BOBKAT ĮRANGOS NUOMOS APSKAITOS LAPAS
NUOMOTOJAS: UAB “ BOBCATOMA”, Mob. 868608040, Molėtų pl. 137, Vanaginės km., Vilniaus r., Į.k. 302337599, PVM m.k. LT 100004719111
NUOMININKAS (pavadinimas, telefonas, adresas) :

Eil.nr

Data

Paslaugos

Kiekis

Mato vnt.

1

2018 -

-

BOBCAT ĮRANGOS PRISTATYMAS

2

2018 -

-

BOBCAT ĮRANGOS NUOMA

valanda

3

2018 -

-

PADARGŲ NUOMA

darbo d.

NUOMOS PASLAUGŲ KAINORAŠTIS
(galioja nuo 2018-12-01)

Kainos nurodytos eurais, be PVM
BOBKAT ĮRANGOS NUOMA
kartu teikiant operatoriaus bei techn.pr. paslaugas
minimali BOBKAT NUOMA – 2 val.
Mini krautuvų nuoma, val.
30,00
Mini krautuvų nuoma su vikšrais, val.
Mini krautuvų nuoma su plačiais
guminiais vikšrais, val.
Mini ekskavatorių nuoma, val.
Mini krautuvų nuoma su kūju, val.
*visos darbo diena (8 val.) - 400,00

35,00
40,00
28,00
60,00

BOBKAT ĮRANGOS PRISTATYMAS
Vilniaus mieste, reisas*
kaina priklauso nuo atstumo

30,0050,00

Už Vilniaus miesto ribų

1 km/
1,00 Eur

BOBKAT ĮRANGOS PADARGAI
Betono maišyklė (talpa 0,3 m³,
našumas 2 m³/val.) , d.d.
Betono kaušas (talpa 0,4 m³), d.d.
Griebtuvas, d.d.
Vikšrai, d.d.
Hidraulinis grąžtas, d.d.
(gylis 3 m, diametras 15, 20, 30, 40, 60
cm)
Paletinės šakės (keliamoji masė iki 1,5
t) , d.d.
Šluota su bunkeriu, 1 val.
* visos darbo diena (8 val.) - 70,00
Grunto karutis (talpa 2,5 m³), d.d.
Ekskavatorinė strėlė (kasimo gylis 2 m,
kaušo plotis 30;40;50) , d.d.
Krūmų smulkintuvas (mulčeris)

80,00
30,00
50,00
40,00
70,00
15,00
20,00*
50,00
50,00
p/g
susitarimą

30,00

Skariferis, „nagai“ , d.d.
Žemės freza (kultivatorius (plotis 2 m),
d.d.
Grunto paviršiaus paruošėjas (plotis
2,5m), sklypas 10-15 arų, d.d.

100,00

Grunto paviršiaus paruošėjas (plotis
2,5m), sklypas didesnis nei 15 arų, d.d.

p/g
susitarimą

80,00

NUOMOTOJAS
UAB “ BOBCATOMA”
Molėtų pl. 137, Vanaginės km., Vilniaus r;
Į.k. 302337599
PVM m.k. LT 100004719111
Tel. 8 686 080 40
El.p. info@bobcatoma.lt
Direktorius Dainius Šeibokas

Bobkat įranga

NUOMININKO atstovas
(pareigos,v.pavardė, parašas)

