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Sutartis Nr. MOD 0011 

Vilnius, 2017-03-14 

 

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla (įm. k. 190144072), atstovaujama direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui pavaduojančios direktorių Margaritos Ramonienės, toliau vadinama 

Pirkėju, ir Karolis Barčas, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 674914, adresas: Aguonų 

g. 58, Skaidiškių k., Vilniaus raj., toliau vadinama Pardavėju (toliau kartu vadinamos Šalimis, o 

kiekviena atskirai Šalimi), sudarė šią pirkimo – pardavimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi): 

1) Sutarties objektas: 

a) Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti sutarties priede ERD 0011 (5-6 sutarties 

puslapiai)  nurodytas prekes (toliau vadinama Prekėmis) Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas 

įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nustatytą kainą. 

b) Pardavėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka standartus, techninius 

reikalavimus bei šioje sutartyje ir jos priede aptartas sąlygas. 

c) Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jų faktinio perdavimo Pirkėjui momento. 

 

2) Prekių kaina: 

a) Pirkėjo pageidavimu bei remiantis priedu prie sutarties, Pardavėjas parduoda šias prekes: 

i) Konferencinis stalas  –  250,- eur. su mokesčiais. 

ii) Biuro spinta   – 180,- eur. su mokesčiais. 

iii) Biuro spinta   – 239,- eur. su mokesčiais. 

iv) Biuro kėdė 3 vnt. – 330,- eur. su mokesčiais. 

b) Viso Prekių kiekio kaina yra 999,00 eur (devyni šimtai devyniasdešimt devyni eur 00 ct) 

su mokesčiais 

c) Pirkėjas pilnai apmoka sąskaitoje nurodytą sumą 999,- eur. sumą išankstiniu apmokėjimu 

po sutarties pasirašymo dienos.  

 

3) Prekių priėmimas – perdavimas: 

a) Pardavėjas įsipareigoja, per 4-5 savaites  nuo galutinės priedo prie sutarties suderinimo 

datos ir avansinio apmokėjimo sumos, pristatyti prekes Pirkėjo nurodytu adresu: Šv. 

Gertrūdos g. 33, LT-44283 Kaunas 

b) Pardavėjui praleidus Sutartyje numatytą Prekių pristatymo terminą, Pardavėjas įsipareigoja 

sumokėti 0.2 proc. delspinigių nuo nepristatytų Prekių kainos už kiekvieną uždelstą darbo 

dieną. 

c) Sutartyje bei sutarties priede perduodamos prekės Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui, kuris 

patvirtina tinkamų Prekių gavimo faktą savo parašu pirkimo dokumentuose, ir nuo to 

momento Prekės tampa Pirkėjo nuosavybe. Prekių priėmimo perdavimo aktą atitinka 

abiejų šalių pasirašyta sąskaita faktūra, jeigu nesudaromas kitas dokumentas. 

d) Prekių kiekį ir kokybę Pirkėjas kruopščiai patikrina priimdamas Prekes. Visas pastabas dėl 

akivaizdžių Prekių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti priimdamas Prekes. Pretenzijas dėl 

Prekių neakivaizdžių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti raštu, arba el. paštu ne vėliau kaip 
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per 5 (dienas) dienų nuo Prekių gavimo. Aktą dėl prekių defektų ar trūkumų turi pasirašyti 

Pirkėjo ir Pardavėjo atstovas. Pardavėjui negavus pretenzijų dėl Prekių kokybės per 5 

(dienas) dienų nuo Prekių perdavimo, laikoma, kad Prekės yra kokybiškos ir neturi kitų 

trūkumų ar defektų. 

e) Tuo atveju, jeigu Prekės turi trūkumų, kurie įforminti Sutartyje nustatyta tvarka, Pardavėjas 

privalo savo sąskaita pašalinti trūkumus, arba, jei per 30 darbo dienų trūkumų pašalinti 

nepavyksta, grąžinti sutartyje numatytą Prekės kainą. 

f) Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar  kiti asmenys, 

nesusiję su Pardavėju, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai 

naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, taip pat, jeigu matomi defektai 

raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo 

ar kitų su Pardavėju nesusijusių asmenų veiksmų. 

 

4) Atsakomybė: 

a) Šalys atsako už tai, kad sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

b) Prekės korpusui ir furnitūrai suteikiama 24 mėnesių garantija, jeigu garantinio laikotarpio 

metu atsiranda dėl gamyklinio defekto. Kitais atvejais: piktybiškai sulaužius arba 

sugadinus, garantija prekei nėra taikoma.  

c) Garantija netaikoma toms prekėms, kurios netinkamai laikomos ar surenkamos ne pagal 

instrukcijas, netinkamai naudojamos, naudojamos ne pagal paskirtį, pakeistos ar valomos 

netinkamomis priemonėmis ir būdais. Natūralus gaminio nusidėvėjimas ar jo savybių 

pasikeitimas, nelaikomas kokybės trūkumu, todėl jam, taip pat bet kokiems atsitiktiniams 

nudaužymams, nubraižymams ir pan., garantija netaikoma. Garantija netaikoma, jei 

gaminiai laikomi lauke ar drėgnoje aplinkoje, arba naudojami ne buitinėms reikmėms 

(išskyrus atvejus, kai tai leistina pagal gaminio specifikaciją). 

d) Delspinigių sumokėjimas neatleidžia sutarties šalių nuo pareigos vykdyti šioje sutartyje 

prisiimtus įsipareigojimus. 

