KOMISO SUTARTIS

200__ m. ____________ mėn. __ d., ___________
Mes,
__________________________________, asmens kodas ___________________,
gyvenantis _____________________________________________________________,
(toliau Sutartyje – „Komitentas“), iš vienos pusės, ir
__________________________________, asmens kodas ___________________,
gyvenantis _____________________________________________________________,
(toliau Sutartyje – „Komisionierius“), iš kitos pusės,
kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį:
1.

Sutarties objektas

1.1.

Komisionierius

įsipareigoja

Komitento

pavedimu

už

atlyginimą

sudaryti

____________________________________________________________________
sandorį (toliau - “sandoris”) savo vardu, bet Komitento lėšomis.
1.2.

Pagal sandorį teises ir pareigas įgyja Komisionierius.

2.

Šalių teisės ir pareigos

2.1.

Komisionieriaus teisės ir pareigos:

2.1.1. Komisionierius privalo sudaryti sandorį palankiausiomis komitentui sąlygomis.
2.1.2. Komisionierius turi teisę nukrypti nuo Komitento nurodymų, jeigu tai būtina
Komitento interesais, be išankstinio Komitento sutikimo.
2.1.3. Komisionierius privalo pranešti Komitentui apie nukrypimus per protingą terminą.
2.1.4. Komisionierius neturi teisės atsisakyti vykdyti pavedimą, išskyrus tuos atvejus, kai
atsisakoma dėl to, kad pavedimo neįmanioma įvykdyti arba kad Komitentas pažeidė
Sutartį.
2.2.

Komitento teisės ir pareigos:

2.2.1. Komitentas privalo sumokėti Komisionieriui atlyginimą šios sutarties nustatyta
tvarka ir sąlygomis.
2.2.2. Komitentas privalo priimti iš Komisionieriaus visa, kas įvykdyta pagal pavedimą.
2.2.3. Komitentas privalo sandorio kainą šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
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2.2.4. Komitentas turi teisę atsisakyti Sutarties, raštu atšaukdamas Komisionieriui duotą
pavedimą. Tokiu atveju jis

privalo atlyginti

Komisionieriaus

patirtas

išlaidas,

padarytas dėl pavedimo panaikinimo.
2.2.5. Komitentas neturi teisės atsisakyti Sutarties, kai pavedimas yra įvykdytas.
3.

Sandorio sąlygos

3.1.

Sandorio sudarymo ypatybės, pagrindines sąlygos:___________________________.

3.2.

Sandorio kaina turi būti ne didesnė nei ____________________________________.

3.3.

Sandoris

turi

būti

sudarytas

pačiomis

palankiausiomis

Komitentui

sąlygomis,

atsižvelgiant į sandorio kainą. Sandoris laikomas sudaryta pačiomis palankiausiomis
Komitentui sąlygomis, kai jis visiškai atitinka šioje Sutartyje numatytą kainą,
komitento duotus protingus nurodymus bei įprastinę verslo praktiką bei dalykinės
praktikos reikalavimus.
3.4.

Sandoris privalo būti sudarytas iki ________________________________________.

3.5.

Dėl

visų

sandorio

sąlygų,

nenurodytų

šioje

sutartyje

Komisionierius

privalo

konsultuotis su Komitentu.
3.6.

Sandorio kainą privalo sumokėti Komitentas sandoryje nustatyta tvarka.

3.7.

Jeigu Komisionierius sudarė sandorį

naudingesnėmis Komitentui sąlygomis, nei šio

buvo nurodyta, iš sandorio gauta papildoma nauda tenka Komitentui/Komisionieriui.
4.

Subkomisas

4.1.

Komisionierius, vykdydamas Sutartį, turi/neturi teisę sudaryti subkomiso sutartį su
trečiuoju asmeniu.

5.

Komisinis atlyginimas

5.1.

Komisionieriaus

atlyginimas

pagal

šią

Sutartį

yra

_________Lt

(_____________________________________litų).
5.2.

Komisinis atlyginimas mokamas tokia tvarka:________________________________
___________________________________________________________________.

5.3.

Visos pavedimo vykdymo išlaidos tenka Komisionieriui/Komitentui.

5.4.

Jeigu Sutartis nebuvo įvykdyta dėl priežasčių, už kurias atsako Komitentas,
Komisionierius išsaugo teisę į atlyginimą.
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6.

Atsakomybė

6.1.

Pažeidęs terminą sumokėti sutartyje numatytą komisinį atlyginimą, Komitentas
privalo

mokėti

0,02

procentų

delspinigių

už

kiekvieną

pradelstą

dieną

nuo

nesumokėtos sumos.
6.2.

Komisionierius neatsako Komitentui už tai, kad trečiasis asmuo neįvykdė sandorio,
nebent jis neparodė būtino apdairumo parinkdamas trečiąją šalį.

6.3.

Jeigu trečiasis asmuo neįvykdo sandorio, sudaryto su Komisionieriumi, Komisionierius
privalo nedelsdamas apie tai pranešti Komitentui, surinkti būtinus įrodymus ir
Komitento reikalavimu perleisti jam reikalavimo teisę pagal sandorį.

6.4.

Toks reikalavimo teisės perleidimas privalomas net ir tuo atveju, jei Komisionieriaus ir
trečiojo asmens sutartis draudžia ar riboja tokį perleidimą.

7.

Baigiamosios nuostatos

7.1.

Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki Šalys įvykdys visus su
ja susijusius įsipareigojimus.

7.2.

Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra
įforminami raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų
pasirašymo, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.

7.3.

Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju,
ginčas gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.

7.4.

Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šią Sutartį, jei jų įvykdymas yra
neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

7.5.

Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę
galią.

8.

Šalių rekvizitai ir parašai:

KOMITENTAS:

KOMISIONIERIUS:
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