PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr.
201_ m. ______________ d.
Utena
___(įrašo
programa)___________________toliau
vadinama
„Užsakovu”
atstovaujama
________________________________________, veikiančio pagal įstaigos nuostatus ir UAB „Utenos
komunalininkas“, toliau vadinama „Vykdytoju“ atstovaujama vyr. meistro Stanislovo Bareikio, veikiančio
pagal 2013-01-25 direktoriaus įsakymu Nr. V-13 suteiktus įgaliojimus, toliau kartu vadinami „šalimis“,
sudarėme šią paslaugos teikimo sutartį (toliau- sutartis):
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1 Vykdytojas teikia Užsakovui komunalinių atliekų išvežimo paslaugą (toliau- paslauga) – pateikia
____________ specialius 1,1 kub. m konteinerius komunalinėms atliekoms. Komunalines atliekas išveža iš
aikštelių esančių__________________________________________________________________ _______.
1.2. Atliekamų paslaugų apimtys: Sutariama, kad Vykdytojas komunalines atliekas išveš:
Užsakovui informavus Vykdytoją apie paslaugos poreikį elektroniniu paštu info@utenoskom.lt;
Pagal grafiką- ____________.
2. PASLAUGOS KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
2.1. Už Vykdytojo atliktas paslaugas Užsakovas atsiskaito pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos
patvirtintus įmokos dydžius, nurodytus sutarties _1_ priede.
2.2. Pasikeitus Sutarties pasirašymo metu galiojantiems įmokos dydžiams, Užsakovas už suteiktą paslaugą
atsiskaitys pagal naujai įsigaliojusius įmokos dydžius.
2.3. Užsakovas už paslaugą atsiskaitys pagal Vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, kuri bus išrašoma už
einamąjį mėnesį ir pristatoma Užsakovui iki sekančio mėnesio 10-sios dienos.
2.4. Šalys susitaria, kad sąskaitos-faktūros bus pateikiamos elektroninio pašto adresu:
__________________________________, o nesant tokiai galimybei – faksu ar paštu.
2.5. Užsakovas atsiskaito Vykdytojui už einamąjį mėnesį iki sekančio mėnesio 25–sios dienos.
3. ŠALIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
3.1. Sutarties šaliai nevykdant arba netinkamai vykdant sutarties įsipareigojimus, kita šalis turi teisę raštu
pareikšti jai pretenziją. Nustačiusi, kad pretenzijoje nurodyti trūkumai yra pagrįsti, pretenziją gavusi šalis
privalo juos nedelsiant pašalinti.
3.2. Užsakovas įsipareigoja perleidęs nekilnojamąjį turtą kito asmens nuosavybėn, apie tai informuoti
Vykdytoją.
3.3. Kitos šalių teisės, pareigos nustatytos Atliekų tvarkymo įstatyme, Minimaliuose komunalinių atliekų
tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimuose ir Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintose
Atliekų tvarkymo taisyklėse
3.4. Dėl sutarties vykdymo kylantys ginčai sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Ginčai, kurių nepavyko
išspręsti šalių tarpusavio susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4. SUTARTIES GALIOJIMAS
4.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja vienerius metus ir yra pratęsiama sekantiems metams
jei šalys nepareiškė kitaip.
4.2. Sutartis gali būti papildyta, pakeista arba nutraukta tik raštišku šalių susitarimu. Sutarties nutraukimas
neatleidžia šalių nuo įsiskolinimų grąžinimo.
4.3. Ši Sutartis surašyta dviem originaliais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią,- po vieną iš
Sutartį pasirašančių šalių.
4.4. Užsakovo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą-____________________________,
tel.__________________, el. p. _____________________.
4.5. Vykdytojo atstovas, atsakingas už sutartie vykdymą – vyr. meistras Stanislovas Bareikis, mob. 8 686
75466, el.p. s.bareikis@utenoskom.lt.
5. ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS
Užsakovas:
Pavadinimas
Adresas
Įmonės kodas:
PVM mokėtojo kodas:
A. s.
Bankas
Tel.
, faks.
Pareigos
Vardas Pavardė

Vykdytojas:
UAB „Utenos komunalininkas”
Rašės g. 4, LT 28197 Utena
Įmonės kodas: 1836 06952
PVM mokėtojo kodas LT836069515
A. s. LT41 7044 0600 0251 5055
AB SEB bankas, b/k 70440
Tel. 8 389 63800, faks. 8 389 61329
Vyr. meistras
Stanislovas Bareikis

201_ m.__________
sutarties Nr. ______
1 priedas

Eil.
Nr.

d. Paslaugos teikimo

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO ĮKAINIAI
Nekilnojamojo turto
Nekilnojamo turto
Pastovi įmoka be
objekto adresas
objektų kategorija
PVM
Mato vnt.

Dydis
Eur/mėn.

Kintama įmoka be
PVM
Mato
vnt.

Dydis
Eur/mėn.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą
rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašas pateiktas LR aplinkos
ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakyme Nr. D1-150.
Užsakovas:
Vykdytojas:
Pavadinimas
UAB „Utenos komunalininkas”
Adresas
Rašės g. 4, LT 28197 Utena
Įmonės kodas:
Įmonės kodas: 1836 06952
PVM mokėtojo kodas
PVM mokėtojo kodas LT836069515
Pareigos

Vyr. meistras

Vardas Pavardė

Stanislovas Bareikis

