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KROVINIO VEŽIMO SUTARTIS

201.....................................

VILNIUS

(pavadinimas), atstovaujama ................................................................................., veikiančio pagal
......................................................................, toliau vadinama Užsakovu, ir (pavadinimas), atstovaujama
.............................................................................................., veikiančio pagal
........................................................................................., toliau vadinama Vežėju (toliau kartu vadinamos Šalimis,
o kiekviena atskirai – Šalimi), sudarė šią vežimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Vežėjas įsipareigoja priimti krovinį iš Užsakovo (siuntėjo) sandėlio, esančio ..................

.........................................................................................................................., ir nugabenti į paskirties vietą bei
išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o Užsakovas (siuntėjas) įsipareigoja sumokėti Vežėjui
nustatytą užmokestį. Krovinio apimtis, sudėtis ir gabenimo pobūdis nurodomas transporto važtaraščiuose,
parengtuose kiekvienai krovinio siuntai atskirai.

II. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Užsakovas įsipareigoja:
2.1. Krovinį sutarties 1 punkte nurodytoje vietoje pakrauti į Vežėjo transportą. Atskiros krovinio siuntos

dydis negali būti mažesnis kaip ........... t (................................... tonos).
2.2. Parengti krovinio siuntas ir paraiškas joms gabenti, laikantis šios Sutarties 3.1 punkte nustatyto

termino bei grafiko, pateikto šios Sutarties priede.
2.3. Ruošiant krovinį siuntai ir paraiškas joms vežti, laikytis šių krovinio formavimo kriterijų, apimčių ir

terminų:
2.3.1. (pagal pagrindinius krovinio gavėjus (krovinių paskyrimo vietas));
2.3.2. (pagal laikotarpius: kas ketvirtį, mėnesį, dekadą, savaitę iki nustatyto termino);
2.3.3. (pagal krovinio apimtis atitinkamais matavimo vienetais, svarbiais transporto priemonių talpai ir

pajėgumui panaudoti).
2.4. Pateikti Vežėjui dokumentus ir kitokią informaciją apie krovinio savybes, jo vežimo sąlygas, taip pat

kitą būtiną informaciją, kad Vežėjas galėtų tinkamai įvykdyti savo prievoles.
2.5. Apmokėti krovinio (siuntos) vežimą pagal Vežėjo transporto paslaugų tarifus, taikomus to

laikotarpio krovinių transportavimui. Užsakovas 30 proc. vežimo kainos sumoka avansu, likusią dalį – per 15
(penkiolika) dienų po užsakymo įvykdymo.

III. VEŽĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
3. Vežėjas įsipareigoja:
3.1. Pateikti Užsakovui transporto priemones (transporto rūšys ir talpa) krovinio paraiškoje nurodytu

terminu (paraiškoje nurodytas terminas negali būti ankstesnis kaip 1 (viena) darbo diena nuo paraiškos
pateikimo dienos) arba krovinio grafike nurodytu terminu.

3.2. Pristatyti krovinį (atskirą siuntą) į paskyrimo vietą (punktą) ir perduoti krovinio gavėjui per
(terminas) nuo (krovinio perdavimo Vežėjui ar nuo krovinio išsiuntimo iš Užsakovo nurodytos vietos). Krovinio
paskyrimo vieta nurodoma krovinio paraiškoje pagal Sutarties 4 punkto sąlygas.

3.3. Vežėjas turi teisę sulaikyti krovinį, jeigu negauna numatyto (viso ar dalies) apmokėjimo iki
(nurodomas terminas ar įvykis, iki kurio Užsakovas turi pervesti apmokėjimą Vežėjui).

IV. KROVINIŲ SIUNTŲ PATEIKIMAS GABENTI, PAKROVIMAS IR PAKUOTĖ

4. Užsakovo paraiška transporto priemonėms yra kartu ir raštiškas pranešimas apie krovinio (siuntos)
parengimą išsiųsti Vežėjo transportu. Paraiška pateikiama Vežėjui pasirašytinai arba išsiunčiama elektroninėmis
ryšio priemonėmis. Paraiškoje turi būti nurodyta:

- vežimo sutarties numeris;
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- Užsakovo (t. y. siuntėjo) ir gavėjo pavadinimai ir adresai;
- galutinio punkto pavadinimas ir adresas;
- prekių pavadinimas;
- prekių kiekis;
- siuntos bruto ir neto svoris;
- plombų numeriai ir ženklai (jei krovinį plombuoja gamintojas ar Užsakovas),
- ypatingi krovinio matmenys (jei krovinys yra nestandartinio dydžio) ir krovinio tvirtinimo schema;
- kiti duomenys.
5. Paraiška laikoma Vežėjo priimta, kai Užsakovas gauna Vežėjo patvirtinimą pasirašytinai arba

elektroninėmis ryšio priemonėmis.
6. Krovinio (siuntos) pateikimas į krovinio išsiuntimo (pakrovimo) vietą (punktą) atliekamas Užsakovo

jėgomis, lėšomis ir priemonėmis.
7. Krovinio pakrovimą į Vežėjo (nurodoma transporto rūšis) transporto priemones atlieka (Užsakovas,

siuntėjas ar Vežėjas) pagal tai transporto rūšiai keliamus reikalavimus ir taisykles.
8. Užsakovo kroviniai (siuntos) išvežami ne vėliau kaip per ............... dienų nuo pakrovimo dienos arba

pagal grafiką, pateiktą šios Sutarties priede.
9. Prekių pakuotė turi užtikrinti prekių saugumą vežant (transporto rūšis), perkraunant ir laikant

(nurodomos ypatingos laikymo sąlygos: po atviru dangumi, nešildomose patalpose, priešgaisrinė apsauga ir kt.)
bei veikiant išoriniams atmosferos veiksniams.

