PATVIRTINTA:
LKAB "Klaipėdos Smeltė"
Generalinio direktoriaus
2020-12-23 įsakymu Nr.VTA-248

CFS PASLAUGŲ ĮKAINIAI
I. Krovinių perkrovimas

Eil.
Nr.

Krovinio tipas

Mato vienetas

Įkainis eurais už mato vienetą 1
Kraunant iš
transporto į
transportą
AUTO→AUTO
KONT→KONT
VAG→VAG
AUTO↔KONT
AUTO↔VAG
KONT↔VAG

Kraunant į
aikštelę/sandėlį

AUTO→AIKŠT/SAND
KONT→AIKŠT/SAND
VAG→AIKŠT/SAND

Kraunant iš
aikštelės/sandėlio
AIKŠT/SAND→AUTO
AIKŠT/SAND→KONT
AIKŠT/SAND→VAG

Palaidi krovinio vienetai (dėžės, maišai ir kita)
1.1.

Kai krovinio svoris - iki 20 kg/vnt. imtinai

bruto t

20,00

13,00

13,00

1.2.

Kai krovinio svoris – daugiau, nei 20 ir iki 50
kg/vnt. imtinai

bruto t

17,80

11,60

11,60

Pakuoti krovinio vienetai (dėžės ar maišai ant padėklų, paketuose, ryšuliuose, krovinys didmaišiuose, rulonai bei statinės)
1.3.
1.4.

Kai krovinio svoris – daugiau, nei 50 ir iki 300
kg/vnt. imtinai
Kai krovinio svoris - daugiau, nei 300 ir iki 800
kg/vnt. imtinai

bruto t

15,40

10,00

10,00

bruto t

13,70

8,90

8,90

1.5.

Kai krovinio svoris – daugiau, nei 800 kg/vnt.

bruto t

12,10

7,90

7,90

1.6.

Padangos (nuo 2,0 t/vnt.)

bruto t

16,60

10,80

10,80

1.7.

Vienetiniai kroviniai (nesupakuoti arba
specialiame įpakavime)

bruto t

20,60

13,40

13,40

Kai perkraunamo Krovinio bruto svoris
Konteineryje arba automobilyje nesiekia 12kos bruto tonų
Konteinerio privežimas nuo rietuvės iki
krovinio perkrovimo vietos Bendrovės
1.9. teritorijoje (išskyrus Bendrovės teritorijoje
esančius sandėlius-šaldytuvus) bei grąžinimas
iki rietuvės 3
Papildomos paslaugos
1.8.

(taikoma papildomai prie krovos įkainių, nurodytų eilutėse Nr. 1.1÷1.7)

Kont.

28,00

(taikoma papildomai prie krovos įkainių, nurodytų eilutėse Nr.1.1÷1.7)

1.10.

Krovinio rūšiavimas 2

bruto t

1.11.

1÷6 pavojingumo klasės Krovinių perkrovimas

bruto t

1.12.

Krovinio privežimas iki geležinkelio atšakos
bei tolimesnis pristatymas geležinkelio
riedmenimis iki į g/s Draugystė arba atvirkščiai

bruto t

1

81,00

Kont./
Aut.

4,00
4,00
(taikoma papildomai prie krovos įkainių, nurodytų eilutėse Nr.1.1÷1.7)

3,20
(taikoma papildomai prie krovos įkainių, nurodytų eilutėse Nr.1.1÷1.7,
kai krova vykdoma į/iš geležinkelio vagoną)

Į krovos įkainius neįskaityta (jei šalys nesutaria kitaip);
a) Krovinio tvirtinimas (medžiagos ir darbas) geležinkelio vagone, Konteineryje ar automobilyje;
b) Terminalo suteikto medinio padėklo bei plėvelės, panaudotų supakuoti krovinį tolimesniam transportavimui, kaina.
Į krovos įkainius įskaityta:
c) Geležinkelio vagonų naudojimas Krovinio išsiuntimui geležinkeliu būtinų dokumentų įforminimo metu (2 val.
vagonų grupei);

2

3

2
d) Dengtų geležinkelio vagonų plombavimas Bendrovės plombomis bei konteinerių plombavimas Kliento plombomis;
e) Krovininio autotransporto leidimai įvažiuoti į Bendrovės teritoriją;
f) Sausas Konteinerio išvalymas nuo Bendrovės iškrauto Krovinio bei jo tvirtinimo medžiagų likučių;
g) Pavojingumo lipdukų nuvalymas nuo Konteinerio, iškrovus iš jo pavojingą Krovinį.
Krovinio rūšiavimu laikoma krovos operacija, kai reikia atskirti krovinį į grupes pagal Kliento nurodytus kriterijus - dydžio,
formos, svorio, įpakavimo ir kitus.
Konteinerio užkėlimas bei nukėlimas ant/nuo Bendrovės transporto priemonės ir/arba geležinkelio platformos į paslaugos
įkainį neįskaitytas. Užsakęs Konteinerio užkėlimo/nukėlimo ant Bendrovės transporto priemonės ir/arba geležinkelio
platformos paslaugą, Klientas už ją apmoka pagal įkainius, nurodytus eilutėje Nr. 6.1.

II. Krovinių sandėliavimas
Eil.
Nr.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Krovinio sandėliavimo vieta
Sandėlis

Aikštelė

Sandėliavimo laikotarpis
14 parų
Nuo 15 iki 30 paros
Nuo 31 paros
14 parų
Nuo 15 iki 30 paros
Nuo 31 paros

Sandėliavimo įkainis nurodytu laikotarpiu,
eurais už bruto toną per parą 4, 5
nemokamai
0,14
0,20
nemokamai
0,07
0,10

Nepilna para skaičiuojama kaip pilna.
Maistinių, pašarinių ir kitų Krovinių, reikalaujančių specifinių sandėliavimo sąlygų išlaikymo, įkainiai nustatomi Šalių
susitarimu.
4
5

III. Transporto priemonių krova
Eil.
Nr.

Krovinys

3.1.
3.2.

Lengvieji automobiliai ir kitos transporto priemonės*
Motociklai, sėdimos žoliapjovės

3.3.

Konteinerio privežimas nuo rietuvės iki krovinio
perkrovimo vietos Bendrovės teritorijoje bei
grąžinimas iki rietuvės 3

Įkainis, eurais už vieną transporto priemonę 6
Konteineris → aikštelė
Aikštelė →
Aikštelė →
Konteineris7
→ autotransportas
Konteineris
50,00
76,00
114,00
26,00
34,00
-

28,00 EUR už konteinerį

* Kateriai, valtys, priekabos, auto-krautuvai, priekinė arba galinė automobilio dalis ir pan.
Į krovos įkainius įskaityta:
1. Transporto priemonių sutvirtinimų Konteineryje išardymas iškrovimo metu bei transporto priemonių sutvirtinimas
pakrovus jas į Konteinerį, įskaitant medžiagas.
2. Krovininio autotransporto leidimai įvažiuoti į Bendrovės teritoriją.
7
Taikoma, kai į konteinerį pakrautas krovinys pritvirtinamas jį pavertus.
6

IV. Transporto priemonių sandėliavimas aikštelėse
Eil.
Nr.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
8

Krovinys
Lengvieji automobiliai ir kitos priemonės
Motociklai ir sėdimos žoliapjovės

Sandėliavimo
laikotarpis
Iki 3 parų
Nuo 4 paros
Iki 3 parų
Nuo 4 paros

Nepilna para skaičiuojama kaip pilna.

V. Su transporto priemonių krova susijusios paslaugos

Sandėliavimo įkainis nurodytu laikotarpiu,
eurais už vieną transporto priemonę per parą 8
nemokamai
12,30
nemokamai
6,15

3
Eil.
Nr.

Paslauga

Įkainis,
eurais

5.1.

