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1.BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. UAB „Ukmergės autobusų parkas“, Deltuvos g. 33, LT-20126 Ukmergė, įmonės kodas 182770817  (toliau 

vadinama Perkantysis subjektas) numato įsigyti transporto priemonių valdytojų  civilinės atsakomybės 
draudimo paslaugą. 

2. Viešasis pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Pirkimų 
įstatymas), Viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos 
civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius 
pirkimus bei šiomis supaprastinto atviro konkurso sąlygomis. Vartojamos pagrindinės sąvokos, 
apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme. 

3. Pirkimą atlieka Perkančiojo subjekto Viešųjų Pirkimų komisija (toliau – Komisija). 
4. Pirkimas vykdomas neskelbiamos apklausos būdu. Perkančiojo Subjekto bendravimas su Tiekėjais vykdomas 

interneto lange adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. 
5. Perkantysis subjektas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.  
 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 
 

6. Pirkimo objektas – privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo paslaugos ir 
2-jų  transporto priemonių draudimas KASKO. Pirkimo BVPŽ kodai: 66516100-1, 66514110-0. 

7. Pirkimo objektas į dalis neskirstomas. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. 
8. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės paslaugos ne Lietuvoje bus perkamos pagal poreikį. 
9. Duomenys paslaugai ir jos apimčiai įvertinti pateikti techninėje specifikacijoje (1 priedas) ir draudimo 

sutarties projekte (3 priedas). 
10. Privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sąlygos turi atitikti Transporto priemonių valdytojų 

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (2007-05-17 Nr. X-1137, Žin., 2007, Nr. 61-2340), 
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos patvirtintų standartinių draudimo sutarties sąlygų (2004-
04-23 Nr. N-47, Žin., 2004, Nr. 63-2286), Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatytų Eismo įvykio metu 
padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių (2004-06-23 Nr. 795, Žin., 2004, Nr. 100-3718) bei 
kitų teisės aktų nuostatas. Teisės aktų pasikeitimai Sutarties galiojimo metu jai taikomi įstatymu nustatyta 
tvarka. 

11. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai registruoti CVP IS pasiekiamoje 
adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Registracija CVP IS yra nemokama.  

 



 

3. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 
10. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme 

pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 
11. Perkantysis subjektas reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. 

Pasiūlymai teikiami popierinėje ar kitoje, neatitinkančioje CVP IS reikalavimų laikmenoje, jei tokie būtų 
pateikti,  nebus priimami ir vertinami. 

12. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal pirkimo dokumentų 2 priede pateiktą formą. Paslaugos 
kaina turi būti pateikiama suapvalinta pagal aritmetikos taisykles iki dviejų skaičių po kablelio, t.y. du   

13. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas 
pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, 
visi tokie pasiūlymai bus atmesti.  

14. Tiekėjas privalo nurodyti kokia   pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkantysis subjektas, 
viešųjų  pirkimų komisija ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią 
tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos 
įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. 

15. Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą 
šių pirkimo  sąlygų 1 priede nurodytą paslaugų kiekį. Į paslaugos  kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir 
visos tiekėjo išlaidos. 

16. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nuo pasiūlymo 
pateikimo galutinio termino dienos 2 mėnesius. 

17. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkantysis subjektas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų 
galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. 

18. Tiekėjas pasiūlymą ir kitus su pasiūlymu susijusius dokumentus rengia ir pateikia savo lėšomis. 
 

4. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 
19. Perkantysis subjektas  nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.  
 

5. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 
20. Pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems kreipiantis į Perkantįjį   

subjektą. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami Perkančiajam  subjektui ne vėliau kaip 
likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

21. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Perkantysis subjektas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, 
patikslinti pirkimo sąlygas.  

22. Atsakydamas į kiekvieną tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas 
nepasibaigus šių pirkimo  sąlygose nurodytam terminui, arba aiškindamas, tikslindamas pirkimo sąlygas 
savo iniciatyva, Perkantysis subjektas turi paaiškinimus ar  patikslinimus paskelbti CVP IS sistemoje  ne 
vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

23. Perkantysis subjektas, paaiškindamas ar patikslindamas  pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų 
anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo 
procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.  

24. Perkantysis subjektas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. 
25. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiojo subjekto ir tiekėjo 

susirašinėjimas yra vykdomas CVP IS priemonėmis.  
26. Tuo atveju, kai tikslinama  paskelbta informacija, Perkantysis subjektas atitinkamai patikslina skelbimą 

apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, 
per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu Perkantysis subjektas pirkimo  
sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali pirkimo sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi 
kandidatai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia 
pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos 
paaiškinimus (patikslinimus).  

27. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. 
28. Su CVP IS priemonėmis teiktais tiekėjų pasiūlymais pirminis susipažinimas (toliau vadinamas 

elektroninių vokų atplėšimo procedūra) vyks elektroniniu būdu adresu Deltuvos g. 33, Ukmergė, 
buhalterijos kabinete. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio, kuriame vyks elektroninių vokų 
atplėšimo procedūra, pradžia – 2019 m. kovo 13 d., 10 val. 00 min. 

29. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti 
pasiūlymus pateikusių Tiekėjų įgalioti atstovai. Atvykęs tiekėjo atstovas pirkimų komisijai privalės pateikti 
įgaliojimą, suteikiantį teisę atstovauti tiekėjo interesus procedūros metu. 

30. Elektroninių vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams 
skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme pateikta kaina ir pranešama, ar 
pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis CVP IS priemonėmis, ar nebuvo 



 

užregistruota neteisėtos prieigos prie CVP IS priemonėmis pateiktų pasiūlymų atvejų (jei yra – jų 
skaičius), ar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos niekas negalėjo peržiūrėti pasiūlyme 
pateiktos informacijos ir ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos. Ši informacija 
pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją CVP IS priemonėmis 
pareiškusiems, pasiūlymą pateikusiems tiekėjams. 

31. Pasiūlymo kaina yra laikoma ta kaina, kurią tiekėjas nurodė užpildydamas pasiūlymo formą, kuri 
pateikta kaip sąlygų priedas Nr.2, ir ją pateikė. 

32. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija 
konfidencialiai, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 
 

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 
33. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai paprašius, tiekėjai privalo per nurodytą 

terminą pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.  
34. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija  randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, 

jis privalo paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines 
klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas 
pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių 
arba papildyti kainą naujomis dalimis. 

35. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama 
atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo paprašyti per nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos 
pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkantysis 
subjektas turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės 
tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos 
iškraipymui. Perkantysis subjektas, vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra 
neįprastai maža, palygina tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą su rinkoje esančiomis analogiško 
pirkimo objekto kainomis bei su kitų tiekėjų pasiūlymuose nurodytomis kainomis. Jei tiekėjas 
kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. 

36.  Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
36.1. pasiūlymas neatitiko pirkimo  sąlygose nustatytų reikalavimų ; 
36.2. tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) 

nepaaiškino pasiūlymo; 
36.3. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, 

Perkančiajam  subjektui nepriimtinos kainos; 
36.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Komisijos  prašymu Perkančiajam  subjektui 

nepateikė kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos. 
 

7. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 
45. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. 
46. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. 
 

8. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 
47. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija patvirtina pasiūlymų eilę. 

Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Kai keli pasiūlymai pateikiami vienodomis 
kainomis, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas 
anksčiausiai. 

48. Išnagrinėjamos CVP IS priemonėmis pateiktos pretenzijos, jeigu jų gauta. Po 3 dienų nuo pranešimo 
CVP IS priemonėmis apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo dienos komisija priima sprendimą 
dėl laimėjusio pasiūlymo. Tiekėjas, pateikęs šį pasiūlymą,  kviečiamas pasirašyti sutarties. 

49. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir, jeigu 
pasiūlymas nebuvo atmestas pagal šių  sąlygų 37 punkto nuostatas, tiekėjas kviečiamas pasirašyti 
sutarties.  

50. Komisijai nusprendus, kad visi tiekėjų pateikti pasiūlymai perkančiai organizacijai yra nepriimtini, 
komisija tiekėją, pateikusį pasiūlymą mažiausia kaina, kviečia į derybas.  Derybos gali būti 
vykdomos CVP IS bendravimo priemonėmis. 

51. Sutartis pasirašoma su tiekėju, pateikusiu galutinį komisijai priimtiną pasiūlymą. 
52. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki 

nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo 
dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju 



 

Perkantysis subjektas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą 
pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 

 
9. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

52. Pretenzijos ir skundai bus nagrinėjami Pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir 
terminais. 

 
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

53.  Laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo 
sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, sudarant pirkimo 
sutartį  išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Pirkimų 
įstatymo 29 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. 

