SUTARTIS DĖL ŽOLĖS SURINKIMO IR SUTVARKYMO PASLAUGŲ Nr. BIO-19-____________
2019 m. ___________________mėn. __________d.
UAB „Ecoservice“, įmonės kodas 123044722, registruota adresu Gariūnų g. 71, LT-02300, Vilnius, atstovaujama Vilniaus padalinio komercijos vadovo
Mariaus Katkaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Vykdytojas“), ir
____________________________________________ toliau – „Užsakovas“), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, susitarė ir
sudarė šią Sutartį dėl žolės surinkimo ir sutvarkymo paslaugų (toliau – „Sutartis“).

1.

2.
3.

4.

5.

I.
SUTARTIES OBJEKTAS
Šia Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja perduoti Užsakovui laikinai naudoti 0,24 m3 talpos atliekų konteinerį, skirta nušienautos žolės surinkimui, ir
teikti Užsakovui nušienautos žolės (toliau – „Atliekos“) surinkimo iš konteinerio, pastatyto adresu, nurodytu Sutarties pabaigoje, išvežimo
(surinkimo) paslaugas, bei Atliekas sutvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka. Užsakovas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti Vykdytojui šioje
Sutartyje nustatyta tvarka bei vykdyti kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
Paslaugos teikimo laikotarpis – 5 metai (iki 2023 m. lapkričio 15 d.).
Atliekos iš konteinerio ištuštinamos kas 2 savaites nuo kiekvienų metų balandžio 15 d. iki kiekvienų metų lapkričio 15 d., pagal Atliekų
surinkimo grafiką (Priedas Nr. 2), kitais kalendorinių metų mėnesiais atliekos nesurenkamos ir neišvežamos.
II. VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
Vykdytojas Įsipareigoja:
4.1. Gavus apmokėjimą už pirmuosius paslaugos teikimo kalendorinius metus pagal šią Sutartį teiktinas paslaugas, pristatyti ir perduoti Užsakovui
0,24 m3 talpos konteinerį, skirtą nušienautos žolės surinkimui iš šios Sutarties 1 punkte nurodytos vietos.
4.2. Atliekų surinkimo grafike nustatyta tvarka ištuštinti Atliekų konteinerį (jei jame yra nušienauta žolė, lapai, gėlės, šienas, daržovės, vaisiai,
piktžolės) ir Atliekas sutvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka.
4.3. Pasibaigus paslaugos teikimo laikotarpiui, nurodytam šios Sutarties 2 punkte, pasiimti iš Užsakovo konteinerį netaikant atliekų konteinerio
paėmimo mokesčio.
III. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI
Užsakovas įsipareigoja:
5.1. Atliekų surinkimo dieną nuo 6 val. iki 20 val. paruošti konteinerį su Atliekomis ištuštinimui, t.y. išridenti Atliekų konteinerį į gatvę/kelią ir
pastatyti gerai matomoje vietoje, prie kurios netrukdomai ir saugiai galėtų privažiuoti Vykdytojo šiukšliavežės.
5.2. Garantuoti perduoto Užsakovui Atliekų konteinerio tinkamą naudojimą pagal šią Sutartį:
5.2.1. nedeginti jame atliekų, negadinti ir kitaip nemažinti jo vertės;
5.2.2. netalpinti į konteinerį jokių kitų atliekų, išskyrus nušienautą žolę, lapus, gėles, šieną, daržoves, vaisius, piktžoles be žemių ir/ar
jokių daiktų;
5.3. Prisiimti konteinerio sugadinimo ar praradimo riziką nuo konteinerio pristatymo Užsakovui momento iki tol, kol Vykdytojas pasiims konteinerį iš
Užsakovo pasibaigus sutarties galiojimo terminui.
5.4. Atlyginti Vykdytojui Užsakovui perduoto konteinerio vertę, nustačius jo sugadinimo ar praradimo atvejį.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA
Užsakovas už pagal šią Sutartį Vykdytojo teikiamas paslaugas per 1 kalendorinius metus sumoka 65 (šešiasdešimt penki) EUR su PVM (toliau
– Paslaugų teikimo kaina metams) per 2 dienas nuo šios Sutarties sudarymo dienos į Vykdytojo šioje Sutartyje nurodytą Banko sąskaitą pavedimu.
7. Paslaugų teikimas pagal Sutartį sekančiais kalendoriniais metais pradedamas Užsakovui sumokėjus Paslaugų teikimo kainą metams už sekančius
kalendorinius metus. Paslaugų teikimo kaina turi būti sumokama iki balandžio 1 d..
8. Vykdytojo Užsakovui perduodamo konteinerio vertė yra 55 EUR. Sugadinus ar praradus konteinerį Užsakovas kompensuoja Vykdytojui visą
konteinerio vertę.
9. Jei Užsakovas neišstūmė konteinerio į su Vykdytoju sutartą vietą nustatytu pagal grafiką laiku ir dėl to Vykdytojas neturėjo galimybės ištuštinti
konteinerio, bus laikoma, kad Vykdytojas tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus, todėl paslaugos teikimo kaina tokiu atveju nebus
mažinama.
10. Vykdytojas turi teisę keisti Paslaugų teikimo kainą metams apie tai informuodamas Užsakovą ne vėliau kaip iki kalendorinių metų kovo 1 d..
Užsakovas, nesutikdamas su Paslaugų teikimo kainos metams pasikeitimu, ne vėliau kaip iki kalendorinių metų kovo 15 d. apie tai informuoja
Vykdytoją ir grąžina Vykdytojui atliekų konteinerį, pristatydamas jį Vykdytojui adresu Gariūnų g. 71, Vilnius. Tokiu atveju sutartis bus laikoma
netekusia galios nuo konteinerio gražinimo Vykdytojui dienos, o paslaugos pagal sutartį nebus pradėtos teikti nuo balandžio 15 d..
11. Sutarties 10 punkte nurodytu atveju, (ar) Užsakovui sutartį nutraukus dėl kitų priežasčių iki sutarties 2 punkte nurodyto sutarties galiojimo termino
pabaigos, (ar) Užsakovui neatlikus mokėjimo pagal sutarties 7 punktą, Užsakovas įsipareigoja grąžinti Vykdytojui atliekų konteinerį per 5 darbo
dienas nuo informavimo apie sutarties nutraukimą arba nuo termino sumokėti pagal Sutarties 7 punktą pabaigos, pristatydamas atliekų konteinerį
Vykdytojui adresu Gariūnų g. 71, Vilnius. Užsakovui negrąžinus atliekų konteinerio per nurodytą terminą, Vykdytojas turi teisę paimti atliekų
konteinerį iš Užsakovo, o Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui 5 (penki) Eur su PVM dydžio atliekų konteinerio paėmimo mokestį.
6.

