
LEIDINIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.                               2014 m.                                    mėn.          d.  
 

 UAB “Rotas”, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Ašmono, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau 
vadinama PARDAVĖJU) ir ________________________________miesto / rajono / savivaldybės 
______________________________________________________________švietimo skyrius / gimnazija / mokykla, 
atstovaujama(s) _____________________________________, veikiančio(s) pagal steigėjo įstatus (toliau sutartyje 
vadinamu(a) PIRKĖJU), sudarė šią sutartį: 

 
1. Pardavėjas parduoda Pirkėjui užsienio leidyklų vadovėlius ir papildomas mokymo priemones iš anksto 

tarpusavyje  suderintomis kainomis, remiantis Galiojančių įsigyti bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių 
2014 -2015 mokslo metais sąrašu, skelbiamu ŠAC, švietimo  ir mokslo ministerijos duomenų bazėje. 
Pardavėjas išrašo išankstinę sąskaitą apmokėjimui arba PVM sąskaitą-faktūrą pagal Pirkėjo užpildytą  
užsakymo formą arba laisvos formos užsakymą, atsiųstą paštu, faksu ar el. paštu. Pirkėjas taip pat gali 
užsakyti norimus leidinius iš www.rotas.lt internetinio puslapio, užsiregistravęs “Mokinio krepšelio“ 
skyriuje ir prisijungęs prie “Užsakymų sistemos mokykloms“. Pirkėjas visais atvejais apmoka už knygas 
pasirinktu laiku mokestiniu pavedimu per banką į Pardavėjo nurodytą sąskaitą. Vadovėliai bei 
papildomos mokymo priemonės pristatomi į sutartą vietą iki 2014 m. rugpjūčio 31d., o antros vadovėlių 
dalys iki 2014 m. gruodžio 31d.  

2. Bendra sutarties suma................................................................................................................................. 
3. Pardavėjas pristato Pirkėjui užsakytus leidinius savo transportu už savo lėšas į nurodyto miesto / rajono 

švietimo skyrių arba į  mokyklas, jei tai yra numatyta steigėjo ar jo įgaliotos institucijos nustatytoje mokyklų 
aprūpinimo vadovėliais tvarkoje, patvirtintoje ŠAC. Vadovėliai bei kitos papildomos mokymo priemonės pristatomos 
kartu su PVM sąskaitomis-faktūromis, kurios išrašomos Pirkėjo vardu. Jei Pirkėjas pageidauja, užsakytus vadovėlius 
gali atsiimti  Pardavėjo knygyne, adresu: Pylimo g. 42, Vilnius, iš anksto suderinus laiką ir perspėjus prieš 3 (tris) 
darbo dienas. Pirkėjo įgaliotas darbuotojas,  priimdamas knygas, privalo perskaičiuoti užsakytus leidinius ir PVM 
sąskaitose-faktūrose pasirašyti, įrašydamas savo pareigas, vardą, pavardę. Nuo leidinių perdavimo Pirkėjui ir PVM 
sąskaitų-faktūrų pasirašymo momento laikoma, kad knygos Pirkėjui yra tinkamai perduotos be trūkumų. 

4. Pardavėjas įsipareigoja tarpusavio susitarimu suteikti Pirkėjui nuolaidą užsienio leidyklų leidiniams, 
kuri yra suderinama iš anksto, skaičiuojant ją  nuo Pardavėjo 2014 m. patvirtintos mažmeninės knygos kainos. 
Galiojančių įsigyti bendrojo lavinimo vadovėlių sąrašas, skelbiamas ŠAC, švietimo  ir mokslo ministerijos duomenų 
bazėje, yra neatskiriama šios sutarties dalis. 

5. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui vadovėlius už vietines ir papildomas lėšas, skirtas soc. 
remtiniems vaikams, tokiom pačiom sąlygom, kaip ir už krepšelio lėšas, iki šios sutarties galiojimo termino pabaigos 
(žr. 10-ą šios sutarties punktą). 

6. Pirkėjas turi teisę per 10 dienų nuo knygų gavimo dienos grąžinti Pardavėjui prastos prekinės išvaizdos 
leidinius arba su poligrafiniu broku. Pardavėjas per 10 dienų nuo tokių knygų grąžinimo dienos privalo pakeisti 
Pirkėjui grąžintus leidinius santykiu 1:1 arba sumokėti Pirkėjui jų vertę.  

7. Visi kokybiški pagal Pirkėjo užsakymą jam pristatyti vadovėliai ar kitos mokymos priemonės laikomi 
Pirkėjo nupirkti ir negali būti grąžinami Pardavėjui. 

8. Galioja tik raštiški ir abiejų šalių patvirtinti šios sutarties papildymai ir pakeitimai. 
9. Ši sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.  
10. Sutartis skirta daugkartiniam vadovėlių ir papildomų mokymo priemonių pirkimui. 
11. Sutartis įsigalioja pasirašymo momentu ir galioja iki 2014m. gruodžio 31d. Sutartis gali būti pratęsta 

atskiru abiejų šalių susitarimu. Sutarties nutraukimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti įsipareigojimus, atsiradusius 
sutarties galiojimo metu. 

12. Tarpusavio ginčus šalys sprendžia derybomis, o nepasiekus susitarimo – LR įstatymų nustatyta tvarka. 
 
Pardavėjas:                                                               Pirkėjas: 
UAB “Rotas”                                                                  _______________________________________ 
Adresas: Pylimo g. 42, 01136 Vilnius                            _______________________________________ 
Tel.: 8 (5) 261 51 00, Faks.: 8 (5) 261 54 87                 _______________________________________ 
El.paštas: info@rotas.lt                                                  _______________________________________ 
Int.pusl.: www.rotas.lt                                                    _______________________________________ 
Įmonės kodas: 120148057            _______________________________________  
PVM mokėtojo kodas: LT201480515                       _______________________________________ 
Bankas: AB “Swedbank”            _______________________________________ 
Banko kodas: 73000             _______________________________________ 
A/s: LT51 7300 0100 0242 4526                       _______________________________________ 
 
Gen. direktorius                                     
Jonas Ašmonas                                                           


