TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO PIRKIMO
SUTARTIS NR.1
2021 m. kovo 22 d.
Joniškis
Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, juridinio asmens kodas 157655065, kurios
registruota buveinė yra Žemaičių g. 8, Joniškis LT-84142, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Virginijaus Vasiliūno, veikiančio pagal
įmonės nuostatus, toliau vadinama Draudėju, ir
AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas 110051834, kurios registruota buveinė yra
J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius LT-03600, atstovaujama Rūtos Kalytienės, veikiančio pagal įmonės
nuostatus, toliau vadinama Draudiku,
toliau kartu šioje Transporto priemonių draudimo pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o
kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Transporto priemonių draudimo pirkimo sutartį, toliau
vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.
I. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Šios Sutarties dalykas yra transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės
privalomojo (TPVCAP) draudimo (toliau – Draudimas) paslaugų pirkimas.
1.2. Draudimo galiojimo terminas – nuo 2021-04-01 00.00 val. iki 2022-03-31 24.00 val.
1.3. Draudimo galiojimo teritorija – geografinė Europa.
1.4. Draudimo apsauga galioja visiems teisėtiems valdytojams.
II. SUTARTIES ĮKAINIAI IR ATSISKAITYMO TVARKA
2.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotų įkainių kainodara.
2.2. Draudimo paslaugų įkainiai, nustatyti supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu, yra:
Metinė Draudimo
Eilės
Transporto priemonės
Draudimo rūšis
Valstybinis Nr.
įmoka Eur
Nr.
markė, modelis
(TPVCAP)
(su PVM)
1.
GAZ 53
ZSY 867
TPVCAP
80
2.
GAZ 66
ZVY 300
TPVCAP
80
3.
GAZ 66
ZSY 869
TPVCAP
80
4.
ZIL 130
ZSJ 207
TPVCAP
80
5.
ZIL 131
ZSJ 206
TPVCAP
80
6.
ZIL 131V
ZSG 740
TPVCAP
80
7.
ZIL 131
ZLS 238
TPVCAP
80
8.
KAMAZ 43106
ZJH 377
TPVCAP
90
9.
VOLVO XC70
HRB 786
TPVCAP
40
10.
TIKI TREILER C-200
BL 459
TPVCAP
10
Pradinė Sutarties vertė: 700
2.3. Draudėjas (TPVCAP) draudimo įmokas moka pagal pateiktą sąskaitą faktūrą iš karto už
visus metus iki 2021 m. balandžio 15 d.
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2.4. Draudikas sąskaitas faktūras turi pateikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo
22 straipsnio 3 dalyje (Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba) – Lietuvos Respublikos
pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų
subjektų, įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje) nustatyta tvarka.
2.5. Visi atsiskaitymai su Draudiku vykdomi mokėjimo nurodymu į Sutartyje nurodytą
atsiskaitomąją sąskaitą.
2.6. Sutarties vykdymo metu Draudiko pasiūlyti Draudimo paslaugų įkainiai nebus
perskaičiuojami dėl vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso, PVM ar kitų mokesčių pokyčių.
2.7. Už išlaidas, nenurodytas Sutartyje, tačiau Draudiko dėl kokių nors priežasčių patirtas
vykdant Sutartį (jeigu taip įvyktų), Draudėjas nemoka.
III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Draudikas įsipareigoja:
3.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu naujai įsigytas ar įgytas Draudėjo transporto priemones
apdrausti tomis pačiomis sąlygomis ir tarifais kaip numatyta Sutartyje. Draudėjo naujai įsigytų
transporto priemonių draudimo įmokos turi būti apskaičiuojamos proporcingai draudimo apsaugos
galiojimo laikotarpiui. Draudikas netaiko minimalių įmokų;
3.1.2. užtikrinti galimybę Sutarties galiojimo metu nutraukti atskiros transporto priemonės
draudimą;
3.1.3. užtikrinti galimybę perrašyti draudimo liudijimus, perduodant transporto priemones iš
vieno Draudėjo kitam;
3.1.4. nutraukus kurio nors objekto draudimą, už likusį laikotarpį neišnaudota įmok ą
grąžinti Draudėjui. Draudėjo prašymu nutraukiant draudimo sutartį, iš grąžintino likuč io
neišskaičiuojamos administracinės išlaidos;
3.1.5. Draudėjui transporto priemones draudžiant TPVPCA draudimu:
3.1.5.1. taikyti Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m.
