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Pardavėjas

Sutarties šalys

Uždaroji akcinė bendrovė „Viljandi prekyba“
Ateities pl. 28, 52181 Kaunas

Pavadinimas
Buveinės adresas

111493346 / LT114933419

Kodas / PVM kodas

LT53 7300 0100 0003 1306

Banko sąskaita

kaunas@viljandiprekyba.lt

El. pašto adresas

d. Nr.
Pirkėjas

Tel./faksas
Tel. (8 37) 47 35 38; faks. (8 37) 45 20 46
abipusėmis derybomis susitarė dėl sąlygų, kuriomis Pardavėjas įsipareigoja pagal Pirkėjo užsakymus perduoti
pakavimo medžiagas (toliau – prekės) Pirkėjui nuosavybės teise pastarojo verslo poreikiams, o Pirkėjas
įsipareigoja prekes priimti ir sumokėti kainą.

SUTARTIES SĄLYGOS
1. Ši neterminuota sutartis nustato kiekvieno šalių tarpusavyje sudaromo vienkartinio pirkimo –pardavimo
sandorio vykdymo sąlygas. Kiekvienu atveju Pirkėjui perkant prekes iš Pardavėjo laikoma, jog pirkimas vyksta
pagal šią sutartį, nors PVM sąskaitoje faktūroje tai ir nebūtų pažymėta.
2. Prekių asortimentas, kiekiai ir kainos nustatomi vadovaujantis užsakymo pateikimo metu Pardavėjo
parduodamų prekių aktualiuoju asortimentu ir kainininku. Neatitinkantis užsakymas nepriimamas vykdyti arba
priimamas su išlyga įvykdyti tik asortimentą ir kainininką atitinkančia dalimi.
3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pardavėjas gali keisti ir atnaujinti parduodamų prekių asortimentą ir
kainininką. Apie įvykusius pokyčius Pirkėjui pranešama artimiausio užsakymo pateikimo metu.
4. Jeigu prekės kaina nustatyta pagal svorį (€/kg), pagrindu imamas prekės svoris su pagalbinėmis
pakavimo ir tvirtinimo priemonėmis (ritės, tūtos ir pan.), o ne grynasis prekės svoris. Jeigu prekės kaina nustatyta
ne pagal svorį, o pagal kitą matavimo vienetą, kaina apima ir tarą / pakuotę, išskyrus apyvartinius padėklus.
5. Pirkėjas užtikrina, kad užsakymus jo vardu teikia įgaliotas asmuo (priimant užsakymą atstovo
įgaliojimas papildomai netikrinamas).
6. Užsakymai teikiami Pardavėjo tinklalapyje www.viljandiprekyba.lt skelbiamais kontaktais: siunčiami
nurodytu Pardavėjo pašto adresu, faksu arba už šios sutarties vykdymą atsakingo regiono vadybininko
elektroniniu paštu, taip pat žodžiu, skambinant Pardavėjo nurodytais telefonų numeriais.
7. Pirkėjo pateiktas ir Pardavėjo priimtas vykdyti užsakymas sukuria šalims sutartines teises ir pareigas.
Priimtas vykdyti užsakymas gali būti pakeistas ar panaikintas tik abiejų šalių susitarimu.
8. Pardavėjas įsipareigoja perduoti prekes Pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo priėmimo
vykdyti dienos, jeigu priimant konkretų užsakymą šalių susitarimu nebus nustatytas kitoks terminas.
9. Pardavėjas patvirtina, kad prekių perdavimo momentu teisė disponuoti prekėmis nebus atimta ar
apribota, prekės nebus areštuotos ir nebus teisminio ginčo objektas, tretieji asmenys neturės jokių teisių ar
pretenzijų į parduodamas prekes.
10. Prekės perduodamos Pardavėjo sandėlyje ir toliau gabenamos Pirkėjo transportu. Pardavėjas gali
pristatyti prekes į Pirkėjo veiklavietę tik kai Pirkėjo konkretaus užsakymo suma viršija 120 € (vieną šimtą
dvidešimt eurų).
11. Pirkėjas privalo priimti prekes perdavimo metu ir vietoje, patikrinęs faktinį jų asortimentą, kiekį ir
kokybę (pagal išvaizdą), taip pat tarą ir pakuotę, jei prekės perduodamos įtarintos ar supakuotos. Apie prekių
priėmimo rezultatus Pirkėjo darbuotojas/atstovas žymi PVM sąskaitoje faktūroje. Pirkėjas, per savo
darbuotoją/atstovą priėmęs prekes, negali reikšti pretenzijų dėl prekių asortimento, kiekio ar akivaizdžių trūkumų.
12. Prekių priėmimo momentu nuosavybės teisė, taip pat bet kokios netekimo rizikos pereina Pirkėjui.
13. Pardavėjas patvirtina, kad prekių kokybė atitinka gamintojų nustatytas technines sąlygas. Pirkėjui
pareikalavus, Pardavėjas įsipareigoja pateikti prekių gamintojo išduoto sertifikato kopiją. Kitokio pobūdžio prekių
sertifikavimas atliekamas Pirkėjo iniciatyva ir jo lėšomis.
14. Pardavėjas atsako už prekių trūkumus, jeigu Pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki prekių perdavimo arba
dėl priežasčių, atsiradusių iki prekių perdavimo. Pirkėjo pareiškimai ir pretenzijos dėl prekių neatitikimo
gamintojo techninių sąlygų arba dėl paslėptų prekių trūkumų gali būti pareikštos Pardavėjui raštu per naikinamąjį
14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminą nuo prekių priėmimo dienos.
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15. Pardavėjui pageidaujant, šalių atstovai kartu apžiūri Pirkėjo pareiškime ar pretenzijoje nurodytas
