UAB „Avesco Lithuania“

MECHANIZMŲ REMONTO IR DIDMENINIO PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

Vilnius,
VYKDYTOJAS:
Juridinio asmens pavadinimas
Juridinio asmens kodas
PVM kodas
Buveinės adresas
Telekomunikacijos
El. paštas
Bankas, banko kodas
Sąskaitos numeris
UŽSAKOVAS:
Juridinio asmens pavadinimas
Juridinio asmens kodas
PVM kodas
Adresas
Telekomunikacijos
El. paštas
Bankas, banko kodas
Sąskaitos numeris
Sąskaitų apmokėjimo terminas:
Avanso mokėjimo terminas:
Netesybos už termino praleidimą:
Užsakovui taikomos nuolaidos:

SPECIALIOJI DALIS

Nr.

UAB „Avesco Lithuania“
111676664
LT116766610
Pirklių g. 6, Vilnius LT-02300
Tel. + 370 5 2603242, faks. + 370 5 2602782
Info.lt@avesco-cat.lt
Nordea Bank Lietuva
LT72 2140 0300 0003 2883

sąskaita apmokama per 14 (keturiolika) dienų nuo pateikimo dienos
1 (viena) darbo diena nuo užsakymo pateikimo
0,05 proc. nuo neįvykdytos prievolės kainos už kiekvieną praleistą dieną
0 proc. nuolaida originalioms dalims

Bendrosios sąlygos: taikomos juridiniams asmenims ir verslo veiklą vykdantiems fiziniams asmenims (išskyrus vartotojus).
Šalių individualūs susitarimai, papildantys/pakeičiantys Bendrąsias Sutarties sąlygas:

Pasirašydamas Sutartį, Užsakovas patvirtina, jog:
1) susipažino su užsakymų pateikimo, gedimų konstatavimo, techninio aptarnavimo, remonto, perdavimo- priėmimo tvarka, sąlygomis,
gavo dėl to išsamią informaciją,
2) susipažino su Sutarties Specialiosiomis ir Bendrosiomis sąlygomis,
3) susitarė su Vykdytoju dėl individualių Sutarties sąlygų, patikslinančių ar pakeičiančių Sutarties Bendrąsias sąlygas.
Priedai:
užsakymo forma (priedas Nr. 1),
įgaliotų pateikti užsakymus darbuotojų sąrašo forma (priedas Nr. 2).

Vykdytojo atstovas _____________________
vardas, pavardė, parašas

a.v.

Užsakovas (atstovas)

__________________________
vardas, pavardė, parašas

a.v.
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MECHANIZMŲ REMONTO IR DIDMENINIO PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS
BENDROJI DALIS (BENDROSIOS SĄLYGOS)

