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SANDĖLIAVIMO SUTARTIS
VILNIUS

20........................................ d.

(Įmonės pavadinimas), (įmonės kodas), esanti adresu (buveinės adresas), atstovaujama (nurodomas
vardas, pavardė ir pareigos) veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Sandėlio savininku,
viena šalis,

ir

(Įmonės pavadinimas), (buveinės adresas), (kodas), atstovaujama (nurodomas vardas, pavardė ir
pareigos) veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Prekių savininku antra šalis,

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai vadinami „Šalimi“, sudarė šią sandėliavimo sutartį,
toliau vadinamą „Sutartimi“.

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Sandėlio valdytojas įsipareigoja už atlyginimą saugoti Prekių savininko jam perduotas
prekes ir išsaugotas perduoti nurodytam asmeniui, atlikti prekių priėmimo procedūras, vesti Prekių
savininko sandėlyje saugomų prekių apskaitą bei vykdyti kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Sandėlio valdytojas garantuoja, kad turi visus reikalingus leidimus ir įgaliojimus vykdyti šia Sutartimi
prisiimamus įsipareigojimus. Sandėlio valdytojas įsipareigoja valdyti sandėlį pagal šios Sutarties
nuostatas bei galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.2. Sandėlio valdytojas suteikia sandėlio patalpas, esančias adresu (adresas), atitinkančias tiekiamų į
sandėlį prekių, nurodytų šios Sutarties priede Nr. 1, keliamus sandėliavimo reikalavimus.

2.3. Sandėlio valdytojas prekes laiko vadovaudamasis šia Sutartimi, pateikiamų prekių sandėliavimo
taisyklėmis bei gamintojo ant pakuotės nurodytomis sąlygomis ar pateikiamų prekių sandėliavimo
instrukcija.

2.4. Prekės į sandėlį tiekiamos su sąskaitomis faktūromis arba važtaraščiais pagal pateiktą kainoraštį
(priedas Nr. 1) bei kitais reikalingais transportavimo dokumentais. Prekės pateikiamos originalioje
prekių gamintojo pakuotėje, atitinkančioje prekių saugojimo ir transportavimo reikalavimus.
Kiekvienos prekių serijos kokybė patvirtinama nustatytos formos prekių gamintojų sertifikatais ar
kitais gamintojo pateikiamais dokumentais.

2.5. Prekių savininkas turi teisę duoti nurodymus, susijusius su prekių laikymu, tvarkymu, apskaita, o
Sandėlio valdytojas įsipareigoja laikytis šių nurodymų, išskyrus atvejus, kai jie prieštarauja
galiojantiems teisės aktams ar šiai Sutarčiai.

2.6. Jeigu Prekių savininkas nėra nurodęs kitaip, jo klientams išduodamos mažiausio galiojimo termino
prekės.

3. Prekių sandėliavimas bei priėmimas ir išdavimas

3.1. Prekių savininko prekės sandėliuojamos atskirai nuo kitų prekių.
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3.2. Prekių savininkas prekes į sandėlį tiekia tiesiai iš tiekėjų.

3.3. Į sandėlį Prekių savininkas prekes tiekia pagal prie Sutarties pridedamą kainoraštį (priedas Nr. 1).
Prekių savininkas turi teisę keisti prekių sąrašą ir kainas, įspėjęs Sandėlio valdytoją prieš (terminas)
darbo dienas.

3.4. Sandėlio valdytojas įsipareigoja priimti ir patikrinti gaunamas prekes, patikrindamas prekių kiekį bei
išorinę būklę. Pagal pakavimo lapą tikrinamas gautas palečių kiekis, pagal sąskaitą faktūrą ar
važtaraštį tikrinami atskirų produktų kiekiai, serijos, galiojimo laikai, kainos (pagal priedą Nr. 1). Apie
pastebėtus neatitikimus arba trumpo galiojimo  iki (terminas) mėnesio prekes Sandėlio valdytojas
per (terminas) darbo dienas nuo prekių gavimo informuoja Prekių savininką elektroniniu paštu ar
faksu, pridėdamas detalius įrodymus.

