Prolabas garantuoja,
pagamintų Prekių:

–

14.9. Jei nėra susitarta kitaip, garantinis
laikotarpis yra 12 mėnesių. Garantinis
laikotarpis skaičiuojamas nuo Prekių
pristatymo (9 skyrius). Jei Prolabas atsako
už
Įrengimą,
garantinis
laikotarpis
skaičiuojamas nuo Įrengimo pabaigos. Jei
nėra susitarta kitaip, jei pristatymas ar
Įrengimas vėluoja dėl nuo Prolabo
nepriklausančių
priežasčių,
garantinis
laikotarpis baigiasi po 18 mėnesių nuo
pranešimo apie pasirengimą pristatyti
siuntą dienos.
14.10. Garantiniu laikotarpiu Užsakovas turi
teisę reikalauti, kad Prolabas nemokamai
ištaisytų trūkumus. Šiuo tikslu Užsakovas
išsiunčia Prekę Prolabui savo sąskaita ir
rizika. Jei toks siuntimas Prolabui būtų
neprotingas, Prolabas nemokamai ištaiso
trūkumus Užsakovo buveinės vietoje. Bet
kuriuo atveju Prolabas turi teisę savo
nuožiūra ištaisyti trūkumą kitais būdais,

14.7. Garantija netaikoma ir negalioja, jei
gedimas atsirado visiškai ar iš dalies dėl
Užsakovo ar trečiosios šalies kaltės ar dėl
atsitiktinio įvykio. Ši nuostata galioja ir
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pvz., pristatydamas
Sutarties sąlygas.

kitą

Prekę

pagal

sužalojimams,
gyvybės
atėmimui,
neturtinei žalai ir tyčinei ar dėl didelio
neatsargumo kilusiai žalai. Tokiu atveju,
Prolabas atsako už žalą be apribojimų.

14.11. Pakeistos dalys ar Prekės tampa Prolabo
nuosavybe.
14.12. Ištaisytiems trūkumams taikomas 6
mėnesių garantinis laikotarpis. Bet kuriuo
atveju šis laikotarpis neviršija 24 mėnesių
nuo
pirminės
garantinio
laikotarpio
pradžios datos (14.9 punktas).
14.13. Jei Prolabas negali ištaisyti nustatyto
trūkumo, Užsakovas, pateikęs raštišką
pranešimą
apie
pagrįstą
termino
pratęsimą, turi teisę dėl patvirtintų
trūkumų reikalauti sumažinti kainą,
atsižvelgiant į įtaką vertei, arba, esant
reikšmingam trūkumui, kuris pakenkia
praktinei vertei tiek, kad nebūtų pagrįsta
tikėtis, jog Užsakovas priimtų tokią Prekę,
Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.
14.14. Užsakovas bendradarbiauja Prolabui
vykdant garantinius įsipareigojimus.
15.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Prekių techninė priežiūra atliekama pagal
atitinkamus reikalavimus. Ją atlieka
darbuotojai, turintys kvalifikaciją atlikti
tokią techninę priežiūrą. Užsakovas atsako
už techninės priežiūros atlikimą, išskyrus
atvejus, kai ši užduotis pavedama
Prolabui.

16.

PASIRENGIMAS
ATSARGINES DALIS

PRISTATYTI

Prolabas siekia pristatyti atsargines dalis
Užsakovui pagal atitinkamą užsakymą per
atitinkamo gamintojo nurodytą atsarginių
dalių tiekimo laikotarpį. Jei nėra susitarta
kitaip, Prolabas neprisiima atsakomybės
už atsarginių dalių prieinamumą.
17.

ATSAKOMYBĖ

17.1. Prolabo atsakomybė už Užsakovo patirtą
žalą dėl Sutarties pažeidimo iš Prolabo
pusės
neviršija
Sutarties
vertės,
nepriklausomai nuo teisinio pagrindo.
17.2. Atsakomybė
už
negautas
pajamas,
nerealizuotas santaupas, trečiųjų šalių
atgręžtinius reikalavimus, žalą dėl veiklos
nutraukimo, netiesioginę ir pasekminę
žalą nėra taikoma.
17.3. Šiame skyriuje nurodytas atsakomybės
apribojimas
netaikomas
kūno

17.4. Užsakovas apsaugo Prolabą nuo bet kokios
žalos, atsiradusios dėl Užsakovo teisės
aktų nesilaikymo ir trečiųjų šalių (įskaitant
valdžios institucijas) dėl to pateiktų
reikalavimų Prolabui.
18.

NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
(FORCE MAJEURE)

18.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force
majeure) reiškia įvykius, kurie nepriklauso
nuo Šalių valios. Nenugalimos jėgos
aplinkybės apima šiuos įvykius: viešojo
elektros energijos tiekimo sutrikimai, ryšių
ir transporto infrastruktūros sutrikimai,
vyriausybės
nustatytos
priemonės,
kenkėjiškų programų ar įsilaužėlių atakos,
gaisras,
ypatingi
meteorologiniai
reiškiniai, epidemijos, branduolinės ir
cheminės avarijos, žemės drebėjimai,
karas, teroristų išpuoliai, streikai ir
sabotažas.
18.2. Jei Šalis visiškai ar iš dalies negali vykdyti
savo
sutartinių
įsipareigojimų
dėl
nenugalimos jėgos aplinkybių, tokia Šalis
atleidžiama
nuo
atsakomybės
už
neįvykdytus įsipareigojimus tol, kol tęsiasi
nenugalimos jėgos aplinkybės.
18.3. Jei
nenugalimos
jėgos
aplinkybės
užsitęsia, bet kuri Šalis gali nutraukti
Sutartį atgaline data nuo nenugalimos
jėgos aplinkybių atsiradimo dienos. Už iki
šios datos pristatytas Prekes ir suteiktas
Paslaugas turi būti atsiskaityta.
19.

KONFIDENCIALUMAS

19.1. Prolabas ir Užsakovas įsipareigoja laikyti
visą Šalių informaciją ir duomenis, kuriuos
gauna vykdant Sutartį ar ryšium su ja
(pvz., kainos pasiūlymus, brėžinius,
projekto
dokumentaciją,
pavyzdžius,
modelius) konfidencialiai. Informacija,
kuri yra visuotinai žinoma ar Šalių teisėtai
įgyta nepriklausomai nuo sutartinių
santykių,
nelaikoma
konfidencialia.
Taikomi teisės aktų nustatyti informacijos
atskleidimo reikalavimai.
19.2. Konfidencialumo įsipareigojimas taip pat
apima draudimą naudoti informaciją ne
Sutarties tikslais ir lieka galioti po
Sutarties nutraukimo tol, kol egzistuoja
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Prolabo ar Užsakovo poreikis išsaugoti
konfidencialumą.
19.3. Prolabas ir Užsakovas užtikrina, kad jų
darbuotojai, partneriai, subrangovai ir
tiekėjai taip pat laikytųsi konfidencialumo
įsipareigojimo.
Konfidencialumo
įsipareigojimas privalo atitikti bent šią
Sutarties sąlygą.
19.4. Esami konfidencialumo įsipareigojimai dėl
konfidencialios informacijos tarp Prolabo ir
Užsakovo lieka galioti.
20.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20.1. Sutarties ar BS pakeitimai galioja tik
rašytine forma ir tik pasirašyti abiejų
Šalių.
20.2. Užsakovas neturi teisės vykdyti užskaitą,
išskyrus atvejus, kai jo reikalavimus raštu
patvirtina Prolabas ar jie galutinai
nustatomi teisminio proceso metu.
20.3. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata
netenka galios, tai neturi įtakos kitų
nuostatų galiojimui. Tokiu atveju, Šalys
siekia pakeisti negaliojančią nuostatą kita
galiojančia ir įgyvendinama nuostata, kuri
kiek įmanoma labiau atitiktų pakeistos
nuostatos teisinį bei ekonominį turinį.
20.4. Užsakovas
gali
perduoti
sutartinius
santykius ar perleisti reikalavimus tik su
raštišku Prolabo sutikimu.
20.5. Sutarčiai ir bet kokiems įvykiams,
susijusiems su nuosavybės teise ryšium su
Sutartimi, išimtinai taikomos Lietuvos
Respublikos materialinės teisės normos,
išskyrus 1980 m. balandžio 11 d. Jungtinių
Tautų konvenciją dėl tarptautinio prekių
pirkimo-pardavimo sutarčių.
20.6. Ginčai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja,
sprendžiami teismuose pagal Prolabo
buveinės vietą. Be to, Prolabas turi teisę
pareikšti ieškinį pagal Užsakovo buveinės
vietą.
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