
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 356 
 

Kėdainiai, 2021  m.  Vasario   mėn.  05     d. 
 

         V. Lukšio įmonė ,,Maišelis“, įmonės kodas 161219180, buveinės adresas Juodkiškio g. 48A, Kėdainiai, atstovaujama 
įmonės direktoriaus  Laimono  Lukšio, veikiančio pagal įmonės nuostatuose suteiktus įgaliojimus, toliau vadinama Pardavėju 
ir VŠĮ „Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras“, įmonės  kodas 145378272, buveinės adresas: Vilniaus g. 125, LT-

76354, Šiauliai,  atstovaujama direktorės Ingos Tamosinaitės veikiančio pagal įmonės įstatuose suteiktus jai  įgaliojimus, toliau 
vadinama Pirkėju, sudarėme šią Pirkimo - Pardavimo sutartį. 

1. Bendros nuostatos: 
1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas nupirkti polietileno gaminius (toliau vadinamus Prekės). 
1.2 Pirkėjas pateikia Prekių užsakymą Pardavėjui faksu +370 347 51646 arba elektroniniu paštu kristina@maiselis.com  
Pateikdamas užsakymą Pirkėjas nurodo norimų užsakyti Prekių kodus, pavadinimus, jų kiekį. 
1.3. Prekių kaina suderinama užsakymo metu, nurodoma siunčiant ir tvirtinant užsakymą bei PVM sąskaitoje – faktūroje, 
atskirai kiekvienam užsakymui. Konkrečios Prekių partijos pirkimo - pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas iš 
Pardavėjo gauna užsakymo patvirtinimą. 
1.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir už jas sumokėti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM 
sąskaitos – faktūros išrašymo datos. 
 

2. Šalių įsipareigojimai: 
2.1. Šalys atsakingos viena kitai pagal tvarką, nustatytą Civiliniame kodekse ir kituose teisiniuose aktuose. 
2.2. Pardavėjas visiškai atsako už parduodamų Prekių kokybę.  
2.3. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pakrauti, pateikti Pirkėjui PVM sąskaitą – faktūrą. 
2.4. Prekės pristatomos per 14 (keturiolika) darbo  dieną nuo   užsakymo patvirtinimo dienos, į pirkėjo nurodytą vietą. 
2.5. Pirkėjas Prekių priėmimo metu patikrina Prekių asortimento ir kiekio atitikimą pirkimo užsakymui, Prekių kokybę. Prekių 
priėmimas fiksuojamas Pirkėjo įgalioto asmens parašu PVM sąskaitoje faktūroje. Pirkėjas turi teisę nepriimti Prekių, jeigu jos 
neatitinka pirkimo užsakymo, Sutarties reikalavimų ir/ar yra nekokybiškos. Po Prekių priėmimo pretenzijos dėl Prekių kiekio, 
kokybės ir/ar kitų trūkumų  nebepriimamos.  
 

3. Atsiskaitymo tvarka:  
3.1 Jei Pirkėjas laiku ir tinkamai neatsiskaito už gautas Prekes, tai jis moka Pardavėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo 
nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną. 
3.2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia sutarties šalių nuo pareigos vykdyti šioje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. 
3.3. Prekės apmokama pagal sutartą kainą mokėjimo pavedimu į Pardavėjo šioje sutartyje nurodytą banko sąskaitą arba 
grynaisiais pinigais į įmonės kasą pagal kasos pajamų orderį . 
 

4. Baigiamosios nuostatos: 
4.1. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiems 
asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios 
sutarties pagrindu. 
4.2. Sutartis sudaryta dviem tapačiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai. 
4.3. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo. 
4.4. Bet kokie sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų šalių įgaliotiems atstovams. 
Žodinės išlygos neturi juridinės galios. 
4.5. Jei kuri nors šios sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka galioti. 
4.6. Tarpusavio ginčus šalys sprendžia derybomis, o nepasiekus susitarimo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, 
pagal Pardavėjo buveinės registracijos  vietą. 
4.7. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, sutarties šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos 
raštu informuoti vieną kitą.  
4.8. Faksimilinė šios Sutarties kopija turi juridinę galią. 
 

5. Sutarties šalių rekvizitai ir parašai: 
 

Pardavėjas                                                                                         Pirkėjas 

V. Lukšio įmonė “Maišelis“                                                                VŠĮ „Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras“ 

Juodkiškio g. 48 a, Kėdainiai                                                              Vilniaus g. 125, LT-76354, Šiauliai 
Įm.k. 161219180                                                                                  Įm.  kodas 145378272  

PVM k.LT612191811                                                                           
a.s. Nr. LT354010041900020232                                                         
Luminor  bankas                                                                           
Tel./Fax.+370 347 51646                                                                     Tel.+370 41 524037   
El.p. maiselis@maiselis.com                                                        E.p. info@gerc.lt           
                                     
Direktorius Laimonas   Lukšys                                                             ________________________________ 

     (pareigos, vardas, pavardė, parašas)                                                                          (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

           A.V.                                                                                                               A.V.   
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V. Lukšio įmonė „MAIŠELIS“, toliau vadinama „Pardavėjas“, atstovaujama įmonės savininko Vigimanto Lukšio, 
veikiančio pagal bendrovės įstatus ir VŠĮ  „Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras “, toliau vadinama „Pirkėjas“, 

atstovaujama direktorės Ingos Tamosinaitės  veikiančios pagal bendrovės įstatus, sudarė šį priedą: 
 

1. PREKĖS APRAŠYMAS 

 

 

 

Darbo pavadinimas – SKALBINIŲ MAIŠAI  

Žaliavos tipas –HDPE pirminė 

 

 

Formatas 

± 5 % cm  
W/GxH 

Soris 

± 5% mk 

Fonas 

Paklaida nuo spalvų 
paletės 

 7-10 % 

Spaudos spalvos 
paklaida nuo spalvų 

paletės 7-10 % 

Kiekis 

Vnt ± 10 % 

Kaina 

Eu / 1000 vnt 
+pvm 

 

50/2X10/ 110  
Su 
ventiliacinėms 
skylutėm orui  
 

 25  Skaidri   Be spaudos  20 000  64,80  
 

 

 

 

2. TRANSPORTAVIMAS IR LAIKYMAS 

Transportavimas ant medinių padėklų, laikymo temperatūra -5C / 30C. 

3. TRANSPORTAVIMO PAKUOTĖ 

Pirminė pakuotė - po 250  vnt ; maišai  sudėti ant medinių padėklų, sutvirtinti strech plėvele. 

4. Prekių pagaminimo  ir  pristatymo terminas  14 darbo dienų nuo maketo suderinimo dienos.  

5. Šalys susitaria, kad šis pakeitimas įsigalioja šalims pasirašius šį priedą. 

6. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.  

  

 

  Juridiniai šalių adresai ir parašai: 
 

PARDAVĖJAS:                            PIRKĖJAS: 
 

V. Lukšio įmonė „MAIŠELIS“      VŠĮ „Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras“ 

Juodkiškio g. 48a, LT-57223 Kėdainiai                                     Vilniaus g. 125, LT-76354, Šiauliai 
A.s. LT35 4010 0419 0002 0232                             Įm.  kodas 145378272  
AB Luminar bankas,                                                                 

Įmonės kodas  161219180                                       
PVM kodas LT612191811            

Tel. 8 347 516 46                                                      

 Faksas:8 347 51646                                                    

 

Įmonės direktorius                                                                       Įmonės direktorė 

Laimonas Lukšys   _______________                                        Inga Tamosinaitė _______________                      

  

                          A. V.                                                                                                       A. V. 
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