
 
 

METALŲ LAUŽO 
 PARDAVIMO- PIRKIMO SUTARTIS (PROJEKTAS) 

 
2021 m. ......... d.  Nr.  

Vilnius 
 

1. Viešoji įstaiga  Lietuvos muzikos ir teatro akademija, juridinio asmens kodas 
111950624, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 42, Vilnius,  atstovaujama Infrastruktūros 
direktoriaus Rito Vaigino, veikiančio 2018-11-30 rektoriaus įsakymo Nr. 75-VĮ pagrindu (toliau – 
Pardavėjas), ir 
................................................................................................................................................................
............................................veikiančio  pagal bendrovės įstatus (toliau – Pirkėjas), (toliau Pardavėjas 
ir Pirkėjas atskirai vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis), sudarė šią metalų laužo pirkimo-parda-
vimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl šių Sutarties sąlygų: 

 
I. SUTARTIES DALYKAS  

2. Šios Sutarties dalykas – vadovaujantis 2021 m. ......................... d. įvykusio viešojo 
aukciono rezultatais, metalų laužo (stogo skarda ir kt.) pirkimas-pardavimas pagal faktą, bet ne ma-
žiau, kaip 5 tonos (toliau – Laužas). Laužo buvimo vieta – Olandų g. 21A, Vilnius. 

 
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas įsipareigoja nupirkti visą 2 Sutarties punkte 
nurodytą Laužo kiekį.  

 
III. KAINA 

4. Laužo 1 (vienos) tonos kaina nurodyta žemiau pateiktoje lentelėje: 

Laužo pavadinimas 
Vienos tonos kaina,  

EUR (be PVM) 
PVM, EUR 

Vienos tonos kaina,  
EUR (su PVM) 

Metalo laužas    
 
5. Šios Sutarties 4 punkte nurodytos Laužo (1 t) pardavimo kainos (be PVM) nustatytos, 

vadovaujantis Pirkėjo 2021 m. ............ d. Pardavėjo vykdytame Viešajame aukcione  pasiūlytomis 
kainomis už parduodamą Laužą (toliau – Aukcionas).  

6. Pirkėjas pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles Lietuvos Respublikoje, 
kurios atsirado ar gali atsirasti vykdant šią Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių 
prievolių, jei tokių būtų, vykdymu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 
nuostatas. 
 

IV. MOKĖJIMO SĄLYGOS  

7. Pirkėjas per 3 darbo dienas po Sutarties sudarymo, apmoka už 5 tonų Laužo kiekį (su-
moka parduodamo Laužo kiekio kainą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokes-
čio įstatymo 96 straipsnį) pavedimu į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą Sutarties XI sky-
riuje.  

8. Jei Pirkėjo už parduodamo Laužo kiekį sumokėta suma yra mažesnė negu Pardavėjas 
patiekė Laužo pagal perdavimo-priėmimo aktą (-us), Pirkėjas trūkstamą sumą sumoka per 3 (tris) 
darbo dienas nuo Perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos į Pardavėjo Sutarties XI skyriuje nu-
rodytą atsiskaitomąją sąskaitą.  

9. Pirkėjas, atlikęs mokėjimą, tą pačią dieną el. paštu Pardavėjui perduoda mokėjimo pa-
vedimo kopiją. 



 
 

10. PVM sąskaitą-faktūrą per 2 (dvi) d. d. išrašo Pardavėjas pagal Laužo perdavimo-pri-
ėmimo aktą (-us). 

 
V. LAUŽO PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA 

11. Pardavėjas patiekia Laužą Pirkėjui tik gavęs iš Pirkėjo apmokėjimą Sutarties 7 punkte 
nustatyta tvarka. 

12. Laužui perduoti, dalyvauti Laužo svėrime ir Laužo priėmimo-perdavimo aktus pasi-
rašyti įgaliotas Pardavėjo asmuo – Turto valdymo ir naudojimo skyriaus vyresnioji specialistė Agnė 
Kubiliūtė, tel. (8 5) 261 01 34, el. paštas agne.kubiliute@lmta.lt  ir Pirkėjo atsakingas asmuo – 

13. Su taros naudojimu bei Laužo transportavimu susijusias išlaidas prisiima Pirkėjas. 
Laužą iš Sutarties 2 punkte nurodytos vietos Pirkėjas transportuoja savo transportu ir jėgomis. 

