NAUDOJIMOSI TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO PREKINIŲ VAGONŲ TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS SISTEMA SUTARTIS
___________________ Nr. _________________
(data)

Vilnius
Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – Paslaugos teikėjas), atstovaujama Krovinių
vežimo direkcijos ___________________________________________________, veikiančio (-čios) pagal
(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

__________________________________, ir _________________________ (toliau – Paslaugos gavėjas),
(įgaliojimo data ir Nr.)

(Paslaugos gavėjo pavadinimas)

atstovaujama ___________________________________________________________, veikiančio (-čios)
(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

pagal _______________________________________, kiekviena atskirai vadinama šalimi, o kartu šalimis,
(įmonės įstatai/įgaliojimo data ir Nr.)

sudaro Naudojimosi Techninio prižiūrėtojo prekinių vagonų techninės priežiūros sistema sutartį (toliau –
Sutartis).
I. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Sutartis reglamentuoja Paslaugos teikėjo ir Paslaugos gavėjo santykius, atsirandančius
Paslaugos teikėjui suteikus Paslaugos gavėjui teisę atlikti prekinių vagonų techninę priežiūrą pagal
Paslaugos teikėjo Techninio prižiūrėtojo prekinių vagonų techninės priežiūros sistemą (toliau – Priežiūros
sistema), Sutartyje numatytomis sąlygomis, ir atsiskaitymo už Paslaugos teikėjo pagal Sutartį suteiktas
paslaugas tvarką.
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
2.1.1. suteikti Paslaugos gavėjui teisę atlikti prekinių vagonų techninę priežiūrą pagal Paslaugos
teikėjo Priežiūros sistemą;
2.1.2. užtikrinti, kad Paslaugos teikėjo taikoma Priežiūros sistema atitinka teisės aktų reikalavimus;
2.1.3. pateikti Paslaugos gavėjui taikomos Priežiūros sistemos aprašo (toliau – Aprašas) ir su juo
susijusių dokumentų (jame paminėtų dokumentų) aktualių redakcijų kopijas (1 priedas);
2.1.4. pateikti Paslaugos gavėjui pripažintų subjektų, kurie gali atlikti prekinių vagonų techninę
priežiūrą, sąrašą (2 priedas);
2.1.5. pagal atskirus susitarimus teikti papildomas paslaugas, susijusias su prekinių vagonų
technine priežiūra;
2.1.6. informuoti Paslaugos gavėją apie Priežiūros sistemos ir su ja susijusių dokumentų
pakeitimus.
2.2. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:
2.2.1. prižiūrėti tik jo nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu valdomus prekinius vagonus;
2.2.2. užtikrinti, kad prekinių vagonų techninė priežiūra būtų atliekama pagal Priežiūros sistemą
Paslaugos teikėjo pripažintuose subjektuose (2 priedas);
2.2.3. pasirašyti sutartis su Paslaugos teikėju ir (arba) Paslaugos teikėjo pripažintais subjektais dėl
planinių remontų prekiniams vagonams atlikimo;
2.2.4. laiku apmokėti už Paslaugos teikėjo jam suteiktą teisę atlikti prekinių vagonų techninę
priežiūrą pagal Paslaugos teikėjo Priežiūros sistemą ir šios teisės palaikymą Sutartyje numatyta tvarka pagal
Paslaugos teikėjo patvirtintą Papildomų paslaugų, susijusių su krovinių vežimu, kainyną PP-LG (toliau –
Kainynas PP-LG);
2.2.5. neperduoti teisės atlikti prekinių vagonų techninės priežiūros pagal Paslaugos teikėjo
Priežiūros sistemą ir neatskleisti Aprašo turinio bei šios Sutarties sąlygų tretiesiems asmenims.
III. PASLAUGŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA
3.1. Už Paslaugos teikėjo pagal šią Sutartį suteiktas paslaugas Paslaugos gavėjas moka Paslaugos
teikėjui pagal galiojančiame Kainyne PP-LG nurodytus įkainius. Kainynas PP-LG skelbiamas Paslaugos
teikėjo interneto tinklalapyje www.litrail.lt.
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3.2. Paslaugos gavėjas per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties pasirašymo už Paslaugos teikėjo jam
