PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. _____
200__ m. ____________ mėn. ___ d.
Mes, __________________________________, asmens kodas ___________________, gyvenantis
_____________________________________________, (toliau Sutartyje – „Pardavėjas“), iš vienos pusės,
ir _____________________________________, asmens kodas ___________________, gyvenantis
_____________________________________________, (toliau Sutartyje – „Pirkėjas“), iš kitos pusės, kartu
Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį:
1. Sutarties objektas
1.1. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas įsipareigoja perduoti jam
priklausančias šioje Sutartyje ir jos prieduose nurodytas Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias
prekes ir sumokėti už jas Pardavėjui šioje Sutartyje numatytą pinigų sumą atsižvelgiant į Sutartyje nustatytus
terminus.
1.2. Sutarties dalykas ___________________________________________________

2. Prekių kaina ir atsiskaitymų tvarka
2.1. Šalys susitarė, kad Prekės kaina yra lygi ________ Lt ____ ct (________________________________
litų ____ ct).
2.2. Pirkėjas kainą sumoka tokia tvarka:
2.2.1. ________ Lt ____ ct (_________________________________ litų ____ ct) Pirkėjas sumoka
Pardavėjui per _____________________________ nuo šios Sutarties sudarymo dienos;
2.2.2. ________ Lt ____ ct (_________________________________ litų ____ ct) Pirkėjas sumoka
Pardavėjui iki ______________________________.

3. Prekių perdavimas ir priėmimas

3.1. Pardavėjas perduoda Prekes Pirkėjui Pirkėjo buveinėje /Pardavėjo buveinėje adresu:
______________________________________________________________ . Prekių pristatymo išlaidas
apmoka Pirkėjas/ Pardavėjas.
3.2. Pardavėjas perduoda Prekes Pirkėjui iki _____________________________________________ .
3.3. Sutarties 1.2. punkte nurodytas Prekes Pardavėjas perduoda Pirkėjui arba jo įgaliotam atstovui, kurie
patvirtina tinkamu Prekių gavimo faktą savo parašu prekių perdavimo-priėmimo akte. Prekių perdavimopriėmimo aktą atitinka abiejų šalių pasirašyta PVM sąskaita-faktūra, jeigu nesudaromas kitas dokumentas.

4. Šalių teisės ir pareigos
4.1. Pirkėjo teisės ir pareigos:
4.1.1. Pirkėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytais terminais priimti perduodamas Prekes Sutartyje
nustatyta tvarka ir laiku bei tinkamai sumokėti jam priklausančius mokėjimus.
4.1.2. Pirkėjas turi teisę tikrinti perduodamų Prekių komplektiškumą ir atitikimą šios Sutarties reikalavimams.
Pirkėjas neturi teisės atsisakyti priimti Prekių ir/ar apmokėti už Prekes susitartą kainą, išskyrus atvejus, jei
komisija, sudaryta iš lygaus skaičiaus Pardavėjo ir Pirkėjo atstovų, konstatuoja faktą, jog Prekių defektai ar
trūkumai daro Prekes netinkamas naudoti pagal paskirtį.
4.2. Pardavėjo teisės ir pareigos:

4.2.1. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui punkte 1.2 nurodytas Prekes. Pardavėjas įsipareigoja
sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui atsiimti Prekes Pardavėjo/ Pirkėjo buveinėje ar kitoje Pardavėjo
nurodytoje vietoje.

5. Šalių atsakomybė
5.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjui laiku nesumokėjus bet kurio iš Sutartyje nustatytų mokėjimų, Pirkėjas įsipareigoja mokėti
Pardavėjui delspinigius po 0,02 proc. nuo bendros Prekių kainos užkiekvieną uždelstą dieną.
5.3. Pardavėjui neperdavus Pirkėjui Prekių per Sutarties 3.2. punkte nurodytą terminą, Pardavėjas
įsipareigoja mokėti 0,02 proc. nuo bendros Prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
6. Baigiamosios nuostatos
6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki Šalys įvykdys visus su ja susijusius
įsipareigojimus.
6.2. 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.
6.3. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, ginčas gali būti
perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią Sutartį, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl
nenugalimos jėgos aplinkybių.
6.5. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią.

7. Šalių rekvizitai ir parašai
PARDAVĖJAS:

PIRKĖJAS:

