Pardavimo sąlygų 3 Priedas
PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS
2022 m. _____ d. Nr. _______
„___________“ (toliau – Pirkėjas), atstovaujama ______________, veikiančio pagal __________, - viena šalis, ir
AB „Amber Grid“ (toliau – Pardavėjas), atstovaujama ______________, veikiančio pagal ______________, - kita
šalis, abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, susitarė ir sudarė šią pirkimo–pardavimo sutartį
(toliau – Sutartis):
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis parduoti Pirkėjui šiuos
izoliuotus plieninius vamzdžius (toliau – Prekės):
1.1.1. Izoliuotas plieninis vamzdis D711x8,0 mm L415 ME, kiekis – 121,83 m;
1.1.2. Izoliuotas plieninis vamzdis D711x8,8 mm L415 ME, kiekis – 8,27 m;
1.1.3. Izoliuotas plieninis vamzdis D711x11,0 mm L415 ME, kiekis – 32,1 m;
1.1.4. Izoliuotas plieninis vamzdis D711x12,5 mm L415 ME, kiekis – 458,45 m;
1.1.5. Izoliuotas plieninis vamzdis D711x17,5 mm L415 ME, kiekis – 1 m.
2. PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS
2.1. Prekių, nurodytų 1.1 punkte, kaina _________ EUR (_________________________ ) ir ________ EUR
21% PVM (_______________________ ). Iš viso:
Prekių kaina su PVM ________ EUR (___________________________________ eurų, __ ct )
2.2. Prekių kaina negali būti keičiama.
2.3. Visi atsiskaitymai pagal Sutartį atliekami eurais.
2.4. Pinigai pagal šią Sutartį pervedami į AB „Amber Grid“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT71 7044 0600 0790
5969 „SEB bankas“, AB.
2.5. Mokėjimo dokumentuose (atliekant mokėjimą per banką) būtina nurodyti: „Už plieninius izoliuotus
vamzdžius pagal ________ sutartį Nr. ______“.
2.6. Pasikeitus Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM be
atskiro Šalių susitarimo, bus perskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį,
galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika priskiriama Pirkėjui.
2.7. Pirkėjas privalo atsiskaityti už Prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo išankstinės sąskaitos už visas Prekes
išrašymo.
3. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJOS
3.1. Pardavėjas garantuoja, kad Prekės nėra radioaktyvios, jose nėra sprogstamųjų medžiagų ir priklauso
Pardavėjui nuosavybės teise.
3.2. Pardavėjas garantuoja, kad tarp parduodamų Prekių nebus draudžiamų supirkti netauriojo metalo
laužo ir atliekų.
3.3. Pardavėjas pareiškia ir patvirtina, kad parduodamos Pirkėjui Prekės yra niekam neparduotos,
nepadovanotos, neįkeistos ir kitaip neperleistos, tretieji asmenys į jas neturi jokių teisių ar pretenzijų, joms
neuždėtas areštas, jos nėra teisminio, arbitražinio ginčo ar ginčo kitose institucijose objektu, Pardavėjas yra
teisėtas Prekių savininkas ir turi galiojančias nuosavybės teises į Prekes, jo teisės disponuoti Prekėmis neatimtos
ir neapribotos.
4. NUOSAVYBĖS TEISĖS PERDAVIMAS
4.1. Nuosavybės teisė į Prekes, atsakomybė, susijusi su Prekių naudojimu, taip pat Prekių atsitiktinio
žuvimo rizika pereina Pirkėjui, Šalims pasirašius Prekių perdavimo–priėmimo aktą Pirkėjo ir Pardavėjo arba jų
tinkamai įgaliotų atstovų pasirašytas perdavimo–priėmimo aktas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pirkėjas
ir Pardavėjas Prekių priėmimo–perdavimo aktą pasirašo Prekių atsiėmimo dieną.
4.2. Pirkėjas turi išsivežti Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties
sudarymo dienos.

5. FORCE MAJEURE SĄLYGOS
5.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį
neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo
poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai,
gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Įvykus nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure), Sutarties
Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodekso 6.212 straipsnio ir kitų teisės aktų nuostatomis. Esant
nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys nedelsiant apie jas informuoja ir tik tada Lietuvos Respublikos
teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą,
dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią Sutartį
įvykdymo.
6.2. Visi šios Sutarties pakeitimai ir/ar papildymai gali būti daromi tik rašytiniu Šalių susitarimu.
6.3. Sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
numatytais atvejais ir taip pat Šalių susitarimu.
6.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį pranešęs apie tai Pirkėjui prieš 5
(penkias) kalendorines dienas, jeigu:
6.4.1. Pirkėjas ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų neatsiima Prekių.
6.5. Nutraukus Sutartį 6.4 punkte nurodytu atveju, Pardavėjas turi teisę Prekes parduoti kitam Pirkėjui, o
Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjui su Prekių pardavimu kitam Pirkėjui susijusias pagrįstas išlaidas, taip pat
sumokėti kainų skirtumą, jeigu Prekės bus parduotas už mažesnę kainą negu ta, kuri nurodyta šioje Sutartyje.
6.6. Įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas pradedamas skaičiuoti nuo įspėjimo gavimo dienos.
6.7. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
6.8. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties ir/ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu,
sprendžiami Šalių derybomis. Jeigu Šalys kilusių ginčų ar nesutarimų negali išspręsti derybomis, jie vadovaujantis
Lietuvos Respublikos įstatymais sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
6.9. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš šalių.

7. ŠALIŲ REKVIZITAI:
PIRKĖJAS

PARDAVĖJAS

„__________“
________________
LT-_______, __________
Įmonės kodas ___________
PVM kodas LT____________
A. s. LT__________________

AB „Amber Grid“
Laisvės pr. 10
LT-04215 Vilnius
Įmonės kodas 303090867
PVM kodas LT100007844014
A. s. LT71 7044 0600 0790 5969
AB SEB BANKAS
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