
 

 

 

PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 22/ 

2022 m........................mėn..............d.,  

Vilniaus rajonas 

UAB “PAGIRIŲ  NESTA“ juridinio asmens kodas 286458260, buveinės adresas Kalno g. 89, Melekonių 

km., LT-14119, Pagirių sen., Vilniaus rajonas, atstovaujama generalinio direktoriaus Ginto Zybarto, 

veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Pardavėjas), ir 

........................................................................ juridinio asmens kodas .................................., buveinės adresas 

......................................................... , atstovaujama  ................................ .................................................. , 

veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau  Pirkėjas), 

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šią pirkimo-pardavimo sutartį 

(toliau – Sutartis). 

1. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir perduoti Pirkėjui 

prekes (nerūdines medžiagas), nurodytas šios Sutarties priede Nr.1 (toliau – Prekės), o Pirkėjas 

įsipareigoja atsiskaityti už perduotas Prekes šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais. 

1.2. Ši Sutartis nustato bendrąsias Prekių pirkimo-pardavimo sąlygas bei būdus ir yra pagrindas 

daugkartiniam Prekių pirkimui–pardavimui. 

2. PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 

2.1. Pirkėjas už perduotas Prekes privalo atsiskaityti išankstiniu apmokėjimu (bankiniu pavedimu) arba 

grynaisiais pinigais sumokant vietoje. 

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę koreguoti kainas, pranešdamas apie tai Pirkėjui raštu, elektroniniu paštu  arba 

paskelbdamas tinklalapyje www.pagiriunesta.lt/ naujienose. Kai kainos nustatomos atskiru susitarimu 

tai kainų pakeitimai įsigalioja nuo pasirašymo momento.  

2.3. Prekių kaina, numatyta PVM sąskaitoje-faktūroje yra sumokama Pardavėjui mokėjimo pavedimu į 

Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą. PVM sąskaitos siunčiamos Pirkėjo nurodytu el.paštu. 

3. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PERDAVIMAS 

3.1. Perduodant Prekes Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui ir visus dokumentus, patvirtinančius Prekių 

kokybę: atitikties deklaraciją (ESD), kuri pateikiama Pirkėjui kartą per metus ir CE etiketę, kuri 

pateikiama su PVM sąskaita faktūra. Pirkėjas turi naudotis skelbiamu saugos duomenų lapu (SDL) apie 

produktų fizinius, techninius, cheminius medžiagų parametrus ir naudoti pagal paskirtį. 

3.2. Nuo Prekių perdavimo momento vežėjui Prekių nuosavybės teisė, atsitiktinio žuvimo ar sugedimo 

rizika pereina Pirkėjui. Pirkėjas pateikia pervežimui auto transportą švarų, tinkantį pervežti birias 

medžiagas. Prekės perduodamos Pagirių Kaišialakių žvyro karjere, Vilniaus raj. 

4. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA 

4.1. Pardavėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų 

LST EN 12620, LST EN 13043, LST EN 13139, LST EN 13242 reikalavimus,  produkcijos atitikties 

deklaracijoje nurodytus sutartinius rodiklius arba kokybiniai rodikliai būna suderinti iš anksto ir 

produkcija pagaminama pagal užsakovo reikalavimus. Prekių kokybė nustatoma prieš pakraunant 

prekes į pirkėjo autotransportą Pirkėjo prekių sandėlyje. 

4.2. Pirkėjas, nustatęs Prekių kokybės ar kiekio trūkumus, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių 

gavimo momento gali pareikšti pretenzijas raštu ar elektroniniu paštu karjeras@pagiriunesta.lt 

Pardavėjui.  

4.3. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pretenziją dėl Prekių kokybės ar kiekio trūkumų, privalo sudaryti komisiją iš 

abiejų šalių atstovų pretenzijų pagrįstumui patikrinti. Iškilę nesutarimai dėl kiekio ir kokybės, 
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sprendžiami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias kiekinio ir kokybinio priėmimo instrukcijas arba 

atskiru šalių susitarimu, įforminant atskiru dokumentu. 

4.4. Prekės perduodamos ir priimamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

5. ATSAKOMYBĖ 

5.1. Šalys už šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą privalo atlyginti 

kitos Šalies patirtus nuostolius teisės aktų nustatyta tvarka. 

5.2. Jei Pirkėjas neatsiskaito už Prekes šioje Sutartyje nurodyta tvarka kai prekes gauna avansu, Pardavėjas 

turi teisę reikalauti sumokėti 0,03 % (trijų šimtųjų procentų) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos 

sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. 

5.3. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje 

prisiimtus įsipareigojimus. 

6. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS 

6.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybių, nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės 

aktus ir sąlygas, nurodytas Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 ir 

1997 m. kovo 13 d. nutarime Nr. 222. 

7. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki einamųjų metų gruodžio mėn. 31 d. arba 

jos nutraukimo, vadovaujantis šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Šalys taip pat susitaria, kad jeigu nei 

viena iš Šalių iki Sutarties pasibaigimo nepraneša apie savo pageidavimą, kad Sutarties galiojimas 

nebūtų pratęstas, šios sutarties galiojimas pratęsiamas papildomam 1 (vienerių ) kalendorinių metų 

terminui, neribojant  šių pratęsimų skaičiaus. Šiai  Sutarčiai pasibaigus arba ją nutraukus, Šalys privalo 

tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, kilusius iš Sutarties iki jos pasibaigimo ar nutraukimo. 

