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Taisyklių tikslas
Šios UAB AgroBiržos (toliau „AgroBirža“) prekybos taisyklės (toliau „Taisyklės”) nustato:
AgroBiržos Prekybos sistemos paskirtį;
AgroBiržos Prekybos sistemos Naudotojų teises, pareigas, atsakomybes;
Naudojimosi AgroBiržos Prekybos sistema tvarką bei sąlygas;
AgroBiržos funkcijas AgroBiržos Prekybos sistemoje.

2.
Sąvokos
2.1.
AgroBiržos duomenų bazė – AgroBiržos administruojamas organizuotas duomenų apie žemės ūkio produkcijos
Pirkėjus ir Pardavėjus rinkinys.
2.2.
AgroBiržos Prekybos sistema (toliau ABP sistema) – AgroBiržos administruojama žemės ūkio produkcijos
Pirkėjų bei Pardavėjų paieškos ir atrankos informacinė sistema.
2.3.
Atsiskaitymo terminas – laikotarpis, per kurį Pirkėjas privalo atsiskaityti su Pardavėju už parduodamą žemės
ūkio produkciją.
2.4.
Kredito reitingas – AgroBiržos duomenų bazėje esančių Pirkėjų ir Pardavėjų kreditingumo įvertinimas.
2.5.
Kontraktas(ai) – reiškia kiekio matą ir apibrėžia Prekės svorį tonomis. Vienas kontraktas lygus 25 tonoms.
2.6.
Naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris pildo arba yra užpildęs ABP sistemoje registracijos anketą, arba su
kuriuo AgroBirža yra sudariusi Naudotojo sutartį ir kuriam yra suteikusi teisę ABP sistemoje publikuoti Prekių pirkimo ir/ar
pardavimo Skelbimus, naudotis kita ABP sistemoje teikiama informacija bei funkcionalumais.
2.7.
Naudotojo sutartis – Sutartis tarp AgroBiržos ir Naudotojo dėl žemės ūkio produkcijos Pirkėjų ir/arba Pardavėjų
paieškos AgroBiržos duomenų bazėje bei automatinio žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarties projekto
rengimo paslaugų teikimo.
2.8.
Pardavėjas – Naudotojas, pageidaujantis parduoti Prekę sudarant Sandorį Skelbime nurodytomis sąlygomis.
2.9.
Pardavimo kaina – kaina, už kurią Pardavėjas sutinka parduoti Prekę.
2.10.
Patikimumo rodiklis – AgroBiržos duomenų bazėje esančio konkretaus Pirkėjo ir/ar Pardavėjo per ABP
sistemą sudarytų Sandorių vykdymo bendras įvertinimas.
2.11.
Pirkėjas – Naudotojas, pageidaujantis pirkti Prekę sudarant Sandorį Skelbime nurodytomis sąlygomis.
2.12.
Pirkimo kaina - kaina, už kurią Pirkėjas sutinka pirkti Prekę.
2.13.
Prekė – žemės ūkio produkcija. Išsamus Prekių sąrašas skelbiamas ABP sistemoje „Prekių kataloge”.
2.14.
Prekės pasiėmimo vieta – fizinė vieta (išskyrus Supirkimo punktus), kur Pardavėjas privalo pakrauti Prekę į
Pirkėjo transporto priemonę arba vagoną per apibrėžtą laiką.
2.15.
Prekių katalogas - sąrašas Prekių, kuriomis galima prekiauti ABP sistemoje.
2.16.
Pristatymo terminas – laikotarpis, per kurį Pardavėjas privalo pristatyti Prekę į Supirkimo punktą arba
Pirkėjas pasiimti Prekę iš Prekės pasiėmimo vietos.
2.17.
Sandoris – per ABP sistemą sudaromas Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimas sudaryti Sutartį Pirkėjo ir Pardavėjo
Skelbimuose nurodytomis sąlygomis. Sandoris laikomas sudarytu ABP sistemai atrinkus Naudotojo Skelbime nurodytus
kriterijus atitinkantį Pirkėją arba Pardavėją ir parengus Sutarties projektą. Naudotojo nurodymu sudaryti Sandorį laikomas
Skelbimo patalpinimas ABP sistemoje.
2.18.
Sandorio šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas sudarę Sandorį per ABP sistemą.
2.19.
Skelbimas – Naudotojo nurodymas ABP sistemai atlikti žemės ūkio produkcijos pirkėjo (-ų) ir/arba pardavėjo
(-ų), atitinkančio (-ų) Naudotojo nurodytus reikalavimus, paiešką AgroBiržos duomenų bazėje ir nurodymas parengti
Sutarties projektą su Naudotojo nurodytą informaciją atitinkančiais asmenimis.
2.20.
Skelbimo galiojimas – data ir laikas iki kurio Skelbimas bus publikuojamas visiems ABP sistemos
Naudotojams ir kuriam pasibaigus Skelbimas automatiškai pašalinamas iš ABP sistemos.
2.21.
Supirkimo punktas – fizinė vieta kur Pardavėjas privalo pristatyti Prekę.
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2.22.
Sutarties kaina – sutarta Sandorio/Sutarties kaina, kurią Pirkėjas privalo sumokėti, o Pardavėjas turi teisę
gauti už parduodamas Prekes.
2.23.
Sutartis – Grūdų pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, pagal kurią Pardavėjas
įsipareigoja perduoti, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas nustatytą kainą.
2.24.
Taisyklės – šios AgroBiržos Prekybos taisyklės.

3.
Bendrosios nuostatos
3.1.
Taisyklės yra Naudotojui privalomas teisinis dokumentas.
3.2.
AgroBirža turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles be išankstinio atskiro kiekvieno Naudotojo ar visų
Naudotojų sutikimo.
3.3.
Aktuali Taisyklių redakcija yra skelbiama AgroBiržos internetiniame puslapyje ir yra prieinama visiems AgroBiržos
internetinės svetainės lankytojams. Naudotojams, publikuojantiems Skelbimus ABP sistemoje, taikomos Taisyklės,
galiojančios Skelbimo pateikimo momentu. Naudotojas privalo susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno Skelbimo publikavimo
metu.
3.4.
Naudojimosi ABP sistema pažeidimas negali būti pateisinamas Taisyklių nežinojimu ar klaidingu Taisyklių aiškinimu
ar suvokimu.

4.
Registracija ir asmens duomenų tvarkymas
4.1.
Asmuo, norėdamas naudotis ABP sistema ir jos teikiamomis funkcijomis, privalo užsiregistruoti ABP sistemoje,
užpildydamas Naudotojo registracijos anketą (toliau „Anketa“).
4.2.
Naudotojas, pildydamas Anketą, turi pasirinkti kokiomis funkcijomis jis pageidaus naudotis ABP sistemoje. Galima
pasirinkti “Grūdų pirkimo” ir/arba “Grūdų pardavimo” funkcijas. AgroBirža nusprendžia ir patvirtina funkcijas, kuriomis ABP
sistemoje galės naudotis Naudotojas.
4.3.
Naudotojais gali būti juridiniai arba fiziniai asmenys. Kai Naudotojas yra juridinis asmuo jis ABP sistema gali
naudotis tik per savo įgaliotus fizinius asmenis, turinčius teisę sudaryti Sandorius ir Sutartis Naudotojo, juridinio asmens,
vardu.
4.4.
Naudotojas privalo užpildyti visus Anketoje nurodytus būtinus laukus, kurie pažymėti žvaigždute (*).
4.5.
Naudotojas yra atsakingas už tai, kad Anketoje pateikti duomenys (toliau Registracijos duomenys) būtų tikslūs,
teisingi ir išsamūs. Pasikeitus Registracijos duomenims Naudotojas privalo nedelsdamas informuoti AgroBiržą. Prievolė
atnaujinti Registracijos duomenis galioja ir visu Naudotojo sutarties galiojimo laikotarpiu. AgroBirža neatsako už žalą,
atsiradusią Naudotojui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius Registracijos
duomenis, arba neinformavo Arobiržos jiems pasikeitus.
