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PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. GAŽ-22-17

Šiauliai              2022 m. kovo 01 d.

UAB Ecoservice projektai,  atstovaujama bendrovės direktoriaus įsakymu 2022-01-03 Nr.  27-ECOPR-ŠIAU įgaliotos
Redos  Stelmakovienės,  toliau  vadinama  “Vykdytoju” ir  VŠĮ  Šiaulių  ilgalaikio  gydymo ir  geriatrijos  centras,  atstovaujama
direktorės Ingos Tamosinaitės toliau vadinama „Užsakovu“, kartu vadinamos „Šalimis“, sudarė šią sutartį, toliau – „Sutartis“:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Vykdytojas vykdo atliekų išvežimą ir sutvarkymą iš Užsakovo teritorijoje
esančių Vykdytojo konteinerių, toliau “Konteineris“.

1.2. Vykdytojas  įsipareigoja  Užsakovo  nurodytame  objekte  atlikti  atliekų  išvežimo  ir  sutvarkymo  paslaugas,  o  Užsakovas
įsipareigoja  sudaryti  Vykdytojui  būtinas  sąlygas  paslaugų  atlikimui  ir  sumokėti  paslaugos  mokestį  šioje  Sutartyje
numatytomis sąlygomis bei terminais.

1.3. Vykdytojo atliekų išvežimo ir sutvarkymo paslaugos įkainiai pateikiami Prieduose prie šios Sutarties.
1.4. Šios Sutarties pagrindu Užsakovas ir  Vykdytojas Sutartyje numatytomis sąlygomis gali  susitarti  dėl papildomų paslaugų

suteikimo sąlygų.
1.5. Vykdytojas  patvirtina,  kad yra  LR įstatymu nustatyta  įregistruotas  atliekas tvarkančių įmonių registre  ir  turi  galiojančią

licenciją šia sutartimi prisiimtam atliekų tvarkymui vykdyti.
1.6. Maksimali sutarties kaina 871,20 Eur su PVM. Į prekės nuomos kainą įeina PVM, kiti mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios

su konteinerių nuoma.

2. PASLAUGOS SUTEIKIMO SANTYKIAI

2.1. Paslaugos Sutartis konkrečiam atliekų išvežimui ir sutvarkymui laikoma sudaryta, kai dėl atliekų išvežimo specialių sąlygų
Šalys susitaria bei tai įformina šia Sutartimi ir atitinkamu šios Sutarties Priedais.

2.2. Vykdytojas pasilieka teisę pakeisti įkainius, pasikeitus šalies ūkio ir ekonominei situacijai, pranešdamas apie tai Užsakovui ne
vėliau kaip prieš  30 (trisdešimt)  kalendorinių dienų. Įkainių pasikeitimas įsigalioja  nuo Vykdytojo  ir  Užsakovo raštiško
susitarimo pavirtinimo datos,  t.  y.  priedo  prie  šios  Sutarties,  dėl  įkainių  pasikeitimo pasirašymo datos.  Tuo atveju,  kai
paslaugos teikimo įkainiai keičiami dėl pasikeitusių mokesčių, rinkliavų savivaldybės nustatomų tarifų ar nuo Vykdytojo
nepriklausančių priežasčių, apie paslaugos teikimo įkainius užsakovas informuojamas raštu, o keičiami įkainiai įsigalioja nuo
atitinkamų sprendimų/teisės aktų įsigaliojimo dienos.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Vykdytojas įsipareigoja:
3.1.1. Suteikti Užsakovui nuomos teise konteinerius atliekoms sukrauti.
3.1.2. Iki kiekvieno einamojo metų mėnesio 5 (penktos) darbo dienos, už per praeitą kalendorinį mėnesį suteiktas

paslaugas, pateikti Užsakovui PVM sąskaitą – faktūrą.
3.1.3. Esant  konteinerio  gedimui,  ne  dėl  Užsakovo  kaltės,  Vykdytojas,  savo  lėšomis,  įsipareigoja  sutvarkyti

konteinerį.
3.1.4. Savarankiškai atnaujinti (pratęsti) Vykdytojo veiklai vykdyti būtinas licencijas, leidimus ir pan.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1. naudoti atliekų konteinerius pagal jų tiesioginę paskirtį;
3.2.2. Naudodamasis  GPAIS  rengti  atliekų  vežimo  lydraštį,  jeigu  Užsakovas  yra  atliekų  darytojas,  kuris,

vadovaudamasis Apskaitos taisyklėmis, vykdo atliekų susidarymo apskaitą naudodamasis GPAIS.
3.2.3. Į konteinerius nemesti  šių atliekų: skystų atliekų; degių atliekų; padangų; elektros ir elektroninės įrangos

atliekų; baterijų ir akumuliatorių atliekų; gyvūninės kilmės atliekų; pavojingų atliekų; maisto atliekų.
3.2.4. Pažeidus  3.2.3.  punktą,  Vykdytojas  turi  teisę  neišvežti  Konteinerio,  tol  kol  Užsakovas  nepašalins  iš

Konteinerio neleistinų atliekų.
3.2.5. užtikrinti tinkamą privažiavimą prie atliekų Konteinerių bet kuriuo paros metu bei švarą ir tvarką Konteinerių

stovėjimo vietoje;
3.2.6. užtikrinti Vykdytojo, Užsakovui suteiktų Konteinerių apsaugą;
3.2.7. sugadinus Konteinerį, pagal Vykdytojo pateiktas pagrįstas konteinerio remonto sąnaudas, per 15 (penkiolika)

kalendorinių dienų pilnai padengti visus Vykdytojo patirtus nuostolius;
3.2.8. eksploatuojant Konteinerį griežtai laikytis ir vykdyti asmenų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų bei

saugumo technikos reikalavimų;
3.2.9. bе raštiško Vykdytojo leidimo neperduoti Konteinerio tretiesiems asmenims;
3.2.10. be raštiško Vykdytojo leidimo prie Konteinerio netvirtinti reklamos;
3.2.11. Konteinerio eksploatacijos metu griežtai laikytis keliamų eksploatacijos, priešgaisrinės apsaugos, sanitarinių,

higienos taisyklių bei eksploatavimo reikalavimų;
3.3. Užsakovas atsako už Konteinerio praradimą (tame tarpe vagystę) bei sunaikinimą, kaip šio Konteinerio saugotojas Civilinio

kodekso XLII skyriaus nustatyta tvarka ir sąlygomis (Konteinerio pasauga yra neatlygintinė). Apie Konteinerio praradimą ar
sunaikinimą Vykdytojas turi būti informuotas per 24 (dvidešimt keturias) valandas.

3.4. Vykdytojas  ant  Konteinerių  korpuso  daro  užrašus  „UAB  Ecoservice  projektai“,  sutinkamai  su  Lietuvos  Respublikos
Valstybinės darbo inspekcijos nurodymais.
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4. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Konteinerio nuomos ir atliekų išvežimo ir sutvarkymo paslaugos mokestis skaičiuojamas bei mokamas už Nuomos laikotarpį
nuo Konteinerio priėmimo – perdavimo akto surašymo datos iki Konteinerio grąžinimo Vykdytojui datos.

4.2. Atsiskaitant už paslaugas, vadovaujamasi Prieduose prie Sutarties pateiktomis atsiskaitomosiomis kainomis, jeigu nėra kitų

susitarimų. 
4.3. Užsakovui kredito limitas nesuteikiamas.
4.4. Vykdytojas už suteiktas Užsakovui paslaugas PVM sąskaitą – faktūrą išrašo per 5 (penkias) einamojo mėnesio darbo dienas

už praeitą kalendorinį mėnesį.
4.5. Užsakovas  už  suteiktas  Vykdytojo  atliekų  išvežimo  ir  sutvarkymo  paslaugas  Vykdytojui  apmoka  per  30  (trisdešimt)

kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros pateikimo datos, (šio įsipareigojimo uždelsimas ilgiau kaip 10 (dešimt)
darbo dienų yra vertinamas kaip esminis Sutarties pažeidimas).

4.6.  Užsakovui pažeidus šios Sutarties punkte 4.5 numatytas atsiskaitymo sąlygas, Vykdytojas turi teisę pareikalauti, kad atliekų
išvežimo ir sutvarkymo mokestis būtų mokamas avansu.

4.7. Vykdytojas finansinius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus) privalo
teikti Pirkėjui naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama
adresu https://www.esaskaita.eu/). Popierinės sąskaitos-faktūros nebus priimamos. 

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĘ

5.1. Jei Užsakovas laiku neatsiskaito pagal Vykdytojo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, tai Užsakovas per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Vykdytojo pareikalavimo dienos įsipareigoja sumokėti Vykdytojui 0,020 % (dviejų dešimtųjų) dydžio delspinigius
už kiekvieną pradelstą apmokėjimo kalendorinę dieną nuo PVM sąskaitoje – faktūroje išrašytos sumos be PVM.

5.2. Jeigu Užsakovas pažeidžia šioje Sutartyje nustatytą atsiskaitymo tvarką, Vykdytojas prieš 5 (penkias) darbo dienas raštiškai
pranešęs Užsakovui  turi  teisę  nutraukti  atliekų  išvežimo ir  sutvarkymo iš  Užsakovo teritorijos  paslaugą  arba sustabdyti
paslaugų pagal šią sutartį teikimą iki Užsakovas sumokės Vykdytojui visą skolos sumą.

5.3. Užsakovo apmokėjimai užskaitomi už seniausias skolas. Mokėjimai bus užskaitomi tokia tvarka - pirmiausia bus dengiami
delspinigiai, baudos ir tik vėliau įsiskolinimai.

5.4. Vykdytojas  neatsako  už  žalą  Užsakovo patirtą  dėl  Konteinerio  gedimo,  jei  gedimas  sąlygotas  Užsakovo kaltės.  Įvykus
Konteinerio gedimui, reziumuojama Užsakovo kaltė. 

5.5. Nuomos laikotarpio metu, Užsakovas tretiesiems asmenims už Konteinerio, kaip pavojaus šaltinio sąlygotą žalą, atsako kaip
jos teisėtas valdytojas.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS

6.1. Sutartis  įsigalioja  nuo  jos  pasirašymo  dienos  ir  galioja  iki  Šalys  įvykdys  viena  kitai  visus  šioje  sutartyje  numatytus
įsipareigojimus. Paslaugos pradedamos teikti nuo 2022 m. kovo 14 d. ir galioja iki 2025 m. kovo 13 d.

6.2. Sutartis gali būti nutraukta įstatymuose bei šioje Sutartyje numatytais pagrindais ir tvarka.
6.3. Ši Sutartis, gali būti keičiama ir pildoma Šalių susitarimu, Šalims pasirašant papildomą susitarimą.
6.4. Sutarties pakeitimams, papildymams ir priedams taikoma rašytinė forma.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Nuomotojas turi teisę šią Sutartį vienašališkai ne ginčo tvarka nutraukti apie nutraukimą Užsakovui pranešdamas e. paštu
prieš  1  (vieną)  darbo  dieną,  jei  Užsakovas  padaro  esminį  šios  Sutarties  pažeidimą.  Sutartis  ir/ar  Konteinerio  nuomos
laikotarpio nutraukimo dienai Užsakovas privalo sudaryti sąlygas grąžinti Vykdytojui Konteinerį.

7.2. Užsakovas sutartį gali būti nutraukta nesikreipiant į teismą įspėjus apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir
Šalims įvykdžius šia Sutartimi numatytus visus savo įsipareigojimus.

