
DEGALŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. 

 
                 2020 m. vasario 11 d. 

       Joniškis 
 

Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, juridinio asmens kodas 157655065, kurios 
registruota buveinė yra Žemaičių g. 8, LT-84142 Joniškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi 
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Virginijaus Vasiliūno veikiančio pagal 

Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatus, toliau vadinama Pirkėju, ir uždaroji 
akcinė bendrovė „APSAGA“, juridinio asmens kodas 175781368, kurios registruota buveinė yra 

Pramonės g. 8, LT-78149 Šiauliai, atstovaujama direktoriaus Gedimino Bacionio, veikiančio pagal 
bendrovės įstatus, toliau vadinama Pardavėju, toliau kartu šioje Degalų pirkimo sutartyje vadinami 
Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Degalų pirkimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, 

ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 
 

I. SUTARTIES DALYKAS 

 
1.1. Šios Sutarties dalykas yra benzino A95, dyzelino, suskystintų naftos dujų (toliau – 

prekės, degalai) pirkimas-pardavimas. 
1.2. Pardavėjas įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas pagal poreikį pirkti šios Sutarties 1.1 

papunktyje nurodytas prekes. 
1.3. Perkamų prekių kiekis, reikalavimai prekių kokybei pateikti Techninėje specifikacijoje 

(Sutarties 2 priedas). Prekės bus perkamos pagal faktinį Pirkėjo poreikį. Pirkėjas neįsipareigo ja 

nupirkti viso prekių kiekio, nurodyto Techninėje specifikacijoje. 
1.4. Prekės bus perkamos Pardavėjo degalinėse Pirkėjo darbuotojams pateikiant aptarnavimo 

(kreditines) korteles (toliau – kortelės), kurios yra skirtos fiksuoti įsigytų prekių degalinėse kiekį ir 
kainą. 

1.5. Pardavėjo degalinių, kuriose atsiskaitoma Pardavėjo išduotoms kortelėmis, sąrašas 

pateiktas Sutarties 1 priede. Šios Sutarties sąlygos vienodai bus taikomos visose Pardavėjo tinklo 
degalinėse, įskaitant tas Pardavėjo degalines (pvz., naujai įrengtas Sutarties galiojimo metu), kurios 

nėra išvardintos Sutarties 1 priede. Pardavėjo tinklo degalinėmis laikomos ir subtiekėjo (-ų) degalinių 
tinklas. 

1.6. Pardavėjas korteles Pirkėjui išduoda neatlygintinai, kortelių skaičius neribojamas.  

Pardavėjo kortelėmis turi būti leidžiama atsiskaityti tik už prekes, nurodytas Sutarties 1.1 papunktyje. 
Šiomis kortelėmis neturi būti galimybės atsiskaityti už kitas Pardavėjo degalinėse parduodamas 

prekes ar teikiamas paslaugas. 
1.7. Finansavimo šaltinis (-iai) valstybės biudžeto lėšos. 

 

II. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 

 

2.1. Sutarčiai taikoma kintamo įkainio kainodara. 
2.2. Įkainio bazė – Lietuvoje naftos produktus gaminančios įmonės AB „Orlen Lietuva“ 

protokolo (protokolai skelbiami http://www.orlenlietuva.lt/LT/Wholesale/Puslapiai/Kainu-

protokolai.aspx) bazinė 1 litro kaina Eur (įskaitant akcizą ir PVM), galiojusi prekių pirkimo dieną 
10:00 val., taikoma Juodeikių km., Mažeikių raj. terminale, esant 15 oC temperatūrai. Sezoninia i 

temperatūriniai koeficientai nebus taikomi. 
Jei Lietuvoje naftos produktus gaminanti įmonė AB „Orlen Lietuva“ viešai neskelbia ir 

Pardavėjui neteikia kainų protokolų, taikomas paskutinio paskelbto / pateikto protokolo bazinis 

įkainis. Lietuvoje naftos produktus gaminančios įmonės AB „Orlen Lietuva“ terminalo Juodeikių 
km., Mažeikių raj. protokole skelbiant kelių skirtingų klasių degalų bazines kainas, kitos klasės 

degalų kaina pradedama taikyti tik tada, kai ankščiau naudotos degalų klasės kaina nebeskelbiama. 
2.3. Prekės įkainis nustatomas prie Įkainio bazės pridėjus Sutarties 2.4 papunktyje nurodytą  

fiksuotą antkainį / nuolaidą. 