4.6.
AgroBirža, įvertinusi Registracijos duomenis, gali paprašyti Naudotojo pateikti papildomą informaciją ar
dokumentus. Įvertinusi visą turimą informaciją, AgroBirža nusprendžia, ar sudaryti Naudotojo sutarį ir suteikti Naudotojui
teisę prisijungti prie ABP sistemos.
4.7.
Prie ABP sistemos jungiamasi naudojantis VĮ Registrų centras autentifikavimo paslauga arba kitomis
autentifikavimo priemonėmis (pvz. Asmens kodas ir slaptažodis). Pirminis slaptažodis kiekvienam Naudotojo įgaliotam
asmeniui nurodomas Naudotojo sutartyje. Teisė prisijungti prie ABP sistemos suteikiama pasirašius Naudotojo sutartį su
AgroBirža. Naudotojas yra atsakingas už bet kuriuos veiksmus, kurie atliekami prisijungus prie ABP sistemos Naudotojo ar
jo įgaliotų asmenų vardu.
4.8.
Pasirašius Naudotojo sutartį, Naudotojui ABP sistemoje nustatomas Kredito reitingas ir Patikimumo rodiklis, kurie
reguliariai atnaujinami atsižvelgiant į faktinę informaciją apie Naudotoją.
4.9.
Kredito reitingas ABP sistemoje nurodomas atsižvelgiant į UAB „Creditinfo Lietuva“ pateiktus duomenis apie
Naudotoją.
4.10.
Patikimumo rodiklis nustatomas įvertinus AgroBiržos duomenų bazėje esančio konkretaus Naudotojo per ABP
sistemą sudarytų Sandorių vykdymo istoriją. Patikimumo rodiklis išreiškiamas procentais. Sudaryti, patvirtinti ir užbaigti
Sandoriai įtakoja patikimumo rodiklio kilimą. Tik nutraukti Sandoriai įtakoja patikimumo rodiklio kritimą.
4.11.
Kredito reitingo ir Patikimumo rodiklio reikšmės yra ABP sistemos pateiktas neįpareigojantis kai kurių sistemoje
esančių duomenų vertinimas, skirtas palengvinti Naudotojų paieškos ABP sistemoje valdymą. AgroBirža neprisiima jokios
atsakomybės už minėtų vertinimų tikslumą.
4.12.
Užsiregistruodamas ABP sistemoje Naudotojas kartu suteikia AgroBiržai teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir
tvarkyti, šiose Taisyklėse bei Naudotojo sutartyje numatytais tikslais, visus ir bet kuriuos duomenis, kuriuos Naudotojas
tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis AgroBiržos internetiniame puslapyje ar naudodamasis ABP sistema ir jos
atliekamomis funkcijomis.
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4.13.
Naudotojo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis "Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo" nustatytais reikalavimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais šių
duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydama ir saugodama Naudotojo asmens duomenis, AgroBirža įgyvendins
organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo,
pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5.
Prekybos Taisyklės
5.1.
ABP sistema veikia nepertraukiamai visą parą, išskyrus profilaktinių darbų bei ABP sistemos gedimų, trūkumų ar
sistemos atnaujinimo atvejus. Sistemos veikimo metu Skelbimai gali būti publikuojami bet kuriuo paros metu, bet kurią
savaitės dieną.
5.2.
Apie atliekamus ABP sistemos profilaktikos, atnaujinimo, trūkumų bei gedimų šalinimo darbus, kurių metu
ribojamas naudojimasis ABP sistema, Naudotojas informuojamas pranešimu ABP sistemoje arba elektroniniu paštu, faksu
ar telefonu.
5.3.
