
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 1-12-13    

2022 m. gruodžio  13 d.  

Kaunas 

 

 

UAB “Mokyklinių Baldų Centras”, įmonės kodas 302662774, atstovaujamas direktoriaus 

Eimučio Stanaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau sutartyje vadinama PARDAVĖJAS), 

iš vienos pusės ir Tauragės r. Žygaičių gimnazija, įstaigos kodas 190469660, atstovaujama 

direktoriaus Daivos Gabietaitės, veikiančios pagal gimnazijos nuostatus, (toliau sutartyje vadinama 

PIRKĖJAS), iš kitos pusės, sudarė šią sutartį: 

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Šia sutartimi PARDAVĖJAS įsipareigoja parduoti PIRKĖJUI baldus ir kitas prekes,bei 

paslaugas, o PIRKĖJAS įsipareigoja už jas sumokėti PARDAVĖJUI pagal šioje sutartyje numatytas 

sąlygas. 

 

2. PREKIŲ KAINA, KIEKIS IR ASORTIMENTAS 

2.1.Prekių ir paslaugų kaina, kiekis ir asortimentas numatomas šalių susitarimu ir nurodoma 

priede Nr. 1, kurie yra neatskiriama šios sutarties dalis. 

2.2. Užsakomų prekių/paslaugų kaina yra, 5705,00€ (penki tūkstančiai septyni šimtai penki 

eurai) 

 

3. PREKIŲ KOKYBĖ 

3.1.Prekių kokybė turi atitikti šalies gamintojos bei Lietuvos Respublikos norminių dokumentų 

reikalavimus.  

3.2.Prekėms suteikiama 24 mėn. garantija, jeigu jos naudojamos pagal paskirtį. 

 

4. PRISTATYMO SĄLYGOS , PREKIŲ PRIĖMIMAS,GRĄŽINIMAS 

4.1. Prekes PIRKĖJUI ar jo klientui tiekia PARDAVĖJAS, per 25 d.d. nuo sutarties pasirašymo, 

nebent šalys susitaria kitaip. 

4.2. PARDAVĖJAS prekes tiekia pagal PIRKĖJO priedą Nr. 1.  

      4.3. Prekių priėmimas vyksta PIRKĖJO patalpose.  

  

      4.4.Prekių priėmimas vykdomas pasiršant PVM sąskaitą faktūrą, kuri yra neatsiejama šios 

sutarties dalis.Prekes gali priimti tik PIRKĖJO ar kliento įgaliotas atstovas. Po to, kai PIRKĖJO ar 

kliento atstovas pasirašo PVM sąskaitą faktūrą, prekės tampa PIRKĖJO nuosavybe. 

4.5.PARDAVĖJAS įsipareigoja pataisyti pastebėtus prekių defektus, per 14 dienų. 

4.6. PIRKĖJAS gali grąžinti prekes PARDAVĖJUI, jeigu toks grąžinimas yra galimas pagal 

galiojančius Lietuvos Respublikos norminių dokumentų reikalavimus ir šalys dėl to susitarė. 

4.7.Visais prekių grąžinimo atvejais PIRKĖJAS grąžina tik nepraradusias prekinės išvaizdos, 

nepažeistais įpakavimais prekes, be papildomo ženklinimo, kainomis, kokiomis jas gavo iš 

PARDAVĖJO. 

4.8.Prekių grąžinimas įforminamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos norminių 

dokumentų reikalavimus. 

 

5. ATSISKAITYMO SĄLYGOS 

5.1. PIRKĖJAS įsipareigoja pagal šią sutartį mokėtinas sumas už prekes ir/ar paslaugas mokėti 

bankiniu pavedimu į PARDAVĖJO atsiskaitomąją sąskaitą. 

5.2.PIRKĖJAS 100% (šimtą procentų) apmoka PARDAVĖJO išrašytą sąskaitą po prekių 

gavimo per 20 d. 

 

6. SANKCIJOS 



6.1. Už užsakytų prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, PIRKĖJAS gali skaičiuoti, o 

PARDAVĖJAS įsipareigoja sumokėti PIRKĖJUI 0,04% baudą nuo nepateikto prekių kiekio vertės. 

6.2. Bet koks PIRKĖJO atsiskaitymo sąlygų (5 skyrius) pažeidimas laikomas esminiu sutarties 

pažeidimu ir PARDAVĖJAS turi teisę be papildomo įspėjimo sustabdyti prekių pardavimą ir 

nutraukti šią sutartį. 

6.3. Papildomos PARDAVĖJO išlaidos, susijusios su susidariusio įsiskolinimo susigrąžinimu, 

yra dengiamos PIRKĖJO sąskaita. PARDAVĖJAS turi teisę skolos susigrąžinimui pasitelkti 

trečiuosius asmenims, kuriems turėtas išlaidas apmoka PIRKĖJAS. 

 

7. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS 

7.1.Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki 2022 m. gruodžio 31d.  

 

8. GINČŲ SPRENDIMAS 

8.1.Šalys dės visas pastangas, kad visi ginčai dėl šios sutarties vykdymo būtų sprendžiami 

derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčo derybų keliu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos 

teisme. Ginčai, kylantys iš šios sutarties, yra teismingi PARDAVĖJO buveinės vietos teismui. 

 

9. KITOS SĄLYGOS 

9.1.Ši sutartis gali būti keičiama ir pildoma, šalims pasirašant atskirą susitarimą, pridedamą 

prie šios sutarties. 

9.2.Visi kiti, šia sutartimi nesureguliuoti, sutarties vykdymo klausimai sprendžiami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais. 

9.3.Ši sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. 

 

SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

PARDAVĖJAS            PIRKĖJAS 

 

UAB “Mokyklinių Baldų Centras”  Tauragės r. Žygaičių gimnazija 

ĮK-302662774  ĮK- 190469660 

 PVM kodas LT100006588213  PVM k.- 

 Ukrainiečių g 4, LT-45230 Kaunas  Žygaičių g. 17, Žygaičiai, Tauragės r. 

AB bankas „Swedbank“  AB LUMINOR bankas 

A/s LT917300010128418173  A/s LT 844010041600060042 

   Tel. užsakymams: +37067477517  Tel. 8 (446) 44844 

e-mail: info@mbc.lt   El. paštas: zygmok@zygaiciai.taurage.lm.lt 

web: www.mbc.lt     

Direktorius  Direktorius  

Eimutis Stanaitis  Daiva Gabietaitė  

A.V.  A.V.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priedas Nr. 1 
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