
Pirkimo-pardavimo sutartis  
 

Vilnius, 2020 m. rugpjūčio mėn. .... d. 

 

VšĮ Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus ...................... ,  ir 

 

..................................... (toliau – Pardavėjas), atstovaujama ...................................,  

 

sudarė šią pirkimo-pardavimo sutartį: 

1. Sutarties objektas 

1.1. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui daiktus, nurodytas šios sutarties Prieduose, o Pirkėjas įsipareigoja už 

perduotus daiktus sumokėti Prieduose nurodytą kainą. 

1.2. Šios sutarties sąlygos taikomos visiems po šios sutarties pasirašymo šalių patvirtintiems Priedams, kuriuose 

detalizuojami perkami daiktai ir kitos specialios sąlygos. 

2. Šalių teisės ir pareigos 

2.1. Pardavėjas įsipareigoja laiku ir pilnai perduoti reikalavimus atitinkančius daiktus Pirkėjui. Faktinis daiktų 

perdavimas patvirtinamas šalims pasirašant perdavimo-priėmimo aktą arba Pirkėjui patvirtinus Pardavėjo pateiktą 

sąskaitą faktūrą. 

2.2. Pardavėjas pilnai atsako už daiktų kokybę nepriklausomai nuo to, ar juos perdavė jis pats tiesiogiai, ar trečias 

asmuo. 

2.3. Pretenzijas dėl daiktų kokybės ir kitų trūkumų Pirkėjas pareiškia perdavimo-priėmimo akte. Dėl užslėptų 

trūkumų pretenzijas Pirkėjas turi teisę pareikšti per 60 darbo dienų po daiktų perdavimo.  

2.4. Pirkėjas turi teisę nemokėti kainos ir atisakyti priimti nekokybiškus, neatitinkančias sutartų sąlygų daiktus.  

2.5.  Pirkėjas už perduotus daiktus kainą privalo sumokėti per ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po daiktų 

perdavimo pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą. 

3. Atsakomybė 

3.1. Už pavėluotą Kainos sumokėjimą (daiktų perdavimą) kalta šalis moka 0,1 proc. dydžio delspinigius (nuo 

nesumokėtos sumos arba daiktų kainos) už kiekvieną uždelstą dieną.  

3.2. Jeigu Pardavėjas delsia perduoti daiktus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, Pirkėjas turi teisę atšaukti šių 

daiktų pirkimą, o Pardavėjas privalo sumokėti 20% daiktų kainos dydžio baudą. 

3.3. Pardavėjas įstatymų nustatytose ribose atsako už šią sutartį vykdant atliekamų savo veiksmų saugumą, 

tretiesiems asmenims padarytą žalą ir įsipareigoja atlyginti Pirkėjui nuostolius (įskaitant paskirtas baudas ir 

ekonomines sankcijas), atsiradusius dėl netinkamo Pardavėjo įsipareigojimų vykdymo. 

4. Kitos sąlygos 

4.1. Jeigu Priede nustatytos sąlygos prieštarauja bendrosioms šios sutarties sąlygoms, taikomos Priede nustatytos 

sąlygos. 

4.2. Visa informacija, kurią Pardavėjas gauna arba sužino vykdydamas šią sutartį, yra konfidenciali. Be Pirkėjo 

sutikimo Pardavėjas neturi teisės platinti su šia sutartimi susijusios informacijos. 

4.3. Ši sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki pilno šalių įsipareigojimų įvykdymo. 

4.4. Ši sutartis gali būti pakeista arba nutraukta Šalių susitarimu. 

4.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Priedų skaičius neribojamas. 

4.6. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

4.7. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik raštišku šalių susitarimu. 

 

ŠALIŲ REKVIZITAI 

Pirkėjas: 

VšĮ Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla  

J.a. kodas 304064633 

Vilniaus r. sav., Riešės sen., Skirgiškių k., 

Paramos g. 14 

Pardavėjas: 

 

 

 

_______________ 

 

 

__________________ 

   



Priedas Nr. 1 
prie 2020 m. rugpjūčio  ...  d. 

Pirkimo-pardavimo sutarties  
 

2020 m. rugpjūčio ... d. 

 

Perkamų daiktų apibūdinimas: 

Tinklinė laipiojimo piramidė, perdavimo momentu turi būti pilnai įrengta pirkėjo nurodytoje vietoje adresu 

Vilniaus r. sav., Riešės sen., Skirgiškių k., Paramos g. 14, nustatyta tvarka sertifikuota bei paruošta 

naudojimui. 

Piramidė turi atitikti Europos standartizacijos komiteto standartą EN 1176-1:2017. 

Specifikacija: (iš pasiūlymo)  

 Pagrindas (kampai): ne mažiau kaip  

 Smėlio pagrindo saugumo zona: ne mažiau kaip  

 Aukštis:    

 Laisvo kritimo aukštis: ne daugiau kaip 150 cm 

Piramidei suteikiama 24 mėnesių garantija. 

 

Daiktų kaina (su PMV): 

..... eur 

Galimas iki 50% avansas. 

 

Daiktų perdavimo terminas: 

2020 m. spalio .... d. 

 

 

 
Pirkėjas: 

VšĮ Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla  

J.a. kodas 304064633 

Vilniaus r. sav., Riešės sen., Skirgiškių k., 

Paramos g. 14 

Pardavėjas: 

 

 

 

_______________ 

 

 

__________________ 
 