ABP sistemos gedimus AgroBirža įsipareigoja pradėti šalinti ne vėliau kaip per 1 valandą nuo gedimo paaiškėjimo
momento AgroBiržos darbo metu.
5.4.
AgroBiržos darbo valandos nuo 8:00 val. iki 17:00 val. darbo dienomis. AgroBirža privalo užtikrinti tinkamą ABP
sistemos funkcionavimą ne trumpiau kaip 8 valandas per parą.
5.5.
Publikuojamus Skelbimus gali matyti tik Naudotojai, prisijungę prie ABP sistemos naudojantis VĮ Registrų centras
autentifikavimo paslauga arba kitomis autentifikavimo priemonėmis.
5.6.
Naudotojai:
5.6.1. ABP sistemoje Naudotojai skirstomi į Pirkėjus ir/arba Pardavėjus.
5.6.2. Pirkėjui ABP sistemoje suteikiamas statusas „Grūdų supirkėjas“, o Pardavėjui – „Grūdų pardavėjas“.
5.6.3. ABP sistemoje Pirkėjas Registracijos duomenyse nurodo visus Supirkimo punktus, kuriuos norės nurodyti pirkimo
Skelbimuose. Kad Naudotojas ABP sistemoje būtų patvirtintas kaip Pirkėjas ir jam būtų suteiktos „Grūdų supirkėjo“ teisės,
bei patvirtinti jo norimi Supirkimo punktai, jis AgroBiržai turi pateikti sutarčių su Supirkimo punktais kopijas ar kitaip
įrodyti, kad turi teisę supirkti tam tikras Prekes atitinkamuose Supirkimo punktuose.
5.6.4. Jeigu Supirkimo punkto ABP sistemoje nėra, Pirkėjas gali atsiųsti AgroBiržai prašymą įtraukti Supirkimo punktą į
ABP sistemą. Šiuo atveju Pirkėjas turi pateikti sutarties su to Supirkimo punkto savininku ar teisėtu valdytoju kopiją ar
kitaip įrodyti, kad turi teisę tame Supirkimo punkte supirkti Prekes. AgroBirža, gavusi patvirtinimą iš Supirkimo punkto apie
jų veiklą ir įsitikinusi Supirkimo punkto patikimumu, nuspręs ar įtraukti jį į ABP sistemą.
5.6.5. Pirkėjai turi teisę ABP sistemoje publikuoti pirkimo Skelbimus.
5.6.6. Pardavėjai turi teisę ABP sistemoje publikuoti pardavimo Skelbimus.
5.7.
Skelbimai:
5.7.1. Pateikti Skelbimai yra įpareigojantys ir išreiškiantys Naudotojo (Pirkėjo ir/ar Pardavėjo) norą, valią bei atsakomybę
už atliekamus veiksmus ABP sistemoje.
5.7.2. Skelbime nustatomos šios sąlygos: Prekė, Pirkimo arba Pardavimo kaina, maksimalus Kontraktų skaičius,
Supirkimo punktas, Pristatymo terminas, Atsiskaitymo terminas, Skelbimo galiojimas ir kt.
5.7.3. Įvedant/redaguojant Skelbimą į ABP sistemą, publikuojama Prekės Pirkimo/Pardavimo kaina negali būti daugiau
nei AgroBiržos nustatyta procentine dalimi mažesnė arba didesnė už paskutiniąjame ABP sistemoje sudarytame Sandoryje
nurodytą kainą už atitinkamą kiekį analogiškų Prekių.
5.7.4. Visi skelbiami pirkimo ir pardavimo Skelbimai su vienodomis sąlygomis (t.y. vienodai užpildytais atributais) yra
rūšiuojami pagal paskelbimo datą ir laiką.
5.7.5. Pirkėjas įvesdamas Skelbimą privalo užpildyti visus pirkimo Skelbimo laukus (grafas).
5.7.6. Pirkimo Skelbimuose galima nurodyti tik tuos Supirkimo punktus, kurie yra nurodyti Registracijos duomenyse ir
patvirtinti AgroBiržos.