Transporto priemonės perkrovimui iš/į Konteinerius būtinas ratų
nuėmimas arba uždėjimas

7,80

Už vieną transporto priemonę,
nepriklausomai nuo operacijų skaičiaus

5.2.

Palaidų (nepaletuotų) Transporto priemonių detalių ir kitų
Kliento daiktų iškrovimas arba pakrovimas iš/į Konteinerį 9

6,60

Už 100 kg (nepilnas 100 kg krovinio
skaičiuojamas kaip pilnas)

5.3.

Palaidų (nepaletuotų) transporto priemonių detalių ir kitų
Kliento daiktų perkrovimas per sandėlį/aikštelę 9

10,50

Už 100 kg (nepilnas 100 kg krovinio
skaičiuojamas kaip pilnas)

5.4.

Transporto priemonių detalių ir kitų Kliento daiktų
sandėliavimas sandėlyje/aikštelėje nuo 1 paros

0,22

Už 100 kg (ne pilnas 100 kg krovinio
skaičiuojamas kaip pilnas) per parą 10

5.5

Konteinerio pavertimas, naudojant konteinerinį frontalinį
krautuvą, valčių ištraukimui iš konteinerio

115,00

Mato vienetas

Už vieną pavertimo operaciją

Perkraunant paletuotas transporto priemonių detales ir kitus Kliento daiktus, taikomi krovos įkainiai, nurodyti eilutėse
1.3÷1.5.
10
Nepilna para skaičiuojama kaip pilna.
9

VI. Konteinerių perkrovimas
Eil.
Nr.
6.1.
11

Konteinerio perkrovimo variantai
Rietuvė → autotransportas / geležinkelio platforma arba
autotransportas / geležinkelio platforma → rietuvė

Įkainis, eurais už vienetą 11
Pakrautas
Tuščias
OOG
Konteineris
Konteineris
Konteineris
44,50

31,00

66,80

Į Konteinerių krovos įkainius įskaityti krovininio autotransporto leidimai įvažiuoti į Bendrovę.

VII. Konteinerių sandėliavimas
Eil.
Nr.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Konteineris
Pakrautas Konteineris
Tuščias Konteineris
OOG Konteineris

Sandėliavimo
laikotarpis
7 paros
Nuo 8 iki 14 paros
Nuo 15 paros
14 parų
Nuo 15 paros
7 paros
Nuo 8 iki 14 paros
Nuo 15 paros

Sandėliavimo įkainis nurodytu laikotarpiu,
eurais už konteinerį per parą 12, 13
nemokamai
3,15
6,30
nemokamai
3,15
nemokamai
6,30
12,60

Nepilna para skaičiuojama kaip pilna.
Konteinerių-refrižeratorių, tank-konteinerių, prijungtų prie elektros tiekimo šaltinio, sandėliavimo įkainiai nustatomi atskiru
šalių susitarimu.
12
13

VIII. Kitos paslaugos
Eil.
Nr.
8.1.

Paslauga
Konteinerio privežimas nuo rietuvės iki geležinkelio atšakos ir tolimesnis
pristatymas geležinkelio riedmenimis iš Bendrovės į g/s „Draugystė“ arba
atvirkščiai 14, 15

Įkainis,
eurais
47,00
69,00

Mato vienetas
Už 20 pėdų ilgio
Konteinerį
Už 40 arba 45 pėdų
ilgio Konteinerį

8.2.

Konteinerio privežimas nuo rietuvės iki Bendrovės teritorijoje esančios patikros
vietos (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos posto; Valstybinės
augalininkystės tarnybos posto; muitinės patikros rampos, konteinerio apžiūros
vietos, fumigacijos aikštelės) ir grąžinimas iki rietuvės 16

74,00

Už Konteinerį

8.3.

Konteinerio pasvėrimas paimant iš rietuvės 17

74,00

Už Konteinerį

4
8.4.

Konteinerio VGM pasvėrimas atvykstant autotransportu 18

18,00

Už Konteinerį

8.5.

Konteinerio VGM pasvėrimas atvykstant geležinkelio platforma 18

12,00

Už Konteinerį

8.6.

