DEGALŲ IR EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMO SUTARTIS
2016-02-18
Vilnius
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, kodas 302877556,
buveinės vieta – Žygimantų g. 9, LT-01102 Vilnius, adresas korespondencijai Santariškių 5,
Vilnius, atstovaujamas direktoriaus Algirdo Venalio, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinamas
Pirkėju,
ir
UAB ,,Baltic Petroleum“, kodas 111703588, buveinės vieta – Senasis Ukmergės kelias 4,
Užubalių k. LT-14013 Vilniaus r., atstovaujama bendrovės komercijos direktorės Simonos
Bachšijan, veikiančios pagal 2016-01-04 įgaliojimą Nr.16/01, toliau vadinama Pardavėju, kurie
kartu vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią degalų ir eksploatacinių skysčių
pirkimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi:
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti dyzeliną, benziną 95, eksploatacinius skysčius (toliau Prekės) pardavėjo degalinėse, o Pirkėjas priimti ir laiku apmokėti už juos.
1.2. Pardavėjas įsipareigoja taikyti Pirkėjo perkamoms prekėms 4 % nuolaidą pagal oficialias tos
dienos Pardavėjo degalinėje esančias kainas.
1.3. Dėl kainų svyravimo didmeninėje naftos produktų rinkoje, mokesčių naftos produktams
keitimosi ar kitų objektyvių priežasčių, oficialios kainos gali būti pakeistos.
II. TIEKIMO SĄLYGOS
2.1. Pardavėjas parduoda degalus visose Pardavėjo degalinėse.
2.2. Pirkėjo atstovas įsigijęs prekes, fiksuoja jų kainą ir kiekį Pardavėjo Pirkėjui nemokamai
suteiktomis magnetinėmis mokėjimo kortelėmis, bei gauna kasos aparato kvitą.
III. KORTELĖS IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS
3.1. Pardavėjas išduoda tris korteles prieš 2 dienas iki Sutarties vykdymo pradžios.
3.2. Kortelės aptarnaujamos Pardavėjo degalinėse. Pirkėjas atsako už visų pirkinių, perkamų
naudojantis kortelėmis, apmokėjimą.
3.3. Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui detalią nupirktų prekių ataskaitą, kurioje būtų nurodyta
data, kiekis ir kokia kortelė (nurodant jos numerį) buvo panaudota atsiskaitant.
3.4. Pirkėjas privalo saugoti korteles nuo magnetinių laukų poveikio ir fizinių pažeidimų, griežtai
laikyti paslaptyje kortelės PIN kodą.
3.5. Pirkėjui praradus kortelę, jis privalo pranešti apie tai telefonu (8 5)...... darbo metu, arba
telefonu 8-6..... nedarbo metu. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną šį pareiškimą patvirtinti raštu.
Pardavėjas įsipareigoja blokuoti kortelę ne vėliau kaip per 1 valandą po pranešimo gavimo.
3.6. Naujos mokėjimo kortelės Pirkėjui išduodamos nemokamai ne vėliau kaip per 7 kalendorines
dienas nuo Pirkėjo prašymo raštu pateikimo Pardavėjui dienos.
IV. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
4.1. Pirkėjas moka už praėjusio mėnesio nupirktas prekes pagal PVM sąskaitą-faktūrą, pateikiamą
kiekvieno mėnesio pradžioje, adresu j.lemezoniene@imcentras.lt arba d.kirsiene@imcentras.lt

4.2. Sąskaita turi būti apmokėta per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jos pateikimo Pirkėjui
dienos.
V. PREKIŲ KOKYBĖ
5.1. Pardavėjas patvirtina, kad visų įsigyjamų prekių kokybė atitinka joms suteiktus sertifikatus.
VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1. Laiku nesumokėjus už Prekes, Pirkėjas, esant Pardavėjo raštiškam reikalavimui moka
Pardavėjui 0,02% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos neapmokėtos sumos.
6.2. Pardavėjas atsako už Prekių kokybę ir kompensuoja Pirkėjui visus dėl nekokybiškų degalų
užpylimo patirtus nuostolius.
6.3. Po raštiško pranešimo gavimo faksimiliniu ryšiu darbo metu apie magnetinės kortelės
blokavimą, visi galimi nuostoliai dėl neteisėto magnetinės kortelės naudojimo tenka Pardavėjui.
6.5 Pirkimo sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis: 5 proc. sutarties dydžio bauda.
VII.

FORCE MAJEURE

7.1. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, šalis, nevykdanti ar neįvykdžiusi dėl
šių aplinkybių savo įsipareigojimų, numatytų šioje sutartyje, atleidžiama nuo atsakomybės
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės
esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis.
7.2. Dėl nenugalimos jėgos aplinkybių įsipareigojimų nevykdanti šalis privalo per 3 (tris) darbo
dienas raštu informuoti kitą šalį apie susidariusias aplinkybes ir pateikti tai patvirtinančius
dokumentus. Nepranešusi apie šias aplinkybes per minėtą terminą, įsipareigojimų nevykdanti šalis
atsako bendrais, šioje sutartyje numatytais, pagrindais.
VIII.

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

8.1. Jei viena iš Šalių pakeičia adresą ar kitus rekvizitus, per dvi darbo dienas praneša kitai Šaliai.
8.2. Šalys susitaria, kad ginčai kylantys dėl sutarties, turi būti sprendžiami derybų keliu. Ginčų
neišsprendus derybų keliu per 30 kalendorinių dienų, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teisme.
8.3. Pirkėjas, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, per 14 dienų raštu pranešus apie tai
Pardavėjui, jeigu Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų.
8.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, per 14 dienų raštu pranešęs apie tai
Pirkėjui, jeigu Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis.
8.5. Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį įspėjusi tiekėją raštu prieš 14 dienų.
8.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu.
8.7. Šalims nutraukus šią Sutartį šioje Sutartyje nustatytais pagrindais, Pirkėjas įsipareigoja
grąžinti Pardavėjui išduotas magnetines korteles.
8.8. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo nuostolių pagal šią Sutartį atlyginimo.
8.9. Sutartis įsigalioja nuo 2016-03-01. Sutartis sudaroma 12 mėnesių, su galimybe pratęsti Sutartį
du kartus po 12 (dvylika) mėnesių.
8.10. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, lietuvių kalba, po
vieną kiekvienai šaliai.
IX. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI:

PIRKĖJAS:
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas
Inovatyvios medicinos centras
Kodas 302877556
PVM kodas LT100007301614
Žygimantų g. 9 LT-01102, Vilnius
Adresas korespondencijai:
Santariškių 5, Vilnius
Tel. (8-5) 262 4672, (8 5) 262 8636
AB SEB bankas
A.s. LT
Direktorius
Algirdas Venalis

PARDAVĖJAS:
UAB ““
Kodas,
PVM kodas
AB bankas
Tel.
Mob.tel.
El.paštas:

