SUTARTIS
krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais Nr. ________________
Vilnius
2022 m.______________
UAB „Gevara transport“, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktoriaus Kšištof Voišnis,
veikiančio pagal Įstatus, iš vienos pusės, ir
, toliau vadinama Vežėju, atstovaujama
veikiančio pagal
, iš kitos pusės, sudarė šią sutartį dėl:
1. Sutarties dalykas
1.1. Vežėjas įsipareigoja teikti tarptautinio krovinių vežimo keliais paslaugas pagal Užsakovo paraišką, o
Užsakovas įsipareigoja sumokėti už Vežėjo paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Vežimas pagal šią sutartį vykdomas pagal „Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos“
(CMR), „Tarptautinės konvencijos dėl pavojingų krovinių vežimo keliais“ (ADR), Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso, Kelių transporto kodekso sąlygomis ir kitų galiojančių teisės aktų normomis.
2.2. Kiekvienam kroviniui, vežamam vienoje transporto priemonėje, surašomas Užsakymas ir krovinio
važtaraštis (CMR).
2.3. Užsakymai, pateikti Užsakovo rašytine forma tiesiogiai Vežėjui arba kitų ryšių priemonių pagalba
(faksu arba elektroniniu paštu, su Užsakovo parašu bei antspaudu), yra neatskiriama šios sutarties dalimi.
Konkretaus krovinio vežimo sutartis yra sudaryta tik tuo atveju, kai gautas Užsakovo Užsakymo rašytinis
Vežėjo patvirtinimas arba Vežėjas konkliudentiniais veiksmais pradeda vykdyti Užsakymą.
3. Užsakovo įsipareigojimai
3.1. Užakovas pateikia Vežėjui Užsakymą kiekvieno krovinio vežimui ne vėliau, nei prieš 1 darbo dieną
iki pakrovimo dienos, jei konkrečiu atveju šalys nesusitarė kitaip.
3.2. Užsakyme Užsakovas turi nurodyti informaciją apie krovinio savybes ir jo gabenimo sąlygas (svorį,
išmatavimus, laikymo sąlygas, pervežimo sąlygas, Vežėjo paslaugų kainą ir t.t.), reikalingą Vežėjui jo
įsipareigojimų vykdymui pagal šią Sutartį.
3.3. Užsakovas įsipareigoja organizuoti pakrovimą ir iškrovimą, taip pat krovinio muitinį įforminimą
pervežimo metu.
3.4. Užsakovas įsipareigoja laiku sumokėti už tinkamai suteiktas pervežimo paslaugas, jei kroviniai buvo
pristatyti laiku, be pažeidimų, be trūkumo, laikantis visų šios Sutarties ir paraiškos sąlygų.
Užsakovas suteikia vežėjui 12 000 km garantiją. Sutarta kaina X eur už kilometrą. Šveicarijoje už
kiekviena nuvažiuota kilometrą, užsakovas papildomai sumoka X eur.
Tunelius, keltus, muitinės deklaracijas apmoka užsakovas.
3.5. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visus protingus ir pagrįstus Vežėjo reikalavimus, susijusius su
krovinio išdėstymu ir tvirtinimu transporto priemonėje. Jei krovinio siuntėjas atsisako vykdyti tokius
reikalavimus, Vežėjas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą raštu ir neišvykti iš pakrovimo vietos
negavęs rašytinio Užsakovo sutikimo.
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3.6 Užsakovas įsipareigoja laiku informuoti Vežėją apie sąlygų, nurodytų krovinio vežimo Užsakyme,
pasikeitimus (krovinio pristatymo adreso keitimas, maršruto pasikeitimai ir t.t.).
4. Vežėjo įsipareigojimai
4.1. Be jokių išlygų atlikti pervežimus pagal Užsakovo pateiktus Užsakymus, taip pat visus Užsakovo
nurodymus, susijusius su šios sutarties ar konkretaus Užsakymo atlikimu.
4.2. Pakrovimui pateikti tik techniškai tvarkingas, švarias, be pašalinių kvapų, hermetiškai sandarias,
krovinio pervežimo ir tvirtinimo įranga (min: 20 tvirtinimo diržų, 40 apsauginių kampų, du rulonus
kilimelių) įrengtas transporto priemones, atitinkančias Užsakovo Užsakyme nurodytus reikalavimus.
Užtikrinti, kad transporto priemonės vairuotojas turėtų visus vežėjo dokumentus, reikalingus pervežimo
užsakymui atlikti – licencijas, kelialapius ir kt., o transporto priemonės ir jų techninė būklė atitiktų tų šalių
reikalavimus, per kurių teritorijas vyks krovinio transportavimas.
4.3. Nedelsiant informuoti Užsakovą apie priverstinį transporto priemonių vėlavimą kelyje, eismo įvykius
ir kitas nenumatytas aplinkybes, trukdančias laiku pristatyti krovinį, ne vėliau kaip įvykio dieną.
4.4. Turėti galiojančią Vežėjo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, laiku mokėti draudimo įmokas ir,
atsižvelgiant į krovinių vežimo maršrutą, visus leidimus, sutikimus ar kitokio pobūdžio dokumentus,
kuriuos Vežėjas privalo turėti tinkamai vykdydamas šią sutartį. Vežėjas prieš pradedamas vykdyti šią
sutartį, privalo pateikti Užsakovui CMR draudimo polisą ne mažesnei negu 250 000 eur sumai.