54. Parkui papildomai įsigijus tokios pačios  rūšies automobilių, kaip išvardinta priede Nr.1, jie bus 
draudžiami tokiomis pat sąlygomis, kaip pagal pirkimo  sutartį  apdrausti automobiliai . 

55. Tiekėjas įsipareigoja per 1 darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, perkančiai organizacijai 
pardavus, nurašius arba nebevaldant transporto priemonės ir apie tai informavus Tiekėją, 
paskaičiuoti nepanaudotą įmokos likutį ir per 5 darbo dienas, perkančiai organizacijai 
pareikalavus, pervesti į jos atsiskaitomąją sąskaitą, neišskaičiavus administracinių sąnaudų 

56. Už sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso bei kitų norminių aktų nustatyta tvarka. Šios sutarties vykdymas gali būti 
visiškai ar laikinai sustabdytas iškilus Force Majeure aplinkybėms. Į šią sąvoką įeina, karas, 
maištai, stichinės nelaimės, potvynis, gaisras, žemės drebėjimas, sprogimai, gaisrai, streikai, 
lokautai, teisėti ir neteisėti valstybinių institucijų veiksmai ir panašios priežastys. Force Majeure 
atveju šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimo 
Nr. 840 nuostatomis. 

57. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka: Draudimo sutartys pateikiamos adresu: Deltuvos g. 33, LT-
20126 Ukmergė ne vėliau kaip 4 d. d. iki draudimo pradžios. Sąskaita-faktūra apmokama per 30 
kalendorinių dienų nuo draudimo liudijimų įsigaliojimo dienos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 priedas 
 
Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas: 

 

Eil.
Nr. 

Gar
.Nr. Markė Valst.Nr. Išleid.

metai Identifikavimo Nr. Variklio 
gal.(Kw) 

Techninio 
paso Nr. 

Sėdimų 
vietų 
sk. 

Draudimo 
laikotarpis 

1 55 DAF SB 250 FHT849 2002 XMGDE02PSOH009636 188 D254647 30 2019.07.21-
2020-07-20 

2 56 DAF SB 250 FHT848 2002 XMGDE02PSOH009986 188 D254650 30 
2019.07.21-
2020-07-20 



 

3 57 DAF SB 250 FHT847 2002 XMGDE02PSOH009987 188 D254649 30 
2019.07.21-
2020-07-20 

4 58 DAF SB 250 FHT846 2002 XMGDE02PSOH009988 188 D254645 30 2019.07.21-
2020-07-20 

5 59 DAF SB 250 FHT851 2002 XMGDE02PSOH009990 188 D254648 30 
2019.07.21-
2020-07-20 

6 60 DAF SB 250 FHT852 2002 XMGDE02PSOH009986 188 D331616 30 2019.07.21-
2020-07-20 

7 53 TEMSA Opalin AEM673 2004 NLTBG124F01300106 132 D254634 33 
2019.07.26-
2020-07-25 

8 54 TEMSA Opalin AEM675 2004 NLTBG124F01300105 132 D254536 33 
2019.07.26-
2020-07-25 

9 21 MB Sprinter ERH442 2001 WDB9044431R285961 115 C471491 19 19.10.28- 
20.10.27 

10 25 VW LT 35 DNN198 2005 WV1ZZZ2DZ5H031497 116 D254197 19 19.04.01-
20.03.31 

11 87 VW Crafter KCM194 2017 WV1ZZZ2EZG6062510 120 H504647 19 19.10.24-
20.10.23 

12 88 IVECO UGUR 
KARROSER KFV195 2018 ZCFC270D005148812 132 H724286 28 19.04.04-

20.04.03 

13 89 IVECO UGUR 
KARROSER KFV201 2018 ZCFC270D305169086 132 H724285 28 19.04.04-

20.04.03 

14 43 Volvo B9M-46 COM705 1991 YV39MGC14NAO28217 180 B322946 37 19.04.01-
20.03.31 