7.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo apmokėjimo už atliktus darbus.

8. PAPILDOMOS SĄLYGOS

8.1. Jeigu keičiasi vienos kurios nors šalies buveinės ar filialų adresai, banko sąskaitų numeriai ar kiti rekvizitai, ta šalis privalo
raštiškai pranešti apie tai kitai šaliai ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas. Šalis neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti
pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų
arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

8.2. Visi  pranešimai  laikomi  tinkamai  įteiktais  kitai  Šaliai,  jeigu  jie  perduoti  Šalių  įgaliotiems  atstovams pasirašytinai  arba
išsiunčiami registruotu laišku.

9. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

9.1. Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį arba visišką šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tai atsitiko
dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis nėra ir negali būti lėšų trūkumas ar nesugebėjimas atsiskaityti pagal šios Sutarties sąlygas.
9.3. Iškilus  šiame  skirsnyje  nurodytoms  nenugalimos  jėgos  aplinkybėms,  kurios  trunka  ilgiau  kaip  90  (devyniasdešimt)

kalendorinių dienų, kiekviena Šalis turi teisę pranešus kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų
nutraukti šią Sutartį.
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9.4. Iškilus  tokioms  nenugalimos  jėgos  aplinkybėms,  kurių  Šalys  negalėjo  nei  numatyti  ar  išvengti,  nei  kuriomis  nors
priemonėmis pašalinti ir dėl kurių bus visiškai ar iš dalies neįmanoma įvykdyti šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, viena
iš Šalių per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą dienos privalo raštu pranešti
apie tai kitoms Šalims. Gavusi pranešimą apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą, Šalis, kurią paveikė šios aplinkybės,
privalo per  Šalių  susitarimu nustatytą  laiką  pateikti  kitai  Šaliai  teritorinių Pramonės ir  prekybos rūmų išduotą  pažymą,
liudijančią  nenugalimos  jėgos  aplinkybes.  Išnykus  pagrindui  nevykdyti  įsipareigojimų,  Šalis,  prašiusi  atleisti  nuo
atsakomybės, privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių pasibaigimo ar sužinojimo apie jų pasibaigimą dienos
raštu pranešti apie tai kitai Šaliai.

9.5. Jeigu Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad
sumažintų išlaidas,  panaudojo visas  reikiamas  priemones,  kad ši  Sutartis  būtų  tinkamai  vykdoma,  Šalies  nesugebėjimas
įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Šalies įsipareigojimų
nevykdymas.

9.6. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos atsiradimo momento, arba jeigu apie ją nėra laiku
pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes, įsipareigojimų nevykdanti Šalis
tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

10. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

10.1.  Šalys,  vykdydamos  šią  Sutartį,  įsipareigoja  laikytis  Bendrojo  duomenų  apsaugos  reglamento  (ES)  2016/679  (toliau  -
BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir  kitų teisės aktų,  reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą,
reikalavimų;

10.2.  Sutarties pasirašymo ir vykdymo tikslais iš Kliento gautų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Ecoservice projektai“. Su
įmonės paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti el. paštu duomenuapsauga@ecoservice.lt. 

10.3.  Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas- tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų
subjektas (BDAR 6 strp. 1 p. b punktas), taip pat tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma
teisinė prievolė (BDAR 6 strp. 1 p. c punktas);

10.4. Asmens duomenis yra tvarkomi tiek, kiek reikia Šalių įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti. Pasibaigus Sutarčiai duomenys
tvarkomi ir saugomi, kai taikoma, teisės aktų nustatytą laikotarpį.

10.5.  UAB Ecoservice projektai įsipareigoja įgyvendinti atitinkamas organizacines ir technines priemones, kad apsaugotų asmens
duomenis  nuo  netyčinio  ar  neteisėto  sunaikinimo,  pakeitimo,  atskleidimo ar  kito  neteisėto  tvarkymo,  ir  ginti  duomenų
subjekto teises.

10.6.  Visa  informacija  apie  UAB  Ecoservice  projektai  asmens  duomenų  tvarkymo  politiką  ir  duomenų  subjektų  teisių
įgyvendinimą pateikiama UAB Ecoservice projektai interneto svetainėje patalpintame privatumo pranešime.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Sutartis  sudaryta  vadovaujantis  sąžiningumo,  protingumo,  teisingumo  ir  Šalių  lygiateisiškumo  principais,  nenaudojant
apgaulės ar spaudimo, ir turi Šalims įstatymo galią. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės
reikšmės šios Sutarties sudarymui ir vykdymui.

11.2. Visa šioje Sutartyje ir jos prieduose pateikta informacija yra konfidenciali ir negali būti viešinama tretiesiems asmenims,
nebent  Lietuvos  Respublikos  įstatymai  numato  kitaip.  Šalys  įsipareigoja  saugoti  informacijos  apie  bendrą  veiklą
konfidencialumą ir neteikti jos asmenims, galintiems ją panaudoti kaip priemonę konkurencijai.

11.3. Sutarties Šalys įsipareigoja imtis visų priemonių laiku ir sąžiningai įvykdyti visas šios Sutarties sąlygas. Vykdymo procese
iškilę ginčai sprendžiami derybų keliu.

11.4. Vienai Šaliai  pažeidus kitos Šalies Sutarties sudarymu įgytas teises,  kita Šalis prieš imdamasi teisinių veiksmų (išskyrus
sutarties nutraukimo 7.1 punkte numatyta tvarka atveju) privalo pateikti jai raštišką pretenziją, kurioje turi būti nurodytas
teisių pažeidimas bei terminas pažeidimui pašalinti. Per nurodytą terminą pažeidimų nepašalinus ginčai išskyrus tuos atvejus,
kai ši Sutartis numato vienašališkus sprendimus, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose įstatymų numatyta tvarka.

11.5. Jeigu  Šalims  nepavyktų  ginčo  išspręsti  derybomis  per  15  (penkiolika)  darbo  dienų,  ginčas  būtų  sprendžiamas  Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

11.6. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais.
11.7. Nė viena Šalis negali perduoti savo šioje Sutartyje nustatytų teisių ir įsipareigojimų trečiajai Šaliai be raštiško kitos Šalies

sutikimo.
11.8. Sutartis jos Šalių buvo ruošiama kartu ir sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, kurių

vienas tenka Užsakovui, o kitas – Vykdytojui.
11.9. Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, pasekmes ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
11.10. Ši  Sutartis  pakeičia  ir  panaikina iki  šios  Sutarties  pasirašymo visus sudarytus  susitarimus (sutartis,  priedus,  papildomus

susitarimus), išskyrus, jei jų panaikinimas padarytų neįmanomu įvykdyti Šalių tarpusavio įsipareigojimų pagal ankstesnius
susitarimus.

11.11. Sutarties priedai  yra neatskiriama šios Sutarties dalis.  Kiekvienas priedas sudaromas raštu dviem vienodą teisinę galią
turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. 
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12. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

VYKDYTOJAS UŽSAKOVAS
UAB Ecoservice projektai
Pramonės g. 8, LT–78149 Šiauliai, 
Įmonės kodas 144128180
PVM mokėtojo kodas LT 441281811
Tel.: (8 41) 552550, (8 41) 552668
El. paštas: reda.stelmakovienė  @ecoservice.lt   
A.s. LT372140030001497825 Luminor Bank AB 

Vadybininkė

VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras
Vilniaus g. 125, Šiauliai LT-76354
Įmonės kodas 145378272
Tel.: +370 41 524 037
El. paštas info@gerc.lt 
A.S. LT737300010002406476 AB Swedbank,       
banko kodas 73000