suteiktą teisę atlikti prekinių vagonų techninę priežiūrą pagal Paslaugos teikėjo Priežiūros sistemą į šios
Sutarties IX skyriuje nurodytą Paslaugos teikėjo banko sąskaitą perveda galiojančiame Kainyne
PP-LG
nustatytą vienkartinį mokestį pagal Paslaugos teikėjo išrašytą ir iš domeno litrail.lt jam el. paštu
_______________ išsiustą pdf formato elektroninę PVM sąskaitą faktūrą.
3.3. Už teisės atlikti prekinių vagonų techninę priežiūrą pagal Paslaugos teikėjo Priežiūros sistemą
palaikymą, kurio įkainiai nustatyti galiojančiame Kainyne PP-LG, Paslaugos gavėjui vieną kartą per mėnesį
Paslaugos teikėjas išrašo ir iš domeno litrail.lt jam el. paštu, nurodytu Sutarties 3.2 punkte, išsiunčia pdf
formato elektroninę PVM sąskaitą faktūrą. Mokestis už šiame punkte nurodytos paslaugos teikimą
pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kada buvo pasirašyta Sutartis. Jei šiame punkte nurodyta paslauga
teikiama ne visą mėnesį, mokestis už šiame punkte nurodytą paslaugą skaičiuojamas proporcingai dienų
skaičiui.
3.4. Už teisės atlikti prekinių vagonų techninę priežiūrą pagal Paslaugos teikėjo Priežiūros sistemą
palaikymą išrašytoje elektroninėje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą ne vėliau kaip per 7
kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos faktūros išsiuntimo el. paštu dienos Paslaugos gavėjas turi pervesti į
šios Sutarties IX skyriuje nurodytą Paslaugos teikėjo banko sąskaitą.
3.5. Elektroninė PVM sąskaita faktūra, išsiųsta el. paštu, šalių susitarimu laikoma originalia PVM
sąskaita faktūra, popierinės PVM sąskaitos faktūros nebus siunčiamos.
3.6. Jei Paslaugos gavėjas pagal sudarytą Sutartį neatlieka prekinių vagonų techninės priežiūros
pagal Paslaugos teikėjo Priežiūros sistemą, vienkartinis mokestis, nurodytas Sutarties 3.2 punkte,
negrąžinamas.
3.7. Delspinigiai, numatyti šios Sutarties 5.3 punkte, pagal pateiktą sąskaitą turi būti sumokėti ne
vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo delspinigių sąskaitos originalo išsiuntimo 3.2 punkte nurodytu el.
paštu dienos. Jei pinigai už pagal Sutartį Paslaugos teikėjo suteiktas paslaugas įplaukia kitą dieną po
Sutarties 3.2, 3.4 punktuose numatyto termino pabaigos, delspinigiai neskaičiuojami. Jeigu galutinė
atsiskaitymo data sutampa su banko, kuriame yra Paslaugos teikėjo atsiskaitomoji sąskaita, ne darbo diena,
tai galutinė atsiskaitymo data perkeliama į pirmąją po to einančią banko darbo dieną.
3.8. Jei per 15 kalendorinių dienų nuo elektroninės PVM sąskaitos faktūros išsiuntimo el. paštu
dienos Paslaugos gavėjas visiškai neatsiskaito su Paslaugos teikėju už suteiktą Paslaugą arba Paslaugos
gavėjas turi įsiskolinimą Paslaugos teikėjui, kylantį iš bet kokio kito sandorio, Paslaugos teikėjas gali
vienašališkai nutraukti Paslaugos teikimą.
3.9. Jeigu Paslaugos gavėjas yra skolingas Paslaugos teikėjui už pagal Sutartį suteiktas paslaugas,
Paslaugos teikėjas visas Paslaugos gavėjo įmokas pirmiausiai užskaito susidariusiai skolai ir tik po to
priskaičiuotiems delspinigiams padengti.
3.10. Paslaugos teikėjo pagal Sutartį suteiktos paslaugos apmokestinama Lietuvos Respublikos
pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka.
3.11. Nutraukus šią Sutartį jos galiojimo terminui nepasibaigus arba pagal vienos iš Sutarties šalių
pageidavimą, šalys pasirašo Skolų suderinimo aktą.
IV. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
4.1. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių,
kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio
šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo
atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms“.
4.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą dėl
nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo
tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo dienos, raštu pranešti kitai šaliai apie šias aplinkybes ir jų įtaką