balandžio 23 d. nutarimu Nr. N-47, patvirtintų Standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
birželio 23 d. nutarimu Nr. 795, patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos
mokėjimo taisyklių (2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 122 redakcija) nuostatas;
3.1.5.2. Draudėjui pageidaujant, polisus išrašyti trumpesniam nei vienerių metų laikotarp iui,
o įmoka paskaičiuoti pagal pateiktus Draudiko metinius įkainius proporcingai polisų galiojimo
laikotarpiui;
3.1.6. Draudėjui transporto priemones draudžiant KASKO draudimu:
3.1.6.1. draudžiamuoju įvykiu laikyti apdraustos transporto priemonės sunaikinimą,
sugadinimą ar praradimą dėl bet kokių atsitikimų, staiga ir netikėtai įvykusių draudimo apsaugos
galiojimo laikotarpiu, išskyrus atsitikimus, draudimo bendrovės taisyklėse nurodytus kaip
nedraudžiamieji. Transporto priemones drausti be franšizės (išskaitos);
3.1.6.2. nereikalauti kompetentingų institucijų pažymos ir atlyginti nuostolius, jei
prognozuojama nuostolio suma neviršija 1500,00 Eur;
3.1.6.3. transporto priemones drausti atsistatančia draudimo suma: po draudiminio įvykio
sutartis galioja ta pačia suma, neatsižvelgiant į pagal sutartį išmokėtas draudimo išmokas;
3.1.6.4. papildomai apdrausti vairuotoją ir keleivius draudimu nuo nelaimingų atsitik imų,
susijusių su apdrausta transporto priemone. Draudimo suma ne mažesnė kaip 5000,00 Eur;
3.1.6.5. apdrausti visas Draudėjo įsigytas transporto priemones pagal pateiktą metinį
draudimo tarifą viso sutarties galiojimo metu pagal Draudėjo nurodytą laikotarpį. Draudimo įmoka
apskaičiuojama pagal formulę: nustatytas metinis draudimo tarifas (proc.) x galiojanti transporto
priemonės rinkos vertė / 365 x pageidaujamo poliso galiojimo laikotarpio dienų skaičius;
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3.1.6.6. Draudimo išmoką apmokėti per 15 darbo dienų po dokumentų pateikimo Draudikui.
Draudimo išmoka apmokama pagal automobilių serviso sąskaitą faktūrą, jei transporto priemonė
remontuojama; kitu atveju – apmokama pagal transporto priemonės žalos atlyginimo aktą, kurį sudaro
Draudikas. Draudėjui pareikalavus, Draudikas privalo užsakyti ir apmokėti nepriklausomų vertintojų
ekspertizę ir žalą atlyginti remdamasis jų sudarytu įvertinimu. Ginčytini klausimai sprendžiami – per
3 darbo dienas nuo raštiškos pretenzijos gavimo;
3.1.6.7. kompensuoti išlaidas dėl transporto priemonės transportavimo iš įvykio vietos iki
saugojimo ar remonto vietos bei transporto priemonės pašalinimo iš įvykio vietos išlaidas;
3.1.6.8. transporto priemonių iki 3 metų amžiaus (skaičiuojama mėnesių tikslumu nuo
pirmosios registracijos datos) remontą organizuoti Draudėjo pasirinkimu, virš 3 metų (skaičiuoja ma
mėnesių tikslumu nuo pirmosios registracijos datos) remontą organizuoti Draudiko pasirinkimu ir už
transporto priemonės remontą sumokėti tiesiogiai remontą atlikusiam servisui;
3.1.6.9. transporto priemonėms iki 5 metų amžiaus (skaičiuojama mėnesių tikslumu nuo
pirmosios registracijos datos) neskaičiuoti keičiamų detalių nusidėvėjimo. Transporto priemonė ms
virš 5 metų amžiaus keičiamų detalių nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis draudimo bendrovių
taisyklėse nurodyta tvarka;
3.1.6.10. transporto priemones iki 1 metų amžiaus (skaičiuojama mėnesių tikslumu nuo
pirmosios registracijos datos) drausti nauja verte;
3.1.6.11. transporto priemones, kurių amžius daugiau nei 1 metai, drausti rinkos verte.
3.1.6.12. transporto priemonių papildomą įrangą drausti visa apimtimi, jeigu tokia įranga
buvo sukomplektuota ir įrengta transporto priemonėje ją įsigyjant ir yra tai patvirtinantys dokumenta i.
Kitu atveju draudžiama transporto priemonei būdinga standartinė įranga;
3.1.6.13. transporto priemonių padangų sugadinimą (net kai nesugadintos kitos transporto
priemonės dalys) laikyti draudžiamuoju įvykiu;
3.1.6.14. per 1 darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, Draudėjui pardavus ar nurašius
transporto priemones ir apie tai informavus Draudiką, paskaičiuoti nepanaudotą įmokos likutį ir per
5 darbo dienas Draudėjui pareikalavus pervesti į Draudėjo atsiskaitomąją sąskaitą. Draudėjui
nepareiškus reikalavimo, nepanaudoti įmokos likučiai kaupiami Draudiko sąskaitoje ir užskaitomi
naujai sudaromoms draudimo sutartims arba pasibaigus draudimo metams grąžinami Draudėjui.
