BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIO VIENKARTINIO APTARNAVIMO
SUTARTIS Nr. DAG 16/
Klaipėda

20....m. ......... mėn. ........ d.

UAB „DAGNIS“, įmonės kodas 303929447, (toliau vadinama „Paslaugos teikėju“), atstovaujama direktoriaus Manto Keblio,
veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir ________________________________ (toliau vadinamas (-a) „Klientas“), toliau abu
kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“,
ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:
(A) Paslaugos teikėjas specializuojasi ir turi patirtį nuotekų valymo įrenginių pardavimo ir priežiūros srityse;
(B) Klientas yra susipažinęs su Paslaugos teikėjo siūlomomis buitinio nuotekų valymo įrengimo vienkartinio aptarnavimo
bei smulkaus remonto sąlygomis ir pageidauja šioje sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis pavesti Paslaugos
teikėjui
už
užmokestį
atlikti
buitinio
nuotekų
valymo
įrengimo,
eksploatuojamo
adresu
______________________________________________________________________, (toliau vadinamas – „Įranga“)
aptarnavimo paslaugas (toliau vadinamos – „Paslaugos“).
TODĖL susitarėme ir sudarėme šią buitinių nuotekų valymo įrenginio vienkartinio aptarnavimo sutartį (toliau vadinama –
„Sutartis“) ir įsipareigojame ją vykdyti:
1.
2.
3.

Šia Sutartimi Klientas paveda ir Paslaugos teikėjas sutinka bei įsipareigoja, Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka už
užmokestį teikti Klientui Paslaugas, o Klientas įsipareigoja Paslaugos teikėjui sumokėti Paslaugų teikimo kainą.
Paslaugų teikimo kaina, įskaitant PVM (21%) sudaro:
2.1. vienas Paslaugų teikimo kartas skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos – 60 Eur (Šešiasdešimt eurų);
Prie Sutarties pridedami šie priedai:
3.1. Priedas Nr. 1 Paslaugų teikėjo patvirtinta sąmata.
SUTARTIES BENDROJI DALIS

1 straipsnis. Sutarties objektas ir dalykas
1. Sutartimi Klientas paveda ir Paslaugos teikėjas sutinka bei įsipareigoja, Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka už
užmokestį teikti Klientui Paslaugas, o Klientas įsipareigoja Paslaugos teikėjui sumokėti Paslaugų teikimo kainą.
2. Sutartyje vartojama sąvoka „Paslaugos“ apima tokius Paslaugos teikėjo atliktinus Įrangos priežiūros darbus:
2.1. Nuotekų įtekėjimo į Įrangą ir ištekėjimo iš jos patikra;
2.2. Nuotekų išsiurbimas ir aktyviojo dumblo užpylimas;
2.3. Nuotekų siurblinės valymas;
2.4. Pagrindinio orapūtės krano remonto darbai;
2.5. Automatikos skydo derinimo darbai (Orapūtės laiko ciklo derinimas, siurblinės siurblių patikra);
2.6. Įrangos grotų krepšelio valymas;
2.7. Įrangos erliftų darbo patikra;
2.8. Įrangos orapūtės veikimo patikra, oro įsiurbimo filtro valymas;
2.9. Smulkus įrangos remontas (vamzdžių, šlangų tvirtinimas, ventylio keitimas);
2.10. Įrangos netinkamo funkcionavimo (jei nustatoma patikros metu) priežasčių identifikavimas;
2.11. Sutrikus Įrangos funkcionavimui dėl Įrangos netinkamo eksploatavimo ar dėl kitų nuo Paslaugos teikėjo valios
nepriklausančių veiksnių, už papildomą užmokestį, nustatomą pagal Paslaugų tiekėjo patvirtintą kainyną arba
išankstinį Šalių raštišką susitarimą, Kliento pageidavimu atliktini Įrangos remonto darbai.
2.12. Klientui pageidaujant už papildomą užmokestį, nustatomą pagal Paslaugos teikėjo patvirtintą kainyną arba išankstinį
Šalių raštišką susitarimą, atliekami Įrangos nuotekų prieš valymą ir po valymo biologiniai tyrimai bei raštu Klientui
pateikiamos atliktų tyrimų išvados (rezultatai).
2.13. Paslaugos teikėjo atliekamos Paslaugos iš esmės yra konsultacinio pobūdžio. Už tinkamą ir pilnavertį Įrenginių
veikimą atsako Klientas.
2 straipsnis. Paslaugų teikimo tvarka
1. Klientas šios Sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigoja eksploatuoti Įrangą griežtai laikantis Įrangos gamintojo
parengtų ir Įrangos techniniame pase nurodytų Įrangos eksploatavimo taisyklių bei sudaryti Paslaugos teikėjui tinkamas
ir saugias sąlygas Paslaugų teikimui įskaitant, bet nepasiribojant tokiais veiksmais:
1.1. Sudaryti galimybę Paslaugos teikėjo darbuotojams ar jo įgaliotiems asmenims Paslaugos teikėjo darbo metu (darbo
dienomis nuo 9 val. iki 17 val.), o išimtinais atvejais ir kitu laiku pateikti į teritoriją, kurioje sumontuota ir
eksploatuojama Įranga bei užtikrinti saugų ir patogų privažiavimą prie Įrangos transporto priemonėmis;
1.2. Paslaugų teikimo metu Įrangos eksploatavimo vietoje neatlygintinai aprūpinti Paslaugos teikėjo darbuotojus ar jo
įgaliotus asmenis teikiančius Paslaugas elektros energija ir vandeniu;
2. Tuo atveju jei Klientas ilgiau nei 48 (keturiasdešimt) aštuonias valandas nuo pranešimo apie ketinimą atlikti darbus
nesudaro galimybės Paslaugos teikėjo darbuotojams ar jo įgaliotiems asmenims patekti į teritoriją, kurioje sumontuota ir
eksploatuojama Įranga bei neužtikrina saugaus ir patogaus privažiavimo prie Įrangos transporto priemonėmis, laikoma,
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3.
4.

