
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 

2017 m. kovo 8 d. 

UAB „Roletas“, atstovaujama direktoriaus Roberto Vyšniausko, veikiančio pagal patvirtintus nuostatus 

(toliau „Pardavėjas“), iš vienos pusės, Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla atstovaujama direktoriaus 

Žygimanto Šarakausko (toliau „Pirkėjas“) iš kitos pusės, (toliau „Šalys“), sudarėme sutartį pagal kurią: 

1.Sutarties objektas 

1.1 Šia sutartimi „Pardavėjas“ įsipareigoja „Pirkėjui“ pagaminti ir sumontuoti roletus, o „Pirkėjas“ juos 

priimti ir už juos sumokėti „Pardavėjui“ pagal sutartyje numatytas sąlygas ir terminus. 

2.Prekių kaina 

2.1 Bendra sutarties kaina su pridėtinės vertės mokesčiu 1591,61 € (tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt 

vienas euras 61 centas). 

3.Prekių kokybė 

3.1 Gaminiams suteikiamas 12 mėn. garantinis laikotarpis, nuo jų sumontavimo dienos. 

3.2 „Pardavėjas“ įsipareigoja atlikti garantinį aptarnavimą per 14 darbo dienų po raštiško reklamacijos 

gavimo. 

4. Prekių užsakymo tvarka 

4.1 „Pardavėjas“ įsipareigoja per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nuo sutarties pasirašymo dienos 

pagaminti bei sumontuoti roletus. Jei dėl  kurių nors nuo „Pardavėjo“ nepriklausančių priežasčių užsakymo  

pagaminimo terminas užsitęstų, „Pardavėjas“ su „Pirkėju“ vadovaudamiesi geros valios ir sąžiningumo 

kriterijais gali susitarti dėl kitokių sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų. 

5. Atsiskaitymo terminai ir sąlygos. 

5.1 „Pirkėjas“ su „Pardavėju“ atsiskaito už roletus per 10 kalendorinių dienų po gaminių sumontavimo ir 

sąskaitos išrašymo dienos. Jei „Pirkėjas“ turi pretenzijų,  jas turi pateikti raštu per tris dienas, to nepadarius 

laikoma kad „Pirkėjas“ pretenzijų neturi ir toliau vadovaujamasi sutartyje numatytomis sąlygomis. 

6. Šalių atsakomybė 

6.1 „Pirkėjas“ laiku neatsiskaitęs su „Pardavėju“, už kiekvieną uždelstą dieną sumoka „Pardavėjui“ 0,2 % 

delspinigių nuo neapmokėtos prekių vertės. Jei „Pirkėjas“ neapmoka už prekes ilgiau nei 15 dienų, 

„Pardavėjas“ gali bet kada atsiimti atgal  neapmokėtas prekes ir neprivalo atstatyti patalpų į buvusią padėtį. 

„Pirkėjas“ privalo apmokėti visus „Pardavėjo“ patirtus nuostolius. 

7. Sutarties galiojimas 

7.1 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet 

ne ilgiau kaip du mėnesius. 

7.2 Sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais. 

8. Kitos sąlygos 

8.1 Kilę ginčai tarp šalių, dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami dvišalių derybų keliu,  o nepavykus 

susitarti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  
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