8. KITOS SĄLYGOS 

8.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja šios Sutarties galiojimo metu ir jai pasibaigus neatskleisti tretiesiems 

asmenims informacijos apie šios Sutarties sąlygas, jos sudarymą ir vykdymą, išskyrus atvejus, kai tokią 

informaciją privaloma pateikti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. 

8.2. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai, pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų, yra neatskiriama šios 

Sutarties dalis. 

8.3. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, 

nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

8.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po 1 (vieną) Sutarties 

egzempliorių Pirkėjui ir Pardavėjui. 

 

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI: 

  

PARDAVĖJAS: PIRKĖJAS: 

UAB „PAGIRIŲ NESTA“ ........................................................................... 

Juridinio asmens kodas 286458260 

El. p. karjeras@pagiriunesta.lt 

Juridinio asmens kodas: ....................................... 

PVM mokėtojo kodas: ......................................... 

PVM mokėtojo kodas LT864582610 El.p. ................................................................... 

Kalno g.89,Melekonių km. LT-14119 Vilniaus r.  

Tel.8 5  260 50 82, +37065574150 Tel. +370  

A.s.LT967044060001655712 A. s. LT 

AB SEB bankas, banko kodas 70440 

 

Direktorius Gintas Zybartas ............................ 

AB bankas, banko kodas 

 

........................................................................... 



 

 

 

                                  
                                                                                  Pirkimo-pardavimo sutarties Nr.22/ 

                                                                                                sudarytos 2022………………………… 

                                                    PRIEDAS Nr.1 

 

Uždaroji akcinė bendrovė 

“PAGIRIŲ NESTA” 
Realizuojamų gamybinės techninės paskirties nerūdinių medžiagų-užpildų ir teikiamų paslaugų, parduodamų 

tonomis, kiekis nustatomas pasveriant iki 20 kg. tikslumu. 

KAINORAŠTIS    
Galioja nuo 2022 metų  01     mėn.  10  dienos 

 

Eil. 

Nr. 

Produkto pavadinimas 

(frakcijos nurodytos  mm) 

EUR  

tona be 

PVM 

Eur 

21% 

PVM 

Piltinis 

tankis 

t/m3 

1. Skaldos (50/50) ir žvyro mišinys fr.0/32; (ŽPS TRA SBR19) 8,00 9,68 1,80 

2. Žvyro mišinys fr.0/32; (AŠAS,ŽPS TRA SBR19) 6,50 7,87 1,76 

3. Sijotas žvyras fr.0/16; 0/20 (užpildai  LST EN 13242,13043) 5,20 6,29 1,72 

4. Žv.smėlio mišinys fr.0/11; (AŠAS, ŽPS)  5,00 6,05 1,86 

5. Žv.smėlio mišinys fr.0/8 (AŠAS, TRA SBR19) 4,50 5,45 1,84 

6. Žv.smėlio mišinys fr.0/5 (AŠAS,SPS TRA SBR19) 3,10 3,76 1,72 

7. Smėlis betonui fr.0/4 (užpildas LST EN 12620) 3,85 4,66 1,65 

8. Smėlis skiediniams/mūrui fr.0/1; 0/2 (LST EN 13139) 5,00 6,05 1,47 

9. Smėlis sausai  sijotas - inžinerinis ( užpildai TRA MIN19) 2,60 3,15 1,42 

10. Smėlis karjerinis (užpildai, gruntai TRA MIN 19) 1,85 2,24 1,43 

11. Molingas gruntas,smėlis (SB) 1,00 1,21 1,42 

12. Žvirgždo skalda fr.4/16; 16/32; (plauta, LST EN13043;13242) 15,00 18,15 1,34 

13. Žvirgždo skaldelė fr.2/8;  8/16; (plauta LST EN13043;13242) 15,00 18,15 1,32 

14. Skaldos atsijos – skaldinėlis  fr.0/4(5) (plautas)  12,00 14,52 1,71 

15. Skalda fr.0/32; 0/45 (SPS TRA SBR 19) 14,00 16,94 1,85 

16. Žvirgždas fr.4/16 (LST EN 12620 betono užpildai) 14,30 17,30 1,56 

17. Žvyras karjerinis, (ŽPS, užpildai TRA MIN19) 4,55 5,51 1,75 

18. Gargždas fr.20/40; 20/150;  10,00 12,10 1,50 

19. Dekoratyvinė skalda fr.16/56; 5/25; 4/32;16/25;11/32;11/16 16,50 19,97 1,35 

20. Lauko akmuo, rieduliai ( nuo 150 mm) 37,20 45,02 2,50 

21. Skaldos atsijos  fr. 0/2;  skaldinėlis   8,50 10,29 1,71 

 

Eil

. 

Nr. 

Paslaugos 
Mato 

vnt. 

Eur 

be 

PVM 

Eur 

21% 

PVM 

1. Autosavivartė iki 16 tonų >5 km (triašiai, keturašiai) km 3,20 3,87 

2. Autosavivartė iki 16 t (mažu atstumu iki 5 km) reisas 50,00 60,50 

3. Savivartė iki  10 tonų (dviašė) km 3,00 3,63 

4. Savivartė iki 28 tonų (vilkikas su puspriekabe) t/km 0,15 0,18 

5. Svėrimo paslauga 20 kg tikslumu iki 60 tonų t 1,00 1,21 

 

SUDERINTA: 

 

PARDAVĖJAS:                                                                                                PIRKĖJAS: 

 

UAB „PAGIRIŲ  NESTA“                                                                       ……………………………………………. 

direktorius                                                                                                   ……………………………………………. 

Gintas Zybartas …………………….                                                          …………………………………………… 
                    