15 65 MAN 14.280 GUL429 2005 WMAA67ZZ35C005389 208 E 509112 41 19.03.12-
20.03.11 

16 66 ISUZU 
harmony HAU351 2007 NNAMZ6IEO2000086 132  E509113 28 19.12.05-

20.12.04 

17 62 VOLVO B6 HOZ609 1996 YV3R36S14TC006010 154 F124799 38 19.04.15-
20.04.14 

18 63 VOLVO B6 HOZ611 1996 YV3R36S18TC006012 154 F124800 38 19.04.15-
20.04.14 

19 64 VOLVO B6 HOZ681 1996 YV3R36S1XTC006013 154 F184541 38 19.04.28-
20.04.27 

20 67 VOLVO B6 HOZ680 1999 YV3R3B113XC006726 154 F184540 38 19.04.15-
20.04.14 

21 61 VOLVO B6 HOZ613 1998 YV3R3B118WCOO6493 154 F124801 38 19.04.16-
20.04.15 

22 85 SETRA S 315 JDS105 2000 WKK32500001012290 257 F613257 55 19.04.16-
20.04.15 

23 86 SETRA S 315 JDS106 2001 WKK32700001010507 213 F613258 52 19.04.16-
20.04.15 

24 72 Casrtrosua 
Versus HJJ422 2014 VNEPS09D500003975 213 E948734 27  19.11.14-

20.11.13 

25 73 Casrtrosua 
Versus HJJ418 2014 VNEPS09D500004000 213 E948731 27 19.11.14-

20.11.13 

26 74 Casrtrosua 
Versus HJJ419 2014 VNEPS09D500004001 213 E948732 27 19.11.14-

20.11.13 

27 75 Casrtrosua 
Versus HNB879 2014 VNEPS09D500003999 213 E963248 27 19.12.03-

20.12.04 

28 76 Casrtrosua 
Versus JNA116 2014 VNEPS09D500004007 213 F989046 27 19.12.03-

20.12.04 

29 281 KRAZ 551 ZVU870 1987 579945 176 JF019030 TP 19.04.01-
20.03.31 

31 371 MAZ5549 ZVU991 1982 64007 132 JF021467 TP 19.04.01-
20.03.31 

32 11 AUDI C4 SVR811 1992 WAUZZZ4AZNN007410 98 R382043 - 19.04.01-
20.03.31 

33 12 VW Transporter CDZ435 1997 WV2ZZZ70ZVH097754 75 B150103 - 19.04.01-
20.03.31 

34 69 WW Passat FRG692 2007 WVWZZZ3CZ8P015492 103 D458799 - 19.11.15-
20.11.14 

 
Draudimas  KASKO: 
 



 

Eil.
Nr. 

Gar
.Nr. Markė Valst.Nr. Išleid.

metai Identifikavimo Nr. Variklio 
gal.(kW) 

Techninio 
paso Nr. 

Sėdimų 
vietų 
sk. 

Draudimo 
laikotarpis 

1 88 IVECO UGUR 
KARROSER KFV195 2018 ZCFC270D005148812 132 H724286 28 19.04.03-

20.04.02 

2 89 IVECO UGUR 
KARROSER KFV201 2018 ZCFC270D305169086 132 H724285 28 19.04.03-

20.04.02 
 
PASTABOS: 
Teikiant pasiūlymą prašome atkreipti dėmesį į šią pastabą. 
Krovininiai automobiliai KRAZ 551 ir MAZ5549 yra naudojami tik kai būtina  buksyruoti sugedusį autobusą  iš 
maršruto rajono ribose  į parko dirbtuves.  
2018 metų  rida:  KRAZ 551 – 32 km,  MAZ 5549 – 328km. 
 



 

 
2 priedas 

PASIŪLYMAS 
Dėl ................................................................................... pirkimo 

............................... 
(data) 

 
Tiekėjo pavadinimas  

Tiekėjo adresas  
Už pasiūlymą atsakingo asmens  
vardas, pavardė 

 

Telefono numeris  
Fakso numeris  
El. pašto adresas  

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
1. Skelbime apie mažos vertės pirkimą, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP 

IS);  
2. UAB Ukmergės autobusų parko  motorinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo paslaugų 

pirkimo sąlygose. 
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios 
informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant 
pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota 
šalimi. Suprantame, kad  išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo  ir mūsų pateiktas 
pasiūlymas bus atmestas. 

Mes siūlome šias motorinių transporto priemonių draudimo paslaugas: 
-motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas:_____________€ 

 
 

 

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________ €. 
 
Taip pat nurodome: 

Draudimo paslauga 
Lietuvoje Latvijoje, Estijoje, 

Lenkijoje  
Draudimo įmoka 
(12 mėnesių), € ( ) 

Draudimo įmoka 
(12 mėnesių), €  ( ) 

TPVCAPD eksplikacija : 
Už lengvąjį automobilį (M1 kategorija) 
Už mikroautobusą iki 5 tonų (M2 kategorija) 
Už autobusą virš 5 tonų (M3 kategorija) 
Už krovininį automobilį nuo 3,5t iki 12 t. (N2 kategorija) 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

..........-............ 