5.7.7. Pardavėjas įvesdamas Skelbimą privalo užpildyti visus pardavimo Skelbimo laukus.
5.7.8. Jeigu Naudotojui įvedant Skelbimą nėra galimybės pasirinkti pageidaujamo Supirkimo punkto, tai reiškia, kad
tame Supirkimo punkte nevykdomas pasirinktos Prekės priėmimas arba Supirkimo punktas neįtrauktas į AgroBiržos
duomenų bazę.
5.7.9. Naudotojas gali pats nustatyti Skelbimo galiojimą arba pasirinkti automatinškai siūlomą Skelbimo galiojimą, kuris
baigiasi ne vėliau nei likus 5 dienoms iki Skelbime nurodyto Pristatymo termino pabaigos. Visais atvejais Skelbimo
galiojimas negali būti ilgesnis už Skelbime nurodytą Pristatymo terminą.
5.7.10. Pagal publikuojamą Skelbimą gali būti sudaromi keli Sandoriai. Maksimalus Sandorių skaičius yra Skelbime
nurodytas Kontraktų skaičius. Jeigu Sandoris sudaromas mažesniam Kontraktų skaičiui nei yra nurodyta Skelbime,
publikuojamo Skelbimo Kontraktų skaičius automatiškai sumažinamas sudaryto Sandorio Kontraktų skaičiumi.
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5.7.11. Jei pagal publikuojamą Skelbimą sudaromas Sandoris maksimaliam Skelbime nurodytam Kontraktų skaičiui,
Skelbimas automatiškai ištrinamas iš ABP sistemos.
5.7.12. Naudotojas gali keisti savo publikuojamo Skelbimo informaciją (sąlygas). Redaguojant Skelbimą nustatomas
naujas Skelbimo galiojimas, todėl skelbimų lentoje prioritetine tvarka Skelbimas pastatomas į eilės galą.
5.7.13. Naudotojas turi teisę publikuojamą Skelbimą sustabdyti arba ištrinti. Jei Skelbimas sustabdytas, jo nemato kiti ABP
sistemos Naudotojai. Sustabdytą savo Skelbimą Naudotojas gali vėl aktyvuoti. Ištrintas Skelbimas tampa nematomas
kitiems ABP sistemos Naudotojams ir Naudotojas tokio Skelbimo negali vėl aktyvuoti.
5.7.14. Skelbimai ABP sistemoje kitiems Naudotojams yra prieinami nenurodant duomenų, leidžiančių identifikuoti
skelbimą patalpinusio Naudotojo tapatybę.
5.8.
Sandoriai
5.8.1. Sandoris gali būti sudarytas ne didesniam nei nurodyta Skelbime Kontraktų kiekiui.
5.8.2. Sandoris ABP sistemoje gali turėti šias būsenas: Sudarytas, Ginčas, Patvirtintas, Atšauktas, Užbaigtas.
5.8.3. Sandoris skelbiamas Sudarytu, kai ABP sistema atrenka Naudotojo Skelbime nurodytus kriterijus atitinkantį Pirkėją
arba Pardavėją ir parengia Sutarties projektą arba kai pats Naudotojas pasirenka konkretų Skelbimą ir ABP sistema
parengia Sutarties projektą.