Skaičiuojant nepanaudotą įmokos likutį bet kuriuo atveju nėra išskaičiuojamos administrac inės
sąnaudos;
3.1.6.15.saugoti visą iš Draudėjo gautą informaciją, laikyti ją konfidencialia ir neskelbti jos
tretiesiems asmenims, išskyrus kai tokios informacijos atskleidimą tiesiogiai reglamentuoja Lietuvos
Respublikos teisės aktai arba Draudėjui raštiškai sutikus;
3.1.6.16. netaikyti minimalių įmokų;
3.1.6.17. teikti Draudėjui detalią patirtų žalų informaciją (įvykio data, transporto priemonės
markė, modelis, valstybinis Nr., rezervuota suma, išmokėta suma, trumpas įvykio aprašymas) per 5
darbo dienas gavus rašytinį Draudėjo prašymą elektroniniu paštu;
3.1.6.18. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
3.2. Draudikas turi teisę:
3.2.1. gauti visą informaciją, reikalingą tinkamam Sutarties vykdymui;
3.2.2. gauti Draudėjo apmokėjimą pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;
3.2.3. Draudikas turi šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose
nustatytas teises.
3.3. Draudėjas įsipareigoja:
3.3.1. sumokėti už Draudimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
3.3.2. suteikti Draudikui informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;
3.3.3. bendradarbiauti su Draudiku Sutarties vykdymo metu.
3.4. Draudėjas turi teisę:
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3.4.1. draudiminio įvykio atveju neteikti darbuotojo asmens duomenų (išskyrus dokumentus,
patvirtinančius, kad įvykio metu valdęs transporto priemonę asmuo vairavo ją teisėtai), išskyrus
atvejus kai autoįvykio metu sužalojamas ar žūsta žmogus;
3.4.2. taikyti transporto
priemonių
draudimo
apsaugos sustabdymą
laikina i
neeksploatuojamoms TTP (TTP remonto ir kitais atvejais). Transporto priemonės pašalinamos iš
draudžiamų transporto priemonių sąrašo, Draudikui gavus pranešimą iš Draudėjo raštu arba
elektroniniu paštu apie transporto priemonės pašalinimą iš draudžiamų transporto priemonių sąrašo.
3.4.3. Draudimo įmoką sumokėti per 4 kartus lygiomis dalimis;
3.4.4. Draudėjas turi šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose
nustatytas teises.
IV. SUBTIEKIMAS
4.1. Vykdydamas Sutartį Draudikas pasitelks šiuos subtiekėjus (jeigu jie yra žinomi
pasirašant Sutartį): (nurodyti kokiai Sutarties daliai ir kokie subtiekėjai (subtiekėjų pavadinimai,
kontaktiniai duomenys, jų atstovai) pasitelkiami).
4.2. Draudikas įsipareigoja:
4.2.1. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Draudėjui 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 Draudėją
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.
4.3. Draudėjas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais
tokiomis sąlygomis:
4.3.1. Draudėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 4.2.1 papunktyje nurodytos
informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;
4.3.2. subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Draudėjui.
Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė
sutartis tarp Draudėjo, Draudiko ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje
sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta
atsiskaitymo tvarka;
4.3.3. Draudikas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką
tokio prieštaravimo Draudėjui ir subtiekėjui pagrindimą.
4.4. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Draudiko atsakomybės dėl
Sutarties įvykdymo.
V. SUTARTIES GALIOJIMAS, TRUKMĖ
5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigo jimų
įvykdymo.
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VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis. Už Sutarties neįvykdymą arba netinka mą
įvykdymą Draudėjas reikalaus iš Draudiko 10 proc. dydžio baudos nuo 2.2 papunktyje nurodytos
pradinės Sutarties vertės. Reikalavimas pateikiamas raštu.
6.2. Jeigu Draudėjas laiku nesumokėjo Draudikui už Draudimą, Draudiko 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 (Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos – Lietuvos Respublikos pirkimų,
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų,
įstatymo 98 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 (Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos) – Lietuvos Respublikos pirkimų,
atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų,
įstatymo 97 straipsnio) nuostatomis.
9.4. Visa su Sutartimi susijusi korespondencija ir pranešimai turi būti rašomi lietuvių kalba ir
siunčiami Sutarties X 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 „Transporto priemonių draudimo pirkimas“ metu pateikti
dokumentai, raštai ir kiti duomenys yra neatskiriama Sutarties dalis.
9.7. Už Sutarties vykdymą Draudėjo vardu yra atsakingas Virginijus Vasiliūnas.
9.8. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas Virginijus Vasiliūnas.
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 ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
Draudėjas
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

Draudikas

A.V.
A.V.