http://www.orlenlietuva.lt/LT/Wholesale/Puslapiai/Kainu-protokolai.aspx
http://www.orlenlietuva.lt/LT/Wholesale/Puslapiai/Kainu-protokolai.aspx
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2.4. Pardavėjas visą sutarties galiojimo laikotarpį suteiks +0,007 Eur/l antkainį / nuolaidą 
kiekvienam benzino A95 litrui, +0,007 Eur/l antkainį / nuolaidą kiekvienam dyzelino litrui, +0,010 
Eur/l antkainį / nuolaidą kiekvienam suskystintų naftos dujų litrui, įskaitant akcizą, PVM, visus kitus 

mokesčius ir visas Pardavėjo išlaidas, atsirandančias vykdant Sutartį. 
2.5. Sutarties 2.4 papunktyje nurodyti antkainiai / nuolaidos, nustatyti (-os) tarptautinio 

pirkimo atviro konkurso būdu, yra nekeičiami (-os) ir taikomi (-os) visą Sutarties galiojimo laikotarpį.  
2.6. Sutarties 2.4 papunktyje nurodyti antkainiai / nuolaidos dėl mokesčių pasikeitimo, bendro 

kainų lygio kitimo ir kitais atvejais nebus perskaičiuojam i (-os). 

2.7. Prekių bus nupirkta ne daugiau kaip už sumą, nurodytą Techninės specifikacijos 5 punkte.  
2.8. Atsiskaitymo su Pardavėju tvarka: Pirkėjas už kokybiškas prekes sumoka per 30 

kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų ir ataskaitos apie nupirktą prekių kiekį ir kainą 
gavimo dienos. 

2.9. Pardavėjas atsiskaitymo dokumentus ir ataskaitą apie nupirktą prekių kiekį ir kainą 

Pirkėjui už praėjusį mėnesį pateikia iki kiekvieno einamojo mėnesio 5 d.  
2.10. Pardavėjas sąskaitas faktūras teikia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 

straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. 
2.11. Pirkėjas už prekes Pardavėjui atsiskaito mokestiniu pavedimu, pervedant pinigus į 

atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą Sutartyje. 

 
III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

3.1. Pardavėjas įsipareigoja: 

3.1.1. užtikrinti kokybiškų prekių, atitinkančių gamyklinius sertifikatus ir kokybės standartus, 

tiekimą bei degalų užpylimą kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje; 
3.1.2. atlyginti Pirkėjui nuostolius, patirtus dėl nekokybiškų, kokybės standartų neatitinkanč ių 

prekių tiekimo; 
3.1.3. turėti degalinėse parduodamų prekių gamintojo kokybės sertifikatą, kuris patvirtintų, 

kad parduodamos prekės atitinka privalomus prekių kokybei keliamus reikalavimus. Šių dokumentų 

kopijos, patvirtintos Pardavėjo spaudu, turi būti pateikiamos Pirkėjui pareikalavus; 
3.1.4. patiekti prekes be išankstinio (avansinio) apmokėjimo; 

3.1.5. nemokamai per 5 darbo dienas nuo Sutarties vykdymo pradžios pateikti Pirkėjui 
korteles; 

3.1.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjui paprašius pateikti papildomas korteles arba 

paprašius pakeisti susidėvėjusias korteles, Pardavėjas įsipareigoja šias korteles pateikti Pirkėjui per 2 
darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Kortelių gamybos, aptarnavimo ir išdavimo kaštai tenka 

Pardavėjui; 
3.1.7. visą parą (7 dienas per savaitę) priimti Pirkėjo pranešimus apie prarastas korteles ir 

nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 30 minučių po pranešimo gavimo momento, sustabdyti galimybę 

atsiskaityti pranešime nurodytomis kortelėmis. Prašymą galima pateikti Pardavėjo nurodyta is 
telefonais: (8 41)  55 27 99 (darbo metu), +370 686  85 101 (ne darbo metu), faksu (8 41)  54 06 18  

arba el. paštu info@apsaga.lt. Praėjus šiame sutarties punkte įtvirtintam terminui, visi galimi 
nuostoliai, susiję su neteisėtu kortelių naudojimu, tenka Pardavėjui. Pardavėjas įsipareigoja priimti 
el. paštu info@apsaga.lt Pirkėjo prašymus apie surastų kortelių nemokamą blokavimo atšaukimą; 

3.1.8. bendradarbiauti su Pirkėju Sutarties vykdymo metu; 
3.1.9. nedelsiant informuoti Pirkėją apie prekių tiekimo sutrikimus; 