Sutarties įvykdymui, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, įvykdymo terminą, jeigu
aplinkybė dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti yra laikina. Pranešimo reikalaujama ir tuo atveju, kai
išnyksta įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, nevykdymo pagrindai. Jei šalis per 3 (tris) dienas nuo tokių
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aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo ar šių aplinkybių išnykimo dienos nepraneša apie tai kitai šaliai, tai
nepranešusi šalis privalo atlyginti dėl nepranešimo atsiradusius nuostolius.
4.3. Šalių įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių
egzistavimo laikotarpiui. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, bet kuri iš
šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą šalį prieš 5 (penkias) dienas.
V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Sutarties šalys už šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
5.2. Paslaugos gavėjas atsako už šios Sutarties 2.2 punkte numatytų įsipareigojimų nevykdymą, taip
pat padengia visas dėl jo kaltės atsiradusias Paslaugos teikėjo išlaidas ir atlygina visą žalą Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.3. Neatsiskaitęs už Paslaugos teikėjo pagal Sutartį suteiktas paslaugas per šios Sutarties 3.2, 3.4
punktuose nurodytą terminą, Paslaugos gavėjas moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos
sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.
5.4. Vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, abi šalys vadovaujasi šia Sutartimi. Spręsdamos visus
šioje Sutartyje neaptartus klausimus – Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.
VI. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
6.1. Šalys pasižada imtis visų priemonių, kad šios Sutarties įsipareigojimai būtų įvykdyti laiku ir
tinkamai. Sutarties galiojimo metu iškilę nesutarimai sprendžiami derybomis.
6.2. Jeigu šalims nepavyksta išspręsti ginčo derybomis, jis nagrinėjamas Lietuvos Respublikos
teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
VII. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS
7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai.
7.2. Kiekviena iš šalių turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą šalį prieš 15
(penkiolika) kalendorinių dienų. Tuo atveju, jei Paslaugos gavėjas pažeidžia Sutarties sąlygas, Paslaugos
teikėjas turi teisę nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs Paslaugos gavėją prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.
7.3. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas, apie tai raštu įspėjęs
Paslaugos gavėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Paslaugos gavėjas, nesutikdamas su Paslaugos
teikėjo vienašališkai pakeistomis Sutarties sąlygomis, turi teisę nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs
Paslaugos teikėją prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.
7.4. Jeigu Paslaugos teikėjui ar Paslaugos gavėjui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
panaikinamas techninio prižiūrėtojo saugos sertifikato galiojimas, tai nuo tos dienos galios netenka ir
Sutartis.
VIII. KITOS SĄLYGOS
8.1. Mokesčiai už Paslaugos teikėjo pagal Sutartį suteiktas paslaugas apskaičiuojami pagal paslaugų
suteikimo dieną galiojančius įkainius.
8.2. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę keisti šioje Sutartyje numatytų paslaugų įkainius, apie tai
viešai paskelbęs Paslaugos teikėjo internetinės svetainės www.litrail.lt skiltyje Verslui / Krovinių vežimas /
Krovinių vežimo dokumentai / Krovinių vežimo tarifai, prieš 15 kalendorinių dienų iki įkainių pakeitimo.
Informacija apie pakeitimus taip pat talpinama Paslaugos teikėjo IS „e.Krovinys“.
8.3. Pasikeitus Sutarties 3.2 punkte ir IX skyriuje nurodytiems šalių rekvizitams, šalys privalo apie
