PATVIRTINTA
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
direktoriaus 2012 m. kovo 6 d.
įsakymu Nr. 12-16

KONTEINERIŲ NAMUDINIAM KOMPOSTAVIMUI PANAUDOS SUTARTIS NR. XX - _____________
(su privačių valdų savininkais)

2012 m. ________________ _____ d.
Kaunas
Mes, Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, įstaigos kodas 300092998, adresas Statybininkų g. 3-19, LT-50124 Kaunas, atstovaujama
direktoriaus Kęstučio Balčiūno, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau – „Panaudos davėjas“, ir________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta)

toliau – „Panaudos gavėjas“ (toliau sutartyje abi šalys bendrai vadinamos Šalimis), vykdant projektą „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
plėtra“, projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-008, kuris yra finansuojamas pagal Lietuvos Respublikos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo ir Perkančiosios organizacijos lėšomis, sudarėme šią
sutartį.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.
BENDROSIOS NUOSTATOS
„Panaudos davėjas“ perduoda „Panaudos gavėjui“ pagal šią sutartį neatlygintinai naudotis konteineriu, skirtu biologiškai skaidžioms atliekoms
kompostuoti (toliau – Konteineris), visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpį. Ši sutartis kartu yra laikoma Konteinerio perdavimo-priėmimo aktu.
Konteinerio duomenys:
Konteinerio talpa, l
Kiekis, vnt.
Konteinerio vertė, Lt su PVM
900
1
184,00
„Panaudos gavėjas“, pasirašydamas sutartį, pripažįsta, kad Konteineris yra tvarkingas, be defektų ir tinkamas eksploatacijai.
„Panaudos gavėjas“ pareiškia, jog Konteineris bus pastatytas ir visą sutarties galiojimo laikotarpį laikomas adresu:
______________
________________________________________________________________________________________________________________________
„Panaudos gavėjas“ norėdamas pakeisti Konteinerio eksploatacijos adresą, turi įspėti „Panaudos davėją“ ne vėliau kaip prieš 15 d.d. ir pateikti
pagrįstą paaiškinimą dėl ko turi būti keičiamas Konteinerio vietos adresas (pvz. pagrįstas paaiškinimas laikomas „Panaudos gavėjo“ privačios valdos
registracijos pakeitimas).
Pastaba: Konteinerio eksploatacijos vietos pakeitimas „Panaudos gavėjui“ nepriklausančios privačios valdos adresu negalimas.

2.
ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
„Panaudos gavėjas“ įsipareigoja:
Naudotis Konteineriu pagal paskirtį, atsižvelgiant į šios panaudos sutarties nuostatas;
Užtikrinti Konteinerio apsaugą visą sutarties galiojimo laikotarpį;
Surinkti ir eksploatuoti Konteinerį, pagal prie Konteinerio pridedamą instrukciją;
Kompostuoti išrūšiuotas biologiškai skaidžias atliekas, pagal prie Konteinerio pridedamą instrukciją;
Susidariusį kompostą, kaip trąšą, naudoti savo namų ūkyje;
Be raštiško „Panaudos davėjo“ sutikimo neperleisti Konteinerio bei jo eksploatacijos tretiesiems asmenims;
Nekeisti Konteinerio laikymo vietos, išskyrus atvejus nurodytus šios sutarties 1.5 punkte;
Per 3 darbo dienas pranešti „Panaudos davėjui“ apie Konteinerio dingimą ar sugadinimą;
Atlyginti „Panaudos davėjui“ nuostolius, atsiradusius dėl konteinerio praradimo ar tyčinio sugadinimo, sumokant „Panaudos davėjui“ konteinerio
vertės dydžio pinigų sumą, t.y. 184,00 Lt (vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi L 00 ct) su PVM.
2.1.10.
„Panaudos davėjui“ ar jo įgaliotiems asmenis sudaryti sąlygas, t.y. įspėjus „Panaudos gavėją“ ne mažiau kaip prieš 2 d.d. atvykti, atlikti Konteinerio
būklės bei naudojimo sąlygų laikymosi patikrinimą, Konteinerio laikymo ir naudojimo vietoje.
2.2.
Grąžinti konteinerį „Panaudos davėjui“ pagal turto priėmimo-perdavimo aktą, nutraukus sutartį anksčiau nurodyto panaudos termino ar jam
pasibaigus. Konteineris grąžinamas tos būklės, kurios „Panaudos gavėjas“ gavo, atsižvelgiant į jo normalų nusidėvėjimą.
2.3.
„Panaudos davėjas“ įsipareigoja:
2.3.1. Perduoti konteinerį pagal pasirašytą sutartį;
2.3.2. Pakeisti konteinerį, jeigu jis tampa netinkamas eksploatuoti dėl „Panaudos davėjo“ kaltės.
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3.
KITOS SĄLYGOS
Visos naudotis perduodamo konteinerio nuosavybės teisės priklauso „Panaudos davėjui“ iki panaudos sutarties termino pabaigos.
Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Kauno regiono savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklėmis, šia sutartimi ir kitais norminiais aktais.
Už šios sutarties įsipareigojimų (visišką ar dalinį) nevykdymą Šalys atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
„Panaudos davėjas“ turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjus apie tai raštu „Panaudos gavėją“ prieš 15 darbo dienų.
Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jei jie įforminami raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.
Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja ne mažiau kaip 5 (penkerius) metus. Po nustatyto termino Konteineris pereina „Panaudos gavėjo“
nuosavybėn.
4.

ŠALIŲ REKVIZITAI, PARAŠAI

Panaudos davėjas

Panaudos gavėjas

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Statybininkų g. 3-19, 50124 Kaunas
Įstaigos kodas 300092998
PVM mokėtojo kodas LT100001791219
A/s Nr.LT197011700001700911
AB Ūkio bankas
Tel. (8 37) 311 267, faks. (8 37) 490 734
El.p. info@kaunoratc.lt

Vardas, Pavardė _______________________________
a/k (gimimo data)_______________________________
Adresas ______________________________________
_____________________________________________
Konteinerio pastatymo vieta ______________________
_____________________________________________
Tel. _________________________________________
El.p. _________________________________________
PATVIRTINU, KAD PATEIKTI ASMENS DUOMENYS YRA TEISINGI

Panaudos davėjo vardu
_____________________________________
(v., pavardė, parašas)

A.V.

_____________________________________________
(v., pavardė, parašas)

