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PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr xxx 

sudaryta Vilniuje, 2022 m. spalio 1 d.

Mes,

Vardas vardaitis, asmens kodas 1321321321, gyvenantis Gatvės g. 7, Vilniuje, Lietuvoje,

(toliau Sutartyje – „Pardavėjas“), iš vienos pusės, ir

UAB “Įmonė”, įmonės kodas 1231321321, įsikūrusi Adreso g. 2, Vilniuje, Lietuvoje (toliau

Sutartyje – „Pirkėjas“), atstovaujama direktorės Pavardės Pavardaitės, iš kitos pusės,

kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį:

1. Sutarties objektas
1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjo nuosavybėn visas Pardavėjui

nuosavybės teise priklausančias autorines bei turtines teises {daikto pavadinimas}, o Pirkėjas

įsipareigoja priimti šias teises (toliau Sutartyje šios teisės vadinamos „Preke“) ir sumokėti už

jas nustatytą pinigų sumą šios sutarties numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Sutarties dalykas:

1.2.1. {DETALUS DAIKTO APRAŠYMAS}.

1.2.2. {PRIEDAI PRIE DAIKTO}.

2. Prekių kaina ir atsiskaitymų tvarka
2.1. Šalys susitarė, kad Prekės kaina, atskaičius mokesčius, yra lygi 10000 Eur (dešimt

tūkstančių eurų). Visus su Prekės įsigijimu susijusius mokesčius valstybei sumoka Pirkėjas.

2.2. Pirkėjas sumoka Prekės kainą Pardavėjui per penkias darbo dienas nuo sutarties sudarymo.

3. Prekių perdavimas ir priėmimas
3.1. Pardavėjas perduoda Prekę Pirkėjui tą pačią diena, kai Pirkėjas sumoka Pardavėjui Prekės

visą kainą, nurodytą šios sutarties 2.1. punkte.

4. Šalių teisės ir pareigos
4.1. Pirkėjo teisės ir pareigos:

4.1.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti perduodamas teises Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku bei

tinkamai sumokėti jam priklausančius mokėjimus.
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4.1.2. Pirkėjas privalo priimti Prekę po pilno atsiskaitymo su Pardavėju.

4.1.3. Pirkėjas turi teisę tikrinti perduodamų Prekių komplektiškumą ir atitikimą šios Sutarties

reikalavimams.

4.2. Pardavėjo teisės ir pareigos:

4.2.1. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui punkte 1.1. ir punkte 1.2 nurodytas Prekes.

4.2.2. Pardavėjas įsipareigoja neplagijuoti, nedaryti visiškų ar dalinių Prekės kopijų, nedalinti

kopijų tretiesiems asmenims bei nedaryti jokių veiksmų galinčių pakenkti Prekei. Išaiškėjus bet

kokiam šių sąlygų nesilaikymui, be nuostolių atlyginimo, Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui

10000 Eur (dešimties tūkstančių eurų) dydžio baudą.

4.2.3. Pardavėjas įsipareigoja 3 metus nuo sutarties sudarymo dienos nekonsultuoti jokio kito

asmens su daiktu susijusia informacija. Pažeidus šį susitarimą, be nuostolių atlyginimo,

Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui 10000 Eur (dešimties tūkstančių eurų) dydžio baudą.

5. Šalių atsakomybė
5.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

6. Konfidencialumas
6.1. Šalys sutaria laikyti konfidencialiomis komercines šio sandorio sąlygas ir neatskleisti jų

tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja neterminuotai.

7.2. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra

įforminami raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei

pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.

7.3. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju,

ginčas gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią Sutartį, jei jų įvykdymas yra

neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

7.5. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią.
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8. Šalių rekvizitai ir parašai

PARDAVĖJAS PIRKĖJAS

http://www.rekvizitai.lt

