ĮPLAUKŲ UŽ MOKĖTOJAMS SUTEIKTAS PASLAUGAS
PASKIRSTYMO IR INFORMACIJOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 1288
Du tūkstančiai dvyliktų metų gegužės mėnesio 2 diena.

UAB Klaipėdos skaičiavimo centras (toliau - Skaičiavimo centras), atstovaujamas
direktoriaus Michailo Batiščevo ,ir DNSB „Aštuntas namas" (toliau - Bendrija), atstovaujama
valdybos pirmininko Antano Paulausko, sudarė šią sutartį:
1.
Sutarties objektas:
1.1. Skaičiavimo centro paslaugos, teikiamos Bendrijai apdorojant „Atsiskaitymo knygelės"
šaknelių arba kitų mokėjimo dokumentų duomenis, ir elektroniniu būdu per įmokų surinkėjų
interneto sistemą iš mokėtojų priimtas įmokas už gyventojams suteiktas paslaugas.
2.
Skaičiavimo centras įsipareigoja:
2.1. Skaičiavimo centras atlieka „Atsiskaitymo knygelės" šaknelių arba kitų mokėjimo dokumentų,
taip pat įmokų priimtų per interneto sistemą automatizuotą apdorojimą t.y. apdorojant
„Atsiskaitymo knygelės" šaknelę ir kitus mokėjimo dokumentus Bendrijai pateikti:
2.1.1. Žiniaraštį „Apmokėjimas už komunalines paslaugas" (V03) kiekvieną darbo
dieną iki 14.00 vai.
2.1.2. Žiniaraštį „Pažyma apie įplaukas už suteiktas paslaugas už mėnesį" (V08-2)
kito mėnesio antrą darbo dieną 14.00 vai.
2.1.3. Esant perskaičiavimams, suformuoti ir atspausdinti žiniaraštį „ Perskaičiavimų
žiniaraštis " .
2.2. Pirminė ir apdorota informacija saugoma įstatyto nustatytą terminą.
3.
Bendrija įsipareigoja:
3.1. Mokėti Skaičiavimo centrui 0,75 % dydžio atlygį nuo įmokų sumos ir atsiskaityti per 10 parų
nuo PVM sąskaitos - faktūros pateikimo.
3.2. Pateikti Skaičiavimo centrui visą informaciją reikalingą šios sutarties vykdymui.
4.
Kitos sutarties sąlygos:
4.1. Skaičiavimo centras privalo atlikti darbus (patarnavimus) kokybiškai, pagal nustatytas apimtis
ir terminus.
4.2. Klaidas, padarytas dėl Bendrijos kaltės neteisingai užpildytų ir pateiktų dokumentų, taiso pati
Bendrija savo sąskaita su Skaičiavimo centru suderintais terminais.
4.3. Klaidas, padarytas dėl Skaičiavimo centro kaltės, taiso pats Skaičiavimo centras savo sąskaita.
4.4. Nei viena šalis neatsako už kitos šalies įsipareigojimus trečiosioms šalims.
4.5. Šios Sutarties šalys įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti viena
kitą apie šioje Sutartyje nurodytų duomenų pasikeitimą.
4.6. Sutartis įsigalioja nuo 2012-05-02 dienos ir galioja vienerius metus. Sutartis laikoma pratęsta
kiekvieniems metams, jei prieš du mėnesius iki Sutarties galiojimo pabaigos nebus vienos iš šalies
pareiškimo dėl šios Sutarties nutraukimo.
4.7. Sutartis gali būti pakeista tik šalims susitarus. Sutarties pakeitimai įforminami šalių
susitarimais raštu.
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4.8. Visi sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir turi tokią pačią juridinę galią.
4.9. Ginčai dėl šios Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo sprendžiami šalių susitarimu, o
nesutarus - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4.10. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią - po vieną
kiekvienai Sutarties šaliai.
Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:
UAB Klaipėdos skaičiavimo centras

DNSB „Aštuntas namas"

Taikos pr.62, LT-93225 Klaipėda
Tel. (8-46) 343158
EI.paštas michaely(a),is. lt
Įmonės kodas 302345674
PVM kodas LT100005022819
A/s Nr. LT097300010116065826
„Swedbank" AB

Statybininkų pr. 8-11, LT-94225 Klaipėda
Tel. pirm. (8-648)79972
EI.paštas
antanasl981@gmail.com
Įmonės kodas 302748173

Direktorius
Michail Batiščev

Valdybos pirmininkas
Antanas Paulauskas

A/s Nr. LT397300010131171290
,,Swedbank'' AB

2