13.1. Su Laužo svėrimu susijusias išlaidas prisiima Pirkėjas. 
13.2. Su Laužo pakrovimu susijusias išlaidas prisiima Pirkėjas. 
14. Laužo nuosavybės teisė ir atsitiktinio žuvimo rizika pereina Pirkėjui nuo Laužo per-

davimo-priėmimo akto pasirašymo momento. 
15. Parduodamo Laužo masė, taros masė nustatoma dalyvaujant abiejų Šalių įgaliotiems 

asmenims,  surašomas Laužo priėmimo-perdavimo aktas, kuriame fiksuojamas tikslus Laužo kiekis, 
už kurį Pirkėjas sumoka Sutarties 8 punkte nustatyta tvarka. 

16.  Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 dienų po 7 Sutarties punkte įvykdyto mo-
kėjimo, savo sąskaita išvežti Laužą iš Olandų g. 21A, Vilnius. 

 
 

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

17. Jei Pirkėjas nesumoka įsigyjamo Laužo kainos daugiau kaip 3 (tris) darbo dienas nuo 
Sutarties 7 punkte nurodyto termino, Pardavėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją 
raštu prieš 3 (tris) kalendorines dienas, neatlygindamas Pirkėjui jokių išlaidų ar nuostolių, susijusių 
su Sutarties nutraukimu.  

18. Pardavėjas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš 5 (penkias) 
kalendorines dienas, neatlygindamas Pirkėjui jokių išlaidų ar nuostolių, susijusių su Sutarties nutrau-
kimu, jei Pirkėjas nevykdo bet kokio kito Sutartyje jam numatyto įsipareigojimo arba vykdo jį netin-
kamai. Vienašališkai nutraukęs Sutartį, Pardavėjas turi teisę paskelbti, kad rengia naują aukcioną 
Laužui parduoti. Šiuo atveju nesąžiningas Pirkėjas neturi teisės dalyvauti naujame aukcione ir apie 
tai jį informuoja Pardavėjas, siųsdamas pranešimą dėl vienašalio Sutarties nutraukimo.  
 

VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (Force – majeure) 

19. Sutarties Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį 
neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir 
protingai numatyti bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos 
aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir 
Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvir-
tintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos ne-
nugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. 
nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo 
tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinky-
bėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsa-
komybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, 
o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

20. Sutarties Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu 
apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių 
aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo 
priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti 



 
 

galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigo-
jimų nevykdymo pagrindas. 

21. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos 
aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo patei-
kimo momento. Jeigu Sutarties Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kom-
pensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio 
pranešimo. 
 

VIII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

22. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Sutarties Šalių dėl šios Sutarties, spren-
džiami abipusiu susitarimu/derybomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar 
reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišsp-
ręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka. 
 

IX. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS 

23. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius Šalių atstovams ir galioja iki vi-
siško abiejų Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo. 

 
X. SUTARTIES PRIEDAI 

24. Priedas Nr. 1– Laužo perdavimo-priėmimo aktas. 
 

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI  
 PARDAVĖJAS PIRKĖJAS 
VŠĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija                     
Įmonės kodas: 11950624                                             Įmonės kodas:  
PVM mokėtojo kodas: LT119506219  PVM mokėtojo kodas:  
Adresas: Gedimino pr. 42,  Vilnius                                  Adresas:  
Tel.: +370 52612691  Tel.:  
El. p.: rektoratas@lmta.lt  El. p.:  
Atsisk. sąsk.: LT14 7300 0100 0245 5553  Atsisk. sąsk.: 
   
Infrastruktūros direktorius Ritas Vaiginas 
 A.V. 
 

 A.V. 
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 Sutarties priedas Nr.1 

 
METALŲ LAUŽO PERDAVIMO AKTAS 

2021 m. ……………………….   d. Nr. ………….. 

Komisija, dalyvaujant VŠĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija  atstovui _________________________________________________  
ir    Pirkėjo atstovui ________________________________________________ 

surašė šį aktą remiantis 2021 m. ...................... d. metalų laužo pirkimo – pardavimo sutartimi Nr.  ……………. 

Eil. 
Nr. 

Transporto 
Važtaraš-

čio Nr. 

Metalo laužo Masė, kg Apmokėti 

markė 
valstybinis 

Nr. 
pavadinimas šifras Bruto 

Taros  
(faktinė) 

Neto Metalo laužas šifras Masė, kg 

1                       

2                       

3                       

4                       

                        
          

 
 

  Pirkėjo atstovas (parašas)  (vardas, pavardė) 
 

 
        

  
  

        
  

  
  VŠĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija          

  ……………………………. atstovas (parašas)  (vardas, pavardė) 
 

 
 
 


