UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„SŪDUVOS VANDENYS“

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
SUTARTIS
_________________Nr. _______________
Marijampolė
Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“, vadinama „TIEKĖJU“, atstovaujama direktoriaus Žydrūno Čekausko
(arba įgalioto asmens) ....................................................................................................... veikiančio pagal bendrovės įstatus
ir buto savininkas (nuomotojas).........................................................................................................................., toliau
vadinamo „VARTOTOJU“ sudarė šią sutartį:
I. VARTOTOJO šalto vandens apskaita:
1. Skaitiklis Nr ................................ , skersmuo ........................ mm, tipas ............................................ , skaitiklio
rodmenys pagal paskutinio apmokėjimo sąskaitą ............................................ , skaitiklio metrologinė patikra
atlikta............................................
2. Skaitiklio Nr......................... , skersmuo ........................ mm, tipas ............................................, skaitiklio
rodmenys pagal paskutinio apmokėjimo sąskaitą ............................................ , skaitiklio metrologinė patikra
atlikta...........................................
II. TIEKĖJAS įsipareigoja:
3. VARTOTOJUI tiekti geriamąjį vandenį.
4. Šalinti ir išvalyti VARTOTOJO nuotekas.
5. Pateikti VARTOTOJUI sąskaitą- pranešimą pagal apskaitos prietaiso rodmenis arba iki apskaitos
įrengimo pagal vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį .
6. Tikrinti VARTOTOJO vandens apskaitos skaitiklio rodmenis ir jo techninę būklę.
III. VARTOTOJAS įsipareigoja:
7. Tinkamai įrengti vietą(laisvas, saugus priėjimas) apskaitos prietaiso montavimui. Sugedus apskaitos prietaisui
informuoti TIEKĖJĄ.
8. Leisti (suderinus šalims) Vandens tiekėjo atstovams, pateikusiems Vandens tiekėjo įgalioto asmens pasirašytą
prašymą ir Vandens tiekėjo išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, nuo 8 iki 20 val.
įeiti į butus (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas ir sudaryti sąlygas (užtikrinti laisvą, patogų ir higieniškai saugų
priėjimą prie apskaitos prietaisų) patikrinti apskaitos prietaisų rodmenis, jų eksploatavimo sąlygas bei techninę būklę, atlikti
metrologinę patikrą, juos įrengti ar pakeisti.
9. Kas mėnesį deklaruoti geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenys , apmokėti už TIEKĖJO teikiamas
paslaugas pagal galiojančias kainas. Mokėti kartą per mėnesį pagal TIEKĖJO išrašytą sąskaitą-pranešimą, ne vėliau kaip iki
kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos.
IV. Kitos sąlygos:
10. VARTOTOJAS, perduodantis savo teises į butą, privalo informuoti TIEKĖJĄ ir atsiskaityti už vandenį ir
nuotekas.
11. TIEKĖJAS gali nutraukti vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse, Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų numatytais
atvejais.
12. Nustačius, kad geriamojo vandens apskaitos prietaisas yra sugedęs (neveikia), pažeista geriamojo vandens
apskaitos prietaiso plomba, nuplėšta plomba ant montažinių veržlių , yra požymių, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos
priemonės vandens apskaitos prietaiso sparnuotei stabdyti ir apie šiuos pažeidimus nebuvo informuotas vandens tiekėjas,
vartotojo sunaudoto geriamojo vandens kiekis nustatomas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir
priežiūros taisyklėse nustatyta tvarka.
13. VARTOTOJAS ir TIEKĖJAS įsipareigoja vykdyti šią sutartį, vadovaudamiesi Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įstatymo, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastrūktūros naudojimo ir priežiūros
taisyklėmis, bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka.
14.Ginčai, kilę dėl šios sutarties vykdymo, nagrinėjami įstatymo nustatyta tvarka.
15.Sutartis surašoma 2 egzemplioriais, kurie saugomi pas TIEKĖJĄ ir VARTOTOJĄ.
16.Kitos sąlygos - mokėjimo pranešimus siųsti el. paštu .……………………………………………………...
17.Šalių adresai ir rekvizitai:
TIEKĖJAS
VARTOTOJAS
Vasaros g. 7
Vartotojo kodas .................................. ..................
LT-68114 Marijampolė
Adresas ............................................... ...................
atsiskaitomoji sąskaita H-LT 557300010002336669
Vardas, pavardė................................. ....................
bankas AB „Swedbank“
Telefonas ...............................................................
Tel. (8 343) 91 942
Gyventojų sk ..........................................................
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
.............................................................................
Veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-49 (2015-07-17)
(vardas, pavardė, parašas)