Konteinerio VGM pasvėrimas pakrovus Konteinerį kroviniu Bendrovės
teritorijoje 18

12,00

Už Konteinerį

8.7.

Sausas Konteinerio išvalymas 21

51,00

Už Konteinerį

8.8.

Konteinerio plovimas/plovimas su spec. priemonėmis 16, 21

73,50

Už Konteinerį

8.9.

Plombavimas (konteinerio, vagono) Kliento pateiktomis plombomis 19

5,50

Už Konteinerį/Vagoną

8.10.

Pavojingumo lipdukų nuėmimas nuo Konteinerio 19

19,00

Už Konteinerį

8.11.

Kliento pateiktų pavojingumo lipdukų užklijavimas ant Konteinerio 19

5,00

Už lipduką

8.12.

Konteinerio/krovinio fotografavimas ir nuotraukų pateikimas Klientui el. paštu 19

8,00

Už Konteinerį arba
Konteinerio krovinį

8.13.

Krovininio autotransporto pasvėrimas automobilinėmis svarstyklėmis

27,00

Už vieną operaciją

8.14.

Papildomos krautuvo operacijos Konteinerio krovai ant/nuo nespecializuoto
autotransporto – puspriekabės arba priekabos be konteinerinių „fitingų“ 21

115,00

Už Konteinerį

8.15.

Konteinerio tvirtinimas geležinkelio pusvagonyje 22

94,00

Už geležinkelio
pusvagonį

8.16.

Dengto geležinkelio vagono paruošimas, užsandarinant skyles ir išklojant/iškalant
kartonu

94,00

Už geležinkelio vagoną

Konteinerio užkėlimas bei nukėlimas ant/nuo Bendrovės transporto priemonės ir/arba geležinkelio platformos į paslaugos
įkainį neįskaitytas. Užsakęs Konteinerio užkėlimo/nukėlimo ant Bendrovės transporto priemonės ir/arba geležinkelio
platformos paslaugą, Klientas už ją apmoka pagal įkainius, nurodytus eilutėje Nr. 6.1.
15
Į paslaugos įkainį įskaitytas geležinkelio vagonų (platformų) naudojimas krovimo ir manevravimo metu bei Konteinerių
išsiuntimui geležinkeliu būtinų dokumentų įforminimo metu (6 val. gel. vagonų grupei). Bendrovė pasilieka teisę taikyti
papildomus mokesčius, jei Kliento dokumentų įforminimas trunka ilgiau, nei 6 val.
16
Į paslaugos įkainį įskaitytas Konteinerio užkėlimas bei nukėlimas ant/nuo Bendrovės transporto priemonės.
17
Į paslaugos įkainį įskaityta Konteinerio užkėlimas bei nukėlimas ant/nuo Bendrovės transporto priemonės, taip pat
Konteinerio privežimas iki svarstyklių bei grąžinimas iki sandėliavimo aikštelės tuo atveju, kai Klientas pateikia paraišką
pasverti Konteinerį, esantį rietuvėje.
18
Įkainis taikomas kai svėrimo paslauga užsakoma iki Konteinerio atvykimo į terminalą. Užsakius Konteinerio svėrimo
paslaugą Konteineriui jau esant terminale, taikomas eilutėje Nr. 8.3. nurodytas įkainis.
19
Konteinerio pakėlimai neįskaityti.
20
Itin užterštiems konteineriams, kurių išvalymui reikia specialių cheminių medžiagų (pvz. sorbento) ar papildomų darbuotojų
laiko, plovimo įkainis derinamas papildomai.
21
Krova atliekama tik gavus Kliento patvirtinimą, kad bus apmokėta už konkretaus Konteinerio užkrovimą/nukrovimą ant/nuo
atvykusios nespecializuotos transporto priemonės.
22
Tvirtinimo medžiagos įskaičiuotos
14

Pastabos:
1.
2.

Į paslaugų įkainius PVM neįskaičiuotas.
CFS paslaugų įkainiai galioja nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

