
 
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS 

PROJEKTAS 

2019 m. _______________ mėn.______ d. Nr. _______ 

 

Viešoji įstaiga „Ekoagros“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 

viešoji įstaiga, juridinio asmens kodas 259925770, PVM mokėtojo kodas LT599257716, registruotos 

buveinės adresas K. Donelaičio g. 33, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir 

saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama ______________________________, veikiančio pagal 

______________________ (toliau – Pardavėjas)  

ir  

________________________________________, įmonės / asmens kodas _____________ 

adresas _____________________________________, LT-______, ________________ (toliau - 

Pirkėjas),  

Toliau Pardavėjas ir Pirkėjas bendrai vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė 

šią Pirkimo – pardavimo sutartį (toliau - Sutartis):  

1. SUTARTIES DALYKAS  

1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis parduoti Pirkėjui 

transporto priemones (toliau – Turtas):  

1.1.1. HONDA HR-V, valstybinis Nr. ANF449, registracijos liudijimo Nr. _______________,  

1.1.2. HONDA HR-V, valstybinis Nr. ANF915, registracijos liudijimo Nr. _______________, 

1.1.3. HONDA HR-V, valstybinis Nr. ANG471, registracijos liudijimo Nr. _______________. 

1.2. Šia sutartimi Pirkėjas įsipareigoja priimti Turtą ir sumokėti už jį Pardavėjui Sutartyje 

nurodytomis kainomis ir terminu.  

1.3. Sutartis sudaryta su Pirkėju, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu perkant sutartyje 

nurodytą Turtą aukciono/konkurso būdu.  

1.4. Pirkėjas neturi teisės atšaukti aukcione/konkurse pateikto savo pasiūlymo.  

2. TURTO KAINA IR ATSISKAITYMAS  

2.1.Turto, nurodyto 1.1. punkte kaina _________ EUR (_________________________ ) ir 

________ EUR 21% PVM (_______________________ ). Iš viso:________eurų.  

2.1.1. Visą Turto kainą su PVM ________ EUR (___________________________________ 

eurų, __ ct ) Pirkėjas sumokėjo prieš sudarant šią Sutartį pavedimu į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą 

Nr. LT98 4010 0425 0292 4926, esančią Luminor Bank, AS, banko kodas 40100.  

2.1.2. Pirkėjas sumokėjo 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 centų) garantinį įnašą, kuris įskaitomas 

kaip dalies visos Turto kainos sumokėjimas.  

2.2. Turto kaina negali būti keičiama.  

2.3. Visi atsiskaitymai pagal sutartį atliekami eurais.  

2.4. Mokėjimo dokumentuose (atliekant mokėjimą per banką) būtina nurodyti Turto duomenis: t. 

y. valstybinius numerius, markę, modelį.  

2.5. 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.  

3. TURTO KOKYBĖ  

3.1. Turtui jokia Pardavėjo garantija nesuteikiama.  

3.2. Pirkėjas pareiškia ir patvirtina kad, prieš sudarydamas Sutartį, jis apžiūrėjo Turtą, įvertino jo 

faktinę būklę ir kokybę, ir patvirtina, kad dėl Turto faktinės būklės, komplektacijos ir kokybės jokių 

pretenzijų Pardavėjui jis neturi ir ateityje neturės ir nereikš.  

 

4. NUOSAVYBĖS TEISĖS PERDAVIMAS IR TURTO REGISTRAVIMAS  

4.1. Nuosavybės teisė į Turtą, atsakomybė, susijusi su Turto naudojimu, taip pat Turto atsitiktinio 

žuvimo rizika pereina Pirkėjui, Šalims pasirašius Turto perdavimo-priėmimo aktą.  

4.2. Turtas perduodamas Pirkėjui, kai jis sumoka Pardavėjui visą Sutartyje nurodytą Turto kainą. 

Turto ir jo dokumentų perdavimas Pirkėjui įforminamas perdavimo-priėmimo aktu. Pirkėjo ir Pardavėjo 

arba jų tinkamai įgaliotų atstovų pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas tampa neatskiriama Sutarties 



dalimi. Jeigu Pirkėjui pagal Sutartį priskaičiuojami delspinigiai, Pardavėjas turi teisę neperduoti Turto, 

kol Pirkėjas nesumoka Pardavėjui priskaičiuotų delspinigių.  

4.3. Pirkėjas, sumokėjęs visą Sutartyje numatytą Turto kainą, įgyja teisę išregistruoti Turtą 

atitinkamame registre Lietuvos Respublikoje, kuriame Turtas yra įregistruotas, ir savo vardu įregistruoti 

Turtą bet kuriame viešajame (valstybiniame) registre.  