Direktorė
Inga Tamosinaitė 

Vykdytojas __________________ Užsakovas __________________

mailto:info@gerc.lt
mailto:info@abst.lt
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PRIEDAS Nr. 1 PRIE PASLAUGŲ SUTARTIES Nr. GAŽ-22-17

ANTRINIŲ ŽALIAVŲ/PAKUOTĖS KONTEINERIO NUOMA IR ATLIEKŲ SUTVARKYMAS 

1. Šiuo sutarties priedu perduodame eksploatuoti 2 vnt. 1,1 m3 lauko konteinerius ir kitokią tarą, skirtus pakuotės atliekoms ir
antrinėms žaliavoms rinkti, adresu: Vilniaus g. 125, Šiauliai.

Eil. Nr. Pavadinimas Atliekų rūšis Mato vnt. Kiekis vnt. Likutinė vertė Eur/vnt.

1. Konteineris 1,1 m³ Popieriui/plastikui vnt. 1 160,00

2. Konteineris 1,1 m³ Stiklas Vnt. 1 160,00

2. Atliekų konteineris aptarnaujamas, pagal suderintą grafiką - 

3. Antrinių žaliavų/pakuotės atliekų išvežimo sąlygos ir kainos:

Žaliavos rūšis Paslauga Kaina Eur vnt./mėn.
(be PVM)

Popieriaus ir plastiko pakuotė Konteinerio nuoma 10,00
Užterštos antrinės žaliavos (įmonės veiklos atliekos) Atliekų išvežimas ir utilizavimas 60,00 Eur/m³٭

.taikoma tik nustačius nekokybiškai išrūšiuotas, sukrautas atliekas٭

4. Užsakovas įsipareigoja naudoti Pakuotės atliekų konteinerį pagal jo tiesioginę paskirtį;
5. Į konteinerį nemesti šių atliekų:

-buitinių atliekų;
-statybinio laužo ir gamybinių atliekų;
-buitinės technikos ir automobilių plastikinių dalių;
-bandažavimo juostų;
-padangų;
-langinio ir automobilinio stiklo.

6. Vykdytojas turi teisę atsisakyti išvežti iš Užsakovo antrines žaliavas, jeigu Vykdytojo darbuotojai vizualiai nustato, kad
Vykdytojui perduodamos antrinės žaliavos yra su priemaišomis, t. y. kartu su antrinėmis žaliavomis yra kitų rūšių atliekų ar
kitų  pašalinių  daiktų,  kuriuos  draudžiama  maišyti  su  antrinėmis  žaliavomis  pagal  Sutarties  5  p.  arba  teisės  aktų
reikalavimus. Užsakovui tinkamai išrūšiavus antrines žaliavas, kurias Vykdytojas atsisakė išvežti, Vykdytojas turi teisę
išvežti iš Užsakovo šias tinkamai išrūšiuotas antrines žaliavas kitą pagal grafiką nustatytą ar Šalių suderintą aptarnavimo
(atliekų išvežimo) dieną.

7. Jeigu Vykdytojas nustato, kad antrinės žaliavos užterštos daugiau nei 3% Užsakovui už atliekų išrūšiavimą taiko 3 punkte 
nurodytą įkainį už atliekų išrūšiavimą.

VYKDYTOJAS UŽSAKOVAS

UAB Ecoservice projektai
Tel.: (8 41) 552550, (8 41) 552668

VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras
Tel.: +370 41 524 037

Vykdytojas __________________ Užsakovas __________________
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El. paštas: reda.stelmakovienė  @ecoservice.lt     

Vadybininkė
Reda Stelmakovienė                                     A. V.

El. paštas info@gerc.lt

Direktorė
Inga Tamosinaitė                                               A. V.

Vykdytojas __________________ Užsakovas __________________

mailto:info@gerc.lt
mailto:info@abst.lt
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