...........-........... 

...........-........... 

....................... 

...........-........... 

Autobusas UGUR Karoser, draudimas KASKO  
 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
 
Eil.
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 
skaičius 

  
 

 

 
 
 
 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) 



 

 
 
  Priedas Nr.3 

 
PIRKIMO SUTARTIES PROJEKTAS 

 
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugų 

pirkimo – pardavimo sutartis Nr._______________________ 
(projektas) 

 
2019 m. ................. .......d. 

Ukmergė 
 Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės autobusų parkas“, pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 1827709817, kurios registruota 
buveinė yra Deltuvos g. 33, LT-20126 Ukmergė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi 
Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Alfonso Prabišo, 
veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš vienos pusės (toliau – Draudėjas), ir 

 ...... (įmonės pavadinimas), ...... (adresas), juridinio asmens kodas ......, atstovaujama ....... , 
veikiančio pagal ........... , iš kitos pusės (toliau – Draudikas),  

 toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 

 vadovaudamosi viešojo pirkimo draudimo paslaugoms pirkti (toliau –pirkimas; pirkimo Nr. 
......................., skelbta.................................................................), kurio laimėtoja 
pripažinta...................................................,   

 susitarė ir sudarė šią transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – sutartis): 
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1.1. Draudėjo ir draudiko iki sutartiniams bei sutartiniams santykiams taikomos Lietuvos 
Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo  
(2007-05-17 Nr. X-1137, Žin., 2007, Nr. 61-2340),  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos 
Respublikos draudimo įstatymo (Žin., 2003, Nr.94-4246) galiojančių redakcijų ir šios sutarties 
nuostatos, jeigu teisės aktai nenustato kitaip. 
1.2. Šioje sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme vartojamas sąvokas. 
1.3. Privaloma draudimo sąlyga – laikyti draudžiamuoju įvykiu, kai apdraustojo civilinė 
atsakomybė atsiranda dėl autoavarijos metu padarytos žalos tarp Draudėjui priklausančių transporto 
priemonių. 

 
2. SUTARTIES DALYKAS 
2.1. Draudikas įsipareigoja sutartyje numatytomis kainomis ir sąlygomis apdrausti Draudėjo 
transporto priemones transporto priemonių valdytojų  civilinės atsakomybės privalomuoju 
draudimu (toliau – draudimas), išrašyti nustatytos formos draudimo liudijimus bei vykdyti draudiko 
įsipareigojimus (toliau – draudimo paslaugos), o Draudėjas įsipareigoja sumokėti už draudimo 
paslaugas sutartyje nurodytomis sąlygomis ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. 
2.2.  Transporto priemonės naudojamos keleivių pervežimui vietiniais maršrutais (draudimo rizika). 
2.3. Lengvosioms transporto priemonėms žaliosios kortelės išduodamos nemokamai. 
 
3. DRAUDIMO ĮMOKOS  
3.1. Nustatomos metinės draudimo įmokos pagal transporto priemonių kategorijas Lietuvoje: 

3.1.1. už lengvąjį automobilį (M1 kategorija) – ... €; 
3.1.2. už mikroautobusą iki 5 tonų (M2 kategorija) – ... €; 
3.1.3. autobusą virš 5 tonų (M3 kategorija) – ... €; 
3.1.4. krovininį automobilį nuo 3,5t iki 12 t. (N2 kategorija) – ... €; 
3.1.5. Draudimas KASKO už autobusą UGUR Karoser - ....€. 



 

3.2. Nustatomos metinės draudimo įmokos M3 kategorijos transporto priemonei Latvijoje, 
Estijoje, Lenkijoje - ________€. 

3.4. Įmokų dydžiai sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiami. 
3.4. Draudimo liudijimai išrašomi kiekvienai transporto priemonei. Draudimo liudijimų galiojimo 
laikas turi sutapti su draudimo sutarties galiojimo laiku.  Draudimo įmoka sumokama per 30 
kalendorinių dienų nuo draudimo liudijimų įsigaliojimo dienos. 
3.5. Draudėjui pageidaujant draudimo liudijimai išrašomi trumpesniam nei vienerių metų 
laikotarpiui, o įmoka paskaičiuojama pagal pateiktus Draudiko metinius įkainius proporcingai 
liudijimų galiojimo laikotarpiui. 
 