1. Sutarties dalykas
1.1. Pagal šią Sutartį Užsakovas užsako, o Vykdytojas atlieka Užsakovo pateiktų mechanizmų techninį aptarnavimą ir/ar remontą, panaudodamas
tam reikalingas detales, dalis, medžiagas, o taip pat Užsakovui parduoda detales, dalis, eksploatacines medžiagas.
1.2. Ši Sutartis nustato Užsakovo ir Vykdytojo teises, pareigas bei atsakomybę, vykdant šios Sutarties 1.1 p. nurodytą veiklą. Ši Sutartis be rangos
teisinių santykių, taip pat reguliuoja didmeninį prekių pirkimą - pardavimą, Sutarčiai taikomos atitinkamos civilinio kodekso nuostatos.
1.3. Konkretūs užsakymai pagal šią Sutartį pateikiami Užsakovui ir Vykdytojui pasirašant užsakymą (jo forma – Sutarties priedas Nr. 1), kuris nuo
jo pasirašymo momento tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Užsakymai paprastai pateikiami elektroninių telekomunikacijų priemonėmisužpildant užsakymo formą Vykdytojo tinklapyje www.avesco-cat.lt. Užsakymai gali būti pateikiami pdf formatu elektroniniu paštu, įgaliotam
Užsakovo atstovui pasirašius elektroniniu parašu, taip pat popierinėje laikmenoje. Prekės, esančios Vykdytojo sandėlyje, Užsakovui parduodamos
be užsakymo pagal PVM sąskaitą - faktūrą.
1.4. Atliktų darbų ar parduotų prekių perdavimas Užsakovui įforminamas darbų atlikimo aktu, PVM sąskaita faktūra, perdavimo aktas ar
važtaražtis, kuriuos pasirašo įgalioti Užsakovo ir Vykdytojo atstovai.
1.5. Užsakovas per 5 (penkias) dienas nuo šios Sutarties pasirašymo pateikia Vykdytojui sąrašą darbuotojų arba sąrašą pareigybių asmenų, kurie
Užsakovo vardu turi teisę užsakyti mechanizmų remontą ir priimti Vykdytojo atliktus darbus ir/arba gauti prekes pagal šią Sutartį, pasirašyti
Užsakovo vardu.
1.6. Jeigu Užsakovas per 5 (penkias) dienas nuo šios Sutarties pasirašymo nepateikia Vykdytojui 1.5 p. nurodyto pareigybių (darbuotojų) sąrašo,
laikoma, jog užsakyti ir priimti Vykdytojo atliktus darbus ir/arba gauti prekes Užsakovo vardu pagal šią Sutartį turi teisę visi Užsakovo darbuotojai,
pateikę galiojantį Užsakovo darbuotojo pažymėjimą. Šiuo atveju, Užsakovas santykiuose, kylančiuose iš šios Sutarties vykdymo, negali ginčyti savo
atstovo įgalinimų, jeigu užsakymo pateikimo dieną užsakymą pateikusį asmenį su Užsakovu siejo darbo Sutartis.
1.7. Atlikti veiksmus pagal šią Sutartį Užsakovo vardu taip pat turi teisę asmuo, kuriam yra išduotas Užsakovo prokūra ar įgaliojimas.
1.8. Užsakymo pateikimui, darbų perdavimui ir susirašinėjimui taikomos asmens identifikavimo elektroninėje erdvėje priemonės- Užsakovo
prisijungimo prie Vykdytojo tinklapio identifikavimo priemonės, o taip pat elektroninis parašas. Pasirašant sutartį, Užsakovui suteikiami
individualūs prisijungimo prie Vykdytojo interneto tinklapio duomenys: vartotojo vardas ir slaptažodis. Užsakovo atstovui pateikus užsakymą
naudojantis suteiktais prisijungimo duomenimis yra vienareikšmiškai laikoma, kad užsakymas pateiktas Užsakovo.
2. Darbų užsakymas ir atlikimas
2.1. Užsakyme nurodomos Užsakovo užsakomų darbų ar paslaugų apimtys.
2.2. Užsakytų darbų vykdymui Vykdytojas turi teisę pareikalauti iš Užsakovo sumokėti avansą.
2.3. Darbai ir paslaugos Užsakovui teikiami pagal šios Sutarties sąlygas, mechanizmų gamintojo CATEPILLAR pateiktus remonto technologinius
aprašymus, instrukcijas.
2.4. Užsakyme nurodyti terminai pradedami skaičiuoti pateikus Užsakymą, perdavus Vykdytojui mechanizmą, bei Užsakovui sumokėjus avansą, jei
Vykdytojas pareikalauja jį sumokėti.
2.5. Detalės, dalys ir medžiagos remontui pateikiamos Vykdytojo.
2.6. Jei užsakymas vykdomas Užsakovo nurodytoje mechanizmo buvimo vietoje. Užsakovas turi užtikrinti netrukdomą Vykdytojo darbuotojų
patekimą ptie remontuotino mechanizmo ir sudaryti reikiamas sąlygas remontui atlikti.
2.7. Apie darbų atlikimą Vykdytojas informuoja Užsakovą elektroninių telekomunikacijų priemonėmis.
2.8. Gavęs pranešimą apie užsakymo įvykdymą Užsakovas, dalyvaujant Vykdytojo atstovui, turi apžiūrėti, patikrinti ir priimti atliktą darbą.
2.9. Užsakovas, pastebėjęs akivaizdžius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus akivaizdžius trūkumus,
privalo nedelsdamas apie tai pranešti Vykdytojui rašytine forma.
3. Kaina ir atsiskaitymas
3.1. Darbų ir paslaugų, taip pat ir panaudotų dalių, detalių, agregatų, eksploatacinių ir kitų medžiagų kaina yra apskaičiuojama remiantis Vykdytojo
patvirtintu ir užsakymo pateikimo dieną galiojančiu kainininku. Pateikdamas užsakymą, Užsakovas patvirtina susipažinęs su kainininku.
3.2. Jeigu remonto metu paaiškėja, jog norint tinkamai atlikti remontą, būtina atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių, Vykdytojas
privalo apie tai pranešti Užsakovui. Jeigu Užsakovas nesutinka atlikti papildomų darbų, Vykdytojas turi teisę atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju
Užsakovas sumoka už iki užsakymo atsisakymo atliktus darbus, panaudojant detales, dalis bei medžiagas.
3.4. Užsakymas dėl papildomų darbų turi būti įformintas Sutarties 1.3 p. nurodytu būdu.
3.5. Atlikti darbai, pateiktos detalės, dalys bei medžiagos, jų kiekiai ir kainos nurodomi darbų perdavimo akte.
3.6. Detalių, dalių, eksploatacinių medžiagų bei remonto darbų kainą Užsakovas privalo sumokėti pagal pateiktą Vykdytojo sąskaitą per
specialiojoje Sutarties dalyje sulygtą terminą.
3.7. Atskirais atvejais, tokiais kaip galiojančių Užsakovo mokėjimo prievolių terminų praleidimas, Vykdytojo reikalavimu, Užsakovas turi pateikti
mokėjimo prievolės užtikrinimą (vekselį, garantiją, laidavimą, etc.).
3.8. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, jog Užsakovui laiku nesumokėjus prekių ir/arba paslaugų kainos, skola bus išieškoma įstatymų nustatyta
tvarka.
Šalys aiškiai supranta ir susitaria, jog visos išlaidos, susijusios su reikalavimo perleidimu ir/arba neteisminiu skolos išieškojimu bus atlyginamos
mokėjimo terminą praleidusio skolininko.
3.9. Viršijus specialiojoje Sutarties dalyje nurodytą prekinį kreditą ar, Užsakovui sistemingai vėluojant vykdyti mokėjimo prievoles, Vykdytojas
pagal šią Sutartį teikia Užsakovui prekes ir/arba paslaugas tik išankstinio apmokėjimo sąlygomis.
4. Kokybės garantija
4.1. Šia Sutartimi susitariama dėl kokybės garantijų teikimo Vykdytojo pagal šią Sutartį parduotoms prekėms ir suteiktoms remonto paslaugoms. Ši
Sutartis nereguliuoja Vykdytojo ir Užsakovo teisinių santykių, kurie kyla dėl Vykdytojo kaip mechanizmų pardavėjo ir Užsakovo kaip mechanizmų
pirkėjo santykių pagal naujų mechanizmų pardavimo sutartis.
4.2. Pagal šią Sutartį Vykdytojo parduotoms ir pakeistoms detalėms bei remonto darbams taikomos standartinės kokybės garantijos sąlygos,
numatytos CATEPILLAR gamintojo. Sąlygos yra nurodytos tinklapyje http://www.avesco-cat.lt
4.3. Pagal kokybės garantiją pakeistos detalės ar dalies kokybės garantijos terminas yra įskaitomas į bendrą parduotos detalės (dėl kurios kokybės
trūkumo pastaroji buvo pakeista) kokybės garantijos terminą.
4.4. Užsakovas garantiniu laikotarpiu turi teisę pareikšti Vykdytojui pretenziją dėl remonto paslaugos ar remontui panaudotų detalių kokybės.
Garantinė pretenzija teikiama rašytine forma
4.5. Apie nustatytus parduotos detalės defektus ar darbų trūkumus, atsiradusius kokybės garantijos laikotarpiu, Užsakovas privalo informuoti
Vykdytoją nedelsdamas, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo jų paaiškėjimo.
Vykdytojo atstovas _____________________
vardas, pavardė, parašas

