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Pirkimo sutartis [Konkretaus pirkimo numeris]  
(dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo) 

 
 
[Užsakovo pavadinimas],  
atstovaujama __________________________________________________________________________________________________________________________________________(vardas, pavardė ir pareigos) 
(toliau – Užsakovas), ir  
 
[Tiekėjo pavadinimas],  
 
atstovaujama ________________________________________________________________________________________________________________________________________ _(vardas, pavardė ir pareigos) 
 
    
(toliau – Tiekėjas), 
toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“, vadovaudamiesi dinaminės pirkimo sistemos Nr. [.......] pagrindu įvykusiu transporto priemonių draudimo paslaugų konkrečiu pirkimu Nr. [........], 
sudarome šią sutartį (toliau – Pirkimo sutartis): 
 
1.        Bendrosios nuostatos 
1.1.     Pirkimo sutartyje naudojamos sąvokos: 
1.1.1.  Centrinė perkančioji organizacija (CPO LT) – Viešoji įstaiga CPO LT, atliekanti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras kitų perkančiųjų organizacijų naudai. 
1.1.2.  CPO IS  –  CPO LT valdoma ir tvarkoma informacinė sistema, kurioje vykdomi konkretūs pirkimai CPO LT valdomos dinaminės pirkimo sistemos pagrindu. Interneto adresas https://www.cpo.lt. 
1.1.3   Paslaugos – Tiekėjo pagal Pirkimo sutartį teikiamos paslaugos (transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugos). 
1.1.4.  Pradinės Pirkimo sutarties vertė – Pirkimo sutarties priede Užsakovo nurodyta maksimali lėšų suma be PVM, skirta Pirkimo sutartyje nurodytų Paslaugų įsigijimui. 
 
2.        Pirkimo sutarties dalykas  
2.1.    Pirkimo sutartimi Tiekėjas įsipareigoja suteikti Užsakovui Pirkimo sutartyje ir jos priede nurodytas Paslaugas, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Pirkimo sutartyje 
nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 
 

3.        Šalių teisės ir pareigos  

3.1.     Tiekėjas įsipareigoja: 

3.1.1.  suteikti Paslaugas vadovaudamasis Pirkimo sutarties, Pirkimo sutarties priedų nuostatomis ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais Paslaugų teikimą; 

3.1.2.  užtikrinti, kad kiekvienos atitinkamos transporto priemonės draudimą patvirtinantis draudimo liudijimas galiotų pagal kiekvienos atitinkamos transporto priemonės draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį                   
nurodytą Pirkimo sutarties priedo 1 punkto lentelėje ir užtikrinti, kad būtų pateiktas Užsakovui ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki atitinkamos transporto priemonės draudimo apsaugos galiojimo laikotarpio  
pradžios; 

3.1.3.  užtikrinti, kad draudimo apsauga papildomai įsigytoms transporto priemonėms įsigaliotų pagal Užsakovo prašymą įtraukti transporto priemonę į draudžiamų transporto priemonių sąrašą nuo Užsakovo 
prašyme nurodytos datos ir Tiekėjui išrašius draudimo liudijimą (-us); 

3.1.4.  per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos, Užsakovui pardavus, nurašius, nebeeksploatuojant transporto priemonės ir apie tai informavus Tiekėją, suskaičiuoti nepanaudotą Paslaugų 
įkainių likutį ir per 5 darbo dienas pervesti į Užsakovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, neišskaičiavus administracinių sąnaudų; 

3.1.5.   nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo; 

3.1.6.  nedelsdamas savo sąskaita pašalinti visus Paslaugų teikimo trūkumus; 

3.1.7.  be raštiško UŽSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pirkimo sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar 
Pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;  

3.1.8.  tinkamai vykdyti kitus Pirkimo sutartyje, Pirkimo sutarties prieduose bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytus Tiekėjo įsipareigojimus. 
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3.2.      Tiekėjas turi teisę: 

3.2.1.    gauti iš Užsakovo visą informaciją, pagrįstai reikalingą tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui; 

3.2.2.    gauti iš Užsakovo apmokėjimą už tinkamai suteiktas Paslaugas; 

3.2.3.    sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subtiekėjus: [pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai)]. 

3.3.      Tiekėjas turi ir kitas Pirkimo sutartyje, Pirkimo sutarties prieduose bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises. 

3.4.      Užsakovas įsipareigoja: 

3.4.1.   teikti Tiekėjui visą informaciją, pagrįstai reikalingą tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui; 

3.4.2.   įvykus įvykiams, kurie gali būti pripažinti draudiminiais, informuoti apie tai Tiekėją ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas; 

3.4.3.   sumokėti Tiekėjui už tinkamai suteiktas Paslaugas Pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais; 

3.4.4.   tinkamai vykdyti kitus Pirkimo sutartyje, Pirkimo sutarties prieduose bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus Užsakovo įsipareigojimus. 

3.5.      Užsakovas turi teisę nepriimti netinkamai suteiktų Paslaugų ir atsisakyti mokėti už netinkamai suteiktas Paslaugas. 

3.6.      Užsakovas turi ir kitas Pirkimo sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises. 

 

 

4.      Paslaugų perdavimas ir priėmimas, kaina ir atsiskaitymo sąlygos 

4.1.   Pirkimo sutartis yra fiksuoto įkainio su peržiūra sutartis. Į Paslaugų kainą yra įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos, rinkliavos ir mokesčiai. 