3.5. Kiek ši Sutartis nereglamentuoja kitaip, Sandėlio valdytojas priimdamas prekes į sandėlį vadovaujasi
1995 05 12 Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 681 patvirtintomis Prekių priėmimo taisyklėmis.

3.6. Sandėlio valdytojas visiškai atsako už sandėlyje prekėms padarytą žalą ir netektis.

3.7. Jei žala padaroma vežant prekes į sandėlį dėl netinkamų transportavimo sąlygų ar pan., Sandėlio
valdytojas įsipareigoja surinkti įrodymus ir nedelsiant pateikti juos Prekių savininkui, kad šis turėtų
teisinę galimybę pateikti reikalavimus, susijusius su prekėms padaryta žala.

3.8. Prekių savininkas turi teisę imti gaminių, esančių sandėlyje, pavyzdžius.

3.9. Prekių savininkas suteikia Sandėlio valdytojui informaciją, reikalingą norint pateikti prekes nurodytam
gavėjui, mažiausiai prieš 1 (vieną ) darbo dieną iki užsakymo pateikimo dienos.

3.10. Sąskaitas, važtaraščius ir kitus dokumentus, pagal galiojančius teisės aktus pateikiamus kartu su
prekėmis gavėjams, įformina Sandėlio valdytojas.

3.11. Sandėlio valdytojas organizuoja prekių pakrovimą į pateiktą transporto priemonę.

4. Disponavimas prekėmis

4.1. Visos sandėlyje sandėliuojamos prekės išlieka Prekių savininko nuosavybė, kol jos perduodamos
nurodytam vežėjui. Prekių savininkas turi teisę laisvai disponuoti prekėmis, esančiomis sandėlyje,
nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų.

4.2. Sandėlio valdytojas nedelsiant informuoja Prekių savininką apie bet kokius trečiųjų asmenų
reikalavimus, susijusius su prekėmis.

4.3. Sandėlio valdytojas įsipareigoja vesti prekių atsargų apskaitą. Kiekvienas prekių priėmimas ir
išdavimas registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka bei duomenys apie tai persiunčiami Prekių
savininkui elektronine forma.

5. Kontrolė

5.1. Kiekvienų kalendorinių metų (mėnesis) ir (mėnesis) mėnesį Sandėlio valdytojas kartu su Prekių
savininko atstovu atlieka sandėlio inventorizaciją ir atsiunčia Prekių savininko pasirašytą bei įmonės
spaudu patvirtintą inventorizacijos ataskaitą.

5.2. Prekių savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę, įspėjęs Sandėlio valdytoją ne mažiau kaip prieš 24
(dvidešimt keturias) valandas, Sandėlio valdytojo darbo valandomis, patikrinti sandėlį ar atlikti jo
inventorizaciją.

5.3. Šios Sutarties galiojimo metu ir (terminas) mėnesius po šios Sutarties nutraukimo arba pasibaigimo
Prekių savininkas ir (arba) jo įgalioti tretieji asmenys gali patikrinti visas svarbias finansines sąskaitas
ir kitus Sandėlio valdytojo įrašus, susijusius su prekėmis sandėlyje.

6. Sandėlio valdytojo teikiamos paslaugos
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6.1. Sandėlio valdytojas įsipareigoja užtikrinti:

6.1.1. tiekiamų prekių priėmimą, krovimą, sandėliavimą ir pajamavimą;

6.1.2. tiekiamų prekių surinkimą, sąskaitų išrašymą, krovinį lydinčių dokumentų parengimą,
krovinio paruošimą gabenti;

6.1.3. tikslios ir savalaikės informacijos apie prekių atsargas  priėmimą ir išsiuntimą  pateikimą.

