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PRAVAŽIUOJANČIO TRAUKINIO
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TP-1 PASLAUGOS TEIKIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pravažiuojančio traukinio techninės priežiūros TP-1 paslaugos teikimo tvarkos aprašas
(toliau – Tvarka) nustato tvarką, pagal kurią Keleivių vežimo direkcijos Keleivinių riedmenų centro
Techninės priežiūros ceche (toliau – TPP) teikiamos pravažiuojančių (tranzitinių) keleivinių
traukinių, turinčių planinį sustojimą Vilniaus geležinkelių stotyje, keleivinių vagonų techninės
priežiūros TP-1 paslaugos.
2. Pravažiuojančio traukinio techninės priežiūros TP-1 paslauga (toliau – Paslauga)
teikiama Lietuvos Respublikos Geležinkelių transporto kodekso nuostatų pagrindu.
3. Šia Tvarka turi vadovautis paslaugos Užsakovas ir TPP darbuotojai užsakant, teikiant,
priimant bei perduodant Paslaugą.
4. Paslauga atliekama pagal sutartį, sudarytą tarp Paslaugos teikėjo ir Užsakovo.
5. Ši Tvarka ir pagal ją teikiamos Paslaugos sąlygos bei įkainiai skelbiami AB „Lietuvos
geležinkeliai“ tinklalapyje.
6. Pirmumo teisę būti aptarnauti turi keleiviniai traukiniai važiuojantys pagal tuo metu
galiojantį keleivinių traukinių eismo tvarkaraštį.
7. Šioje tvarkoje naudojamos sąvokos, žymenys ir santrumpos:
Paslaugos objektas – pagal sutartį perduotas parangai, eksploatavimui ar remontui riedmuo,
atskiras mazgas ar agregatas;
Vykdytojas – Keleivių vežimo direkcijos Keleivinių riedmenų centro Techninės priežiūros
cechas;
Užsakovas – fizinis ar juridinis asmuo, numatantis užsakyti ir užsakanti paslaugą;
TP-1 – pirmos apimties techninė priežiūra.
Kitos Tvarkoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos geležinkelių transporto kodekse.
II. PAGRINDINIAI TECHNINIAI PARAMETRAI
8. Paslauga atliekama vadovaujantis viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo
taisyklėmis ir pagal Paslaugos teikimo vietoje galiojančius reikalavimus.
9. Vykdytojo padalinio gamybinės bazės (prieigos įrenginių) geležinkelio pagrindiniai
techniniai parametrai:
9.1. vežės plotis: 1520 mm;
9.2. gabaritas: nurodytas Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatuose.
III. PARAIŠKOS, SUTARTYS IR UŽSAKYMAI
10. Užsakovas, pageidaujantis gauti Paslaugą, privalo Vykdytojui pateikti paraišką ne
mažiau kaip prieš 2 savaites, bet prieš pakankamą laiko tarpą, kad Vykdytojas turėtų galimybę
susipažinti su keleivinių vagonų techninėmis charakteristikomis, techninės priežiūros reikalavimais
ir sudaryti Paslaugos teikimo sutartį.
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11. Paraiškoje turi būti išdėstytos pageidaujamos gauti Paslaugos apimtys, terminai, kitos
ypatingos sąlygos. Kartu su paraiška Užsakovas privalo pateikti paslaugų atlikimo organizavimui ir
atlikimui būtinos techninės dokumentacijos komplektą.
12. Vykdytojas, įvertinęs Paslaugos teikimo technines ir organizacines aplinkybes,
informuoja Užsakovą apie Paslaugos suteikimo galimybes, pagrindines sąlygas ir kainas.
13. Vykdytojui pageidaujant, siekiant išsiaiškinti Paslaugos atlikimo papildomas sąlygas,
Užsakovas turi pateikti papildomą techninę dokumentaciją arba sudaryti sąlygas Vykdytojo
atstovams susipažinti su Paslaugos objekto techninėmis savybėmis.
14. Suderinus Paslaugos teikimo sąlygas ir kainas pasirašoma Paslaugos teikimo sutartis,
kurią parengia Vykdytojas.
15. Paslaugos teikimo sutartyje turi būti įvertintos ir numatytos visos Paslaugai suteikti
reikalingos sąlygos.
16. Pasirašydamas Paslaugos teikimo sutartį Užsakovas įsipareigoja vadovautis Vykdytojo
nustatytomis tvarkomis ir reikalavimais, reglamentuojančiais Paslaugos vykdymą.
17. Pasikeitus rinkos ir techninėms sąlygoms, Paslaugų sąlygos ir įkainiai tikslinami
sutartyje numatytais terminais, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus.
IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
18. Sudaręs sutartį Paslaugos Užsakovas paslaugos Vykdytojui el. paštu, arba faksu
pateikia užsakymą pravažiuojančio traukinio TP-1 paslaugos atlikimui, pagal kurį sudaromas
paslaugų atlikimo grafikas (jei toks būtinas).
19. Paslaugų atlikimo grafikas gali būti koreguojamas abiejų šalių (Užsakovo ir Vykdytojo)
sutarimu.
20. Paslaugų objektų perdavimas Paslaugos teikimui:
20.1. Užsakovo perduodami Vykdytojui Paslaugų objektai turi būti sukomplektuoti visomis
detalėmis ir dalimis, numatytomis konstrukcijoje (pagal konstrukcinę dokumentaciją).
21. Paslaugų atlikimas:
21.1. Paslaugos atliekamos pagal Vykdytojo ir Užsakovo pasirašytos sutarties reikalavimus.
21.2. Paslaugų darbų kokybės kontrolę atlieka Vykdytojo atstovai.
22. Paslaugų priėmimas-perdavimas:
22.1. Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą pasirašo įgalioti Vykdytojo ir Užsakovo atstovai;
22.2. Atliktos paslaugos priėmimo-perdavimo aktą surašo Vykdytojas.
V. ATSISKAITYMAI UŽ PASLAUGAS
23. Paslaugos kiekis nurodo aptarnautų keleivinių vagonų skaičių pagal galiojančio Keleivių
vežimo direkcijos keleivinių traukinių vagonų techninės priežiūros (TP-1, TP-2), einamojo remonto
ir parangos Vilniaus stotyje technologinio proceso reikalavimus.
24. Už suteiktą Paslaugą Užsakovas su Vykdytoju atsiskaito pagal sutarties sąlygas.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Ši Tvarka gali būti keičiama AB „Lietuvos geležinkeliai“ Keleivių vežimo direkcijos
direktoriaus potvarkiu.
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