kad Paslaugos teikėjas neturi pareigos vykdyti darbus.
Šalys Sutartimi aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas be išankstinio raštiško
Paslaugos teikėjo sutikimo neturi teisės atlikti pats ar pavesti tretiesiems asmenims teikti Paslaugas ar jų dalį.
Paslaugos tiekėjas privalo atlikti sutartyje nurodytus darbus per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo
dienos, jei suteiktos visos sutartyje išvardintos sąlygos.

3 straipsnis. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka
1. Sutarties kaina nurodyta „Priede Nr.1”
2. Klientas po paslaugų atlikimo privalo pasirašyti atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą jei šie darbai atlikti tinkamai;
3. Po sąskaitos faktūros išrašymo per 3 darbo dienas grynaisiais pinigais ar bankiniu pavedimu pervesti pilną sutarties
kainą į UAB „Dagnis“ banko sąskaitą LT127300010142741936.
4 straipsnis. Paslaugos tiekėjo atsakomybė
Jei Paslaugos teikėjas ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų dėl savo kaltės vėluoja teikti paslaugas, Klientas turi teisę reikalauti,
kad Paslaugos teikėjas mokėtų Klientui 0,04 (keturių šimtųjų) procento vienos dienos Sutarties kainos dydžio delspinigius už
kiekvieną uždelstą suteikti Paslaugas dieną.
5 straipsnis. Kliento atsakomybė
Jei Klientas ilgiau nei 5 (penkias) dienas dėl savo kaltės vėluoja atlikti apmokėjimą, Paslaugos tiekėjas turi teisę reikalauti,
kad Klientas mokėtų Paslaugos tiekėjui 0,04 (keturių šimtųjų) procento vienos dienos Sutarties kainos dydžio delspinigius už
kiekvieną uždelstą dieną.
6 straipsnis. Sutarties galiojimas, keitimas ir pildymas
1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki atitinkamo Paslaugų teikimo pabaigos.
2. Sutartis galioja iki:
2.1.
Šalys įvykdys visus pagal šią sutartį prisiimtus įsipareigojimus;
2.2.
Sutartis bus nutraukta prieš terminą.
3. Sutartis keičiama ir/ar pildoma tik rašytiniu abiejų Šalių pasirašytu ir Paslaugos teikėjo antspaudu patvirtintu susitarimu.
Kiekvienas toks susitarimas yra neatskiriama šios sutarties dalis. Bet koks kitas dokumentas, nepasirašytas Šalių ir/ar
nepatvirtintas kiekvienos Šalies antspaudu negali būti laikomas susitarimu, keičiančiu ir/ar papildančiu šią Sutartį.
7 straipsnis. Sutarties nutraukimas
1. Sutarties gali būti nutraukiama:
1.1. Paslaugos teikėjo iniciatyva;
1.2. Kliento iniciatyva;
1.3. kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytais atvejais.
2. Paslaugos teikėjas turi teisę nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį raštu apie tai įspėjęs Klientą ne vėliau, kaip prieš
penkias dienas, jeigu:
2.1. Klientas iš esmės pažeidžia Sutartį. Tokią veiką tarp kitų veikų sudaro:
2.1.1. Klientas neatlieka mokėjimų Sutartyje numatyta tvarka ir laiku;
2.1.2. Klientas nevykdo kitų (su mokėjimais nesusijusių) savo įsipareigojimų (nepriklausomai nuo pajėgumo juos
vykdyti) arba trukdo Paslaugos teikėjui vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir per Paslaugos teikėjo
nurodytą terminą (o Paslaugos teikėjui termino nenurodžius - per protingą terminą) savo sąskaita nepanaikina dėl to
susidariusios padėties ir jos pasekmių;
2.2. atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, kai iš karto tampa aišku, kad jos tęsis neribotą laiką;
2.3. atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, kai iš karto nebuvo aišku, kad jos tęsis neribotą laiką, bet nenugalimos
jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų.
3. Paslaugos teikėjas bet kada turi teisę nutraukti šią Sutartį (atsisakyti nuo šios Sutarties), nepriklausomai nuo nutraukimo
priežasčių, raštu apie tai pranešęs Klientui ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų.