4.4. Pardavėjas, perduodamas Turtą Pirkėjui pagal perdavimo-priėmimo aktą, įgalioja Pirkėją 

išregistruoti Turtą atitinkamame registre Lietuvos Respublikoje, kuriame Turtas yra įregistruotas, 

pakeičiant Turto registravimo duomenis. Visos Turto išregistravimo, įregistravimo ir/ar registravimo 

duomenų keitimo išlaidos tenka Pirkėjui.  

4.5. Pirkėjas įsipareigoja pagal Pardavėjo išduotą įgaliojimą išregistruoti Turtą atitinkamame registre 

Lietuvos Respublikoje, kuriame Turtas yra įregistruotas, ir įregistruoti Turtą viešajame (valstybiniame) 

registre ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo nuosavybės teisės į Turtą įgijimo dienos. Jei Pirkėjas 

laiku neįvykdo šios pareigos, Pardavėjas įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo sumokėti 10 EUR (dešimt eurų) 

dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.  

4.6. Jeigu Turto registravimui, išregistravimui ir/ar perregistravimui (registravimo duomenų pakeitimui) 

taikomos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintos Motorinių transporto 

priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės ir Pirkėjas per Sutarties 4.5. punkte numatytą terminą 

neišregistruoja Turto ir/ar nepakeičia Turto registravimo duomenų, Pardavėjas praėjus ne mažiau kaip 

30 (trisdešimt) dienų po Turto nuosavybės teisės perėjimo Pirkėjui, kreipsis į atitinkamą registro įstaigą 

ir deklaruos, kad Turtas yra parduotas Pirkėjui. Tokiu atveju Pardavėjas įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo 

ne tik sumokėti 4.5. punkte nurodytus delspinigius, bet ir atlyginti nuostolius, susijusius su Turto 

pardavimo deklaravimu (dokumentų parengimo, transporto išlaidos, deklaravimo mokestis ir pan.).  

4.7. Pasirašius Turto perdavimo-priėmimo aktą visa atsakomybė už Turto naudojimą iki jo 

išregistravimo ir perregistravimo Pirkėjo vardu tenka Pirkėjui.  

4.8. Turtą Pirkėjas privalo atsiimti savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas po Sutarties ir Turto 

perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos. Jei Pirkėjas laiku neįvykdo šios pareigos, už Turto 

saugojimą Pardavėjui jis privalo mokėti po 10 EUR (dešimt eurų) už kiekvieną pradelstą dieną.  

4.9. Jeigu Pirkėjas ketina pagal Sutartį įsigytą Turtą išvežti už Europos Sąjungos ribų, jis įsipareigoja 

savo lėšomis ir jėgomis atlikti visus su Turto deklaravimu ir pateikimu muitiniam įforminimui susijusius 

veiksmus. Tokiu atveju Turto perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas tik po to, kai Pirkėjas pateikia 

Pardavėjui tinkamai įformintą muitinės deklaraciją.  

 

5. ATLEIDIMAS NUO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS  

5.1. Civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo civilinės 

atsakomybės Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.253 straipsnyje nurodytais atvejais. Atsiradus 

tokioms aplinkybėms Šalis, kuri dėl šių aplinkybių visiškai ar iš dalies negali vykdyti savo sutartinių 

įsipareigojimų, apie tai privalo nedelsiant raštu pranešti kitai Šaliai apie tų aplinkybių atsiradimą, 

numatomą tęstinumą bei atitinkamai apie šių aplinkybių pasibaigimą ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) 

darbo dienas nuo jų atsiradimo ir pateikti tai patvirtinantį dokumentą.  

 

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 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 Pirkėjas Sutartyje nustatytais terminais neatsiima Turto. 

Nutraukus Sutartį šiame punkte nurodytu atveju Pirkėjo sumokėtas garantinis įnašas nėra grąžinamas. 

Iš grąžintinos Pirkėjui likusios Turto kainos Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti netesybas už Turto 

saugojimą pagal Sutarties 4.8. punktą.  

6.5. Nutraukus Sutartį 6.4. punkte nurodytu atveju, Pardavėjas turi teisę Turtą parduoti kitam pirkėjui, 

o Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjui su Turto pardavimu kitam pirkėjui susijusias pagrįstas išlaidas, 

taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu Turtas bus parduotas už mažesnę kainą negu ta, kuri nurodyta 

šioje Sutartyje.  



6.6. Įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas pradedamas skaičiuoti nuo įspėjimo gavimo dienos. 

Įspėjimas apie nutraukimą laikomas kitos Šalies gautu: jo gavimo ar perdavimo dieną, kai jis įteikiamas 

registruotu paštu ar per kurjerį, arba po 4 (keturių) dienų nuo įspėjimo išsiuntimo dienos, siunčiant jį 

Sutartyje nurodytais kitos Šalies rekvizitais.  

6.7. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  

6.8. Šalys patvirtina, kad visos šios Sutarties sąlygos buvo aptartos individualiai, nei ši Sutartis, nei 

bet kuri atskira jos sąlyga negali būti laikoma nepagrįstai suteikiančia kitai Šaliai perdėtą pranašumą, 

Šalys viena kitai atskleidė visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės šiai Sutarčiai 

sudaryti.  

6.9. Šalys patvirtina, kad su sutarties sąlygomis gerai susipažino, jos Šalims yra aiškios, suprantamos 

ir priimtinos. Šalys pareiškia, kad šią Sutartį pasirašo laisvu apsisprendimu ir valia, be apgaulės, 

prievartos ar spaudimo, dėl kurio Šalys būtų priverstos sudaryti šią sutartį. Šalys pareiškia, kad sutartis 

sudaroma nepažeidžiant ir neturint tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, ji sudaryta 

vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, o šalys viena kitai yra atskleidusios 

visas šios sutarties sudarymo aplinkybes.  

6.10. 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 Lietuvos Respublikos teisme.  

6.11. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš 

Šalių.  

 

7. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS 

 

PARDAVĖJAS  

Viešoji įstaiga „Ekoagros“ 

K. Donelaičio g. 33, Kaunas 

Įmonės kodas: 259925770  

PVM kodas: LT599257716  

A. s. Nr. LT98 4010 0425 0292 4926  

AB SEB bankas  

Banko kodas 40100  

Tel. Nr.: (8 37) 20 31 81  

Faksas: (8 37) 20 31 82 

Vardas, pavardė  

_______________________________  

Parašas  

PIRKĖJAS  

_______________________________  

______________________, ________  

Įmonės / Asmens kodas: 

___________________  

Tel.: __________________  

Vardas, pavardė  

______________________  

Parašas  

 

 

 

 

  



Priedas Nr. 1  

TURTO PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS  

201_ m. d.  

      Kaunas 

 

Pardavėjas: Viešoji įstaiga „Ekoagros“, įmonės kodas 259925770, vadovaudamasi 2019 m. 

_________d. Transporto priemonių pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. ____  

perduoda, o 

Pirkėjas: ___________________________, įmonės/asmens kodas _______________________ 

priima nuosavybės teise, transporto priemones (toliau – Turtas):  

1) Markė ____________, modelis:__________ valstybinis numeris: ______, registracijos 

liudijimo Nr.:__________________; 

2) Markė ____________, modelis:__________ valstybinis numeris: ______, registracijos 

liudijimo Nr.:__________________; 

3) Markė ____________, modelis:__________ valstybinis numeris: ______, registracijos 

liudijimo Nr.:__________________. 

Pirkėjas patvirtina, kad savo lėšomis pasiims transporto priemones iš jų laikymo vietų. 

Pardavėjas patvirtina, kad į perduodamą Turtą tretieji asmenys jokių teisių ar pretenzijų neturi, 

Turtas neareštuotas, jis nėra teisinio ginčo objektu, teisė disponuoti juo neatimta ir neapribota, visi šiame 

akte nurodyti duomenys yra teisingi. 

Abi šalys viena kitai jokių pretenzijų neturi.  

Nuo šio akto pasirašymo momento visa atsakomybė dėl Turto naudojimo ir valdymo bei Turto 

žuvimo rizika tenka Pirkėjui.  

Pardavėjas, pasirašydamas šį Turto perdavimo-priėmimo aktą, patvirtina, kad Pirkėjas turi teisę 

išregistruoti šiame akte nurodytą Turtą ir (ar) pakeisti šiame akte nurodyto Turto registravimo duomenis 

(tiek, kiek tai yra susiję su nuosavybės teisės į šį Turtą perėjimu Pirkėjui). Šis Turto perdavimo-

priėmimo aktas suteikia Pirkėjui teisę kreiptis į VĮ „REGITRA“, taip pat į visų Lietuvoje veikiančių 

savivaldybių administracijas, Valstybinę darbo inspekciją ir kitas viešo registro tvarkymo įstaigas ir 

Pardavėjo vardu pateikti šioms įstaigoms ir įmonėms prašymus, pareiškimus ir kitus susijusius 

dokumentus dėl šiame akte nurodyto Turto išregistravimo ir (ar) registravimo duomenų pakeitimo, ir 

atlikti visus kitus Turtui išregistruoti arba jo registravimo duomenims pakeisti būtinus veiksmus.  

Turto išregistravimo ir (ar) Turto registravimo duomenų pakeitimo išlaidas Pirkėjas apmoka savo 

sąskaita.  

Kartu su Turtu Pirkėjui perduodami jo dokumentai.  

Turtą perdavė:  

 

( Pardavėjo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas )  

 

Turtą priėmė:  

 

( Pirkėjo pavadinimas / vardas, pavardė, parašas ) 



 