4.2.   Paslaugos kaina atskiros (konkrečios) transporto priemonių kategorijos vienai transporto priemonei  – atskiros transporto priemonių kategorijos vienai transporto priemonei Tiekėjo nurodyta draudimo įmoka 
12 mėn. draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiui, pateikta Pirkimo sutarties priedo 1 punkto lentelėje (toliau – 12 mėn. draudimo įmoka). 

4.3.  Paslaugos kaina, taikoma konkrečiai transporto priemonei (nurodyta Pirkimo sutarties priedo 1 punkto lentelėje) (toliau – Paslaugų įkainis konkrečiai transporto priemonei): 

4.3.1. tuo atveju, kai draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis konkrečiai transporto priemonei yra 12 mėn. Paslaugų įkainis konkrečiai transporto priemonei yra lygus šiai transporto priemonei taikomai 12 mėn. 
draudimo įmokai; 

4.3.2. tuo atveju, kai draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis konkrečiai transporto priemonei yra trumpesnis nei 12 mėn., Paslaugų įkainis konkrečiai transporto priemonei apskaičiuojamas proporcingai draudimo 
apsaugos galiojimo dienų skaičiui, atsižvelgiant į konkrečios transporto priemonių kategorijos vienai transporto priemonei taikomą 12 mėn. draudimo įmoką pagal šią formulę: 12 mėn. draudimo įmoka /365 dienos x 
konkrečiai transporto priemonei taikomas draudimo apsaugos galiojimo dienų skaičius. 

4.4.   Už Paslaugas Užsakovas atsiskaito per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Tiekėjas sąskaitą faktūrą pateikia po draudimo liudijimo (-ų) pateikimo. Šiame punkte nurodyti 
mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo 
termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą. 

4.5.   Pirkimo sutarties priede nurodyta (-os) Paslaugos kaina (-os) be PVM negali būti keičiama (-os) dėl mokesčių pakeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais.  

4.6.   Jeigu Sutarties vykdymo metu Paslaugos bus apmokestintos PVM, atitinkamai keičiama (-os) Paslaugos kaina (-os), pridedant teisės aktuose nustatytą PVM. Šalims raštiškai susitarus ir ne vėliau kaip iki 
sąskaitos faktūros pateikimo dienos, perskaičiuojama tik ta Paslaugos kainos (-ų) dalis, kuriai turėjo įtakos PVM tarifas ir tik šio mokesčio (-ių) dydžiu. 

4.7.    Tiesioginio atsiskaitymo Tiekėjo pasitelkiamiems subtiekėjams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:  

4.7.1.  Subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Tiekėjo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip 
iki Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju. Šioje sutartyje nurodoma Tiekėjo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir 
subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus; 

4.7.2.  Subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Tiekėju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo atstovas, 
kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Tiekėjui pagal Pirkimo sutarties sąlygas ir 
tvarką. Tiekėjas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Tiekėjo patvirtintų sąskaitų faktūrų sumų; 

4.7.3.   Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Tiekėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju, Tiekėjui Pirkimo 
sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui; 

4.7.4.   Atsiskaitymas su subtiekėju vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, 
gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovui įgyja tik tuo atveju, 
jei jis subtiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą; 

4.7.5.    Atsiskaitymai su subtiekėju atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo sutartyje nustatytą kainodarą ir apmokėjimo sąlygas. Su subtiekėjais gali būti atsiskaitoma tik po to, kai 
pateiktas draudimo liudijimas (-ai); 



                                  „Transporto priemonių draudimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą 

 Pirkimo dokumentų C dalies 2 priedas. Pirkimo sutarties forma 
 

4.7.6.   Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai nesutampa Tiekėjo ir subtiekėjo mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Tiekėjui ir neatitikimai pašalinami Tiekėjo sąskaita. 

4.8.     Vykdant Pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. 
spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos DPS Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios 
elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. UŽSAKOVAS elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės 
sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. 

4.9. Užsakovas, esant poreikiui, gali įsigyti Pirkimo sutartyje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų, neviršijant 10 procentų pradinės Pirkimo sutarties vertės. Už Pirkimo sutartyje nenurodytas, 
tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis paslaugų kainomis arba, jei 
tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. 

 

5.      Atsakomybė 

5.1.    Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių 
veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

5.2.   Pirkimo sutartį nutraukus dėl Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo 
pradinės Pirkimo sutarties vertės. 

5.3.    Užsakovui be pateisinamų priežasčių nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,03 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną 
praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 

5.4.   Jei Tiekėjas ne dėl Užsakovo kaltės tinkamai nesuteikia Paslaugų Pirkimo sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, 
pradėti skaičiuoti delspinigius 0,03 % nuo nesuteiktų Paslaugų kainos už kiekvieną tinkamai nesuteiktų Paslaugų dieną. 

5.5.     Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 

5.6.   Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas Pirkimo sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą iki Pirkimo sutarties nutraukimo ir 
atlyginti nuostolius, patirtus dėl įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo pagal šią sutartį, kaip numatyta Pirkimo sutarties nuostatose. 

5.7.    Esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu laikomas subtiekėjo keitimo tvarkos pažeidimas. 

 

6.      Force Majeure 

6.1.   Nė viena Pirkimo sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Pirkimo sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Pirkimo sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, atsiradusios po Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 

6.2.   Jei kuri nors Pirkimo sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama 
apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.  

