ĮRANGOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
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
(įrangą) Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias prekes ir sumokėti už jas
Pardavėjui šioje Sutartyje numatytą pinigų sumą atsižvelgiant į Sutartyje
nustatytus terminus. Toliau Sutartyje prekės kartu vadinamos Įranga.

1.2.

Sutarties dalykas ___________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
toliau

Sutartyje

vadinama

„Įranga“.

Įrangos

nomenklatūra

(pavadinimas,

gamintojas), asortimentas bei kaina nurodyti Sutarties priede Nr. 1 „Įrangos
specifikacija“, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
2. Įrangos kaina ir atsiskaitymų tvarka
2.1.

Šalys susitarė, kad Įrangos kaina yra

__________________ litų

___ ct

(_________________________________ litų ___ ct). Atskirų prekių kaina
nurodyta Sutarties priede Nr.1 „Įrangos specifikacija“.
2.2.

Pirkėjas įsipareigoja po šios Sutarties pasirašymo dienos per penkias darbo dienas
pervesti į Pardavėjo banko sąskaitą užstatą, lygų __________ procentų nuo
bendros kainos, minimos šios Sutarties 2.1. punkte, iš viso ____________ litų
(___________________________________________________ litų ___ ct).

2.3.

Pirkėjas įsipareigoja už Įrangą prieš išvežimą iš gamyklos pervesti į Pardavėjo
banko

sąskaitą

arba

sumokėti

grynais

likusią

kainos

dalį,

kas

sudaro

______________ Lt ___ ct. (_______________________________ litus ___ ct).
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3. Pristatymo terminai ir garantiniai įsipareigojimai
3.1.

Įrangą Pirkėjas įsipareigoja atsiimti iš Pardavėjo buveinės ar kitos Pardavėjo
nurodytos vietos ne vėliau kaip per ____ (_____________) dienų, skaičiuojant
nuo šios Sutarties pasirašymo dienos. Įranga bus pateikta atsiėmimui ne anksčiau
kaip

per

____

(_____________)

dienų,

skaičiuojant

nuo

šios

Sutarties

pasirašymo dienos.
3.2.

Pardavėjas įsipareigoja Įrangą sumontuoti, paleisti ir apmokyti Pirkėjo personalą
per _____ (__________) dienas, skaičiuojant nuo dienos, kai Pirkėjas Įrangą
atsiėmė, pastatė savo patalpose ir įvykdė šioje Sutartyje nustatytas papildomas
sąlygas Įrangos paleidimui.

3.2.1. Sąlygos Įrangos paleidimui: __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
3.3.

Įrangai suteikiama _______ mėn. garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija padengia remontuojamos
Įrangos keičiamų detalių ir darbo valandų kaštus. Pardavėjas pats arba savo
atstovų

pagalba

nustato

defektus.

Garantija

netaikoma

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Papildomi garantiniai įsipareigojimai: ___________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
4. Šalių teisės ir pareigos
4.1.

Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1.1. Pirkėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytais terminais priimti perduodamą
Įrangą

Sutartyje

nustatyta

tvarka

ir

laiku

bei

tinkamai

sumokėti

jam

priklausančius mokėjimus.
4.1.2. Pirkėjas turi teisę tikrinti perduodamos Įrangos kokybę ir pastebėjęs trūkumus
apie juos pranešti Pardavėjui.
4.2.

Pardavėjo teisės ir pareigos

4.2.1. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui Įrangą, nustatytą priede Nr.1. Pardavėjas
įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui atsiimti Įrangą Pardavėjo buveinėje
ar kitoje Pardavėjo nurodytoje vietoje.
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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 Įrangos
kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.3.

Pirkėjui laiku nesumokėjus bet kurio iš Sutartyje nustatytų mokėjimų, Pardavėjas
turi

teisę

neperduoti

Pirkėjui

Įrangos

tol,

kol

Pirkėjas

nesumokės

jam

priklausančių mokėjimų.
5.4.

Pardavėjui neperdavus Pirkėjui Įrangos per Sutarties 3.1. punkte nurodytą
terminą, Pardavėjas įsipareigoja mokėti 0,02 proc. nuo bendros Įrangos kainos už
kiekvieną uždelstą dieną.

6. Įrangos perdavimas-priėmimas
6.1. Pardavėjas perduoda Prekes Pirkėjui Pirkėjo buveinėje /Pardavėjo buveinėje
adresu:___________________________________________________________
_________________________________________________________________.
6.2.

Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas/ Pardavėjas.

6.3.

Pardavėjas perduoda Prekes Pirkėjui iki _________________________________
________________________________________________________________ .

6.4.

Sutarties 1.2. punkte nurodytą Įrangą Pardavėjas perduoda Pirkėjui arba jo
įgaliotam atstovui, kurie patvirtina tinkamu Įrangos gavimo faktą savo parašu
Įrangos perdavimo-priėmimo akte.

6.5.

Įrangos kiekį, kokybę ir asortimentą Pirkėjas kruopščiai patikrina priimdamas
Įrangą. Visas pastabas dėl akivaizdžių Įrangos trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti
priimdamas Įrangą ir visą montažo, paleidimo-derinimo laikotarpį iki perdavimo –
priėmimo akto pasirašymo dienos. Aktą dėl Įrangos defektų ar trūkumų turi
pasirašyti Pirkėjas ir Pardavėjas ar jų įgalioti asmenys. Tik vienos iš šios Sutarties
Šalių pasirašytas minėtas aktas negalioja.

6.6.

Tuo atveju, jeigu Įranga turi trūkumų, kurie įforminti šalių pasirašytu aktu,
Pardavėjas privalo atitinkamai sumažinti Įrangos kainą arba neatlygintinai per
protingą terminą pašalinti Įrangos trūkumus.

6.7.

Pardavėjas nėra atsakingas už Įrangos kokybės pablogėjimą, jeigu Pirkėjas ar
asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Įrangą, naudoja ją ne tiems tikslams, kuriems
tokia Įranga yra naudojama, arba pažeisdami Įrangos naudojimo instrukcijas,
nesilaikant

instrukcijose

nustatytų

reikalavimų,

pažeidę

Įrangos

gabenimo,

laikymo, naudojimo, ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Įrangos
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įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Įrangos perdavimo-priėmimo
metu, ar Įrangos kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems
Pirkėjas perdavė Įrangą, veiksmų.
6.8.

Pardavėjo

perduodama

Įranga

turi

atitikti

Sutartyje

aptartą

kokybę

ir

komplektiškumą, kartu su Įranga turi būti perduoti Įrangos valdymui, naudojimui
ir disponavimui reikalingi dokumentai bei priklausiniai.
6.9.

Pirkėjo pareikštos pretenzijos nesustabdo Šalių įsipareigojimų, prisiimtų pagal šią
Sutartį, vykdymo.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1.

Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki Šalys įvykdys visus
su ja susijusius įsipareigojimus.

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.

7.6.

Prie Sutarties pridedama Įrangos specifikacija – Sutarties priedas Nr. 1.

8. Šalių rekvizitai ir parašai

PARDAVĖJAS:
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PIRKĖJAS:

