Patvirtinta:
Kuro pirkimo komisijos 2021-01-06 d
posėdžio protokolas Nr. 2.

MALKINĖS MEDIENOS PIRKIMO

SUTARTIS Nr. 00/00
Molėtai

2021-01-

UAB „Molėtų šiluma“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti
įmonė, juridinio asmens kodas 167610175, kurios registruota buveinė yra Mechanizatorių g. 7, LT33114 Molėtai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų
registre, atstovaujama direktoriaus Rimanto Grainio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau –
„Pirkėjas“), ir
(Įmonės pavadinimas), Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti
įmonė, juridinio asmens kodas (Kodo numeris), kurios registruota buveinė yra (Įmonės buveinės
adresas), duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų
registre, atstovaujama (Pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau –
„Pardavėjas “), toliau kartu šioje Sutartyje vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“,
susitarė ir sudarė šią pirkimo pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartis“:
1. Sutarties dalykas
1.1 Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja tiekti Pirkėjui medienos kurą – malkas, toliau vadinamą
Kuru, o Pirkėjas – priimti Kurą ir sumokėti už jį nustatytą kainą.
1.2 Pardavėjas įsipareigoja patiekti Pirkėjui: malkų 70 ktm (septyniasdešimt) kietmetrių:
1.3.Pardavėjas pristatyti Kurą Pirkėjui ir jį iškrauti adresu: Suginčių gyvenvietė, Taikos g. 22,
Suginčių sen., Molėtų raj.
2. Kuro kaina ir atsiskaitymo tvarka
2. 1. Už patiektą Kurą Pardavėjui sumokama šia tvarka:
2.1.1. Parduodamo Kuro kaina:
2.1.1.1. malkų: .....,.... Eur. už 1ktm (vieną kietmetrį). Viso ..................Eur už 1 ktm;
2.1.1.2. pristatymo į sandėliavimo vietą ir iškrovimo išlaidos: ................Eur už 1 ktm
Viso .......................Eur už 1 ktm
2.1.1.3. Sutarties suma...................Eur. + PVM 21% .....................Eur. Viso ..........................Eur.
2.2. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui ar atvežus visą kiekį, per 3 darbo dienas, pagal
Pardavėjo pateiktus krovinio važtaraščius ir sąskaitas – faktūras, Pardavėjas ir Pirkėjas suderina
patiekto Kuro kiekį ir pateikia sąskaitą – faktūrą. Sąskaitoje – faktūroje mokestį už malkas ir
transportavimo išlaidas nurodyti atskirai;
2.3 Pirkėjas už faktiškai per mėnesį ar visą gautą Kurą sumoka Pardavėjui per 15 kalendorinių
dienų po sąskaitos - faktūros gavimo.
3. Pardavėjo įsipareigojimai
3.1. Pardavėjas įsipareigoja:
3.1.1. nurodytu laiku tiekti sutartos kokybės Kuro kiekį:
3.1.2. Pirkėjui užsakius, ne veliau kaip per 14 k. d. atvežti, bent puse sutartyje numatyto Kuro
kiekio;
3.1.3. kiekvienai Kurą vežančiai transporto priemonei išrašyti privalomus krovinį lydinčius
dokumentus, juose nurodyti visus privalomus rekvizitus, vežamo Kuro rūšį ir kiekį;
3.1.4. atlyginti Pirkėjui jo patirtus nuostolius dėl Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų
nevykdymo;

4. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1 Pirkėjas įsipareigoja:
4.1.1. prieš pradedant Kuro tiekimą suderinti su Pardavėju (telefonu ar elektroniniu paštu) Kuro
tiekimo laiką;
4.1.2. priimti Pardavėjo pristatytą Kurą, jeigu jis atitinka Sutartyje nustatytus kiekio ir kokybės
reikalavimus;
4.1.3. priėmimo metu tikrinti perduodamo Kuro kiekį ir kokybę, pasirašyti Kuro gavimo
dokumentus;
4.1.4. sumokėti už priimtą Kurą šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
5. Kuro perdavimas-priėmimas, nuosavybės teisės perėjimas.
5.1. Kuras pristatomas ir perduodamas Pirkėjui šia tvarka:
5.2. Kuro priėmimas vykdomas Suginčių gyvenvietėje, Taikos g. 22, Suginčių sen., Molėtų raj.
miestelio katilinėje kuro priėmimo aikštelėje, apmatuojant pakrautą Kurą atvežusią transporto
priemonę.
5.3. Kuro kiekio nustatymui taikomi LR teisiniais aktais nustatyti glaudumo koeficientai.
5.4. Malkinės medienos tiekimas vykdomas darbo dienomis: 2021 m. vasario-kovo mėnesiais,
pirmadienį-ketvirtadienį - nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadienį - nuo 7.00 val. iki 14.45 val.
5.5. Nuosavybės teisė į Kurą pereina Pirkėjui atlikus atžymą apie Kuro gavimą jį lydinčiame
dokumente;
5.6. Kuro atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo nuosavybės teisės į Kurą
perėjimo momento.
6.Susitarimas dėl Kuro kokybės ir kiekio
6.1. Šalys susitaria, kad:
6.1.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamas Kuras atitinka šiuos kokybės reikalavimus:
6.1.2. Kuras neturi būti ilgai sandėliuotas, praradęs natūralią spalvą, t.y. energetinę vertę.
6.2. Kiekviena Kurą pristačiusi transporto priemonė yra tikrinama. Pardavėjo atsakingas
darbuotojas, kartu su Pirkėjo atsakingu darbuotoju, ruletės pagalba pamatuoja kiekvieną Kurą
pristačiusią transporto priemonę,
6.1.2. Jeigu apmatavus atvežtą Kurą paaiškėja, kad jo kiekis ar kokybė neatitinka apskaitos
dokumente nurodytam kiekiui, Kuro iškrovimas nepradedamas ir apie tai telefonu
informuojamas Pardavėjas. Pastarasis nedelsdamas telefonu arba raštu (faksu) patvirtina, kad jis
informaciją gavo, praneša Pirkėjui savo atvykimo laiką, arba nurodo, kad sutinka su Kuro kiekio
neatitikimu. Pirkėjas krovinio važtaraštyje atlieka taisymą įrašydamas nustatytą kuro kiekį.
Pardavėjui atvykus arba gavus jo sutikimą dėl kokybės ir kiekio neatitikimo, priimamas
sprendimas dėl Kuro pakeitimo tinkamos kokybės Kuru arba jo kokybės atstatymo iškrovimo
vietoje (jei yra galimybė tai padaryti). Pardavėjui raštiškai faksu arba telefonu nepranešus
atvykimo laiko, nedavus raštiško ar telefonu sutikimo dėl kokybės ir kiekio neatitikimo arba
sutartu laiku neatvykus, tokį sprendimą Pirkėjas gali priimti vienašališkai. Už netinkamos
kokybės ar kiekio Kurą (ar jo dalį) Pirkėjas Pardavėjui neapmokės;
6.1.4. Jei tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kyla ginčų dėl Kuro kiekio ar kokybės, Kuro kiekiui ar
kokybei nustatyti atskiru Šalių susitarimu gali būti kviečiami abiem Šalim priimtini tretieji
asmenys. Sutariama, kad trečiųjų asmenų išvados bus abiem Šalims priimtinos ir galutinės.
Kuro kiekio ar kokybės nustatymo išlaidas tretiesiems asmenims padengs neteisioji Šalis.
6.1.5. Kuro kiekis nuo sutartyje nurodyto kiekio gali skirtis 15%.
7. Šalių atsakomybė
7.1. Šalys atsakingos:
7.1.3. Už pavėluotą atsiskaitymą, Pirkėjas moka Tiekėjui 0,02% delspinigių, už kiekvieną
dieną nuo apmokėjimo termino pabaigos dienos skaičiuojant nuo nesumokėtos sumos iki atliks
apmokėjimą;

7.1.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti šioje
Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus;
7.1.5. Sutarties įsipareigojimų neįvykdžiusi Šalis, arba įvykdžiusi netinkamai, atsako tik esant
kaltei. Kaltės nebuvimą privalo įrodyti Sutartį pažeidusi Šalis;
7.1.6. Šalys sutaria, kad vienašališkai neatsisakys vykdyti ar keisti Sutarties sąlygų jeigu, dėl
nenugalimos jėgos ( force majeure ) aplinkybių, susidarys sunkumai vykdyti sutartinius
įsipareigojimus. Susidarius tokioms aplinkybėms, Šalys sutaria vadovautis 1996-07-15 LR
Vyriausybės nutarimu NR. 840 patvirtintomis taisyklėmis „Atleidimo nuo atsakomybės esant
nenugalimos jėgos ( force majeure ) taisyklės“.
7.1.7. Be teisėto pagrindo nutraukęs Sutartį Pardavėjas, sumoka Pirkėjui likusio nepatiekto
Kuro vertės dydžio baudą;
7.1.8. Šalys sutaria, kad netesybų įsigaliojimo atveju, palūkanos nebus skaičiuojamos.
8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Šalys sutaria, kad
8.1.1. Ši Sutartis įsigalioja ją pasirašius.
8.1.2. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laiką negali būti keičiamos.
8.1.3. Šalys susitaria, kad visi su šia Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo,
nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, sprendžiami derybų būdu. Ginčų nepavykus išspręsti
derybomis, jie bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme;
8.1.4. Sutartis gali būti nutraukta apie tai informavus kitą Šalį prieš 30 dienų, nurodžius
nutraukimo priežastį ir įrodžius būtinybę tai padaryti. Sutarties nutraukimas įforminamas
abiem Šalim pasirašant Sutarties nutraukimo aktą;
8.1.5. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem originaliais egzemplioriais, turinčiais vienodą
juridinę galią,- po vieną kiekvienai šią Sutartį pasirašiusiai Šaliai.
8.1.6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją
kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė pirmiau nurodyta data.
Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
Šalių adresai ir rekvizitai:
`
Pirkėjo: UAB "Molėtų šiluma", įmonės kodas 167610175, Mechanizatorių g. 7, LT–33114,
Molėtai. Luminor Bank AB bank, b/k 40100 a/s LT924010045500070222 PVM kodas
LT676101716.
Pardavėjo: ...................................................................................................................................
.............................
Pirkėjas:
A.V.

Pardavėjas:
A.V.