4.5. Vežėjas privalo dalyvauti pakrovime ir patikrinti priimamo transportavimui krovinio kiekį, markiruotę
ir numeraciją, remiantis krovinio lydinčių dokumentų duomenimis, taip pat patikrinti krovinio išorinę
būklę bei pakuotę. Jei vairuotojui draudžiama dalyvauti pakrovime arba dėl tam tikrų kitų priežasčių
negalima patikrinti krovinio kiekio, įvertinti jo išorinę būklę ir pakuotę, Vežėjas privalo nedelsiant
informuoti
apie
tai
Užsakovą
ir neišvykti iš pakrovimo vietos negavęs rašytinio Užsakovo sutikimo. Tokiu atveju palikti pakrovimo vietą
galima tik gavus Užsakovo sutikimą, CMR važtaraštyje padarius atitinkamas atžymas ir Siuntėjui
patvirtinus tokias atžymas. Draudžiama priimti vežti sugadintas prekes, prekes su pažeista pakuote arba
prekes, kurių duomenys nesutikrinti su važtaraštyje nurodytais duomenimis.
Jei pakraunant paaiškėja, kad krovinys ar jo kiekis skiriasi nuo Užsakyme nurodytų duomenų, Vežėjas
privalo nedelsdamas apie tai raštu pranešti Užsakovui ir gauti jo tolesnius rašytinius nurodymus.
Nepranešus Užsakovui iš pakrovimo vietos, visa atsakomybė už galimas klaidas, susijusias su krovinio
pakrovimu (ne tas krovinys ar ne tas jo kiekis, kurio tikisi gavėjas ir pan.) tenka Vežėjui.
4.6. Vežėjas privalo dalyvauti iškrovime ir tikrinti iškrauto krovinio kiekį, jo išorinę būklę ir pakuotę.
Vežėjas, aptikęs bet kokius faktus, susijusius su galimu krovinio ar pakuotės sugadinimu ar trūkumu,
privalo nedelsdamas nutraukti iškrovimą ir skubiai iš įvykio vietos, ne vėliau kaip tą pačią dieną, informuoti
apie tai Užsakovą. Nesilaikant šių nurodymų, apmokėjimas už transportavimo paslaugas gali būti atidėtas,
kol paaiškės žalos priežastis ir dydis.
4.7. Vežėjas įsipareigoja užtikrinti tinkamą vežamo krovinio sutvirtinimą ir išdėstymą transporto
priemonėje. Vežėjas yra įpareigotas skubiai pranešti Užsakovui ir siuntėjui apie netinkamą krovinio
pakrovimą, rizikingus veiksmus, susijusius su krovinio pakrovimu ir (arba) perkrovimu, taip pat apie kitas
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kliūtis, incidentus, veiksmus ar neveikimą, kurie trukdo tinkamai vykdyti Vežėjo įsipareigojimus
numatytus šioje sutartyje. Pateikus pranešimą po įvykio, visa atsakomybė tenka Vežėjui.
5. Atsiskaitymų tvarka
5.1. Mokėjimas už Vežėjo paslaugas atliekamas Eurais, pagal Užsakyme nurodytą Vežėjo paslaugų kainą,
į
jo
atsiskaitomąją
sąskaitą.
Į pervežimo kainą, nurodytą Užsakyme, įskaičiuotos krovinio lydinčių ir muitinės dokumentų tvarkymo
išlaidos, taip pat kitos išlaidos (krovinio patikra, palyda, krovinio pakrovimas / iškrovimas / perkrovimas,
ašių perkrovimas, krovinio tvirtinimas ir kt.).
5.2. Užsakovas įsipareigoja laiku sumokėti už tinkamai atliktą pervežimą (laiku pristatytą, nepažeistą ir
be trūkumų krovinį) per 30 dienų nuo skenuotu CMR kopijų, važtaraščių ir visų kitų krovinį lydinčių
dokumentų su pasienio muitinės antspaudais ir gavėjo atžyma apie krovinio pristatymą, taip pat Vežėjo
sąskaitos faktūros už pervežimo paslaugas, gavimo dienos.
5.3. Banko išlaidas, dokumentų įforminimą ir tvarkymą pervežimų metu apmoka Vežėjas.
5.4. Jei gabenimo metu krovinys buvo sugadintas, pristatytas su trūkumu, pavėluotai ar kaip nors kitaip
buvo pažeista krovinių pervežimo sutartis, Užsakovo rašytiniu pranešimu mokėjimas už pervežimo
paslaugas arba jų dalį, atitinkamą žalos dydžiui, gali būti įskaitytas jo dengimui.
6. Šalių atsakomybės
6.1. Šalys yra atsakingos už savo įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties, taip pat įsipareigojimų,
numatytų CMR Konvencija ir galiojančiuose teisės aktuose, nevykdymą ar netinkamą vykdymą.
6.2. Vežėjas atsako už krovinio praradimą, trūkumą ar sugadinimą nuo jo priėmimo pervežimui iki jo
pristatymo gavėjui, už tinkamą vežamo krovinio sutvirtinimą ir išdėstymą transporto priemonėje,
neutralumą sutartyje nurodytų asmenų atžvilgiu, taip pat už vėlavimą pateikti transporto priemonę į
pakrovimo vietą, ir pristatymo vėlavimą pagal CMR Konvencijos ir šios sutarties sąlygas.
6.3. Užsakovas yra atsakingas už tinkamą savo įsipareigojimų, nurodytų šioje sutartyje ir Užsakymuose,
vykdymą - krovinio pateikimą pakrovimui, muitinės formalumų, muitinės ir krovinį lydinčių dokumentų
suforminimas (jei dokumentus suformina užsakovas).
6.4. Vežėjui, kuris nesilaiko šios sutarties 10.2 punktų, taikoma 5000 eurų dydžio bauda.

