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TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. _________
20____ m. ____________________ d.
Alytus
I.Sutarties šalys
UAB „Multivanas“, atstovaujama Direktoriaus Vaclovo Karalevičiaus, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Paslaugų
teikėjas)ir____________________________atstovaujama direktoriaus/ės ___________________________, veikiančio pagal
nuostatus, (toliau - Paslaugų gavėjas), bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį ir susitarė dėl tokių sąlygų.
II.Sutarties objektas
1.Keleivių
vežimas
autobusu
pagal
iš
anksto
suderintą
maršrutą:
_________________________________________________________________________________________________.
2.Keleivių paėmimo vieta ______________________________laikas__:___val.
III.Paslaugų kaina ir apmokėjimas
1.Šalys susitaria, kad už autobuso nuomą su vairuotoju Paslaugos gavėjas sumoka___________€ur.
2.Už suteiktas paslaugas Paslaugų gavėjas sumoka Paslaugų teikėjui pagal pastarosios Šalies pateiktą PVM sąskaitą faktūrą
(toliau tekste vadinamą „Sąskaita“). Sąskaitą Paslaugų teikėjas pateikia Paslaugų gavėjui ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo
dienas po paslaugos suteikimo.
3.Mokestį už suteiktas Paslaugas pagal Paslaugų teikėjo pateiktą Sąskaitą Paslaugų gavėjas privalo sumokėti per vieną mėnesį nuo
Sąskaitos gavimo.
IV.Šalių atsakomybė
1.Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
1.1. Teikti Paslaugų gavėjui kokybiškas paslaugas, pagal iš anksto suderintą užsakymą (maršrutą), naudodamas techniškai
tvarkingas autotransporto priemones ir laiku pateikti Sąskaitas apmokėjimui (pagal pageidavimą kartu pateikiami kelionės
dokumentai , patvirtinantys pravažiuotų kilometrų skaičių) už suteiktas Paslaugas.
1.2.Kelionės metu kultūringai aptarnauti keleivius, palaikyti autobuse tvarką ir švarą. Laikytis nurodyto maršruto.
1.3. Dėl autobuso technini kliūčių ar vairuotojo kaltės negalint tęsti kelionės, parūpinti kitą autobusą.
1.4. Laikytis saugaus eismo taisyklių reikalavimų ir neapžeisti vairuotojo darbo ir poilsio rėžimo.
2.Paslaugų gavėjas įsipareigoja:
2.1. Vežti keleivius pagal esamą vietų skaičių autobuse pagal iš anksto suderintą eismo grafiką.
2.2. Nereikalauti, kad vairuotojas pažeistų darbo ir poilsio režimą.
2.3.Užtikrinti autobuso vidaus įrengimų ir inventoriaus saugumą, laikytis

tvarkos ir drausmės kelionės metu, kultūringai
ir saugiai elgtis transporto priemonėje, prisisegti saugos diržus, nevalgyti, negerti, nerūkyti ir elgtis saugiai visais
atžvilgiais.
(ŠIOS KELIONĖS LAIKOTARPIU UŽSAKOVAS YRA ATSAKINGAS, PAGAL VISUS LIETUVOS
RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO REIKALAVIMUS, KELIAMUS KELEIVIAMS)
2.4. Už keleivių vežimą Paslaugų teikėjui sumokėti pateikus sąskaitą faktūrą.
V.Sutarties galiojimas
1.Sutartis įsigalioja nuo momento, kai Sutartį pasirašo abiejų Šalių atstovai.
2.Sutartis galioja iki kol abi šalys vykdo įsipareigojimus.
3.Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo įvykdymo pareigų, atsiradusių pagal šią Sutartį, bet laiku neįvykdytų.
VI.Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai
UAB „Multivanas“,
Pramonės g.18 E, LT-62175, Alytus,
Įmonės kodas 150005759,

________________________________
________________________________
________________________________
Tel. ____________________________

Tel. (8~698) 35391, tel/fax 315-77608
Direktorius ____________

Vaclovas Karalevičius

Direktorius/ė______________________
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