a.v.

Užsakovas (atstovas)

__________________________
vardas, pavardė, parašas

a.v.
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4.6. Natūralus detalės susidėvėjimas nėra laikomas kokybės trūkumu.
4.7. Garantinis remontas atliekamas per būtiną detalėms pateikti ir tokiam remontui atlikti terminą. Garantinio remonto (kokybės trūkumų
šalinimo) terminas yra įskaitomas į bendrą parduotos detalės kokybės garantijos terminą. Užsakovas privalo suteikti Vykdytojui normaliai reikalingą
terminą garantiniams darbams atlikti ir reikalingoms detalėms, dalims ar medžiagoms pateikti.
4.8. Nekokybiškos dalys, pakeitus jas kokybiškomis, lieka Vykdytojui ir jis disponuoja jomis savo nuožiūra.
4.9. Kokybės pretenzija yra netenkinama, jeigu:
4.9.1 originalios atsarginės dalys, detalės, agregatai ar medžiagos, įsigytos iš Vykdytojo, buvo sumontuotos ar pakeistos mechanizme ne Vykdytojo;
4.9.2 mechanizmas buvo naudojamas ne pagal paskirtį ir/arba ne pagal eksploatavimo instrukciją;
4.9.3 buvo naudojamos gamintojo nepatvirtintos eksploatacinės medžiagos, detalės ar dalys;
4.9.4 gedimas įvyko dėl mechaninio, cheminio, terminio, elektrinio, elektromagnetinio poveikio, užliejimo vandeniu, kitais skysčiais;
4.9.5 gedimas įvyko dėl mechanizmo natūralaus susidėvėjimo, ilgos naudojimo trukmės ar defektų kitose detalėse ar mazguose;
4.9.6 gedimas įvyko dėl to, jog mechanizmui nebuvo laiku ir tinkamai atliekami gamintojo nustatyti periodiniai techniniai aptarnavimai.
5. Civilinė atsakomybė
5.1. Jeigu Užsakovas turi Vykdytojui neįvykdytų mokėjimo prievolių, kurių terminas suėjęs, Vykdytojas turi teisę sustabdyti savo prievolių pagal šią
Sutartį vykdymą ir taikyti daiktų sulaikymo teisę.
5.2. Užsakovui laiku ir/arba pilnai neatsiskaičius su Vykdytoju, taip pat Užsakovui vėluojant priimti užsakytas prekes, Užsakovas privalo sumokėti
Vykdytojui specialiojoje Sutarties dalyje nurodytas netesybas.
5.3. Esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms, Šalis, nevykdanti ar neįvykdžiusi dėl šių aplinkybių savo įsipareigojimų, numatytų šioje
Sutartyje, atleidžiama nuo atsakomybės vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
Jeigu Sutarties nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ne ilgiau 90 (devyniasdešimt) dienų, Šalys privalo įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį iš
karto po šių aplinkybių veikimo pasibaigimo.
5.4. Šalys susitaria, jog nenugalimos jėgos aplinkybėmis pagal šią Sutartį taip pat laikomi tiekėjų uždelsimai pateikti produkciją, transporto
uždelsimai, jeigu Vykdytojas pateikia Užsakovui kompetentingų institucijų išduotus tai patvirtinančius dokumentus.
5.5. Šalių civilinė atsakomybė gali būti apribota ar jos atleistos nuo civilinės atsakomybės įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.
5.6. Jei Užsakovo perduotam remontuoti mechanizmui dėl Vykdytojo kaltės yra padaroma žala, į žalos atlyginimo procedūrą visais atvejais
įtraukiama Vykdytojo civilinę atsakomybę apdraudusi draudimo bendrovė.
5.7. Jeigu Užsakovas atsisako įsigyti užsakytas ir Vykdytojo pateiktas prekes, arba jų neatsiima per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie
pristatymą, Užsakovas privalo sumokėti 20 (dvidešimties) procentų užsakymo kainos dydžio kompensaciją per 5 (penkias) dienas nuo reikalavimo
pareiškimo.
5.9. Netesybų sumokėjimas neatleidžia kaltosios Šalies nuo prievolės vykdymo.
6. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai.
6.2. Bet kuri Šalis gali nutraukti šią Sutartį pranešusi kitai Šaliai prieš 7 (septynias) dienas raštu.
7. Ginčų sprendimas
7.1. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties, sprendžiami Šalių derybomis, o, nesusitarus per 10 (dešimt) dienų, - Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka teisme, pagal Vykdytojo buveinės adresą.
