
PATVIRTINTA  

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 

generalinio direktoriaus  

                                                                               2020 m. lapkričio 24 d.  

                                                                                     įsakymu Nr. 1-2020-00692                     

  

PAŠTO SIUNTŲ PATEIKIMO Į AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO VALDOMĄ PAŠTO TINKLĄ 

SUTARTIS Nr.  

  

202__ m. _______________ d.  

  

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – Lietuvos paštas), kodas 121215587, registruotos buveinės  

adresas J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, ___________________, veikiančio pagal ________________,   

ir  

_________________ (toliau – Pašto paslaugos teikėjas), kodas _____________, registruotos buveinės 

adresas____________________, atstovaujama _________________, veikiančio pagal ___________,  toliau kartu 

vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai vadinama Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:  

a) Lietuvos paštas valdo pašto tinklą;  

b) Pašto paslaugos teikėjas pageidauja pateikti savo surinktas pašto siuntas į Lietuvos pašto valdomą  

pašto tinklą už Lietuvos pašto nustatytą kainą;  

c) Lietuvos paštas generalinio direktoriaus įsakymu patvirtino Pašto siuntų pateikimo į akcinės  

bendrovės Lietuvos pašto valdomą pašto tinklą bendrąsias sąlygas (toliau – Bendrosios sąlygos);  

Šalys sudaro šią Pašto siuntų pateikimo į akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdomą pašto tinklą sutartį 

(toliau – Sutartis).  

1. Šalys susitaria, kad šios Sutarties galiojimo metu Šalims yra privalomos Bendrosios sąlygos, ir  

garantuoja, kad sąžiningai laikysis Bendrųjų sąlygų reikalavimų.   

2. Pašto paslaugos teikėjas patvirtina, kad, prieš sudarydamas Sutartį, susipažino su Bendrosiomis  

sąlygomis, jos jam yra aiškios, suprantamos, prieštaravimų dėl Bendrųjų sąlygų jis neturi.  

3. Šalys susitaria, kad Pašto paslaugos teikėjo apmokėjimas už pagal Sutartį Lietuvos pašto suteikiamas  

paslaugas yra užtikrinamas Lietuvos Respublikoje registruoto banko garantija sumai, ne mažesnei kaip Pašto 

paslaugos teikėjui per du mėnesius Lietuvos pašto pagal Sutartį suteiktų paslaugų kaina (su PVM) – suma skaičiais 

(suma žodžiais)*. Šalims pasirašius Sutartį, Pašto paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų 

privalo pateikti banko garantiją nurodomai sumai. Paslaugų teikimas pagal Sutartį pradedamas tik Pašto paslaugos 

teikėjui įvykdžius šiame Sutarties punkte nustatytą reikalavimą.  

4. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu faktinė per du mėnesius Lietuvos pašto pagal Sutartį Pašto  

paslaugos teikėjui suteiktų paslaugų kaina viršija banko garantijos sumą, Pašto paslaugos teikėjas, Lietuvos paštui 

pareikalavus, įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos pateikti 

Lietuvos paštui naują banko garantiją, kurios suma atitiktų  faktinę per du mėnesius Lietuvos pašto pagal Sutartį 

Pašto paslaugos teikėjui sutiktų paslaugų kainą. Banko garantijos suma turi būti ne mažesnė nei faktinė per du 

mėnesius Lietuvos pašto pagal Sutartį Pašto paslaugos teikėjui suteiktų paslaugų kaina visą Sutarties galiojimo 

laikotarpį, Lietuvos paštas šio reikalavimo vykdymą tikrina kiekvieną kalendorinį mėnesį ir sprendžia dėl garantijos 

sumos pakankamumo. Tuo atveju, jeigu Pašto paslaugos teikėjas neįvykdo šio Sutarties punkto reikalavimo, 

paslaugų teikimas, be atskiro įspėjimo, pasibaigus šiame Sutarties punkte nustatytam terminui banko garantijos 

sumai padidinti, yra stabdomas iki Pašto paslaugos teikėjas įvykdys šiame punkte nustatytą reikalavimą.  

5. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Pašto paslaugos teikėjas neatsiskaito (vėluoja atsiskaityti) su 

Lietuvos paštu už jo pagal Sutartį suteiktas paslaugas, Lietuvos paštas pasinaudoja banko garantija Pašto paslaugos 

teikėjo mokėtinai sumai padengti. Tuo atveju, jeigu banko garantijos sumos nepakanka Pašto paslaugos teikėjo už 

pagal Sutartį Lietuvos pašto suteiktas paslaugas mokėtinai sumai padengti, Pašto paslaugos teikėjas privalo 

sumokėti Lietuvos paštui trūkstamą sumą. Šiame Sutarties punkte nurodomu atveju paslaugų pagal Sutartį teikimas 

Pašto paslaugos teikėjui yra stabdomas be atskiro įspėjimo, iki Pašto paslaugos teikėjas pateiks naują banko 

garantiją bei, jeigu banko garantijos sumos nepakako Pašto paslaugos teikėjo mokėtinai sumai padengti, sumokės 

Lietuvos paštui trūkstamą sumą.  

6. Sutarties pasibaigimo atveju Lietuvos paštas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tos  



dienos, kai Pašto paslaugos teikėjas visiškai atsiskaito su Lietuvos paštu už iki Sutarties pasibaigimo pagal Sutartį 

suteiktas paslaugas, grąžina Pašto paslaugos teikėjui banko garantiją. Tuo atveju, jeigu Pašto paslaugos teikėjas 

neatsiskaito (vėluoja atsiskaityti) su Lietuvos paštu už jo pagal Sutartį suteiktas paslaugas, Lietuvos paštas 

pasinaudoja banko garantija. Tuo atveju, jeigu banko garantijos sumos nepakanka Pašto paslaugos teikėjo už pagal  

Sutartį Lietuvos pašto suteiktas paslaugas mokėtinai sumai padengti, Pašto paslaugos teikėjas privalo sumokėti 

Lietuvos paštui trūkstamą sumą.  

7. Sutartyje nurodoma banko garantija – tai mokėjimo garantija, užtikrinanti Lietuvos paštui  

apmokėjimą už suteiktas paslaugas. Banko garantija turi galioti ne trumpiau kaip 3 kalendorinius mėnesius, tačiau 

apmokėjimų įvykdymas turi būti užtikrinamas banko garantija visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Banko garantija 

negali numatyti kitų dokumentų, nei PVM sąskaitos faktūros, pateikimą kaip įrodymus, kad Lietuvos paštas įvykdė 

savo sutartinius įsipareigojimus, o Pašto paslaugos teikėjas nesumokėjo už tai.  

8. Šalys susitaria, kad už Sutarties vykdymą bus atsakingi ir Bendrosiose sąlygose numatytas  

susirašinėjimas vyks tarp:  

8.1. iš Lietuvos pašto pusės: darbuotojas, tel., faksas, el. paštas, bendras el. paštas;  

8.2. iš Pašto paslaugos teikėjo pusės: darbuotojas, tel., faksas, el. paštas, bendras el. paštas;  

9. Ši sutartis įsigalioja nuo ____________________.  

10. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po vieną tenka  

kiekvienai Šaliai.  

  

Lietuvos paštas  

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas  

J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius  

Tel. (8 700) 55 400, faks. (8 5) 216 3204 Juridinio 

asmens kodas 121215587  

PVM mokėtojo kodas LT212155811  

A. s. LT71 7044 0600 0018 7388  

AB SEB bankas  

  

  

  

  

_______________________________  

                                                          A.V.  

* nurodoma banko garantijos suma  

  

Pašto paslaugos teikėjas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______________________________  

                                                       A. V.                       

  