padarytus pakeitimus informuoti viena kitą raštu (atsiųsti faksu, el. paštu arba paštu). Gautas šalių
pranešimas yra neatskiriama Sutarties dalis, jis laikomas šios Sutarties priedu.
8.4.
Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jeigu jie pateikti raštu ir yra
abiejų šalių pasirašyti, išskyrus rekvizitų pakeitimą 8.3 punkte numatytais atvejais, kuomet pakanka
vienašališko pranešimo bei paslaugų įkainių pakeitimą pagal 8.2 punktą, apie kurį Paslaugos teikėjas
paskelbia viešai.
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8.5. Paslaugos gavėjas patvirtina, kad vykdydamas šią Sutartį veikia kaip Lietuvos Respublikos
apmokestinamasis asmuo per savo buveinę Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo prasme ir vykdo ekonominę veiklą (prekių ir/arba paslaugų pardavimus).
8.6. Paslaugos gavėjas pareiškia, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio ir
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymų nuostatomis, jis nėra laikomas asocijuotu
(susijusiu) su Paslaugos teikėju.
arba
(8.6. Paslaugos gavėjas pareiškia, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio ir
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymų nuostatomis, jis yra laikomas asocijuotu
(susijusiu) su Paslaugos teikėju.)
8.7. Paslaugos gavėjas pareiškia, kad jam yra žinoma ir suprantama, jog Paslaugos teikėjas, suteikęs
Paslaugos gavėjui teisę atlikti prekinių vagonų techninę priežiūrą pagal Paslaugos teikėjo Priežiūros
sistemą, netampa Paslaugos gavėjui nuosavybės teise priklausančių prekinių vagonų techniniu prižiūrėtoju.
8.8. Jeigu Paslaugos gavėjui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sustabdomas
techninio prižiūrėtojo saugos sertifikato galiojimas, tai nuo tos dienos Paslaugos teikėjas gali vienašališkai
nutraukti pagal Sutartį teikiamų paslaugų teikimą be įspėjimo.
8.9. Apie techninio prižiūrėtojo saugos sertifikato galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo
panaikinimą ir jo galiojimo panaikinimą šalis privalo informuoti kitą šalį raštu.
8.10. Pasikeitus įstatymams arba kitiems norminiams dokumentams bei Paslaugos teikėjo Priežiūros
sistemai, šalys privalo atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygas.
8.11. Jeigu atsiranda priežasčių ar kliūčių, dėl kurių viena iš šalių negali vykdyti sutartinių
įsipareigojimų, apie tai šalis turi raštu informuoti kitą šalį bei nurodyti priežastis.
8.12. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną
egzempliorių kiekvienai šaliai.
8.13. Šios Sutarties neatskiriamos dalys yra šie priedai:
1 priedas. Techninio prižiūrėtojo prekinių vagonų techninės priežiūros sistemos aprašas;
2 priedas. Pripažintų subjektų, kurie gali atlikti prekinių vagonų techninę priežiūrą, sąrašas.
IX. ŠALIŲ REKVIZITAI
Paslaugos teikėjas
AB „Lietuvos geležinkeliai“
Įmonės kodas 110053842
PVM mokėtojo kodas LT100538411
Įregistruota Juridinių asmenų registre
Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius,
Lietuvos Respublika
Kontaktiniai duomenys:
Krovinių vežimo direkcija
Tel. (8 5) 269 27 45
Faks. (8 5) 269 27 19
El. paštas cargo@litrail.lt
Banko rekvizitai:
AB SEB bankas
Sąskaita LT 057044060003994565
Krovinių vežimo direkcijos
__________________________

__________________________

(atstovo pareigos)

______________________
(atstovo vardas, pavardė, parašas)

Paslaugos gavėjas
______________________
Įmonės kodas ___________
PVM mokėtojo kodas
Įregistruota Juridinių asmenų registre
Įmonės juridinis adresas
______________________
Įmonės adresas korespondencijai
______________________
Kontaktiniai duomenys:
Tel. __________________
Faks. _________________
El. paštas ______________________
Banko rekvizitai:
_______________________________
_______________________________

(atstovo pareigos)

A.V.

______________________
(atstovo vardas, pavardė, parašas)

A.V.