prekes Pirkėjo veiklavietėje, Pirkėjo darbuotojui/atstovui paaiškinant neatitikimo esmę. Nesant bendro sutarimo,
teisės aktų nustatyta tvarka atliekama prekių ekspertizė. Jeigu ekspertizė nustato prekių neatitikimą, už kurį atsako
Pardavėjas, pastarasis per 5 (penkias) darbo dienas nuo ekspertizės išvadų gavimo dienos atsiima neatitinkančias
prekes ir – kai tokia galimybė yra – pakeičia kokybiškomis prekėmis, o nesant galimybės – pateikia Pirkėjui
patikslinamąją PVM sąskaitą faktūrą dėl faktiškai grąžintų neatitinkančių prekių kainos. Pirkėjas privalo grąžinti
neatitinkančias prekes Pardavėjo darbuotojui/atstovui surašant grąžinimą patvirtinantį dvišalį dokumentą. Prekės
turi būti grąžintos nepažeistoje taroje ir pakuotėje, kurioje buvo perduotos Pirkėjui. Atskiri prekių vienetai, pagal
svorį (4 p.) sunaudoti daugiau kaip 10 % (dešimt procentų), negali būti grąžinti. Pirkėjui negrąžinus neatitinkančių
prekių (ar jų dalies), laikoma, kad jos yra pirktos kaip tinkamos kokybės prekės.
16. Pirkėjo priimtos kokybiškos prekės gali būti grąžintos Pardavėjui bendru šalių susitarimu.
17. Pirkėjas savo lėšomis rūpinasi neapyvartinės taros ir pakuotės sunaikinimu ar utilizavimu. Pirkėjas
neįgyja jokių teisių į apyvartinius padėklus, priklausančius Pardavėjui.
18. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą per 30 (trisdešimt) dienų nuo jų priėmimo dienos. Tačiau
jeigu Pirkėjas iki šio termino pabaigos pateikia kitą užsakymą, laikoma, kad apmokėjimo atidėjimas pagal
ankstesnį užsakymą yra pasibaigęs (paskesnis Pirkėjo užsakymas vykdomas tik apmokėjus prekių kainą pagal
visus Pardavėjo prieš tai įvykdytus užsakymus).
19. Šalys susitarė, kad vieno užsakymo suma (su PVM) negali būti mažesnė kaip
€ ir ne
didesnė kaip
€.
20. Pavėluoto prekių apmokėjimo atveju Pirkėjas privalo mokėti Pardavėjui delspinigius skaičiuojant po
0,02 % (dvi šimtąsias procento) nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
21. Pirkėjo įmokos pirmiausiai skiriamos delspinigiams mokėti, antrąja eile – pagrindinei prievolei
įvykdyti, trečiąja eile – Pardavėjo išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, atlyginti.
22. Pirkėjas privalo per 2 (dvi) dienas faksu pranešti Pardavėjui apie savo duomenų pasikeitimą. Kol nėra
Pirkėjo pranešimo, esant neatitikimui tarp šioje sutartyje ir viešame registre nurodyto buveinės adreso laikoma,
kad šioje sutartyje Pirkėjas nurodė faktinę savo buveinę, pagal kurią vyksta susisiekimas ir turi būti pareiškiami
reikalavimai.
23. Sutarties sąlygos, taip pat kita nevieša komercinė informacija, gauta vykdant sutartį, laikoma komercine
paslaptimi, kuri negali būti be kitos šalies sutikimo atskleista arba perduota tretiesiems asmenims, išskyrus šalių
darbuotojus/atstovus, kontroliuojančias valstybės institucijas, advokatus ir auditorius. Šalis, pažeidusi
konfidencialumo sąlygą, privalo atlyginti kitai šaliai tuo padarytus nuostolius.
24. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos. Įsigaliojus šiai sutarčiai, netenka galios ankstesni šalių
susitarimai ir sandoriai dėl to paties dalyko.
25. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
26. Sutartis gali būti pakeista arba papildyta raštišku šalių susitarimu.
27. Sutartis pasibaigia:
1) ją nutraukus šalių susitarimu (paprasta rašytine forma) – nuo susitarime nurodytos datos;
2) šalims sudarius naują sutartį dėl to paties dalyko (papildomai neįforminant šios sutarties nutraukimo) –
nuo naujos sutarties įsigaliojimo;
3) bet kuriai šaliai iškėlus bankroto ar restruktūrizavimo bylą arba paskelbus apie likvidavimą (papildomai
neįforminant šios sutarties nutraukimo) – nuo atitinkamos bylos iškėlimo arba paskelbimo apie likvidavimą datos;
4) ją nutraukus vienašališkai, bet kurios šalies iniciatyva, įspėjus kitą šalį raštu ne vėliau kaip prieš 14
(keturiolika) dienų.
28. Prievolės, atsiradusios iki sutarties pabaigos, turi būti įvykdytos per 5 (penkias) dienas po sutarties
pabaigos.
29. Pirkėjas be Pardavėjo raštiško sutikimo negali perduoti savo teisių ir pareigų kitam asmeniui.
Pardavėjas turi teisę, pranešęs apie tai Pirkėjui, perleisti galiojančią piniginio reikalavimo teisę Pirkėjo atžvilgiu
kitam asmeniui.
30. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, iš jų po vieną Pardavėjui ir Pirkėjui.
Pardavėjas

Pirkėjas

Direktorius Rolandas Kukcinavičius
(pareigos, atst. pagr., vardas ir pavardė, parašas)
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