6.3.     Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Pirkimo sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pirkimo sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 
(penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties sąlygas Šalys 
atleidžiamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo. 

 

 

7.       Pirkimo sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas 

7.1.    Šalys susitaria, kad visi Pirkimo sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.  

7.2.   Visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš Pirkimo sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, faksu ar asmeniškai Pirkimo sutarties Šalių Pirkimo 
sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data. 

7.3.    Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui. 

 

 

8.      Pirkimo sutarties pakeitimai 

8.1. Pirkimo sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekėjus. Keičiančiojo ar naujai pasitelkiamo subtiekėjo kvalifikacija turi būti pakankama Pirkimo sutarties 
užduoties įvykdymui, keičiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekėjas turi neturėti pašalinimo pagrindų (jei taikoma). Apie keičiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekėjus Tiekėjas turi informuoti Užsakovą raštu 
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nurodant subtiekėjo keitimo priežastis ir pateikiant kvalifikaciją (jei informacija apie kvalifikaciją nėra prieinama viešai) bei pašalinimo pagrindų nebuvimą (jei taikoma) patvirtinančius dokumentus ir gauti Užsakovo 
rašytinį sutikimą.  

8.2.   Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama ir kitomis joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (jei taikoma), taip pat Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais 
pagrindais. 

8.3.   Visi Pirkimo sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu. 

 

9.      Pirkimo sutarties galiojimas 

9.1.   Pirkimo sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Pirkimo sutarties Šalims. 

9.2.  Kiekvienos atitinkamos transporto priemonės draudimo apsaugos galiojimo laikotarpio pradžios  ir pabaigos datos (visų Užsakovo nurodytų transporto priemonių draudimo apsaugos galiojimo pabaigos data yra 
vienoda) nurodytos Pirkimo sutarties priedo 1 punkto lentelėje. Užsakovui nenupirkus Paslaugų už Pirkimo sutarties priede nurodytą pradinę Pirkimo sutarties vertę, abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu Pirkimo 
sutartis gali būti pratęsiama ne daugiau kaip 1 kartą 12 mėnesių draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiui, nekeičiant  Pirkimo sutarties Priedo 1 punkto lentelėje nurodytų 12 mėn. draudimo įmokų. Bendra Pirkimo 
sutarties trukmė, įskaitant pratęsimus, negali būti ilgesnė nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, skaičiuojant nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo datos. 

9.3.  Pirkimo  sutartis  galioja  iki galutinio Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Pirkimo sutarties nutraukimo Pirkimo sutartyje ar Lietuvos Respublikoje  galiojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais. 

9.4.  Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Pirkimo sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti, jeigu jų negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnį vykdymą 
neįmanomą. 

9.5.    Pirkimo sutartis gali būti nutraukta abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu. 
9.6.   Užsakovas turi teisę raštu įspėjęs Tiekėją ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo arba kitais, Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais, 
pagrindais. Nutraukus Pirkimo sutartį dėl Tiekėjo esminio šios sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia Tiekėją į Nepatikimų 
tiekėjų sąrašą. 
9.7.   Tiekėjas turi teisę raštu įspėjęs Užsakovą ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, kai Užsakovas ilgiau nei 20 darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. 
 

 

10.      Baigiamosios nuostatos 

10.1.   Pirkimo sutartis yra elektroniniu būdu suformuota centrinės perkančiosios organizacijos CPO IS remiantis standartine Pirkimo sutarties forma be pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo CPO IS 
pateikta Užsakovo ir Tiekėjo. 

10.2.   Pirkimo sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne CPO IS. 

10.3.   Pirkimo  sutartis  yra vieša. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pirkimo sutartį, 

išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais. 

10.4.  Šalys viena kitai patvirtina, kad vykdydamos Pirkimo sutartį ir jos pagrindu prisiimtus įsipareigojimus, laikosi visų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų dėl asmens duomenų 
apsaugos. 

10.5.  Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi Šalių rašytiniai pranešimai ar prašymai, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir 
gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu, šioje sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais arba kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos, pateikdama 
pranešimą nurodė Šalis. 

10.5.   Jeigu pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo bent vieno kontaktinio duomens pasikeitimo. 

10.6.   Pirkimo sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

10.7.   Pirkimo sutarties priedas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. 
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Užsakovas 

  

Tiekėjas 

Pavadinimas, adresas, 

kodas ir PVM mokėtojo kodas] 

[A/S sąskaitos Nr.] 

[Banko pavadinimas] 

[Tel.] 

 [El. paštas] 

 [Pavadinimas, adresas, 

kodas ir PVM mokėtojo kodas] 

[A/S sąskaitos Nr.] 

[Banko pavadinimas] 

[Tel.] 

[El. paštas] 

 

Už Pirkimo sutarties /jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo 

[vardas, pavardė, pareigos] 

[Tel., el. paštas] 

 

Atsakingas asmuo/asmenys: 

[vardas, pavardė, pareigos] 

[Tel., el. paštas] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingas asmuo/asmenys: 

[vardas, pavardė, pareigos] 

[Tel., el. paštas] 

 

 

 

Atstovaujantis asmuo  Atstovaujantis asmuo 

Vardas, Pavardė:_____________________  Vardas, Pavardė:____________________________ 

Pareigos:_________________________  Pareigos:________________________________ 

Parašas:___________________________  Parašas:_____________________________ 

Data:_______________________  Data:_______________________________ 
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Pirkimo sutarties [CPO LT pirkimo numeris] priedas  

 

 

1. Transporto priemonių aprašymai ir kainos 

 

 

Eilės Nr. Kategorija Markė Modelis Valstybinis 
Nr. 

