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NUOTEKŲ ŠALINIMO IR VALYMO

SUTARTIS
20___ m. ____________________d. Nr. ________
Nemenčinė

Uždaroji akcinė bendrovė Nemenčinės komunalininkas, toliau vadinama VYKDYTOJU,
atstovaujama vandentvarkos inžinierės Julitos Šarko, veikiančios pagal 2018 06 22 direktoriaus įsakymą
„Dėl
atsakingo
asmens
skyrimo“,
ir
__________________________________gyvenantis
______________________________________ toliau vadinama UŽSAKOVU, sudarė šią sutartį:
1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Išvežamos buitinės nuotekos.
VYKDYTOJAS įsipareigoja išvežti nuotekas iš:
a) objekto tipas: gyvenamasis namas;
b) objekto adresas: _________________________________________________;
c) nuotekų rezervuaro vieta: nuosavo sklypo teritorijoje.
1.2. VYKDYTOJAS įsipareigoja savo transportu išvežti buitines nuotekas iš UŽSAKOVO objekto
pagal rašytinį prašymą arba užsakymą telefonu 852372772).
1.3. UŽSAKOVAS įsipareigoja pašalinti nuotekas jeigu neviršyjamos jose esančių teršiančių
medžiagų koncentracijos:BDS7 - 200 mgO2/l; suspenduotos medžiagos – 150 mg/; azotasbendras-15
mg/l; naftos produktai –0mg/l, fosforasbendras-0,5 mg/l.
2. SUTARTIES SĄLYGOS
2.1. VYKDYTOJAS ir UŽSAKOVAS vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos
įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis, UAB „Nemenčinės
komunalininkas“ patvirtintu paslaugų kainoraščių ir kitais poįstatyminiais aktais.
2.2. VYKDYTOJO laboratorija nustato UŽSAKOVO nuotekų kokybę paimdama nuotekų
pavyzdžius savo nustatytu grafiku, iš anksto suderinus.
2.3. UŽSAKOVAS privalo kontroliuoti teršiančių medžiagų koncentraciją nuotekose, esant jų
daugiau negu leidžiama, privalo jas išvalyti iki sutartinių užterštumų.
2.4. VYKDYTOJAS gali sustabdyti UŽSAKOVUI nuotekų šalinimą ir valymą Vandentvarkos
ūkio naudojimo taisyklėse numatytais atvejais.
2.5. UŽSAKOVAS atsako už nuotekų priėmimo šulinių tinkamą sanitarinę – higieninę bei
techninę būklę.
3.

ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. VYKDYTOJAS pateikia UŽSAKOVUI sąskaitą pagal nuotekų vežimo važtaraštį. Išvežama
ne mažiau 3 kūbinių metrų.
3.2. Pasikeitus sutarties sudarymo metu galiojančiam paslaugų tarifui, suteiktos paslaugos
apmokamos pagal naujus įkainius.
3.4. Nuotekų šalinimo paslaugos teikiamos pagal Vilniaus rajono savivaldybės sprendimais
patvirtintą tvarką. Už nuotekų, labiau užterštų negu buitinės nuotekos, išleidimų yra taikomi padidinti
tarifai pagal tvarką numatytą LR Vyriausybės nutarimuose apie mokesčius už aplinkos teršimą (ar
įstatymuose).
4. Sutartis arba jos sąlygos gali būti pakeistos prieš mėnesį apie tai informavus kitą sutarties šalį.
5. Ginčai, kilę vykdant šią sutartį, nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.
6. Kitos sąlygos: ___sutarties pasirašymo metu galiojanti kaina: 6,33 eur/m3 su_PVM_________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. Sutartis galioja vienerius metus nuo pasirašymo dienos.Jeigu likus 30 kalendorinių dienų iki šio
termino pabaigos, nei viena iš šalių raštiškai nesikreipė dėl Sutarties nutraukimo, laikoma, kad Sutartis
pratęsta dar vieneriems metams. Sutarties pratęsimų skaičius neribojamas.

7. ŠALIŲ REKVIZITAI:
PARDAVĖJAS
UAB Nemenčinės komunalininkas
Įmonės kodas: 186442084
Piliakalnio g. 50 15171 Nemenčinė,
Vilniaus rajonas
Tel.: ( 8 ~ 5 ) 2381275
Faksas ( 8 ~ 5 ) 2381277
A.s. LT047300010002432453
AB bankas Hansabankas
Banko kodas 73000
PVM mokėtojo kodas LT864420811
Rejestro tvarkytojas:
VĮ „Registrų centras“ Vilniaus f.
Juridinių asmenų registravimo
skyrius, Rejestro Nr. AB 97-01

ABONENTAS

a/k

Tel.

Surašyti du sutarties egzemplioriai, kurių vienas yra pas UŽSAKOVĄ, o kitas pas VYKDYTOJĄ.

UŽSAKOVAS

VYKDYTOJAS

A.V.
Vandentvarkos inžinierė Julita Šarko _ _ _ _ _
(parašas)

_ _ _ _ ____________________________
(parašas)

(vardas, pavardė)