7. Kitos sąlygos
7.1. Vežėjas sutinka, kad Užsakovas, vykdydamas šią sutartį, turi teisę perleisti skolą (įsiskolinimą) kitam
(naujam) skolininkui, o šios sutarties pasirašymas, be kita ko, yra išankstinis Vežėjo tokio sutikimo
patvirtinimas.
7.2. Jei atskirame vežimo Užsakyme yra išdėstyti papildomi reikalavimai, nenurodyti šioje Sutartyje, jie
šalims yra privalomi. Jei atskirame vežimo Užsakyme yra nuostatų, kurios prieštarauja šios Sutarties
nuostatoms, pirmenybė teikiama šios Sutarties tekstui.
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8. Ginčų sprendimas
8.1. Visi ginčai, kylantys vykdant šią sutartį, bus sprendžiami pagal CMR Konvenciją ir galiojančius
įstatymus. Ginčai, dėl kurių šalys negali susitarti, nagrinėjami teisme pagal atsakovo buveinės vietą.
9. Nenugalima jėga
9.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už visišką ar dalinį įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą tuo
atveju, jei toks nevykdymas įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (bet kokio pobūdžio karinių veiksmų,
stichinių nelaimių, gaisrų, epidemijų, streikų, valstybės valdžios institucijų veiksmų ir kitų force majeure
aplinkybių, kylančių po Sutarties pasirašymo), tai yra aplinkybių, nepriklausančių nuo Šalių valios, kurių
šalys negalėjo numatyti ar užkirsti tam kelią savo jėgomis.
9.2. Vežėjas ir Užsakovas privalo nedelsdami pranešti vieni kitiems apie nenugalimos jėgos aplinkybes,
bet ne vėliau kaip per 3 dienas nuo nenugalimos jėgos aplinkybių pradžios.

