
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

202_ m. ______________ _____ d.

_______________
(sudarymo vieta)

UAB Pavadinimas, buveinės adresas, kodas, toliau vadinama Pardavėju, atstovaujama vardas, pavardė ir
pareigos veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, įgaliojimą ar kt., viena šalis,

ir

UAB Pavadinimas, buveinės adresas, kodas, toliau vadinama Pirkėju, atstovaujama vardas, pavardė ir
pareigos veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, įgaliojimą ar kt., antra šalis,

toliau abi šalys vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

I DALIS. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti nurodomos ir apibubinamos konkrečios prekės; jeigu perkamas didelis
prekių kiekis arba jeigu perkamų prekių apibudinimas yra sudėtingas, nurodyti perkamas prekes
galima ir sutarties priede, darant šioje vietoje nuorodą į priedą (toliau – Prekės) ir perduoti į Prekes
nuosavybės teisę, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje numatytą kainą.

2. Pardavėjas kartu su Prekėmis nemokamai pateikia visą reikalingą informacinę medžiagą, naudojimo
instrukcijas ir kitą informaciją, kuri reikalingai norint tinkamai naudoti Prekes. Visa informacija turi būti
pateikta lietuviu kalba.

3. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo momento. Jeigu vadovaujantis teisės aktais
Prekė turi būti įregistruota viešajame registre, nuosavybės teisė pereina nuo įregistravimo viešajame registre
momento. Prievole ir su tuo susijusios išlaidos įregistruoti Prekę viešajame registre tenka Pirkėjui.
4. Pardavėjas patvirtina, kad Prekės nėra įkeistos, nėra jokių apribojimų dėl Prekių naudojimo,
disponavimo, valdymo, jokie tretieji asmenys nėra pareiškę jokių pretenzijų dėl Prekių bei joks ginčas
teisme dėl Prekių nevyksta.

II DALIS. PREKIŲ PERDAVIMAS

1. Pardavėjas, prieš perduodamas Prekes Pirkėjui, įsipareigoja jas savo lėšomis tinkamai įpakuoti, tai yra taip,
kad Pirkėjui jas transportuojant pastarosios nebūtų sugadintos.

2. Pardavėjas įsipareigoja Prekes perduoti Pirkėjui data ir laikas. Pirkėjas įsipareigoja prekes paimti per
nurodomas terminas (dienomis ir pan.), skaičiuojant nuo šiame punkte įtvirtintos Prekių perdavimo datos.

3. Pardavėjas įsipareigoja Prekes perduoti, o Pirkėjas priimti prekes vieta ir jos adresas.

4. Pardavėjui perduodant, o Pirkėjui priimant Prekes yra pasirašomas Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

5. Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdęs prievolę perduoti Prekes, jeigu Prekių kiekis, kokybė, asortimentas ir
kt. atitinka Sutarties ir teisės aktų reikalavimus. Pirkėjas laikomas tinkamai įvykdęs prievolę priimti Prekes,
jeigu priėmė visas jam pateiktas Prekes, kurių kiekis, kokybė, asortimentas ir kt. atitinka Sutarties ir teisės aktų
reikalavimus.

III DALIS. PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA



1. Prekių kaina yra nurodomos konkrečios prekės ir jų kaina; jeigu perkamas didelis prekių kiekis
paprastai prekių kaina nurodoma sutarties priede, darant šioje skiltyje nuorodą į sutarties priedą. Šioje
Sutarties dalyje nurodyta Prekių kaina yra galutinė, kartu į ją įskaitant ir visus mokesčius (pridėtinės vertės ir
kt.).

2. Pardavėjui perdavus Prekes Pirkėjui, pastarajam per nurodomas terminas (dienomis, mėnesiais ir pan.)
turi būti pateikta sąskaita (arba PVM sąskaita-faktūra). Tinkamu sąskaitos pateikimu laikomas jos išsiuntimas į
Pirkėjo buveinę registruotu laišku arba tiesioginis jos pristatymas į Pirkėjo buveinę.

3. Pirkėjas privalo sumokėti visą Prekių kainą tokia tvarka: nurodoma tvarka ir terminai; priklausomai nuo
susitarimo tarp šalių, kaina gali būti sumokėta iš karto gavus prekes arba mokėjimas gali būti
išdėstytas.