e) Ne dėl Pardavėjo kaltės Pirkėjui vienašališkai nutraukus šią sutartį, Pirkėjas privalo 

atlyginti Pardavėjo patirtus nuostolius. 

f) Jei Sutarties vykdymo metu išaiškėja, jog Pardavėjas negali įvykdyti savo įsipareigojimų 

dėl trečiųjų šalių (tiekėjų) kaltės, o Pirkėjas nesutinka koreguoti Prekės specifikacijos, 

sutartis gali būti nutraukta ir Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjo sumokėtą avansą už Prekę 

per 30 darbo dienų. 

g) Jei Pardavėjas vėluoja vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus dėl Prekės pristatymo 

Pirkėjui ilgiau nei 2 mėnesius nuo Sutartyje numatytos dienos, Pirkėjas įgyja teisę 

vienašališkai nutraukti sutartį arba reikalauti nuolaidos lygios 5 procentams nuo Prekės 

kainos. 

h) Jei Pirkėjas ilgiau nei 30 darbo dienų vėluoja atsiskaityti už jam pristatytą Prekę, 

Pardavėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti sutartį bei įgyja nuosavybės teisę į Prekę ir 

gali reikalauti padengti visus dėl to iškilusius nuostolius 

i) Jei Pirkėjas piktybiškai vengia priimti Prekę iš Pardavėjo ilgiau nei 30 dienų, Pardavėjas 

įgyja teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti padengti visas dėl to susidariusias 

išlaidas. 
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5) Prekių grąžinimas: 

a) Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 

patvirtintų  „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių“ (toliau - Taisyklės) 14 punktas nustato, 

jog, jog jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar 

komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo 

dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke. <...>  

prekės, kurios pirkėjo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir 

pan., gali būti keičiamos ir grąžinamos tik pardavėjui sutikus. 

b) Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti 

sumokėtus pinigus netenkinamas įsigijus tokias prekes: 

i) baldus, 

ii) patalynės reikmenis, 

iii) šviestuvus. 

 

6) Nepaprastosios aplinkybės 

a) Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai 

įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR civilinis kodeksas. 

b) Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, 

privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių 

atsiradimo raštu (ar el. Paštu) ape tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar 

netinkamas kitos šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis 

išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar 

netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo. 

c) Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu 

gali nutraukti Sutartį. 

 

7) Baigiamosios nuostatos: 

a) Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo 

bet ne ilgiau kaip 2  (du) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. 

b) Bet kokie Sutarties ar Sutarties priedo pakeitimai, galioja tik sudaryti raštu, pasirašius 

abiejų Šalių įgaliotiems atstovams.  

c) Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai 

pasirašytinai arba siunčiant el. Paštu, paprastuoju paštu arba faksu, jei Sutartyje nenurodyta 

kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas trečią darbo dieną, einančią po tos 

dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei. 

d) Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys 

įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą. 

e) Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai 

sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo buveinės 

vietą. 

f) Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys 

pasirašo kiekviename Sutarties lape.  
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g) Elektroniniu būdu sudaryta Sutartis turi tokią pat teisinę galią kaip ir raštu sudaryta 

Sutartis. 

 

 

8) Šalių adresai ir parašai: 

Pardavėjas Pirkėjas 

 

Karolis Barčas 

Individualios veiklos pažyma: 674914 

Adresas: Aguonų g. 58, Skaidiškių k.  

Vilniaus r. 

A/S LT124010051002095477  

AB DNB bankas 

Te.: +370 692 43000 

El. pastas: info@modernierdve.lt  

 

 

 

 

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla 

Įmonės kodas: 190144072 

Adresas: Šv. Gertrūdos g. 33, LT-44283 

Kaunas 

Tel.: 8-37-203534    

E-paštas: info@kamdaile.lt 
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2017-03-14, Vilnius 

Priedas Nr. ERD 0011 

Karolis Barčas                                                                                                          
Individualios veiklos pažyma: 674914 

Adresas: Aguonų g. 58, Skaidiškių k., Vilniaus raj.  

Bankas: DNB bankas 

Banko kodas: 40100 

Banko sąskaita: LT124010051002095477 

Tel.: +370 692 43000 

El. paštas: info@modernierdve.lt 

Tinklalapis: www.modernierdve.lt 

 

 

PRIEDAS Nr. ERD 0011 

2017-03-14, Vilnius 

 

Pavadinimas 

Konferencinis stalas. Matmenys: 220x100x75 cm. I/P/A. Spalva bukas 

 

Biuro spinta. Matmenys: 120x60x185 cm. I/P/A viduje kabykla ir antrasolė. Spalva bukas. 

 

Biuro spinta. Matmenys: 120x60x185 cm. I/P/A viduje kabykla su antrasole ir kitoje pusėje lentynos. Spalva 

bukas.   

  

http://www.modernierdve.lt/
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Karolis Barčas 

Individualios veiklos pažyma: 674914 

Adresas: Aguonų g. 58, Skaidiškių k. Vilniaus 

r. 

A/S LT124010051002095477  

AB DNB bankas 

Te.: +370 692 43000 

El. pastas: info@modernierdve.lt  

 

Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla 

Įmonės kodas: 190144072 

Adresas: Šv. Gertrūdos g. 33, LT-44283 

Kaunas 

Tel.: +370 37 203534         

 

 

 

Darbuotojo kėdė. Spalva mėlyna, spalvos kodas C-14.   

 

mailto:info@modernierdve.lt