4. DRAUDIMO SUTARTIMI SUTEIKIAMA APSAUGA 
4.1. Draudimo sutarties draudimo sumos nustatytos 2007 gegužės 17 d Nr. X-1137 (Žin., 2001, Nr. 
56-1977; 2003, su pakeitimais ir papildymais) transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo, pasikeitus įstatymui automatiškai pasikeičia 
draudimo sumos. 
4.2. Už žalą, padarytą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Draudikas moka išmoką pagal tos 
valstybės teisės aktuose nustatytas draudimo sumas arba pagal šios sutarties 4.1. punkte nurodytas 
draudimo sumas, jei šios draudimo sumos yra didesnės. 
4.3. Draudėjui pageidaujant, kad jam pagal sudarytą ar sudaromą įprastinę draudimo sutartį būtų 
suteikiama draudimo apsauga žaliosios kortos sistemai priklausančiose užsienio valstybėse, 
Draudikas draudimo sutartyje nustatytomis sąlygomis papildomai Draudėjui išduoda žaliąją kortą. 
 
5. DRAUDIKO ĮSIPAREIGOJIMAI 
5.1. Draudikas įsipareigoja per 1 darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, Draudėjui pardavus, 
nurašius arba nebevaldant transporto priemonės ir apie tai informavus Draudiką, paskaičiuoti 
nepanaudotą įmokos likutį ir per 5 darbo dienas, Draudėjui pareikalavus, pervesti į Draudėjo 
atsiskaitomąją sąskaitą, neišskaičiavus administracinių sąnaudų. 
5.2. Draudikas įsipareigoja apdrausti visas Draudėjo transporto priemones pagal pateiktas kainas  
sutarties galiojimo metu. 
5.3. Draudikas įsipareigoja pateikti draudėjui draudimo liudijimus ne vėliau kaip prieš keturias 
dienas iki draudimo apsaugos įsigaliojimo datos. 

  
 
7. KITOS SĄLYGOS 
7.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu 
susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš 
šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, 
sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 
7.2. Sutartis įsigalioja nuo 2019.04.01 (numatoma data). Sutarties terminas – 12 (dvylika) 
mėnesių, bet ne trumpiau nei paskutinio draudimo poliso galiojimo terminas. Sutartis baigiasi 
pasibaigus visų draudimo polisų laikotarpiui. Sutartis abiejų šalių sutarimu gali būti pratęsta 
vieną kartą ne ilgesniam vienų metų laikotarpiui laikotarpiui. 
7.3. Transporto priemonės bus draudžiamos skirtingomis datomis, pasibaigus šiuo metu 
galiojantiems draudimo polisams. Pirmųjų transporto priemonių draudimo data – 2019.04.01.  
7.4. Jei kuri nors Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal šią 
Sutartį, ji pažeidžia Sutartį: Vienai Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę: 
7.4.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 
7.4.2. nutraukti Sutartį; 
7.4.3. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus. 
7.5. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia: 
7.5.1. Draudėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Draudiką ne 
mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo dienos. 
Šiuo atveju Draudėjui grąžinama sumokėta draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpį, neatskaičius Sutarties sudarymo ir vykdymo administracinių išlaidų. 
7.5.2 Draudikas, prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų įspėjęs Draudėją, turi teisę vienašališkai 
nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 



 

7.5.2.1. kai Draudėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks 
nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos 
Sutarties arba Sutarties dalies, kurią pažeidžia Draudėjas; 
7.5.2.2. kai Draudėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose 
ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
7.5.2.3. dėl kitokių objektyvių, nuo Draudėjo nepriklausančių priežasčių, Draudėjui sutikus. 
7.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su 
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties 
nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti 
galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. 
7.7. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus atvejus bei tvarką.. 
7.8. Draudėjo 2019 m. ... mėn ... d. pirkimo dokumentai (..........) ir Draudiko 2019 m. ....... d. m. ....  
mėn ...  d. pasiūlymai yra neatskiriamos sutarties dalys. 
7.9. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais kiekvienai šaliai po vieną. 
 
8. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 
Draudikas:                                                                           Draudėjas: 
 
 UAB „Ukmergės  autobusų  parkas“ 

Deltuvos g. 33, LT-20126 Ukmergė 
Įm. k. 182770817, PVM. M. k. LT827708113 
A.s. LT054010042900090287 
AB DNB bankas Ukmergės sk., b.k.  40100 
 
 
Direktorius                             Alfonsas  Prabišas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