Kėbulo Nr. Metai  Paskirtis Draudimo 
apsaugos 
galiojimo   

pradžios data 

Draudimo 
apsaugos 
galiojimo   
pabaigos 

data 

Komentarai 
(jei taikoma) 

12 mėn. draudimo 
įmoka, Eur be 

PVM* 

Paslaugų 
įkainis 

konkrečiai 
transporto 
priemonei 

(priklausomai 
nuo jai 
taikomo 

draudimo 
apsaugos  
galiojimo 

laikotarpio), 
Eur be PVM** 

[...] [įrašomi 
Užsakovo 
nurodyti 

duomenys] 

[įrašomi 
Užsakovo 
nurodyti 

duomenys] 

[įrašomi 
Užsakovo 
nurodyti 

duomenys] 

[įrašomi 
Užsakovo 
nurodyti 

duomenys] 

[įrašomi 
Užsakovo 
nurodyti 

duomenys] 

[įrašomi 
Užsakovo 
nurodyti 

duomenys] 

[įrašomi 
Užsakovo 
nurodyti 

duomenys] 

[įrašomi 
Užsakovo 
nurodyti 

duomenys] 

[įrašomi 
Užsakovo 
nurodyti 

duomenys] 

[įrašomi 
Užsakovo 
nurodyti 

duomenys, 
(jei 

taikoma)] 

[...] [...] 

 Tiekėjo pasiūlymo kaina, Eur be PVM [...] 

 

* Užsakovas neįsipareigoja apdrausti viso nurodyto transporto priemonių kiekio. 

**Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 27 straipsniu, draudimo paslaugos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifu neapmokestinamos. 

 

 

2. Pradinės Pirkimo sutarties vertė – [įrašoma Užsakovo nurodyta maksimali lėšų suma be PVM, skirta Pirkimo sutartyje nurodytų Paslaugų įsigijimui ] Eur be PVM. 

 

 

3. Informacija apie įvykius trijų paskutinių metų laikotarpiu (informacija nurodoma tik tuo atveju, jeigu ją pateikia Užsakovas): 
 

Draudimo 
objektas 

 20[...] 20[...] 20[...] 

Transporto 
priemonės 

Išmokos ir rezervai, 
atėmus regresus 

[įrašomi Užsakovo nurodyti 
duomenys] 

[įrašomi Užsakovo nurodyti 
duomenys] 

[įrašomi Užsakovo nurodyti 
duomenys] 
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(KASKO) Draustų transporto 
priemonių skaičius 

[įrašomi Užsakovo nurodyti 
duomenys] 

[įrašomi Užsakovo nurodyti 
duomenys] 

[įrašomi Užsakovo nurodyti 
duomenys] 

Įvykių skaičius 
[įrašomi Užsakovo nurodyti 

duomenys] 
[įrašomi Užsakovo nurodyti 

duomenys] 
[įrašomi Užsakovo nurodyti 

duomenys] 

 

 

       4. Informacija, ar administruojant pirkimo sutartį bus naudojamasi draudimo brokerių įmonės (su kuria Užsakovas yra sudaręs paslaugų sutartį) paslaugomis pagal Lietuvos Respublikos 
draudimo įstatyme nurodytas draudimo brokerių įmonės funkcijas [Taip/Ne] [įrašomas draudimo brokerių įmonės pavadinimas (jei taikoma)]. 
      
 

5. Kiti reikalavimai taikomi paslaugoms (techninė specifikacija) [įkeliama techninė specifikacija]. 

 

Užsakovas 

 

Tiekėjas  

[Pavadinimas] 

Atstovaujantis asmuo 

 
[Pavadinimas] 

Atstovaujantis asmuo 

Vardas, Pavardė:____________________________________  Vardas, Pavardė:______________________________ 

Pareigos:_____________________________  Pareigos:____________________________________ 

Parašas:____________________________  Parašas:____________________________________ 
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Pirkimo sutartis [Konkretaus pirkimo numeris]  
(dėl transporto priemonių KASKO draudimo) 

 
 
[Užsakovo pavadinimas],  
atstovaujama 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   
(vardas, pavardė ir pareigos) 
(toliau – Užsakovas), ir  
[Tiekėjo pavadinimas],  
 
atstovaujama ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   (vardas, pavardė ir pareigos) 
(toliau – Tiekėjas), 
toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“, vadovaudamiesi dinaminės pirkimo sistemos Nr. [.......] pagrindu įvykusiu transporto priemonių draudimo paslaugų konkrečiu pirkimu Nr. [........], 
sudarome šią sutartį (toliau – Pirkimo sutartis): 
 
1.         Bendrosios nuostatos 
1.1.      Pirkimo sutartyje naudojamos sąvokos: 
1.1.1.   Centrinė perkančioji organizacija (CPO LT) – Viešoji įstaiga CPO LT, atliekanti prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras kitų perkančiųjų organizacijų naudai. 
1.1.2.   CPO IS  –  CPO LT valdoma ir tvarkoma informacinė sistema, kurioje vykdomi konkretūs pirkimai CPO LT valdomos dinaminės pirkimo sistemos pagrindu. Interneto adresas https://www.cpo.lt. 
1.1.3    Paslaugos – Tiekėjo pagal Pirkimo sutartį teikiamos paslaugos (transporto priemonių KASKO draudimo paslaugos). 
1.1.4.  Pradinės Pirkimo sutarties vertė – Pirkimo sutarties priede Užsakovo nurodyta maksimali lėšų suma be PVM skirta Pirkimo sutartyje nurodytų Paslaugų įsigijimui. 
 