10. Konfidencialumas
10.1. Abi šalys susitaria vykdyti Sutarties sąlygas, laikantis konfidencialumo užtikrinimo principų ir
neatskleisdami tretiesiems asmenims jokios informacijos apie Užsakymuose ar krovinius lydinčiuose
dokumentuose nurodytų sąlygų.
10.2. Vežėjas garantuoja neutralumą krovinio siuntėjo, gavėjo ir Užsakovo kliento atžvilgiu. Visi šios
sutarties ir krovinį lydinčių dokumentų duomenys yra konfidencialūs, o Vežėjas garantuoja, kad šie
duomenys nebus atskleisti tretiesiems asmenims, nesusijusiems su šios sutarties vykdymu.

11. Sutarties galiojimas
11.1. Sutartis galioja nuo sutartyje nurodytos dienos neribotą laiką.
11.2. Šios sutarties galiojimas gali būti nutrauktas rašytiniu vienos iš šalių pareiškimu, pateiktu ne vėliau
kaip prieš mėnesį iki Sutarties nutraukimo dienos.
11.3. Šios sutarties ir pervežimo Užsakymų pasirašymas faksimiliniu ryšiu ar apsikeitimas pasirašytomis
dokumentų kopijomis elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu sutarties ir Užsakymų pasirašymo būdu.
Esant poreikiui, šalys taip pat gali sudaryti šią sutartį dviem originaliais egzemplioriais, po vieną kiekvienai
iš šalių.
11.4. Visi šios Sutarties priedai, įskaitant Užsakymus, yra neatskiriama jos dalimi. Bet kokie šios Sutarties
pakeitimai ar taisymai turi būti padaryti rašytine forma ir pasirašyti abiejų šalių. Visi šios Sutarties ar
Užsakymo pakeitimai ar papildymai, padaryti vienašališkai ir kurių abi šalys nepatvirtino žymomis
(„galioja su pakeitimais“), yra negaliojantys ir nesuteikia šalims jokių teisių ar pareigų. Jei Vežėjas,
patvirtindamas transporto užsakymą, ištaiso pirmines Užsakymo sąlygas, tačiau Užsakovas tokių
pakeitimų raštu nepatvirtino, yra laikoma, kad sutartis įsigaliojo abiem šalims pagal Užsakyme nurodytas
pirmines Šalių suderintas sąlygas.
11.5. Užsakovo pateiktas Užsakymas laikomas Vežėjo priimtu, net jei Vežėjas nepatvirtina jos raštu, tačiau
faktiškai pradeda vykdyti užsakymą (pateikia transporto priemonę pakrovimui, atsiunčia jos valstybinius
numerius ir kt.).
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12. Šalių juridiniai adresai ir parašai
Užsakovas:

Vežėjas:

UAB „Gevara transport“
Įmonės kodas: 302459934
PVM kodas: LT100005030416
Juridinis adresas: Laumių g. 3,
Pašto adresas: Liepkalnio g. 172E,
Vilnius, LT-02121 Литва
Banko rekvizitai:
AB SEB bankas
Atsiskaitomoji sąskaita: A/s
LT257044090100743895
Tel. +370 688 21888
info@gtransport.lt
__________________________________
Direktorius Kšištof Voišnis

Gevara Transport, UAB
Liepkalnio st. 172E

LT-02121 Vilnius, Lithuania
Phone/Fax: +370 688 21888

E-mail: info@gtransport.lt
www.gevara.lt

Company Code: 302459934
VAT: LT100005030416

TRANSPORTO UŽSAKYMAS Nr. _____
(Tarptautinio susisiekimo pobūdžio krovinių pervežimo automobiline transporto priemone sutarties priedas Nr. ____________)

2022 m.___________________ _______ val. ____ min.
Krovinio pavadinimas

Krovinio svoris

Krovinio dydis

Krovinio apimtis (kubatūra)

Reikalavimai transporto priemonei

Pakrovimo adresas

Iškrovimo adresas

Krovinio siuntėjas, kontaktinis asmuo, telefonas

Krovinio gavėjas, kontaktinis asmuo, telefonas

(Siuntimo) muitinė, kontaktinis asmuo, telefonas

(Pristatymo) muitinė, kontaktinis asmuo, telefonas

Pakrovimo data – Pristatymo data

Suderinta pervežimo suma

Kitos krovinio pervežimo sąlygos, krovinio savybės, specialūs leidimai, TIR Carnet ir t.t. (Sutarties 7.1. p.)

Užsakovas

Vežėjas:
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