4. Klientas turi teisę nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį raštu apie tai įspėjęs Paslaugos teikėja ne vėliau, kaip prieš
penkias dienas, jeigu:
4.1. Paslaugos teikėjas ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų dėl savo kaltės vėluoja teikti Paslaugas;
4.2. atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, dėl kurių turi būti nutrauktas Paslaugų teikimas, kai iš karto tampa
aišku, kad nenugalimos jėgos aplinkybės tęsis neribotą laiką;
4.3. atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, kai iš karto nebuvo aišku, kad jos tęsis neribotą laiką, bet nenugalimos
jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų.
8 straipsnis. Nenugalima jėga
1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą įvykdymą, ar vykdymą ne laiku,
jeigu šios Sutarties sąlygos nebuvo vykdomos ar buvo vykdomos netinkamai, ar ne laiku dėl neišvengiamų ir
nenuspėjamų aplinkybių, atsiradusių po šios Sutarties įsigaliojimo ir nepriklausančių nuo Šalių valios, kurios laikomos
nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybėmis.
2. Aplinkybės, kurios yra laikomos nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybėmis, nustatomos, vadovaujantis LR
civilinio kodekso 6.212 str. ir 1996 m. liepos 15 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 840 patvirtintomis atleidimo nuo
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybėms taisyklėmis.
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Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybes, privalo raštu apie tai informuoti kitą Šalį per 10 (dešimt)
dienų nuo minėtų aplinkybių atsiradimo pranešančiosios (t.y. nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybes
patiriančios) Šalies atžvilgiu dienos. To nepadariusi Šalis praranda galimybę remtis nenugalimos jėgos (force - majeure)
aplinkybėmis.
Jeigu nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų, bet kuri Šalis pagal šios
sutarties sąlygas gali nutraukti šią sutartį.

9 straipsnis. Ginčų sprendimas
1. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas Šalių
derybomis. Nepavykus išspręsti ginčo Šalių derybomis, ginčas perduodamas spręsti teisės norminių aktų nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismui pagal Paslaugos teikėjo buveinės adresą.
10 straipsnis. Kitos nuostatos
1. Šalis be atskiro rašytinio kitų Šalių pritarimo neperleis savo teisių ir/ar pareigų pagal šią Sutartį.
2. Jei viena iš šios Sutarties nuostatų yra arba taps negaliojančia, tai niekaip neįtakos likusių Sutarties nuostatų galiojimo.
Tokiu atveju Sutarties Šalys pakeis negaliojančią nuostatą tokia formuluote, kuri atitinka abejotinos nuostatos
ekonominę prasmę.
3. Šalys informuos viena kitą apie jų pavadinimo, adreso, banko, kuriame atidaryta atsiskaitomoji sąskaita bei telefonų
numerių pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas po jų pasikeitimo. Visi Šalių pranešimai turi būti atliekami raštu ir
yra laikomi tinkamai įteiktais, jei jie įteikti asmeniškai arba išsiųsti registruotu laišku ar faksu Sutartyje nurodytais
adresu ar faksimilinio ryšio numeriu.
4. Straipsnių pavadinimai yra naudojami šioje Sutartyje tik dėl patogumo ir neturi jokios įtakos straipsnių bei Sutarties
turiniui ir jų aiškinimui.
5. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.
6. Šalys įsipareigoja be kitos Šalies sutikimo tretiems asmenims neatskleisti šios Sutarties sąlygų, išskyrus, kai tai yra
privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Paslaugos teikėjas
UAB „DAGNIS“
Direktorius Mantas Keblys ______________________________

Vardas, Pavardė
Parašas

Klientas
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