6.2. Bendras saugomų padėklų skaičius pagal šią sutartį sudaro nuo (skaičius) iki (skaičius) vienetų.

6.3. Gaunamų siuntų skaičius pagal šią sutartį sudaro nuo (skaičius) iki (skaičius) vienetų.

6.4. Siunčiamų siuntų skaičius pagal šią sutartį sudaro nuo (skaičius) iki (skaičius) vienetų.

6.5. Už papildomas priimamas ir siunčiamas siuntas Prekių savininkas įsipareigoja mokėti (suma, valiuta).

6.6. Sandėlio valdytojas įsipareigoja teikti papildomas paslaugas:

6.6.1. prekių ir siuntų žymėjimas bei etikečių klijavimas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;

6.6.2. gaminių pavyzdžių ruošimas;

6.6.3. krovinių ruošimas ir pakavimas;

6.6.4. grąžinamų prekių priėmimas.

7. Draudimas

7.1. Sandėlio valdytojas įsipareigoja savo sąskaita apdrausti Prekių savininko prekes sandėlyje nuo gaisro,
vandens, tyčinės trečiųjų asmenų veiklos bei kitų veiksnių, galinčių padaryti žalą prekėms.

7.2. Įvykus draudiminiam įvykiui, Sandėlio valdytojas įsipareigoja savo jėgomis atlikti visus veiksmus,
reikalingus draudiminiam įvykiui įforminti, o iš draudiko gautą draudimo išmoką panaudoti įvykio
padariniams likviduoti. Jeigu dėl Sandėlio valdytojo kaltės draudikas neišmoka išmokos, Sandėlio
valdytojas privalo savo lėšomis pašalinti tokių įvykių padarinius arba atlyginti Prekių savininkui tokių
padarinių pašalinimo išlaidas.

7.3. Draudimo bendrovei pareikalavus Sandėlio valdytojas privalo laiku pateikti reikalingą informaciją,
kartu informuojant Prekių savininką ir pateikiant siunčiamos informacijos kopijas.

8. Atsiskaitymai

8.1. Už šioje Sutartyje numatytas paslaugas Prekių savininkas pagal šios Sutarties priedą Nr. 3 įsipareigoja
mokėti užmokestį nuo metinės apyvartos sumos, bet ne mažiau kaip (suma, valiuta) per metus.

8.2. Sandėlio valdytojas pagal mėnesio ataskaitą Prekių savininkui išrašo sąskaitą iki kito mėnesio 10
(dešimtos) dienos.

8.3. Metų pabaigoje, vadovaujantis šios Sutarties priedu Nr. 3, išrašoma tikslinamoji sąskaita.

8.4. Prekių savininkas įsipareigoja apmokėti pateiktas sąskaitas už suteiktas paslaugas per (terminas)
dienų nuo jų pateikimo dienos.

8.5. Kiti mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo reikalavimo gavimo
dienos.

9. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

9.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki (data arba įvykis).

9.2. Jeigu nė viena Sutarties Šalis nepareiškia noro nutraukti Sutartį prieš (terminas) mėnesius iki jos
galiojimo termino pabaigos, Sutarties galiojimas pratęsiamas 1 (vieneriems) metams. Ši taisyklė bus
taikoma ir visiems tolesniems Sutarties galiojimo metams.
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9.3. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta:

9.3.1. raštišku Šalies pareiškimu ne vėliau kaip prieš (terminas) mėnesius iki numatomos Sutarties
nutraukimo dienos;

9.3.2. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

9.4. Kiekviena Šalis, kai Sutartis nutraukiama dėl kitos Šalies kaltės, turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso numatytais atvejais reikalauti nutraukti Sutartį prieš terminą tik po to, kai ji nusiuntė kitai
Šaliai raštišką įspėjimą apie būtinumą įvykdyti prievolę ar pašalinti pažeidimą per realų terminą,
tačiau šioji Šalis, gavusi tokį įspėjimą, per realų terminą prievolės neįvykdė ar pažeidimų nepašalino.