5.8.4. Sandoris laikomas sudarytu :
5.8.4.1. Tiesiogiai – kai pats Naudotojas pasirenka konkretų ABP sistemoje publikuojamą Skelbimą;
5.8.4.2. Automatiškai – kai Pirkėjas įveda Skelbimą į ABP sistemą ir ABP sistema suranda jau publikuojamą Pardavėjo
Skelbimą, atitinkantį naujai suvesto Pirkėjo Skelbimo sąlygas arba Pardavėjas įveda Skelbimą į ABP sistemą ir ABP sistema
suranda jau esantį Pirkėjo Skelbimą atitinkantį naujai suvesto Pardavėjo Skelbimo sąlygas. Tuo atveju, jei Naudotojo
nurodytas sąlygas atitinkančių Skelbimų ABP sistemoje nėra, Naudotojo Skelbimas jame nurodytą galiojimo laiką yra
saugomas ABP sistemoje, kol ABP sistemoje bus patalpintas atitinkamas sąlygas atitinkantis Skelbimas ir bus sudarytas
Sandoris. Jeigu ABP sistemoje yra publikuojami keli Skelbimai vienodomis sąlygomis, automatiškai Sandoris sudaromas
seniausiai įvestam į ABP sistemą Skelbimui. Automatiškai Sandoris taip pat sudaromas, jei įvedus Skelbimą ABP sistema
suranda jau publikuojamą Skelbimą su geresne (pirkimo atveju mažesne, pardavimo atveju didesne) kaina ir
sutampančiomis kitomis sąlygomis. Šiuo atveju nustatoma Sandorio kaina yra anksčiau publikuoto Skelbimo kaina.
5.8.5. Jei Pirkėjas nori sudaryti Sandorį tiesiogiai ir jo pasirinktame Pardavėjo Skelbime nurodyta, jog pirkti galima iš
Supirkimo punkto arba iš Prekės pasiėmimo vietos, Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš siūlomų variantų. Jei Pirkėjas pasirenka
pirkimą iš Prekės pasiėmimo vietos, jis pats turi atvykti į Prekės pasiėmimo vietą pasiimti Prekes.
5.8.6. Sudarius Sandorį AgroBirža elektroniniu paštu išsiunčia Sandorio šalims Sutarties projektą. Sandorio šalys
Sutarties projektą pasirašo raštu arba elektroniniu parašu per ABP sistemą ir per 1 darbo dieną po Sutarties gavimo
pateikia AgroBiržai (nuskaitytą (skenuotą) dokumentą elektroniniu paštu ar faksu ir originalo 2 egzempliorius registruotu
laišku per 3 darbo dienas). Jei Sutartis pasirašyta elektroniniu parašu, jos siųsti AgroBiržai nereikia. Sandorio šalys
Sutarties pasirašymo būdą gali pasirinkti nepriklausomai viena nuo kitos, t.y. abi Sandorio šalys gali pasirašyti Sutartį raštu
arba elektroniniu parašu arba viena Suraties šalis Sutartį pasirašo raštu, kita - elekroniniu parašu. AgroBirža, gavusi raštu
pasirašytus Sutarties egzempliorius, vieną egzempliorių persiunčia kitai Sutarties šaliai.
5.8.7. Naudotojas, ABP sistemoje galintis turėti statusą tiek „Grūdų supirkėjas“, tiek „Grūdų pardavėjas“, negali sudaryti
Sandorių pats su savimi.
5.8.8. Sudarius Sandorį, Pirkėjas ir Pardavėjas elektroniniu paštu gauna pranešimą apie sudarytą Sandorį ir pridedamą
Sutarties projektą. Visą informaciją apie Sandorį bei Sutarties kopiją Pirkėjas ir Pardavėjas gali rasti ABP sistemoje
nuorodoje „Sandoriai“.
5.8.9. Sudarius Sandorį, Naudotojas, padaręs techninę klaidą, vienos valandos laikotarpyje AgroBiržos darbo valandomis,
turi teisę apie tai pranešti AgroBiržai ir prašyti Sandorį atšaukti. AgroBirža, tik gavusi antrosios Sandorio šalies sutikimą,
Sandorio būseną pakeičia į „Atšaukta“, t.y. Sandorio šalys neturi vykdyti pagal Sandorį prisiimtų įsipareigojimų. Šiuo atveju
klaidą padaręs Naudotojas privalo sumokėti AgroBiržai Naudotojo sutartyje nustatytą mokestį. Sandoriai, sudaryti ABP
sistemoje ne darbo valandomis, dėl techninės klaidos negali būti atšaukti, išskyrus 5.8.10. punkte nurodytą atvejį.