8. Kitos sąlygos
8.1. Visos šios Sutarties nuostatos galioja tiek, kiek jos neprieštarauja galiojantiems norminiams aktams. Jeigu viena ar kelios šios Sutarties
nuostatos neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų, yra taikomos galiojančių norminių aktų nuostatos. Vienos ar kelių šios Sutarties nuostatų
negaliojimas nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų. Jeigu bet kuri iš šioje Sutartyje minimų nuostatų taptų negaliojančia ar
neįgyvendinama, tai ji Šalių raštišku susitarimu nedelsiant turi būti pakeista nauja galiojančia, įpareigojančia ir įgyvendinama nuostata, kuri būtų kiek
įmanoma artimiausia pagal prasmę ir turinį negaliojančiai ar neįgyvendinamai nuostatai.
8.2. Visos šios Sutarties nuostatos galioja ir Šalių teisių bei pareigų perėmėjams. Šalis gali perduoti savo teises ir pareigas, kylančias iš šios Sutarties,
tretiesiems asmenims tik rašytiniu kitos Šalies sutikimu, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.
8.3. Šalių derybomis sulygti, surašyti ir Šalių įgaliotų atstovų parašais bei Šalių antspaudais patvirtinti du šios Sutarties egzemplioriai lietuvių kalba,
turintys vienodą teisinę galią - po vieną kiekvienai Šaliai.
8.4. Visi šios Sutarties papildymai, pakeitimai ir priedai yra laikomi neatskiriamais nuo šios Sutarties ir turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir ši Sutartis,
kai juos savo parašais ir antspaudais patvirtina įgalioti abiejų Šalių atstovai.
8.5. Visos pagal šią Sutartį Sutarties Šalių viena kitai siunčiamos pretenzijos turi būti išdėstomos raštu ir laikomos tinkamai įteiktomis, jeigu jos yra
įteikiamos gavėjui pasirašytinai, išsiunčiamos registruotu paštu, faksimiliniu ryšiu arba elektroniniu paštu (elektroninį pranešimą per 1 (vienos)
darbo dienos laikotarpį papildomai persiunčiant registruotu paštu), Sutartyje nurodytais adresais.
8.6. Jeigu keičiasi vienos kurios nors Šalies buveinės adresas, banko sąskaitų numeriai ar kiti rekvizitai, ta Šalis privalo pranešti apie tai rašytine
forma kitai Šaliai ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Šalis neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies
veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
9. Asmens duomenys
9.1. Užsakovui, Užsakovo atstovui - fiziniam asmeniui sutikus, Vykdytojas turi teisę gauti, tikslinti, tikrinti ir kitaip tvarkyti duomenis ir informaciją
(gautą, pateiktą, patikslintą) apie Užsakovo vardą(-us), pavardę(-es), adresą, elektroninio pašto adresą, telefono, mobiliojo telefono numerį(-ius),
sąskaitos banke numerį(-ius), taip pat kitus Užsakovo sutikimu pateiktus duomenis bei kitą su išvardintais duomenimis susijusią informaciją;
9.2. Užsakovui, Užsakovo atstovui - fiziniam asmeniui sutikus, Vykdytojas turi teisę Sutarties 9.1 p. nurodytus duomenis ir informaciją gauti,
tikslinti, tikrinti ir kitaip tvarkyti ir automatiniu būdu sutarčių, užsakymų, paraiškų, sąskaitų, kitų dokumentų ir užsakovų apskaitos, tinkamo prekių
ir paslaugų Užsakovui teikimo, Užsakovo įsipareigojimų vykdymo apskaitos, kontrolės, prisiimtų bei prisiimamų įsipareigojimų nesilaikymo
prevencijos valdymo, dalyvavimo lojalumo programose, tiesioginės rinkodaros bei kitais šioje Sutartyje nurodytais tikslais;
9.3. Užsakovui, Užsakovo atstovui - fiziniam asmeniui sutikus Vykdytojas turi teisę Sutarties 9.1 p. nurodytus duomenis ir informaciją teikti
duomenų gavėjams, esantiems ne Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, tikslu suteikti Užsakovui
paslaugas, užsakyti prekes iš gamintojo ir/arba jo įgalioto atstovo, taikyti prekėms kokybės garantiją ir kitais teisėtais tikslais.