2.       Pirkimo sutarties dalykas  
2.1.     Pirkimo sutartimi Tiekėjas įsipareigoja suteikti Užsakovui Pirkimo sutartyje ir jos priede nurodytas Paslaugas, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Pirkimo sutartyje 
nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 
 

3.        Šalių teisės ir pareigos  

3.1.     Tiekėjas įsipareigoja: 

3.1.1.  suteikti Paslaugas vadovaudamasis Pirkimo sutarties, Pirkimo sutarties priedų nuostatomis ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais Paslaugų teikimą; 

3.1.2. užtikrinti, kad kiekvienos atitinkamos transporto priemonės draudimą patvirtinantis draudimo liudijimas galiotų pagal kiekvienos atitinkamos  transporto priemonės draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį, 
nurodytą Pirkimo sutarties priedo 1 punkto lentelėje ir užtikrinti, kad būtų išrašytas/papildytas ir pateiktas Užsakovui ne vėliau kaip likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki atitinkamos transporto priemonės 
draudimo apsaugos galiojimo laikotarpio pradžios; 

3.1.3.  užtikrinti, kad draudimo apsauga papildomai įsigytoms transporto priemonėms įsigaliotų pagal Užsakovo prašymą įtraukti transporto priemonę į draudžiamų transporto priemonių sąrašą nuo Užsakovo 
prašyme nurodytos datos ir Tiekėjui išrašius/papildžius draudimo liudijimą;  

3.1.4.  per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos, Užsakovui pardavus, nurašius, nebeeksploatuojant transporto priemonės ir apie tai informavus Tiekėją, suskaičiuoti nepanaudotą Paslaugų 
įkainių likutį ir per 5 darbo dienas pervesti į Užsakovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, neišskaičiavus administracinių sąnaudų; 

3.1.5.  nenaudoti Užsakovo ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo; 

3.1.6.  nedelsdamas savo sąskaita pašalinti visus Paslaugų teikimo trūkumus; 

3.1.7.  be raštiško UŽSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pirkimo sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar 
Pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;  

3.1.8.  tinkamai vykdyti kitus Pirkimo sutartyje, Pirkimo sutarties prieduose bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytus Tiekėjo įsipareigojimus. 

3.2.     Tiekėjas turi teisę: 

3.2.1.   gauti iš Užsakovo visą informaciją, pagrįstai reikalingą tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui; 

3.2.2.   gauti iš Užsakovo apmokėjimą už tinkamai suteiktas Paslaugas; 
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3.2.3.   sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subtiekėjus: [pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai)]. 

3.3.     Tiekėjas turi ir kitas Pirkimo sutartyje, Pirkimo sutarties prieduose bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises. 

3.4.     Užsakovas įsipareigoja: 

3.4.1.  teikti Tiekėjui visą informaciją, pagrįstai reikalingą tinkamam Pirkimo sutarties vykdymui; 

3.4.2.   įvykus įvykiams, kurie gali būti pripažinti draudiminiais, informuoti apie tai Tiekėją ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas; 

3.4.3.   sumokėti Tiekėjui už tinkamai suteiktas Paslaugas Pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais; 

3.4.4.   tinkamai vykdyti kitus Pirkimo sutartyje, Pirkimo sutarties prieduose bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus Užsakovo įsipareigojimus. 

3.5.      Užsakovas turi teisę nepriimti netinkamai suteiktų Paslaugų ir atsisakyti mokėti už netinkamai suteiktas Paslaugas. 

3.6.      Užsakovas turi ir kitas Pirkimo sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytas teises. 

 

4.       Paslaugų perdavimas ir priėmimas, kaina ir atsiskaitymo sąlygos 

4.1.    Pirkimo sutartis yra fiksuoto įkainio su peržiūra sutartis.  Į Paslaugų kainą yra įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos, rinkliavos ir mokesčiai. 

4.2.   12 mėn. draudimo įmokos tarifas – Pirkimo sutarties priedo 1 punkto lentelėje nurodytas 12 mėn. (metinis) draudimo įmokos tarifas procentais, taikomas atskiros transporto priemonių kategorijos vienai 
transporto priemonei 12 mėn. draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiui. 

4.3.  Paslaugos kaina, taikoma konkrečiai transporto priemonei (nurodyta Pirkimo sutarties priedo 1 punkto lentelėje) (toliau – Paslaugų įkainis konkrečiai transporto priemonei): 

4.3.1. tuo atveju, kai draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis konkrečiai transporto priemonei yra 12 mėn. Paslaugų įkainis konkrečiai transporto priemonei  apskaičiuojamas pagal šią formulę: (konkrečios 
transporto priemonės vertė (rinkos arba įsigijimo, priklausomai nuo Užsakovo nurodytos) x šiai transporto priemonei taikomas 12 mėn. draudimo įmokos tarifas procentais); 

4.3.2. tuo atveju, kai draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis konkrečiai transporto priemonei yra trumpesnis nei 12 mėn., Paslaugų įkainis konkrečiai transporto priemonei apskaičiuojamas pagal šią formulę: 
(transporto priemonės vertė (rinkos arba įsigijimo, priklausomai nuo Užsakovo nurodytos) x šiai transporto priemonei taikomas 12 mėn. draudimo įmokos tarifas procentais) / 365 (trys šimtai šešiasdešimt penki) x 
draudimo apsaugos galiojimo dienų skaičius konkrečiai transporto priemonei). 