IV DALIS. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

1. Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintus kokybės reikalavimus. Jeigu
Pardavėjas ir Pirkėjas neaptarė Prekių kokybės individualiai, jų kokybė turi būti ne prastesnė negu Pirkėjas
protingai gali tikėtis, atsižvelgdamas į atitinkamų Prekių pagaminimo procese naudojamas medžiagas,
technologiją ir pan.

2. Teikėjas Prekėms suteikia nurodomas terminas (dienomis, mėnesiai ir pan.)garantijos terminą.

3. Visą garantinio termino laikotarpį Pardavėjas privalo, išskyrus Sutarties IV dalies 4 punkte numatytu atveju,
nedelsiant (Pirkėjo pasirinkimu) pakeisti kokybės reikalavimų neatitinkančias Prekes į tinkamos kokybės arba
atitinkamai sumažinti Prekių kainą arba atlyginti Prekių trūkumų pašalinimo išlaidas bei kompensuoti Pirkėjo
dėl to patirtus nuostolius.

4. Pardavėjas neatlygina Pirkėjui patirtų nuostolių dėl nekokybiškų Prekių, jeigu Pirkėjas netinkamai
transportavo, sandėliavo ar naudojo Prekes.

V DALIS. SANKCIJOS UŽ SUTARTIES NUOSTATŲ NESILAIKYMĄ

1. Pirkėjas pažeidęs Sutarties III dalies 3 punktą privalo teikėjui mokėti nurodoma skaičiais ir žodžiais
procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelsta sumokėti dieną, skaičiuojant nuo pradelstos sumokėti
sumos. Pirkėjas pažeidęs Sutarties II dalies 2 punktą privalo mokėti Pardavėjui nurodoma suma skaičiais ir
žodžiais eurų dydžio netesybas už kiekvieną pradelstą atsiimti Prekes dieną.

2. Pardavėjas pažeidęs Sutarties II dalies 2 punktą privalo mokėti Pirkėjui nurodoma suma skaičiais ir
žodžiais eurų dydžio netesybas už kiekvieną pradelstą pateikti laiku ir (ar) tinkamai pateikti Prekes.

3. Šalims ar vienai iš šalių pažeidus kitas šios Sutarties sąlygas yra taikomos tokios sankcijos gali būti
nurodomos netesybos, sutarties nutraukimas ir pan.

VI DALIS. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

2. Sutartis gali būti vienašališkai bet kada nutraukta kiekvienos iš šalių sprendimu, jeigu yra patenkinamos
visos žemiau nurodytos sąlygos:

2.1. viena iš šalių neįvykdė ar įvykdė netinkamai vieną ar daugiau prievolių, kylančių iš šios sutarties;
ir

2.2. nukentėjusiai šaliai raštu pareikalavus įvykdyti prievolę ar ištaisyti vykdymo trūkumus, kita šalis
per nukentėjusios šalies nustatytą protingą terminą to nepadaro.

3. Jeigu Sutartis buvo nutraukta prieš terminą, Sutartį pažeidusi šalis kitai šaliai privalo atlyginti visus dėl to
patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

VII DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS



1. Iš šios Sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami abipusių derybų keliu arba kreipiantis į teismą.

2. Santykiams, kylantiems iš šios Sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3. Visi priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Šalys patvirtina tokius priedus:

Priedas Nr. 1. priedo pavadinimas
Priedas Nr. 1. priedo pavadinimas

(ir daugiau priedų, jeigu reikia)

4. Ši Sutartis yra sudaryta lietuviu kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. Vienas
Sutarties egzempliorius perduodamas Pirkėjui, kitas – Pardavėjui.

VIII DALIS. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

Pardavėjo rekvizitai:

Pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, buveinės
adresas.
Kontaktinė informacija: telefono numeris, fakso
numeris, elektroninio pašto adresas ir pan.
Ir kita, jei reikia, informacija apie asmenį.

Pardavėjo  vardu šią sutartį pasirašė:

__________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė)

Pirkėjo rekvizitai:

Pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, buveinės
adresas.
Kontaktinė informacija: telefono numeris, fakso
numeris, elektroninio pašto adresas ir pan.
Ir kita, jei reikia, informacija apie asmenį.

Pirkėjo vardu šią sutartį pasirašė:

__________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė)

http://www.rekvizitai.lt