3.1.10. jeigu Pardavėjas negali vykdyti degalų užpylimo dėl ne nuo jo priklausanč ių 
aplinkybių, Pardavėjas privalo nurodyti degalines, kuriose galima užsipilti degalus. Atsiskaitymas už 
kitose degalinėse (kitų įmonių degalinėse) įsipiltus degalus privalo būti vykdomas tik šioje Sutartyje 

numatytomis sąlygomis; 
3.1.11. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys; 

3.1.12. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose. 
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3.2. Pardavėjas turi teisę: 

3.2.1. gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties vykdymui; 
3.2.2. gauti Pirkėjo apmokėjimą už kokybiškas prekes pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir 

tvarką; 
3.3. Pardavėjas turi šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose  

nustatytas teises. 
3.4. Pirkėjas įsipareigoja: 
3.4.1. Prekes pirkti pagal faktinį poreikį; 

3.4.2. sumokėti už prekes Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais; 
3.4.3. suteikti Pardavėjui informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti; 

3.4.4. saugoti korteles nuo magnetinių laukų poveikio ir fizinių pažeidimų, griežtai laikyti 
paslaptyje kortelės PIN kodą; 

3.4.5. bendradarbiauti su Pardavėju Sutarties vykdymo metu. 

3.5. Pirkėjas turi teisę: 
3.5.1. nepriimti prekių, neatitinkančių Sutartyje nustatytų reikalavimų; 

3.5.2. prašyti Pardavėjo pateikti visus prekių atitikimą nustatytiems reikalavimams 
pagrindžiančius dokumentus; 

3.6. Pirkėjas turi šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose  

nustatytas teises. 
 

IV. SUBTIEKIMAS 

 
4.1. Vykdydamas Sutartį Pardavėjas pasitelks šiuos subtiekėjus :  

UAB „SKULAS“, juridinio asmens kodas 145316477 (2 proc.), uždarąją akcinę bendrovę 
„Trevena“, juridinio asmens kodas 163346671 (1 proc.), uždarąją akcinę bendrovę „KOVARAS“, 

juridinio asmens kodas 147651392 (1 proc.), uždarąją akcinę bendrovę „STATETA“, juridinio 
asmens kodas 150040692, uždarąją akcinę bendrovę „Metano dujų sistemos“, juridinio asmens 
kodas 125992188. Atstovas – uždarosios akcinės bendrovės „APSAGA“ mažmeninės prekybos 

vadovas Arūnas Kazlauskas (tel. +370 686  85 102, el. paštas arunas@apsaga.lt). 
4.2. Pardavėjas įsipareigoja: 

4.2.1. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pirkėjui pranešti 
tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis, jų atstovus; informuoti apie 
minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, 

kuriuos ketinama pasitelkti vėliau; 
4.2.2. užtikrinti, kad subtiekėjai, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, turėtų teisę vykdyti 

jiems pavestus įsipareigojimus; 
4.2.3. keisti subtiekėją (-us), jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami, raštu kreipęsis į Pirkėją ir 

gavęs raštišką jo sutikimą ir tik tokiais atvejais, jei subtiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, 

kai sustabdo ūkinę veiklą arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro 
analogiška situacija. Naujų subtiekėju kvalifikacija turi atitikti pirkimo dokumentuose subtiekėjams 

keltus reikalavimus. 
 

 

V. SUTARTIES GALIOJIMAS, TRUKMĖ IR TERMINAI 

 

5.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigo jimų 
įvykdymo. 

5.2. Prekių tiekimo terminas – 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo. 

5.3. Prekių tiekimo terminą numatoma pratęsti 2 (du) kartus po 1 (vienerius) metus. 
5.4. Prekių tiekimo terminas automatiškai pratęsiamas, jeigu nei Pirkėjas, nei Pardavėjas iki 

prekių tiekimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) dienų raštu nepraneša apie 
prekių tiekimo termino pasibaigimą. 
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5.5. Bendra Sutarties galiojimo trukmė negali viršyti 37 mėnesių nuo Sutarties įsigalio j imo 
arba kol bus pasiekta maksimali Sutarties 2.7 papunktyje nurodyta vertė (priklausomai nuo to, kuri 
sąlyga bus pirmesnė). 

 
 

VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

6.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis. Už Sutarties neįvykdymą arba netinkamą 

įvykdymą Pirkėjas reikalaus iš Pardavėjo Techninės specifikacijos 11 punkte nurodyto dydžio 
baudos. Reikalavimas pateikiamas raštu. 

