__________ Naudojimosi IS „e. Krovinys“ internete sutarties Nr. _____________
data

priedas

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE NAUDOJIMOSI INFORMACINE SISTEMA „E.KROVINYS“
INTERNETE SUTARTIES
_____________________ Nr. SPP (TDS-ISK)-_____
(data)

Vilnius
Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LG), atstovaujama Krovinių vežimo
direkcijos Traukinių dokumentų tvarkymo skyriaus vadovės Tatjanos Vitkauskaitės, veikiančios
pagal 2017-12-19 Įgaliojimą Nr. ĮG-565, ir
______________________________________________ (toliau – Klientas), atstovaujama (s)
(Kliento pavadinimas)
_______________________________________, veikiančio pagal _______________________,
(atstovo pareigos, vardas, pavardė)
kiekviena atskirai vadinama šalimi, o kartu šalimis, sudaro šį papildomą susitarimą prie
_____________________ Naudojimosi informacine sistema „e.Krovinys“ internete sutarties
Nr. _______________ dėl elektroninio parašo panaudojimo pasirašant elektroninius dokumentus
informacinėje sistemoje „e.Krovinys“ (toliau – Papildomas susitarimas). Papildomas susitarimas
yra neatsiejama šalių sudarytos Naudojimosi informacine sistema „e.Krovinys“ internete
sutarties (toliau – Sutartis) ir nuostatų „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ elektroninių dokumentų
valdymo, rengiant važtos ir (arba) kitus elektroninius dokumentus informacinėse sistemose
„Krovinys“ ir „e.Krovinys“ pasirašant juos elektroniniu parašu“ (toliau – Nuostatai) dalis.
Šalys susitaria:
1.
Organizuojant Klientui nuosavybės teise priklausančių ar kitaip jų disponavime
esančių krovinių ir tuščių vagonų vežimą, vagonų varymą bei kitų papildomų paslaugų teikimą
naudojantis informacinės sistemos „e.Krovinys“ priemonėmis keistis elektroniniais dokumentais,
pasirašytais elektroniniu parašu.
2. Elektroninių dokumentų, pasirašytų elektroniniu parašu, mainus vykdys naudojantis
LG informacinės sistemos „e.Krovinys“ priemonėmis. Šalys pareiškia, kad yra susipažinusios su
elektroninių dokumentų mainus reglamentuojančiais LG patvirtintais Nuostatais ir šio
Papildomo susitarimo pasirašymo metu galiojančiomis tvarkų aprašų (toliau – Tvarkos aprašai)
sąlygomis. Šalys žino, jog Nuostatai ir tvarkos aprašai yra pateikti informacinės sistemos
„e.Krovinys“ Pranešimų modulyje.
3. Šalys įsipareigoja elektroninių dokumentų mainų vykdymo metu besąlygiškai
vadovautis Nuostatų bei šio Papildomo susitarimo pasirašymo metu galiojusių Tvarkų aprašų
sąlygomis, naudotis teisėmis ir vykdyti įsipareigojimus, kurie yra juose išvardinti.
4. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama
Nuostatų ir Sutarties dalis. Pratęsus Sutarties galiojimo terminus, automatiškai galioja ir šis
Papildomas susitarimas. Jeigu, kaip yra numatyta Nuostatuose, sustabdomas arba nutraukiamas
šis Papildomas susitarimas, tai nedaro įtakos Sutarties sąlygoms, pareigoms ir teisėms. Nustojus
galioti Sutarčiai, Papildomas susitarimas, kaip neatskiriama Sutarties dalis, taip pat nustoja
galioti nuo Sutarties nutraukimo momento ar termino pabaigos.
5. Šis Papildomas susitarimas gali būti nutrauktas šalių susitarimu arba pagal vienos iš
šalių raštišką pareiškimą, apie tai įspėjus kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika)
kalendorinių dienų.
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6. Pasirašydamos šį Papildomą susitarimą Šalys patvirtina, kad yra susipažinusios ir
sutinka besąlygiškai vadovautis Nuostatų reikalavimais, o taip pat yra atsakingos už savo
darbuotojų, dalyvaujančių elektroninių dokumentų mainuose, veiksmus.
7. Įsigaliojus Papildomam susitarimui, Klientas įpareigojamas pateikti LG įgaliotų
atsakingų asmenų, kuriems suteikiama teisė Kliento vardu pasirašyti elektroninius dokumentus,
sąrašą arba įgaliojimus bei nuolat informuoti LG apie šio sąrašo pakeitimus.
8. Papildomas susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, po 1 kiekvienai šaliai.
9. Šalių adresai:

Klientas:
Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Įregistruota LR Juridinių asmenų registre
Juridinis ir pašto Adresas:
_______________________________
_______________________________
Tel.:
Faks.:
El. paštas:

AB „Lietuvos geležinkeliai“
Įmonės kodas 110053842
PVM kodas LT100538411
Įregistruota LR Juridinių asmenų registre
Juridinis ir pašto adresas:
Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius,
Lietuvos Respublika
Tel.:+370 5 2693695, 2693691,
Faks.:+370 5 2692886
El. paštas: cargo@litrail.lt ,
r.daminauske@litrail.lt

Krovinių vežimo direkcijos
Operatyvinio valdymo departamento
Traukinių dokumentų tvarkymo skyriaus
vadovė
_____________________________ A.V.
(pareigos, vardas, pavardė, parašas, spaudas)

___________________________
Tatjana Vitkauskaitė

Rengėjas:
Jovita Karaliūnaitė, tel. (8 5) 269 4248, el. p.: j.karaliunaite@litrail.lt
Įteikti: ITC

A.V.