Neatšaukti Sandoriai privalomi vykdyti abiems Sandorio šalims.
5.8.10. Sudarius Sandorį, jis gali būti atšauktas abiejų Sandorio šalių susitarimu. AgroBirža gavusi abiejų Sandorio šalių
prašymus atšaukti Sandorį, pakeičia ABP sistemoje Sandorio būseną į „Atšaukta“. Šiuo atveju abi atšaukto Sandorio šalys
privalo sumokėti AgroBiržai jų abiejų Naudotojo sutartyse nustatytus mokesčius.
5.8.11. AgroBirža pakeičia Sandorio būklę į „Atšaukta“, jei Naudotojas nustatytu terminu nepateikia AgroBiržai raštu arba
elektroniniu parašu pasirašytos Sutarties egzemplioriaus.
5.8.12. Jeigu šalys nesutaria dėl Sandorio įsipareigojimų įvykdymo, jos Sandorį gali ginčyti. Tokio ginčo šalys yra Pirkėjas
ir Pardavėjas. Sandorio ginčijimas neatleidžia Naudotojų nuo pareigos atsiskaityti su AgroBirža už pastarosios suteiktas
Paslaugas. Ginčo atveju AgroBirža arba Pirkėjas ar Pardavėjas ABP sistemoje pakeičia šio Sandorio būseną į „Ginčas“.
Ginčas spendžiamas Pirkėjo ir Pardavėjo derybų ir susitarimo keliu. Jei šalys nesusitaria – ginčas sprendžiamas remiantis
Lietuvos Respublikos įstatymais ir Sutarties sąlygomis.
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5.8.13. Jeigu abi Sandorio šalys sutinka su Sutarties sąlygomis ir Sutartį pasirašo, AgroBirža ABP sistemoje Sandorio
būseną pakeičia į „Patvirtinta“.
5.8.14. Kai abi Sutarties šalys įvykdo sutartinius įsipareigojimus, AgroBirža ABP sistemoje pakeičia Sandorio būseną į
„Užbaigta“. Apie Sutarties įvykdymą abi Sutarties šalys privalo informuoti AgroBiržą per 5 dienas po Sutarties sąlygų
įvykdymo.
5.8.15. ABP sistemos Naudotojas pats nusprendžia ar jam sudaryti Sutartį su ABP sistemos automatiškai atrinktu asmeniu
(asmenimis), ar jos nesudaryti.
5.8.16. ABP sistemos automatiškai parengtas Sutarties projektas nėra privalomas žemės ūkio produkcijos pirkimopardavimo Sandorio šalims, tai tėra ABP sistemos pateikta informacija, kokiomis sąlygomis gali būti sudaroma Prekių
pirkimo-pardavimo sutartis.
5.8.17. AgroBirža neatsako už Pirkėjo ir/arba Pardavėjo prievolių pagal Sutartį nevykdymą arba netinkamą vykdymą.
5.9.
Pristatymo terminas:
5.9.1. Likus 5-ioms dienoms iki Pristatymo termino pabaigos Prekių pirkimas / pardavimas ABP sistemoje yra negalimas.
5.9.2. ABP sistemoje negali būti publikuojamas Skelbimas, kuris galiotų ilgiau, nei skelbime numatytas Pristatymo
terminas.

6.
Naudojimosi ABP sistema apribojimai ar sustabdymas
6.1.
Įvykus ABP sistemos sutrikimams, kurie, AgroBiržos nuomone, turi didelę įtaką AgroBiržos ir Naudotojų galimybei
sėkmingai vykdyti operacijas ABP sistemoje, AgroBirža turi teisę taikyti bet kurias iš toliau išvardytų priemonių:
6.1.1. Sustabdyti operacijas ABP sistemoje;
6.1.2. Apriboti operacijas ABP sistemoje;
6.1.3. Apriboti prisijungimų prie ABP sistemos skaičių kiekvienam Naudotojui;
6.1.4. Bendrai apriboti Sandorių ar Skelbimų skaičių arba apimtį;
6.1.5. Apriboti Sandorių ar Skelbimų, įvedamų per vieną ar kelis konkrečius prisijungimus, skaičių arba apimtį.
6.2.
