IŠTRAUKA IŠ SUTARTIES NR. 12-86
Klaipėda

2012 m. liepos mėn. 13 d.

Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens
kodas 163743744, buveinės adresas: Tomo g.2, Klaipėda, duomenys apie bendrovę kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (toliau – Perkančioji organizacija),
atstovaujama direktoriaus Šarūno Reikalo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš vienos pusės,
ir
UAB „Fortum Klaipėda“, juridinio asmens kodas 301276531, buveinės adresas: Lypkių g.
57, LT-94100 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių
asmenų registre (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujamas direktoriaus Juozo Donielos, veikiančio
pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės, toliau Perkančioji organizacija ir Paslaugų teikėjas kiekvienas
atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu vadinami Šalimis,
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4 skyrius. Kainos ir atsiskaitymų tvarka
4.1. Atliekų priėmimo ir Apdorotų deginimo liekanų priėmimo ir šalinimo kainos
apskaičiuojamos fiksuotų įkainių nustatymo būdu.
4.2. Už Atliekų priėmimą naudoti Kogeneracinės jėgainės veikloje Perkančioji organizacija
įsipareigoja mokėti Paslaugų teikėjui 79,00 (septyniasdešimt devynis) litus ir taikytino dydžio PVM
mokėjimą už 1 Atliekų toną. Į šią kainą įskaičiuotos ir Atliekų pasvėrimo sąnaudos.
4.3. Už Apdorotų deginimo liekanų priėmimą ir šalinimą sąvartyne Paslaugų teikėjas
įsipareigoja mokėti Perkančiajai organizacijai 100,00 (vieną šimtą) litų ir mokėjimo metu taikytino
dydžio PVM mokėjimą už 1 deginimo atliekų toną. Į šią kainą įskaičiuotos ir Apdorotų deginimo
liekanų pasvėrimo sąnaudos.
4.4. Šios Sutarties 4.2 ir 4.3 straipsniuose nurodyti įkainiai perskaičiuojami įvertinant bendrą
kainų lygio kitimą ir mokesčių pasikeitimus.
4.5. Įvertinant bendrą kainų lygio kitimą, įkainiai perskaičiuojami kartą per metus, pradedant
2014 m. sausio 1 d., tuo atveju, jei vartotojų kainų indeksas (VKI) pakinta (padidėja arba sumažėja)
ne mažiau kaip 5 procentais. Kaip bendro kainų lygio kitimą atspindintis rodiklis naudojamas
Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamas vidutinės metinės infliacijos koeficientas
(procentais). Vartotojų kainų indeksas (VKI) yra kumuliuojamas (sudedamas) per visą Sutarties
galiojimo laikotarpį. Kainos perskaičiuojamos kiekvienais metais Vartotojų kainų indekso (VKI)
padidėjimo koeficientu nuo tų metų, kada sukumuliuotas (sudėtas) vartotojų kainų indeksas (VKI)
pakito ne mažiau kaip 5 procentais lyginant su 2012 m. gruodžio mėn. Sutarties galiojimo metu
kumuliatyviniam vartotojų kainų indeksui viršijus 5 procentus, įkainiai (o kitais kalendoriniais metais
- padidinti įkainiai) kaskart didinami kiekvienais kitais kalendoriniais metais atsižvelgiant į vartotojų
kainų indekso pokytį už kalendorinius metus. Siekiant išvengti bet kokių abejonių padidinus įkainius
vienais kalendoriniais metais, kitais kalendoriniais metais įkainis vėl perskaičiuojamas ir didinamas
jau nuo padidintų įkainių.
4.6. Šios Sutarties 4.2 ir 4.3 straipsniuose nurodytų įkainių padidėjimas (sumažėjimas) pagal
Sutarties 4.5 straipsnį skaičiuojamas įkainius indeksuojant iš koeficiento, kuris yra lygus 2012 m.
gruodžio mėn. vidutinės metinės infliacijos rodikliui, paskaičiuotam pagal vartotojų kainų indeksą
(VKI), ir taip analogiškai visais paskesniais kalendoriniais metais. Įkainių perskaičiavimas
įforminamas Šalių pasirašomu protokolu iki kiekvienų metų sausio mėnesio pabaigos. Jeigu Lietuvos
Respublikos statistikos departamentas iki nurodyto įkainių perskaičiavimo termino pabaigos
atitinkamo rodiklio nepaskelbia, protokolą, kuriuo perskaičiuojami įkainiai, Šalys pasirašo per 30
dienų nuo atitinkamo rodiklio viešo paskelbimo.

4.7. Paslaugų teikėjo pasiūlymo pateikimo ir šios Sutarties pasirašymo metu PVM dydis yra
21 proc. Šios Sutarties 4.2, 4.3 straipsniuose nurodytuose įkainiuose numatyta, kad bus mokamas
taikytino dydžio PVM (pridėtinės vertės mokestis). Tai reiškia, kad bus automatiškai taikomas ir
sumokamas mokėjimo metu galiojančio dydžio PVM. Tuo atveju, jei bus keičiama PVM skaičiavimo
bazė ar metodika, bus automatiškai taikoma mokėjimo metu galiojanti PVM skaičiavimo bazė ar
metodika. Pasikeitusio dydžio ir/arba pagal pasikeitusią skaičiavimo bazę ar metodiką skaičiuotinas
PVM skaičiuojamas nuo pasikeitimo dienos.
4.8. Šios Sutarties 4.2 ir 4.3 straipsniuose nurodyti įkainiai perskaičiuojami, pakeitus dabar
galiojančius mokesčius arba įvedus naujus mokesčius, tiesiogiai susijusius su Atliekų deginimo ir/ar
Apdorotų deginimo liekanų šalinimo sąnaudų padidėjimu. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis turi
pagrįsti naujų ar pakeistų mokesčių tiesiogines sąsajas su atitinkamomis sąnaudomis. Tokiais atvejais
įkainiai perskaičiuojami ir įforminami Šalių pasirašytais protokolais suinteresuotos Šalies iniciatyva
per 1 mėnesį nuo atitinkamo mokesčio įsigaliojimo dienos.
4.9. Perskaičiuoti Apdorotų deginimo liekanų priėmimo ir šalinimo sąvartyne įkainiai
įsigalios ir jais bus pradedama atsiskaityti, pradedant atsiskaitymu už tą mėnesį, kurio eigoje buvo
pasirašytas atitinkamas protokolas. Ši tvarka negalioja šios Sutarties 4.7. punkte numatyto PVM
taikymui.
4.10. Perskaičiuoti Atliekų priėmimo naudoti Kogeneracinės jėgainės veikloje įkainiai
įsigalios ir jais bus pradedama atsiskaityti tik Šalims pasirašius atitinkamą protokolą ir pritarus visų
savivaldybių - Perkančiosios organizacijos akcininkių – taryboms. Jei visų savivaldybių Perkančiosios organizacijos akcininkių – tarybų pritarimas bus gautas, įkainiai įsigalios ir jais bus
pradedama atsiskaityti, pradedant atsiskaitymu už tą mėnesį, kurio eigoje bus gautas paskutinis iš
savivaldybių pritarimų. Ši tvarka negalioja šios Sutarties 4.7. punkte numatyto PVM taikymui.
4.11. Šalis, nepagrįstai atsisakanti ar vengianti Sutartyje numatytais terminais pasirašyti šiame
skyriuje numatytus protokolus, kitos Šalies reikalavimu privalo atlyginti jos turėtus nuostolius.
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