10. Prekės turi būti įpakuotos (dėžėse, paketuose, maišuose, statinėse ar kitaip, taros medžiagos,
konstrukcijos, matmenų, talpos ypatumai, prekių vienetų skaičius taroje, įtvirtinimo, įrišimo būdai).

11. Dėžės, paketai, konteineriai plombuojami (Užsakovo, gamintojo arba Vežėjo) plombomis. Plombos
turi būti aiškios ir ryškios, numeriai įskaitomi. Plombų numeriai įrašomi į transporto važtaraščio dokumentus,
kurie išsiunčiami krovinio gavėjui, taip pat pažymimi krovinių įpakavimo lapuose.

V. ATSAKOMYBĖ
12. Vežėjas atsako:

12.1. už transporto priemonių kiekio ir tipo parinkimą ir pateikimą kroviniams gabenti pagal paraišką,
pateiktą grafiką ar nustatytu laiku;

12.2. už krovinio priėmimą laiku, jo saugumą kelyje, išskyrus tuos atvejus, kai krovinį lydi Užsakovo ar
gavėjo atstovai;

12.3. už transporto priemonę, jos tinkamumą gabenti krovinį ir būklę;
12.4. už krovinio (siuntos) pristatymą krovinio gavėjui nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku.
13. Užsakovas atsako:
13.1. už tinkamą krovinio įpakavimą, ženklinimą ir pateikimą išsiuntimo vietoje;
13.2. už tinkamai ir laiku atliktą siuntos dokumentų įforminimą, licencijų, leidimų, kvotų gavimą ir Vežėjo

bei gavėjo informavimą, paraiškos pateikimą;
13.3. už saugias ir patogias transporto privažiavimo ir krovinio pakrovimo sąlygas;
13.4. už saugų ir tinkamą krovinio pakrovimą laiku į Vežėjo transportą (jei tai atlieka pagal Sutartį

Vežėjas, atsakomybė tenka Vežėjui).
14. Krovinio žuvimo rizika nuo krovinio išsiuntimo iki paskyrimo vietos, jei tai nesusiję su Vežėjo kalte,

tenka (Užsakovui, Vežėjui ar krovinio gavėjui).
15. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šios Sutarties Šalys atsako Lietuvos Respublikos

teisės aktų nustatyta tvarka.
16. Krovinys gabenimo metu (draudžiamas, nedraudžiamas). (Jei draudžiamas, kas ir kieno naudai

draudžia, į kokią kainą įeina draudimo įmokos, kokiomis Incoterms sąlygomis krovinys patenka gavėjui).
17. Vežėjas savo prievolėms įvykdyti turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis. Vežėjas atsako Užsakovui

už trečiųjų asmenų veiksmus.

VI. NEPAPRASTOSIOS APLINKYBĖS
18. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl

nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato LR
civilinis kodeksas.

19. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau
kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą
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Sutarties Šalį. Šalis privalo pateikti valstybės įgaliotų įstaigų išduotą pažymą apie force majeure sąlygų buvimą.
Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos arba valstybės įgaliotos įstaigos pažymos
nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės
dėl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.

20. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali
nutraukti sutartį.

VII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
21. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki 20..... m. .......................... ......... d.
22. Šalis turi teisę pirma laiko nutraukti šią sutartį Šalių susitarimu, raštu įspėjusi apie tai antrąją

Sutarties Šalį prieš 1 (vieną) mėn., išskyrus Sutarties 23 punkto numatytus atvejus.
23. Vežėjas negali vienašališkai nutraukti Sutarties, jei Užsakovas yra pateikęs paraišką ir parengęs

prekes išsiųsti. Užsakovas negali vienašališkai nutraukti Sutarties, kai išsiuntė paraišką ar Vežėjas nebaigė vykdyti
nustatytu Sutartyje laiku ar terminu ankstesnės paraiškos.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu

būdu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos
bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.

25. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: vienas Užsakovui, kitas Vežėjui. Šalys pasirašo kiekviename
Sutarties lape.

26. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius abiejų Šalių
įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.

27. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka
galioti.

28. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai arba
siunčiant paštu ar faksu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas trečią
darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai
įmonei.

29. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties Šalys įsipareigoja
apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.

30. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IX. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas Vežėjas
(Pavadinimas) (Pavadinimas)
(Buveinės adresas) (Buveinės adresas)
(Telefonas, faksas) (Telefonas, faksas)
(Įmonės kodas) (Įmonės kodas)
(PVM mokėtojo kodas) (PVM mokėtojo kodas)
(Sąskaita) (Sąskaita)

______________________________
(Pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

______________________________
(Pareigos, vardas ir pavardė, parašas)
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