4.4. Draudimo įmoka 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui mokama per 4 (keturis) kartus lygiomis dalimis (vieną kartą per 3 mėn. laikotarpį) pagal Tiekėjo pateiktas sąskaitas-faktūras Pirkimo sutarties 4.5 punkte 
nustatyta tvarka. Tiekėjas sąskaitą faktūrą už atitinkamą 3 mėn. laikotarpį turi pateikti Užsakovui likus ne mažiau kaip 65 dienoms iki atitinkamo 3 mėn. laikotarpio pabaigos.  

4.5. Už Paslaugas Užsakovas atsiskaito per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali 
būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovas įgyja tik tuo atveju, jei jis Tiekėjui 
pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą. 

4.6.   Pirkimo sutarties priede nurodyta (-os) Paslaugos kaina (-os) be PVM negali būti keičiama (-os)  dėl mokesčių pakeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais.  

4.7.   Jeigu Sutarties vykdymo metu Paslaugos bus apmokestintos PVM, atitinkamai keičiama (-os) Paslaugos kaina (-os), pridedant teisės aktuose nustatytą PVM. Šalims raštiškai susitarus ir ne vėliau kaip iki 
sąskaitos faktūros pateikimo dienos, perskaičiuojama tik ta Paslaugos kainos (-ų) dalis, kuriai turėjo įtakos PVM tarifas ir tik šio mokesčio (-ių) dydžiu. 

4.7.    Tiesioginio atsiskaitymo Tiekėjo pasitelkiamiems subtiekėjams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:  

4.7.1.  Subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Tiekėjo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip 
iki Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju. Šioje sutartyje nurodoma Tiekėjo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir 
subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus; 

4.7.2.  Subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Tiekėju. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Tiekėjo atstovas, 
kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Tiekėjui pagal Pirkimo sutarties sąlygas ir 
tvarką. Tiekėjas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekėjo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Tiekėjo patvirtintų sąskaitų faktūrų sumų; 

4.7.3.   Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Tiekėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju, Tiekėjui Pirkimo 
sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekėjui; 

4.7.4.   Atsiskaitymas su subtiekėju vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, 
gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokiu atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytu atveju ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę Užsakovui įgyja tik tuo atveju, 
jei jis subtiekėjui pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą; 

4.7.5.   Atsiskaitymai su subtiekėju atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo sutartyje nustatytą kainodarą ir apmokėjimo sąlygas. Su subtiekėjais gali būti atsiskaitoma tik po to, kai 
pateiktas draudimo liudijimas (-ai); 

4.7.6.   Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai nesutampa Tiekėjo ir subtiekėjo mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Tiekėjui ir neatitikimai pašalinami Tiekėjo sąskaita. 
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4.8.     Vykdant Pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. 
spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos DPS Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios 
elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. UŽSAKOVAS elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės 
sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. 

4.9. Užsakovas, esant poreikiui, gali įsigyti Pirkimo sutartyje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų, neviršijant 10 procentų pradinės Pirkimo sutarties vertės. Už Pirkimo sutartyje nenurodytas, 
tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis paslaugų kainomis arba, jei 
tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. 

 

5.      Atsakomybė 

5.1.    Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pirkimo sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių 
veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

5.2.   Pirkimo sutartį nutraukus dėl Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, sumoka Užsakovui 10 (dešimties) % dydžio baudą nuo 
pradinės Pirkimo sutarties vertės.  

5.3.    Užsakovui be pateisinamų priežasčių nesumokėjus Tiekėjo pateiktoje sąskaitoje nurodytos sumos, Tiekėjas gali reikalauti iš Užsakovo 0,03 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną 
praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma). 

5.4.    Jei Tiekėjas ne dėl Užsakovo kaltės tinkamai nesuteikia Paslaugų Pirkimo sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, 
pradėti skaičiuoti delspinigius 0,03 % nuo nesuteiktų Paslaugų kainos už kiekvieną tinkamai nesuteiktų Paslaugų dieną. 

5.5.     Užsakovas turi teisę priskaičiuotų netesybų suma mažinti savo piniginę prievolę Tiekėjui. 

5.6.    Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas Pirkimo sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą iki Pirkimo sutarties nutraukimo ir 
atlyginti nuostolius, patirtus dėl įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo pagal šią sutartį, kaip numatyta Pirkimo sutarties nuostatose. 

5.7.    Esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu laikomas subtiekėjo keitimo tvarkos pažeidimas. 

 

6.      Force Majeure 

6.1.   Nė viena Pirkimo sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Pirkimo sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Pirkimo sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, atsiradusios po Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 

6.2.   Jei kuri nors Pirkimo sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama 
apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.  

6.3.   Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Pirkimo sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pirkimo sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 
(penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties sąlygas Šalys 
atleidžiamos nuo tolesnio Pirkimo sutarties vykdymo. 