AgroBirža turi teisę be įspėjimo apriboti Naudotojo naudojimąsi ABP sistema arba panaikinti Naudotojo
registraciją, jeigu Naudotojas pažeidžia šias Taisykles ar Naudotojo sutarties sąlygas, bando pakenkti ABP sistemos darbo
stabilumui ar saugumui, atlieka nesąžiningus veiksmus, kurie gali klaidinti kitus Naudotojus ar nevykdo su kitais
Naudotojais sudarytų Sutarčių.
6.3.
Susidarius svarbioms aplinkybėms, AgroBirža gali laikinai arba iš viso nutraukti ABP sistemos veiklą, apie tai iš
anksto nepranešęs Naudotojams.
6.4.
Naudotojo patirta žala, atsiradusi dėl bet kokių ABP sistemos sutrikimų, Naudotojui nėra atlyginama.

7.
Apsikeitimas informacija
7.1.
AgroBirža visus pranešimus siunčia ir kitaip bendrauja su Naudotoju Registracijos duomenyse ar Naudotojo
sutartyje nurodytais kontaktais (paštu, elektroniniu paštu, telefonu, faksu).
7.2.
Naudotojas visus pranešimus ir klausimus AgroBiržai siunčia ABP sistemoje skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis
susisiekimo priemonėmis ir adresais.

8.
Atsakomybės
8.1.
AgroBirža suteikia Naudotojui įrankį (ABP sistemą) surasti Prekių Pirkėją ir/arba Pardavėją bei sudaro galimybes
sudaryti Sandorį bei Sutartį. Atsakomybė už Sandorio ir/ar Sutarties sąlygų vykdymą tenka vien tik Pirkėjui ir Pardavėjui.
AgroBirža neatsako už Pirkėjo ir/ar Pardavėjo, sudariusių Sandorį ir/ar Sutartį ABP sistemos pagalba, prievolių pagal
Sandorį ir/ar Sutartį vykdymą bei teisių įgyvendinimą.
8.2.
Naudotojai atsako už šių Taisyklių, Naudotojo sutarties bei Sandorio ir/ar Sutarties pažeidimus, taip pat už
veiksmus (ar jų neatlikimą), susijusius su ABP sistemos naudojimu, kurie daro žalą ir/ar kelia pavojų kitų Naudotojų
interesams ir (arba) ABP sistemos saugumui, tinkamam funkcionavimui ir (arba) neatitinka sąžiningos prekybos principų ir
(arba) gali suklaidinti arba klaidina kitus Naudotojus (toliau pažeidimai).
8.3.
Naudotojui, pažeidusiam šiose Taisyklėse ar Naudotojo sutartyje numatytas pareigas, be atskiro įspėjimo
AgroBiržos pasirinkimu gali būti apribota naudojimosi ABP sistema teisė, sumažintas patikimumo rodiklis, registracijos ABP
sistemoje panaikinimas, vienašalis Naudotojo sutarties nutraukimas ir/arba Naudotojo sutartyje nustatyto dydžio baudos
skyrimas.
8.4.
Naudotojas, bet kokiomis priemonėmis, veiksmais ar neveikimu padaręs žalos AgroBiržai, kitiems Naudotojams ar
tretiesiems asmenims, privalo atlyginti visą padarytą žalą.
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9.
9.1.
9.2.

Techninės rekomendacijos
Jungtis prie ABP sistemos rekomenduojama naudojantis naršyklės Mozilla Firefox naujausia versija.
Peržiūrėti Elektroniniu parašu pasirašytas Sutartis rekomenduojama naudojantis Adobe Reader naujausia versija.

10.
Baigiamosios nuostatos
10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
10.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami
LR įstatymų nustatyta tvarka.

6