6.2. Jeigu Pirkėjas laiku nesumokėjo Pardavėjui už priimtas prekes, Pardavėjo raštišku 
reikalavimu moka delspinigius, lygius 0,02 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą 
dieną. 

6.3. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, 
kaltoji Šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos 

patirtus nuostolius, tiek kiek jų nepadengia netesybos. 
6.4. Šalys atsako už savo prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą šioje Sutartyje ir 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. 

 

 

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

7.1. Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 

90 straipsnio nuostatomis. 
7.2. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu. 

7.3. Kiekviena Šalis turi teisę nutraukti Sutartį prieš terminą, jei kita Šalis nevykdo Sutartimi 
prisiimtų įsipareigojimų. Šalis, kuri mano, kad kita Šalis pažeidė Sutartį ir dėl to yra pagrindas 
nutraukti Sutartį, privalo per vieną mėnesį nuo Sutarties pažeidimo dienos, arba dienos, kai ji sužinojo 

ar turėjo sužinoti apie Sutarties pažeidimą, pareikšti pretenziją dėl Sutarties įsipareigo jimų 
nevykdymo. Kita Šalis per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos privalo Sutarties 

pažeidimą pašalinti. Jeigu Šalis per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos nepašalina 
Sutarties pažeidimo, kita Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį. 

 

 
VIII. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE) 

 

8.1. Nei viena Šalis nebus laikoma pažeidusi Sutartį ar nevykdanti savo įsipareigojimų pagal 
Sutartį, jei įsipareigojimų vykdymas yra sąlygotas bet kokios nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos. 
8.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taikymas yra apibrėžtas Atleidimo nuo 

atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. 
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840. 

8.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybės, dėl kurių negalima vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą 
Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Pirkėjas nenurodo 

kitaip, Pardavėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško 
alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės netrukdo, įgyvendinti. 

8.4. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo 
pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią sutartį. Nei viena iš 

Šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius. 
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IX. SUTARTIES BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.  
9.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami abipusiu 

susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš 
Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, 
sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 

9.3. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 
89 straipsnio nuostatomis. 

9.4. Visa su Sutartimi susijusi korespondencija ir pranešimai turi būti rašomi lietuvių kalba ir 
siunčiami Sutarties XI skyriuje nurodytais adresais. 

9.5. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį 

pranešdama ne vėliau, kaip per 14 dienų nuo pasikeitimo dienos. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių 
reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis 

paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio 
pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.  

9.6. Visi vykdyto pirkimo „Degalų pirkimas“ metu Pirkėjo ir Pardavėjo pateikti dokumenta i, 

raštai ir kiti duomenys yra neatskiriama Sutarties dalis. 
9.7. Už Sutarties vykdymą Pirkėjo vardu yra atsakingas Vasiliūnas Virginijus.  

9.8. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas Vasiliūnas Virginijus. 
9.9. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę 

galią – po vieną kiekvienai Šaliai.  

9.10. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 
atitinkančią jų tikslus. 

 
X. SUTARTIES PRIEDAI 

 

10.1. Visi Sutarties priedai galioja ir yra neatskiriama Sutarties dalis, jeigu jie sudaryti raštu 
ir patvirtinti Šalių parašais. 

10.2. Sutarties sudarymo metu Sutartis turi šiuos priedus: 
10.2.1. Pardavėjo degalinių, kuriose atsiskaitoma Pardavėjo išduotomis kortelėmis, sąrašas; 
10.2.2. Techninė specifikacija. 

 

XI. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

Pirkėjas 

 

Joniškio rajono savivaldybės  
priešgaisrinė tarnyba 

Žemaičių g. 8, LT-84142 Joniškis 
Mob. 8 600 29 751 
Įm. kodas 157655065 

el. p. info@joniskiospt.lt 
Tarnybos viršininkas 

Virginijus Vasiliūnas 
 
 

__________________________ 
                (Parašas) 

                                A.V. 

Pardavėjas 

 

UAB „APSAGA“ 
Pramonės g, 8, LT-78149 Šiauliai 

Įmonės kodas 175781368 
PVM mok. kodas LT757813610 
A. s. LT137180000004467483 

AB Šiaulių bankas 
tel. (8 41)  54 00 06 

faks. (8 41)  54 06 18 
el. p. info@apsaga.lt  
Direktorius 

Gediminas Bacionis 
________________________________ 

                        (Parašas) 
                                 A.V. 
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