
UAB „FORE LOGISTICS“ 

BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS/SUTARTIS 

1.Sutarties dalykas 

1.1.Klientas paveda, o Ekspeditorius už atlyginimą įsipareigoja Kliento lėšomis suteikti 
Klientui krovinio gabenimo organizavimo paslaugas ir atlikti kitus su tuo susijusius 
veiksmus. 

2.Šalių teisės ir pareigos 

2.1.Ekspeditorius: 

2.1.1.Atlieka visus veiksmus, susijusius su krovinio gabenimu ar (ir) gabenimo 
organizavimu pagal iš anksto su Klientu sutartas sąlygas; 

2.1.2.Informuoja Klientą apie krovinio buvimo vietą visame krovinio gabenimo 
maršrute; 

2.1.3. Tarpininkauja apdraudžiant Kliento krovinį, jei dėl to papildomai susitarta; 

2.1.4.Vykdo Sutarties 2.2.5. punkte numatytas Kliento instrukcijas; 

2.1.5.Turi teisę vienašališkai nustatyti užmokesčio mokėjimo tvarką, jei Klientas 
pažeidžia šią sutartį; 

2.1.6.Turi teisę sulaikyti krovinį, jei Klientas laiku neįvykdo piniginės prievolės; 

2.1.7.Atlygina Klientui žalą, atsiradusią dėl šios sutarties nevykdymo ar netinkamo 
vykdymo. Jeigu ši sutartis buvo pažeista dėl to, kad buvo neįvykdyta ar netinkamai 
įvykdyta vežimo sutartis, tai Ekspeditoriaus atsakomybė Klientui nustatoma pagal tas 
pačias taisykles, pagal kurias Ekspeditoriui atsako vežėjas. 

2.2.Klientas: 

2.2.1.Pateikia Ekspeditoriui dokumentus ir informaciją apie krovinio savybes ir jo 
gabenimo sąlygas, taip pat kitą informaciją, reikalingą Ekspeditoriui jo 
įsipareigojimams pagal šią sutartį tinkamai įvykdyti;  

2.2.2.Užtikrina, kad krovinys tinkamai paruoštas, supakuotas, įtvirtintas, išskyrus 
atvejus, kai tai pavedama Ekspeditoriui; 

2.2.3.Sumoka Ekspeditoriui Šalių sutartą užmokestį už krovinio gabenimą ar (ir) 
gabenimo organizavimą;  

2.2.4.Šios sutarties 3 p. nustatyta tvarka atlygina papildomas pagrįstas Ekspeditoriaus 
išlaidas, atsiradusias vykdant šią sutartį, tokias kaip, tačiau neapsiribojant, konteinerių 
laikymas uoste ilgiau nemokamo termino, konteinerio naudojimas ilgiau nemokamo 
termino, autotransporto priemonės užlaikymas pakraunant/iškraunant ilgiau 
nemokamo termino, papildomos muitinės procedūros; 

2.2.5.Pateikia Ekspeditoriui greitai gendančių krovinių ir krovinių, dėl kurių ypatingų 
savybių gali atsirasti žala kitam kroviniui, žmonėms ar aplinkai, sandėliavimo, krovos, 
gabenimo bei saugojimo instrukcijas; 

2.2.6.Atsako už krovinio dokumentuose pateiktų duomenų teisingumą ir atlygina 
nuostolius, kuriuos patyrė Ekspeditorius dėl to, kad Klientas pateikė netinkamus, 
neteisingus ar ne visus dokumentus ar informaciją; 

2.2.7.Laiku nepateikęs krovinio ar nepanaudojęs pateiktų konteinerių ar transporto 
priemonių, moka Ekspeditoriui 100 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną ar 
nepanaudotą konteinerį, ar transporto priemonę, išskyrus jei tai įvyko dėl nenugalimos 
jėgos, krovinių vežimo nutraukimo ar apribojimo tam tikrais maršrutais transporto 



įstatymų nustatyta tvarka ar kitais transporto kodeksų ar kitų įstatymų numatytais 
atvejais; 

2.2.8.Atlygina išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pagal šią sutartį 
pareiškimu, skolos administravimo, išieškojimo bei su šiais veiksmais susijusias 
išlaidas. 

3. Mokėjimo sąlygos ir tvarka 

3.1.Užmokesčio už paslaugas dydis nustatomas užsakyme, kuris yra neatskiriama šios 
sutarties dalis. 

3.2.Užmokesčio mokėjimo tvarka nustatoma sutarties priede kiek šios tvarkos nenustato ši 
sutartis. 

3.3.Užmokestis už paslaugas mokamas pavedimu į Ekspeditoriaus nurodytą banko 
sąskaitą. Visi banko mokesčiai tenka Klientui. 

3.4.Užmokestis yra sumokėtas nuo pinigų į Ekspeditoriaus nurodytą sąskaitą patekimo 
momento. 

3.5.Laiku nesumokėjęs, Klientas moka 0,1 % laiku nesumokėtos sumos dydžio palūkanas 
už kiekvieną pradelstą dieną. Palūkanos yra minimalūs Ekspeditoriaus nuostoliai. 

3.6.Klientas, patekęs pretenziją ar reikalavimą atlyginti nuostolius, neturi teisės pilnai ar 
dalinai sustabdyti atsiskaitymo už suteiktas paslaugas. 

3.7.Piniginės prievolės neįvykdymas nustatytu terminu yra esminis sutarties pažeidimas. 

4.Konfidencialumas 

4.1.Konfidenciali informacija yra informacija ir (arba) duomenys apie sutarties Šalį, 
turinti (turintys) potencialią komercinę vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys:  

4.1.1.Esamus, buvusius bei potencialius investuotojus, partnerius, atstovus, tiekėjus, 
klientus, kitus susijusius su Šalimi asmenis; 

4.1.2.Teisinę, finansinę ar kitokią Šalies ir (arba) 4.1.1. punkte nurodytų asmenų 
padėtį;  

4.1.3.Sutartis, sutarčių sąlygas, svarstymus dėl sandorių sudarymo, derybas, 
ketinimus, planus, strategijas, turtą, įvykdytus ir neįvykdytus įsipareigojimus, 
ataskaitas, tyrimus;  

4.1.4.Rinkodarą, vadybą, personalą, paslaugų ir produktų kainas, kainų struktūrą, 
paslaugų teikimo ir kitos veiklos metodus.  

4.2.Šalys naudoja Konfidencialią informaciją tik šios sutarties tikslais bei teisės norminių 
aktų numatytais atvejais.  

4.3.Šalis neatskleidžia ir (arba) neperduoda tretiesiems asmenims kitos Šalies 
Konfidencialios informacijos be kitos Šalies sutikimo raštu. 

4.4.Šalis imasi tinkamų priemonių išsaugoti kitos Šalies Konfidencialios informacijos 
slaptumą ir apsaugoti šią informaciją nuo neteisėto tvarkymo. 

5.Kitos sąlygos 

5.1.Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o neišsprendus – 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

  

 