 

7.       Pirkimo sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas 

7.1.    Šalys susitaria, kad visi Pirkimo sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.  

7.2.    Visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš Pirkimo sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, faksu ar asmeniškai Pirkimo sutarties Šalių Pirkimo 
sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data. 

7.3.    Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienų laikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui. 

 

8.     Pirkimo sutarties pakeitimai 

8.1.   Pirkimo sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekėjus. Keičiančiojo ar naujai pasitelkiamo subtiekėjo kvalifikacija turi būti pakankama Pirkimo 
sutarties užduoties įvykdymui, keičiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekėjas turi neturėti pašalinimo pagrindų (jei taikoma). Apie keičiamus ir/ar naujai pasitelkiamus subtiekėjus Tiekėjas turi informuoti 
Užsakovą raštu nurodant subtiekėjo keitimo priežastis ir pateikiant kvalifikaciją (jei informacija apie kvalifikaciją nėra prieinama viešai) bei pašalinimo pagrindų nebuvimą (jei taikoma) patvirtinančius dokumentus ir 
gauti Užsakovo rašytinį sutikimą.  
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8.2.   Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros, gali būti keičiama ir kitomis joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (jei taikoma), taip pat Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais 
pagrindais. 

8.3.   Visi Pirkimo sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu. 

 

9.      Pirkimo sutarties galiojimas 

9.1.   Pirkimo sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Pirkimo sutarties Šalims. 

9.2.   Kiekvienos atitinkamos transporto priemonės draudimo apsaugos galiojimo laikotarpio pradžios  ir pabaigos datos (visų Užsakovo nurodytų transporto priemonių draudimo apsaugos galiojimo pabaigos data 
yra vienoda) nurodytos Pirkimo sutarties priedo 1 punkto lentelėje. Užsakovui nenupirkus Paslaugų už Pirkimo sutarties priede nurodytą pradinę Pirkimo sutarties vertę, abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu Pirkimo 
sutartis gali būti pratęsiama ne daugiau kaip 1 kartą 12 mėnesių draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiui, nekeičiant Pirkimo sutarties Priedo 1 punkto lentelėje nurodytų 12 mėn. draudimo įmokos tarifų 
procentais. Bendra Pirkimo sutarties trukmė, įskaitant pratęsimus, negali būti ilgesnė nei 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai, skaičiuojant nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo datos. 

9.3.  Pirkimo sutartis galioja iki galutinio Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Pirkimo sutarties nutraukimo Pirkimo sutartyje ar Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais. 

9.4.   Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Pirkimo sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti, jeigu jų negaliojimas nedaro kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnį vykdymą 
neįmanomą. 

9.5.   Pirkimo sutartis gali būti nutraukta abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu. 
9.6.   Užsakovas turi teisę raštu įspėjęs Tiekėją ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį dėl esminio jos pažeidimo arba kitais, Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais, 
pagrindais. Nutraukus Pirkimo sutartį dėl Tiekėjo esminio šios sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, įtraukia Tiekėją į Nepatikimų 
tiekėjų sąrašą. 
9.7.   Tiekėjas turi teisę raštu įspėjęs Užsakovą ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį, kai Užsakovas ilgiau nei 20 darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. 
 

 

10.     Baigiamosios nuostatos 

10.1.  Pirkimo sutartis yra elektroniniu būdu suformuota centrinės perkančiosios organizacijos CPO IS remiantis standartine Pirkimo sutarties forma be pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo CPO IS 
pateikta Užsakovo ir Tiekėjo. 

10.2.   Pirkimo sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne CPO IS. 

10.3.   Pirkimo  sutartis  yra vieša. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Pirkimo sutartį, 

išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba turi būti atskleista įstatymų numatytais atvejais. 

10.4.   Šalys viena kitai patvirtina, kad vykdydamos Pirkimo sutartį ir jos pagrindu prisiimtus įsipareigojimus, laikosi visų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų dėl asmens duomenų 
apsaugos. 

10.5.  Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi Šalių rašytiniai pranešimai ar prašymai, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir 
gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu, šioje sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais arba kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos, pateikdama 
pranešimą nurodė Šalis. 

10.5.   Jeigu pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo bent vieno kontaktinio duomens pasikeitimo. 

10.6.   Pirkimo sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

10.7.   Prie Pirkimo sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriamos Pirkimo sutarties dalys: 

10.7.1. Pirkimo sutarties 1 priedas; 

10.7.2. Tiekėjo patvirtintos Transporto priemonių KASKO draudimo taisyklės (Pirkimo sutarties 2 priedas). Esant prieštaravimams tarp Pirkimo sutartyje bei jos 1 priede ir Tiekėjo patvirtintų Transporto priemonių 
KASKO draudimo taisyklėse ar polise nurodytų sąlygų, taikomos Pirkimo sutartyje ir jos 1 priede nurodytos sąlygos. 

 

 

Užsakovas 

  

Tiekėjas 
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Pavadinimas, adresas, 

kodas ir PVM mokėtojo kodas] 

[A/S sąskaitos Nr.] 

[Banko pavadinimas] 

[Tel.] 

 [El. paštas] 

 [Pavadinimas, adresas, 

kodas ir PVM mokėtojo kodas] 

[A/S sąskaitos Nr.] 

[Banko pavadinimas] 

[Tel.] 