9.5. Per (terminas) dienų po Sutarties nutraukimo Prekių savininkas pasiima gaminių atsargas arba
Sandėlio valdytojas jas pristato Prekių savininko nurodytam asmeniui Lietuvos Respublikos
teritorijoje. Vieną iš nurodytų būdų pasirenka nukentėjusioji Šalis, kitais Sutarties nutraukimo atvejais
– Prekių savininkas. Prekių atsargų perkėlimo išlaidas apmoka Šalis, dėl kurios kaltės Sutartis
nutraukta anksčiau nustatyto termino.

10. Atsakomybė

10.1. Šalys už šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą privalo atlyginti
kitos Šalies nuostolius teisės aktų nustatyta tvarka.

10.2. Šalis, praleidusi šioje Sutartyje nustatytus mokėjimo terminus, moka kitai Šaliai 0,02% delspinigius
nuo laiku nesumokėtos sumos.

11. Konfidencialumas

11.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja šios Sutarties galiojimo metu ir jai pasibaigus neatskleisti tretiesiems
asmenims informacijos, kuri tapo žinoma šios Sutarties vykdymo metu apie kitą Šalį, jos veiklos
metodus, klientus ir pan., išskyrus atvejus, kai tokią informaciją privaloma pateikti vadovaujantis
galiojančiais teisės aktais.

12. Force majeure

12.1. Sutarties Šalys visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės esant force majeure. Nenugalimos jėgos
aplinkybėms apibūdinti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 1996 m liepos 15 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840 bei kitais teisės aktais.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus turi visas
teises ir galias, kurių reikia siekiant vykdyti šiuo susitarimu prisiimtus įsipareigojimus.

13.2. Tuo atveju, jeigu atskiros šios Sutarties nuostatos pilnai arba iš dalies pažeidžia esančius įstatymus,
yra arba tampa negaliojančios, tai neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui. Jeigu reikalinga, Sutartis
turi būti pakeista teisiškai priimtinu būdu kuo artimiau Šalių pradiniams ketinimams.

13.3. Šios Sutarties sąlygos gali būti keičiamos ar papildomos tik raštišku abiejų Šalių susitarimu.

13.4. Visi priedai, numatyti šioje Sutartyje, nuo Sutarties pasirašymo dienos tampa neatskiriama jos dalimi.

13.5. Teisės ir pareigos pagal šią Sutartį negali būti perduodamos tretiesiems asmenims be raštiško kitos
Šalies sutikimo.

13.6. Bet koks vienos Šalies kitai pagal šią Sutartį pateikiamas pranešimas turi būti atitinkamai pasirašytas
siunčiamos Šalies ir įteiktas adresatui asmeniškai arba nusiųstas registruotu paštu, jeigu ši Sutartis
nenumato kitaip. Pranešimas laikomas gautu įteikimo adresatui momentu. Tas faktas, jog
informuojant Šalį šioje Sutartyje nurodytais būdais, kita Šalis gali teigti, kad informacijos negavo –
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nėra pagrindo teigti, jog informacija nebuvo gauta, nes kiekviena Šalis atsako, kad jos nurodytu
adresu informacijos gavimas turi būti užtikrintas.

13.7. Siekdamos produktyvaus ir geranoriško abipusio bendradarbiavimo, Sutarties Šalys įsipareigoja viena
kitą informuoti raštiškai dėl Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, nurodant, kas (kokie
punktai) nėra vykdomi ar netinkamai vykdomi, kartu nurodant realius terminus, per kuriuos ši
Sutartis turi būti pradėta tinkamai vykdyti.

13.8. Bet kokia šios Sutarties pagrindu kylanti pretenzija ar ginčas turi būti sprendžiami derybų keliu. Šalims
nepavykus taikiai susitarti, ginčas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka perduodamas
spręsti teismui pagal Sandėlio valdytojo buveinės registracijos vietą.

13.9. Ši Sutartis pasirašyta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną įteikiant
kiekvienai Šaliai.

14. Šalių parašai ir rekvizitai

Sandėlio valdytojas: Prekių savininkas:

________________________________ ___________________________________
(pareigos, vardas pavardė, parašas) (pareigos, vardas pavardė, parašas)

A. V. A. V.

http://www.rekvizitai.lt