Vykdytojo atstovas _____________________
vardas, pavardė, parašas

a.v.

Užsakovas (atstovas)

__________________________
vardas, pavardė, parašas

a.v.

Vilnius,
VYKDYTOJAS:
Juridinio asmens pavadinimas
Juridinio asmens kodas
PVM kodas
Buveinės adresas
Telekomunikacijos
El. paštas
Bankas, banko kodas
Sąskaitos numeris
UŽSAKOVAS:
Pavadinimas/Vardas, pavardė
Juridinio asmens kodas
PVM kodas
Adresas
Telekomunikacijos
El. paštas
Bankas, banko kodas

UŽSAKYMO FORMA (priedas Nr. 1)

Nr.

UAB „Avesco Lithuania“
111676664
LT116766610
Pirklių g. 6, Vilnius LT-02300
Tel. + 370 5 2603242, faks. + 370 5 2602782
Info.lt@avesco-cat.lt
Nordea Bank Lietuva
LT72 2140 0300 0003 2883

Sąskaitos numeris

MECHANIZMAS

Serijos
numeris

Markė, modelis

Moto
valandos

UŽSAKOMI DARBAI, PASLAUGOS:

Pastabos

Mechanizmo
savininkas

Kiekis

Užsakovo pageidavimai dėl remonto, pastabos, komentarai:

Perduodamo remontui mechanizmo defektai, nesusiję su užsakomu remontu:

Užsakovas, Užsakovo atstovas - fizinis asmuo (pažymėti tinkamą):
 sutinka  nesutinka, kad jo šioje Sutartyje nurodyti asmens duomenys Vykdytojo būtų tvarkomi pagal Bendrąsias sąlygas;
 sutinka  nesutinka, kad jo šioje Sutartyje nurodyti asmens duomenys Vykdytojo būtų teikiami duomenų gavėjams, esantiems ne
Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse pagal Bendrąsias sąlygas.
Užsakovo - fizinio asmens sutikimu pateikiamas jo asmens kodas
Pasirašydamas šį Užsakymą, Užsakovo atstovas patvirtina, jog:
1) yra supažindintas su užsakomų darbų, paslaugų, detalių ir medžiagų kainoraščiu, paslaugų, darbų atlikimo sąlygomis,
gavo išsamią informaciją dėl rangos darbų sąlygų,
2) susipažino su Sutarties Specialiosiomis ir Bendrosiomis sąlygomis,
3) susitarė su Vykdytoju dėl individualių Sutarties sąlygų, patikslinančių ar pakeičiančių Sutarties Bendrąsias sąlygas,
4) jam yra žinoma remonto metu paaiškėjusių, papildomų darbų užsakymo tvarka, atlikimo ir apmokėjimo sąlygos,
5) Užsakovo atstovas yra tinkamai įgaliotas pateikti šį užsakymą Užsakovo vardu.
____________________________________

____________________ _________________

Užsakovo atstovo vardas, pavardė

Vykdytojo atstovas _____________________
vardas, pavardė, parašas

pareigos

a.v.

Užsakovas (atstovas)

parašas

______________________
vardas, pavardė, parašas

a.v.