V. KITOS SĄLYGOS
12. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visų įsipareigojimų nurodytų sutartyje visiško įvykdymo. Tuo atveju jei Užsakovas
neatliks mokėjimo, nurodyto šios Sutarties 6 punkte nustatytu terminu, ši Sutartis bus laikoma pasibaigusia (netekusia galios) pasibaigus mokėjimo
terminui. Tuo atveju, jei Užsakovas neatliks mokėjimo, nurodyto šios Sutarties 7 punkte nustatytu terminu, ši Sutartis bus laikoma pasibaigusia
(netekusia galios) nuo konteinerio gražinimo Vykdytojui dienos arba konteinerio paėmimo iš Užsakovo, vadovaujantis Sutarties 11 punktu.
13. Visi tarp šalių kilę ginčai sprendžiami šios Sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Sutartis sudaroma 2 vienodos teisinės galios egzemplioriais: vienas – Užsakovui, vienas – Vykdytojui.
15. Šalys susitaria, kad Sutartis sudaryta apsikeičiant Šalių pasirašytais sutarties egzemplioriais el. paštu, faksu, ar kitų įrenginių pagalba yra galiojanti
ir turi tokią pačią teisinę galią kaip ir sutartis pasirašyta įprastu būdu, kai Šalys apsikeičia originaliais pasirašytais Sutarties egzemplioriais.
Užsakovas, pasirašydamas šioje sutartyje patvirtina, kad sutinka, kad Užsakovo asmens duomenys, būtų naudojami šios Sutarties vykdymo tikslu.
Užsakovas

Vykdytojas

_______________________________
Vardas Pavardė

____________________
Gimimo data

______________________________
Adresas

______________________
Tel. numeris

___________________________
El. paštas

_________________________
Parašas

UAB “Ecoservice”
Gariūnų g. 71, LT-02300, Vilnius
Įmonės kodas: 123044722, PVM kodas: LT230447219
A/s LT892140030003250552, Luminor Bank AB, Lietuvos filialas

Vilniaus padalinio komercijos vadovas
Marius Katkus

Priedas Nr. 1
KONTEINERIO PERDAVIMO PRIĖMIMO AKTAS
2019 m. ___________________________
Data

UAB „Ecoservice“, įmonės kodas 123044722, registruota adresu Gariūnų g. 71, LT-02300, Vilnius, atstovaujama Vilniaus padalinio
komercijos vadovo Mariaus Katkaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Vykdytojas“), ir
__________________________________________________
Vardas, pavardė

(toliau – Užsakovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, šiuo Konteinerio perdavimo priėmimo aktu patvirtina,
kad vadovaujantis Sutartimi dėl žolės surinkimo ir sutvarkymo paslaugų __________________ (toliau – „Sutartis“):
Data

1.

Numeris

Vykdytojas pristatė į Sutartyje nurodytą vietą ir perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė 0,24 m3 talpos plastikinį konteinerį,
be jokių defektų, kurio vertė nurodyta Sutartyje.

Užsakovas

Vykdytojas

____________________________
Vardas Pavardė

Gimimo data

_____________________________
Adresas

______________________
El. paštas

___________________

__________________

UAB “Ecoservice”
Gariūnų g. 71, LT-02300, Vilnius
Įmonės kodas: 123044722, PVM kodas: LT230447219
A/s LT892140030003250552, Luminor Bank AB, Lietuvos filialas

Tel. numeris

_________________________
Parašas

Vilniaus padalinio komercijos vadovas
Marius Katkus

Atsakingas vadybininkas Mindaugas Stanevičius
mindaugas.stanevicius@ecoservice.lt
Tel. : 8 5 264 92 54; 8 687 44 444