[El. paštas] 

 

Už Pirkimo sutarties /jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo 

[vardas, pavardė, pareigos] 

[Tel., el. paštas] 

 

Atsakingas asmuo/asmenys: 

[vardas, pavardė, pareigos] 

[Tel., el. paštas] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingas asmuo/asmenys: 

[vardas, pavardė, pareigos] 

[Tel., el. paštas] 

 

 

 

Atstovaujantis asmuo  Atstovaujantis asmuo 

Vardas, Pavardė:_____________________  Vardas, Pavardė:____________________________ 

Pareigos:_________________________  Pareigos:________________________________ 

Parašas:___________________________  Parašas:_____________________________ 

Data:_______________________  Data:_______________________________ 
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Pirkimo sutarties [CPO LT pirkimo numeris] 1 priedas  

 

 

1. Transporto priemonių aprašymai ir kainos 

 

 

Eilės 

Nr. 

Kategorija Markė Modelis Valstybinis Nr. Kėbulo Nr. Metai  Paskirtis 

 

Komentarai 

(jei 
taikoma) 

 

Draudimo 

apsaugos 
galiojimo 

laikotarpio 

pradžios data 

Draudimo 

apsaugos 
galiojimo 

laikotarpio 
pabaigos 
data 

Rinkos vertė 

(jei 

taikoma) 

 

Įsigijimo 

vertė (jei 
taikoma) 

 

12 mėn. 

draudimo 
įmokos 

tarifas, % 

Paslaugų įkainis 

konkrečiai  
transporto priemonei 

(priklausomai nuo jai 
taikomo draudimo 

apsaugos  galiojimo 

laikotarpio, Eur be 
PVM)** 

[...] [įrašomi 

Užsakovo 
nurodyti 

duomenys] 

[įrašomi 

Užsako- 

vo 
nurodyti 

duome 

nys] 

[įrašomi 

Užsakovo 
nurodyti 

duome 

nys] 

[įrašomi 

Užsakovo 
nurodyti 

duomenys] 

[įrašomi 

Užsakovo 
nurodyti 

duomenys] 

[įrašomi 

Užsakovo 
nurodyti 

duomenys] 

[įrašomi 

Užsakovo 
nurodyti 

duome- 

nys] 

[įrašomi 

Užsakovo 
nurodyti 

duomenys] 

[įrašomi 

Užsakovo 
nurodyti 

duomenys] 

 

[įrašomi 

Užsakovo 
nurodyti 

duomenys] 

 

[įrašomi 

Užsakovo 
nurodyti 

duomenys] 

 

[įrašomi 

Užsakovo 
nurodyti 

duomenys iš 
transporto 
priemonės 

įsigijimo 
dokumentų, 

jei 
transporto 

priemonė yra 
iki 1 m. 
amžiaus,  

skaičiuojant 

mėn. 
tikslumu nuo 

pirmosios 
registracijos 

datos] 

[...] [...] 

Tiekėjo pasiūlymo kaina, Eur be PVM [...] 

 

 

* Užsakovas neįsipareigoja apdrausti viso nurodyto transporto priemonių kiekio. 

**Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 27 straipsniu, draudimo paslaugos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifu neapmokestinamos. 

 

 

2. Pradinės Pirkimo sutarties vertė – [įrašoma Užsakovo nurodyta maksimali lėšų suma be PVM, skirta Pirkimo sutartyje nurodytų Paslaugų įsigijimui ] Eur be PVM. 
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3. Informacija apie įvykius trijų paskutinių metų laikotarpiu (informacija nurodoma tik tuo atveju, jeigu ją pateikia Užsakovas): 
 

 

Draudimo 
objektas 

 20[...] 20[...] 20[...] 

Transporto 
priemonės 
(KASKO) 

Išmokos ir rezervai, 
atėmus regresus 

[įrašomi Užsakovo nurodyti 
duomenys] 

[įrašomi Užsakovo nurodyti 
duomenys] 

[įrašomi Užsakovo nurodyti 
duomenys] 

Draustų transporto 
priemonių skaičius 

[įrašomi Užsakovo nurodyti 
duomenys] 

[įrašomi Užsakovo nurodyti 
duomenys] 

[įrašomi Užsakovo nurodyti 
duomenys] 

Įvykių skaičius 
[įrašomi Užsakovo nurodyti 

duomenys] 
[įrašomi Užsakovo nurodyti 

duomenys] 
[įrašomi Užsakovo nurodyti 

duomenys] 

 
 

        4. Informacija, ar administruojant pirkimo sutartį bus naudojamasi draudimo brokerių įmonės (su kuria Užsakovas yra sudaręs paslaugų sutartį) paslaugomis pagal Lietuvos Respublikos 
draudimo įstatyme nurodytas draudimo brokerių įmonės funkcijas [Taip/Ne] [įrašomas draudimo brokerių įmonės pavadinimas (jei taikoma)]. 

 
5. Kiti reikalavimai taikomi paslaugoms (techninė specifikacija) [įkeliama techninė specifikacija]. 

 

Užsakovas 

 

Tiekėjas  

[Pavadinimas] 

Atstovaujantis asmuo 

 [Pavadinimas] 

Atstovaujantis asmuo 

Vardas, Pavardė:____________________________________  Vardas, Pavardė:______________________________ 

Pareigos:_____________________________  Pareigos:____________________________________ 

Parašas:____________________________  Parašas:____________________________________ 

   

 

 

 


