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TRANSPORTO PRIEMONĖS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. _______ 

 
20__-__-__ 

 
AB ,,Šiaulių energija”, juridinio asmens kodas 245358580, registruota adresu Pramonės g. 10, 

Šiauliai, (toliau – Pardavėjas)  atstovaujama ____, veikiančio pagal _______, ir  
_______, juridinio asmens kodas ________ (toliau - Pirkėjas),  registruota adresu _______, toliau 

sutartyje abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šią transporto priemonės 
pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi.  
 
 
1. SUTARTIES DALYKAS 
1.1. Pardavėjas 20__-__-__ vykdė elektroninį aukcioną Nr. ______ (toliau – Aukcionas) dėl automobilio 
_____ (toliau – Turtas) pardavimo.  
1.2. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje ir elektroniniame aukcione Nr. ______ numatytomis 
sąlygomis parduoti Pirkėjui Turtą: 
1.2.1. ______, valstybinis Nr. ______, registracijos liudijimo Nr. ______, 
1.3. Šia sutartimi Pirkėjas įsipareigoja priimti Turtą ir sumokėti už jį Pardavėjui Sutartyje nurodytomis 
kainomis ir terminu. 
1.4. Sutartis sudaryta su Pirkėju, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu perkant Sutartyje nurodytą Turtą 
aukciono būdu.  
1.5. Pirkėjas neturi teisės atšaukti aukcione pateikto savo pasiūlymo. 
 
2. TURTO KAINA IR ATSISKAITYMAS 
2.1. Turto, nurodyto 1.2.1 punkte kaina be PVM: ______Eur (skaičius žodžiu), PVM (__ proc.) – ______Eur 
(skaičius žodžiu), iš viso su PVM – ______ Eur (skaičius žodžiu). 
2.1.1. Pirkėjas sumokėjo ______ Eur (skaičius žodžiu) garantinį įnašą, kuris įskaitomas kaip dalies visos Turto 
kainos sumokėjimas; 
2.1.2. Visą Turto kainą su PVM ______ Eur (skaičius žodžiu) Pirkėjas sumokėjo prieš sudarant šią Sutartį 
pavedimu į AB „Šiaulių energija“, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT35 7180 0000 0346 7599, esančią AB Šiaulių 
bankas, banko kodas 71800.  
2.2. Turto kaina negali būti keičiama. 
2.3. Visi atsiskaitymai pagal Sutartį atliekami eurais. 
2.4. Mokėjimo dokumentuose būtina nurodyti Turto duomenis: t. y. valstybinį numerį, markę, modelį, kitus 
identifikuojančius duomenis. 
 
3.  TURTO KOKYBĖ  
3.1. Turtui jokia Pardavėjo garantija nesuteikiama.   
3.2. Pirkėjas pareiškia ir patvirtina kad, prieš sudarydamas Sutartį, jis apžiūrėjo Turtą, įvertino jo faktinę būklę 
ir kokybę, ir patvirtina, kad dėl Turto faktinės būklės, komplektacijos ir kokybės jokių pretenzijų Pardavėjui 
jis neturi ir ateityje neturės, ir nereikš.  
 
4. NUOSAVYBĖS TEISĖS PERDAVIMAS IR TURTO REGISTRAVIMAS  
4.1. Nuosavybės teisė į Turtą, atsakomybė, susijusi su Turto naudojimu, taip pat Turto atsitiktinio 
praradimo/sugadinimo rizika pereina Pirkėjui, Šalims pasirašius Turto perdavimo-priėmimo aktą.  
4.2. Turto ir jo dokumentų perdavimas Pirkėjui įforminamas perdavimo-priėmimo aktu. Pirkėjo ir Pardavėjo 
arba jų tinkamai įgaliotų atstovų pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
Jeigu Pirkėjui pagal Sutartį priskaičiuojama bauda,  Pardavėjas  turi teisę  neperduoti Turto, kol Pirkėjas 
nesumoka Pardavėjui priskaičiuotos baudos.   
4.3. Pasirašius Turto perdavimo-priėmimo aktą visa atsakomybė už Turto naudojimą iki jo išregistravimo ir 
perregistravimo Pirkėjo vardu tenka Pirkėjui. 
4.4. Turtą Pirkėjas privalo atsiimti savo lėšomis ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų po Sutarties ir Turto 
perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Jei Pirkėjas laiku neįvykdo šios pareigos, už Turto saugojimą 
Pardavėjui jis privalo mokėti po 20,00 Eur (dvidešimt eurų) už kiekvieną pradelstą dieną. 
4.5. Šalims pasirašius perdavimo-priėmimo aktą, Pirkėjas įsipareigoja pagal Pardavėjo išduotą įgaliojimą 
išregistruoti Turtą atitinkamame registre Lietuvos Respublikoje, kuriame Turtas yra įregistruotas, ir įregistruoti 
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Turtą viešajame (valstybiniame) registre ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo nuosavybės teisės į Turtą 
įgijimo dienos. Visos Turto išregistravimo, įregistravimo ir/ar registravimo duomenų keitimo išlaidos tenka 
Pirkėjui. Jei Pirkėjas laiku neįvykdo šios pareigos, Pardavėjas įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo sumokėti 20,00 
Eur (dvidešimties eurų) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną.   
4.6. Jeigu Turto registravimui, išregistravimui ir/ar perregistravimui (registravimo duomenų pakeitimui) 
taikomos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintos Motorinių  transporto  priemonių  
ir jų priekabų registravimo taisyklės ir Pirkėjas per Sutarties 4.5 punkte numatytą terminą neišregistruoja Turto 
ir/ar nepakeičia Turto registravimo duomenų, Pardavėjas praėjus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) dienų po Turto 
nuosavybės teisės perėjimo Pirkėjui, kreipsis į atitinkamą registro įstaigą ir deklaruos, kad Turtas yra parduotas 
Pirkėjui. Tokiu atveju Pardavėjas įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo ne tik sumokėti 4.5 punkte nurodytą baudą, 
bet ir atlyginti nuostolius, susijusius su Turto pardavimo deklaravimu (dokumentų parengimo, transporto 
išlaidos, deklaravimo mokestis ir pan.).   
4.7. Jeigu Pirkėjas ketina pagal Sutartį įsigytą Turtą išvežti už Europos Sąjungos ribų, jis įsipareigoja savo 
lėšomis ir jėgomis atlikti visus su Turto deklaravimu ir pateikimu muitiniam įforminimui susijusius veiksmus. 
Tokiu atveju Turto perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas tik po to, kai Pirkėjas pateikia Pardavėjui tinkamai 
įformintą muitinės deklaraciją.  
 
5. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 
5.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių 
– nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų 
vykdymui. 
5.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę 
Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė arba turėjo atsižvelgti, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios 
aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 
privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų 
būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force 
majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti Paslaugų, Šalis neturi reikiamų 
finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
5.3. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 4 
(keturioms) savaitėms dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako. 
5.4. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840  ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 
m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ar juos pakeičiančių teises aktų nustatyta tvarka. 
 
6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią Sutartį 
įvykdymo. 
6.2. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja, jei yra 
sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais ir antspaudais (jei numatyta steigimo dokumentuose).  
6.3. Sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais ir taip pat Šalių susitarimu.   
6.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį pranešęs apie tai Pirkėjui prieš 5 
(penkias) kalendorines dienas, jeigu:    
6.4.1. Pirkėjas Sutartyje nustatytais terminais neatsiima Turto. Nutraukus Sutartį šiame punkte nurodytu atveju 
Pirkėjo sumokėtas garantinis įnašas nėra grąžinamas. Iš grąžintinos Pirkėjui likusios Turto kainos Pardavėjas 
turi teisę išskaičiuoti netesybas už Turto saugojimą  pagal Sutarties 4.4 punktą.  
6.5. Nutraukus Sutartį 6.4.1. punkte nurodytu atveju, Pardavėjas turi teisę Turtą parduoti kitam pirkėjui, o 
Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjui su Turto pardavimu kitam pirkėjui susijusias pagrįstas išlaidas, taip pat 
sumokėti kainų skirtumą, jeigu Turtas bus parduotas už mažesnę kainą negu ta, kuri nurodyta šioje Sutartyje.   
6.6. Įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas pradedamas skaičiuoti nuo įspėjimo gavimo dienos. 
Įspėjimas apie nutraukimą laikomas kitos Šalies gautu: jo gavimo ar perdavimo dieną, kai  jis įteikiamas 
registruotu paštu ar per kurjerį, arba po 4 (keturių) dienų nuo įspėjimo išsiuntimo dienos, siunčiant  jį Sutartyje 
nurodytais kitos Šalies rekvizitais.  
6.7. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  
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6.8. Šalys patvirtina, kad visos šios Sutarties sąlygos buvo aptartos individualiai, nei ši Sutartis, nei bet kuri 
atskira jos sąlyga negali būti laikoma nepagrįstai suteikiančia kitai Šaliai perdėtą pranašumą, Šalys viena kitai 
atskleidė visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės šiai Sutarčiai sudaryti. 
6.9. Šalys patvirtina, kad su sutarties sąlygomis gerai susipažino, jos Šalims yra aiškios, suprantamos ir 
priimtinos. Šalys pareiškia, kad šią Sutartį pasirašo laisvu apsisprendimu ir valia, be apgaulės, prievartos ar 
spaudimo, dėl kurio Šalys būtų priverstos sudaryti šią sutartį. Šalys pareiškia, kad sutartis sudaroma 
nepažeidžiant ir neturint tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, ji sudaryta vadovaujantis 
sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, o šalys viena kitai yra atskleidusios visas šios sutarties 
sudarymo aplinkybes. 
6.10. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties ir/ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, sprendžiami 
Šalių derybomis. Jeigu Šalys kilusių ginčų ar nesutarimų negali išspręsti derybomis, jie vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos įstatymais sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.  
6.11. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš 
Šalių.  

 
7. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS 

 
PARDAVĖJAS                        PIRKĖJAS 
AB „Šiaulių energija” 
Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai    
Tel. (8 41)  59 12 00 
Faksas: (8 41)  54 03 07 
A. s. Nr. LT35 7180 0000 0346 7599 
AB Šiaulių bankas, b. k. 71800 
PVM mokėtojo kodas LT453585811    
Juridinio asmens kodas 245358580                 
Įmonės registravimo pažymėjimo Nr. AB-97-120     
info@senergija.lt  
www.senergija.lt    
                             

 
 
 
 
 

  
               
___________________________                                 ___________________________                                     
 


