
SUTARTIS Nr. 2021/09/15
2021 m. rugsėjis 15 d.

Vilnius

……………. - (toliau vadinama – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus ……..., veikiančios pagal įstatus, ir
UAB „Dallis“, (toliau vadinama – Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Virginijaus Kukalio, sudarėme šią
sutartį.

1.  Susitarimo objektas

Vykdytojas įsipareigoja bet kuriuo paros metu ( visą parą) Užsakovui teikti keleivių vežimo ir lengvo krovinio
pervežimo paslaugas (toliau- paslaugos), pagal Užsakovo užsakymus iškviečiant automobilius skambučiu,
mobiliąja aplikacija, internetu, o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai suteiktas paslaugas atsiskaityti šioje
sutartyje nurodytomis sąlygomis.

2.  Šalių teisės ir pareigos
2.1. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1. Priimti iš Užsakovo užsakymus aptarnavimui/iškvietimus šiais būdais:
● Skambučiu - (+370) 52 444 777;
● Skambučiu - (+370) 6 777 7777;
● Skambučiu -1424 (visuose mobiliuose tinkluose);
● Mobiliąja aplikacija - etransport.lt
● Internetu - https://www.1424.lt

2.1.2. Gavęs iškvietimą, atvykti į Užsakovo nurodytą vietą ne vėliau kaip per 30 minučių Vilniaus miesto
ribose.

2.1.3. Tuo atveju, jei transportavimo metu transporto priemonė sugenda, Vykdytojas įsipareigoja 30 minučių
laikotarpyje surasti kitą transporto priemonę, kuri tinkamai įvykdytų paslaugą.

2.1.4. Jeigu Užsakovo darbuotojai, atvykus transporto priemonei neįšeina ar neįsėda į nurodytą transporto
priemonę, Vykdytojas įsipareigoja  3 darbo dienų laikotarpyje pranešti Užsakovo kontaktiniam asmeniui apie
tokį atvejį. Pakartotiniai tokie atvejai yra laikomi netinkamu Sutarties sąlygų vykdymu ir gali būti vienašališku
Sutarties nutraukimo pagrindu.

2.1.5. Vykdytojo personalas (vairuotojas), teikdamas paslaugas, užtikrina saugos darbe, priešgaisrinės
saugos, aplinkos apsaugos bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, taikomų teikiant paslaugas, laikymąsi.

2.1.6. Vykdytojo personalas (vairuotojas) užtikrina, kad automobilis ir vairuotojas turi visus reikiamus
dokumentus, leidimus bei tinkamus apskaitos prietaisus, privalomus Užsakovo paslaugoms teikti.

2.2. Užsakovas įsipareigoja:

2.2.1. Užsakymą, transporto paslaugai pateikti 2.1.1. punkte nurodytais būdais, nurodydamas tikslų adresą,
kuriuo turi atvykti transporto priemonė. Ši Sutartis taikoma tik tiems Užsakovo darbuotojams, kurių telefonų
numeriai, iš kurių jie kviečiasi Vykdytojo paslaugas yra įtraukti į Užsakovo įmonės sisteminę
bazę. Darbuotojai, kurių telefonų numeriai nėra įtraukti į Užsakovo įmonės sisteminę bazę už kelionę gali
atsiskaityti tik grynaisiais pinigais.

2.2.2. Naudotis Vykdytojo paslaugomis tik darbuotojų ir lengvo krovinio pervežimui. Taip pat Užsakovas gali
naudotis Vykdytojo paslaugomis įmonės svečių pervežimui.

2.2.3. Kelionės pradžioje darbuotojas Vykdytojo vairuotoją privalo įspėti, kokiu būdu bus atsiskaitoma už
paslaugą – grynaisiais ar įmonės apmokamais (elektroniniais) pinigais.  Taip pat Užsakovo
darbuotojas aptaria jam tinkamiausią/ optimaliausią važiavimo maršrutą su Vykdytojo vairuotoju arba
vairuotojas veža keleivį greičiausiu ir/ arba trumpiausiu maršrutu. Šalys susitaria, kad pretenzijų dėl
darbuotojo pasirinkto kelionės maršruto viena kitai nereiškia.

2.2.4. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, atsiskaityti su Vykdytoju už suteiktas paslaugas gavus
atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą .



2.2.5.  Išsikvietus automobilį, išeiti tokiu laiku, kokį jam nurodo Vykdytojo informacinis pranešimas, bei įlipti į
tam užsakymui priskirtą automobilį. Užsakovui  neišėjus nurodytu laiku, Vykdytojas turi teisę iš nurodyto
adreso išvažiuoti prastovėjęs nurodytoje vietoje 10 minučių. Vykdytojo vairuotojas gali atsisakyti vežti
Užsakovo darbuotoją (-us), jeigu Užsakovo darbuotojas(-ai) elgiasi nepagarbiai, įžeidinėja Vykdytojo
personalą, yra apsvaigę nuo alkoholinių ar psichiką veikiančių medžiagų ar dėl kitų panašių priežasčių.

3.  Paslaugų kaina
3.1. Vykdytojo paslaugų tarifai:

Lengvojo automobilio iki 4 keleivių
Įsėdimas 0,65 €
Nuvažiuoto kelio mieste 0,55 € / 1 km
Nuvažiuoto kelio užmiestyje 0,80 € / 1 km
Minimalus važiavimo mokestis 2,00 €
Prastova ( Skaičiuojama, kai automobilis su keleiviu
stovi arba rieda iki 10km/h. ) 0,17 € / 1 min

Laukimo mokestis ( Skaičiuojamas, kai automobilis
atvyksta į iškvietimo vietą ir pralaukia 10min ) 0,17 € / 1 min

Nuvažiuoto kelio mieste / užmiestyje Šventiniu periodu 0,80 € / 1 km

Mikroautobuso (Autobusiuko) nuo 5 iki 6 keleivių
Įsėdimas 0,91 €
Nuvažiuoto kelio mieste 0,77 € / 1 km
Nuvažiuoto kelio užmiestyje 1,12 € / 1 km
Minimalus važiavimo mokestis 6,00 €
Prastova ( Skaičiuojama, kai automobilis su keleiviu
stovi arba rieda iki 10km/h. ) 0,24 € / 1 min

Laukimo mokestis ( Skaičiuojamas, kai automobilis
atvyksta į iškvietimo vietą ir pralaukia 10min ) 0,24 € / 1 min

Nuvažiuoto kelio mieste /užmiestyje Šventiniu periodu 1,12 € / 1 km

Automobilio rezervavimas prieš 30 min. ir anksčiau
Laukimo mokestis ( Skaičiuojamas, kai keleivis vėluoja į
išankstinę rezervaciją ) 0,17 € / 1 min

Iki 4 keleivių minimalus važiavimo mokestis 5,00 €
Iki 6 keleivių minimalus važiavimo mokestis 6,00 €
Pasitikimas oro uoste ne šventiniu periodu 10€

3.2. Tarifų kainos nurodytos be PVM.

3.3. Kaina už kelionę gali kisti priklausomai nuo užsakymų piko laiko, nakties metu, savaitgalį ir švenčių
dienomis.

3.4. Jei kainų baziniai tarifai keistųsi dėl kitų priežasčių, Vykdytojas įspėja Užsakovą prieš 2 darbo dienas.

4.  Atsiskaitymo sąlygos
4.1. Pasibaigus kelionei, Užsakovo keleivis įsitikina, kad kelionė yra užbaigta ir atsiskaitymas įvykdytas.

4.2. Užsakovui nustačius, jog Vykdytojo kelionės sumoje, nurodyti tarifai, neatitinka nurodytų punkte 3.1.,
Vykdytojas per 14 kalendorinių dienų nuo Užsakovo informavimo, privalo rasti bendrą kompromisą arba
grąžinti permokėtą kelionės sumą Užsakovui.

4.3. Užsakovas apmoka Vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą einamojo mėnesio gale arba sekančio
mėnesio pradžioje, kurią privalo apmokėti ne vėliau kaip per 14 (keturioliką) dienų nuo PVM sąskaitos –
faktūros išrašymo dienos.  Šalys susitaria, kad PVM sąskaitos- faktūros siunčiamos nurodytu elektroniniu



paštu. Užsakovas, gavęs PVM sąskaitą- faktūrą el. paštu patvirtina apie jos gavimą. Nepatvirtinus PVM
sąskaitos- faktūros gavimo, PVM sąskaita- faktūra išsiunčiama pakartotinai el. paštu ir laikoma, kad įteikta
tinkamai sekančią darbo dieną.

4.4. Už kiekvieną uždelstą dieną mokėti Užsakovas moka 0,1 ( viena dešimtoji ) proc. delspinigių Vykdytojui.
Delspinigiai skaičiuojami nuo visos PVM sąskaitos- faktūros išrašytos sumos ir nuo tos dienos, nuo kurios
prievolė turėjo būti įvykdyta iki prievolės įvykdymo dienos.

5.  Sutarties galiojimas, keitimas, nutraukimas
5.1. Sutartis įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo 15 d. ir galioja neterminuotai.

5.2. Ši sutartis gali būti nutraukta bet kurios šalies iniciatyva, vienašališkai, įspėjus apie tai raštu kitą šalį
prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, arba šalių bendru susitarimu.

5.3. Ši sutartis taip pat gali būti nutraukta Užsakovo, vienašališkai, Vykdytojui nevykdant ar netinkamai
vykdant šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Sutartis nutraukiama nuo Užsakovo pranešime nurodytos
datos įspėjant Vykdytoją prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.
5.4. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad
tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti bei užkirsti kelio šių
aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Nenugalimos jėgos aplinkybėmis
suprantamos taip, kaip jos nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str.

6.  Baigiamosios nuostatos
6.1 Dėl galimai netinkamos paslaugų kokybės ir/ ar sprendžiant kitus klausimus susijusius su paslaugų
kokybe ar paslaugos atlikimu- Užsakovas kreipiasi į Vykdytojo administracijos kompetentingą asmenį arba
elektroniniu paštu personalas@1424.lt .

6.2. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius šios Sutarties pagrindu ir neaptartus jos sąlygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

6.3. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę, sutartis galioja Lietuvos
Respublikos teritorijoje.

6.4. Šalys susitaria, kad visi su šia Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, aiškinimo, pažeidimo, nutraukimo ar
negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos, nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Jeigu susitarimo nepavyksta
pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus. Šalys susitaria, kad teisminio ginčo atveju teismo vieta bus Vilniaus miestas.

6.5. Ši Sutartis surašyta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais, egzemplioriais – Užsakovui ir Vykdytojui po
vieną sutarties egzempliorių.

6.6. Pasikeitus įmonės arba banko rekvizitams šalys privalo informuoti vieną kitą raštiškai per 3 darbo
dienas.

6.7. Bet kokie Sutarties pataisymai ir papildymai galioja, išimtiniu atveju, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų šalių
patvirtinti.

Užsakovas Vykdytojas
UAB „Dallis“
Įmonės kodas 302626080
PVM LT100006555419
Adresas : Paribio g. 8, Vilnius;
a.s. LT947044090101255007
Bankas – SEB
El.paštas : personalas@1424.lt
Direktorius  Virginijus Kukalis
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