reisas

BOBKAT ĮRANGOS NUOMOS SUTARTIS
KARTU TEIKIANT VAIRAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS
1. Sutarties objektas – Nuomotojas įsipareigoja pagal
pateiktą Nuomininko užsakymą perduoti Nuomininkui
laikinai naudotis bobkat įrangą, kartu suteikti šios įrangos
vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas, o Nuomininkas
įsipareigoja 2., 3., 4., 5., 6., 7. punktuose nustatyta tvarka
mokėti nuomos kainą ir kitus Sutartimi nustatytus
mokesčius. Išnuomotos bobkat įrangos tikslus pavadinimas
yra nurodomas Bobkat įrangos nuomos apskaitos lape
(toliau – Apskaitos lapas).
2. Sutarties kaina nustatoma už kiekvieną atliktų darbų
valandą. Jei bobkat įranga nuomojama ir vairavimo bei
techninės priežiūros paslaugos teikiamos trumpiau nei 60
minučių, Nuomininkas vis vien įsipareigoja mokėti visą
nurodytą paslaugų kainoraštyje nuomos valandinį įkainį.
Minimali bobkat įrangos nuomos trukmė 2 valandos. Jei
bobkat įrangos nuomos trukmė yra mažesnė nei 2
valandos, Nuomininkas moka 2 valandų bobkat įrangos
nuomos kainą, nurodytą bobkat paslaugų kainoraštyje
įkainį.
3. Bobkat įrangos nuomos trukmė pradedama skaičiuoti,
nuo to momento, kai Nuomotojas pagal Nuomininko
pateiktame užsakyme nurodytus terminus suteikia
galimybę naudotis ir valdyti bobkat įrangą. Nuomos
mokestis mokamas neatsižvelgiant į tai, ar Nuomininkas
užsakymo vykdymo metu pasinaudojo bobkat įrangos
nuomininko teisėmis.
4. Į nurodytą bobkat įrangos nuomos kartu teikiant
vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas kainą
įskaitomas operatoriaus darbo užmokestis bei sunaudotas
kuras.
5. Nuomininkas už bobkat įrangos nuomą ir operatoriaus
bei techninės priežiūros paslaugas atsiskaito tą pačią dieną,
kai baigiama teikti šias paslaugas ir kai Sutarties šalys
pasirašo Apskaitos lape. Už nuomą Nuomininkas sumoka
Nuomotojo atstovui bobkat įrangos nuomos ir
operatoriaus bei techninės priežiūros paslaugų suteikimo
vietoje, atsiskaitant grynaisiais pinigais (valiuta – litas).
Nuomos kaina yra nustatoma remiantis Apskaitos lape
nurodytais duomenimis ir numatytais įkainiais.
6. Nuomininkas 5 ir 7 punktuose nustatyta tvarka ir
terminais Nuomotojui apmoka nuomojamos bobkat
įrangos transportavimo į darbų atlikimo vietą išlaidas. Taip
pat Nuomininkas įsipareigoja mokėti rinkliavas už
naudojimąsi valstybiniais keliais.
7. Jei Nuomininkas Sutarties 5 p. nustatytu terminu
neatsiskaito už suteiktas bobkat įrangos nuomos kartu
teikiant operatoriaus ir techninės priežiūros paslaugas,
moka netesybų baudą – 200 Lt (du šimtus litų), ir 0,05 %
dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už
kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

8. Nuomotojas įsipareigoja suteikti bobkat įrangos nuomos
bei operatoriaus ir techninės priežiūros paslaugas per
penkias darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.
Nuomotojas įsipareigoja šias paslaugas suteikus tuoj pat
pasirašyti Apskaitos lape.
9. Nuomotojas įsipareigoja per visą bobkat įrangos laikino
perdavimo Nuomininkui terminą užtikrinti tinkamą
išnuomotos įrangos techninę būklę, taip pat daryti jos
kapitalinį ir einamąjį remontą bei teikti būtinas detales.
Jeigu Nuomininkas dviejų dienų terminu, skaičiuojamu nuo
pasirašymo Apskaitos lape dienos, pareiškia pagrįstus
reikalavimus dėl laikinai perduotos bobkat įrangos ir
suteiktų operatoriaus bei techninės priežiūros paslaugų
kokybės, Nuomotojas įsipareigoja savo sąskaita trūkumus
pašalinti.
10. Nuomotojas įsipareigoja, kad išnuomotos bobkat
įrangos operatorius valdys bobkat įrangą pagal
Nuomininko reikalavimus ir nurodymus, jei šie
reikalavimai ir nurodymai neprieštarauja bobkat įrangos
eksploatavimo galimybėms bei nepažeidžia darbo saugos
reikalavimų.
11. Nuomininkas įsipareigoja nuomos paslaugų teikimo
baigimo momentu pasirašyti Apskaitos lape. Tuo atveju, jei
Nuomininkas nepasirašo Apskaitos lape, jam išlieka
pareiga Sutarties 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. punktuose nustatyta
tvarka ir terminais atsiskaityti su Nuomotoju.
12. Nuomininkas įsipareigoja Nuomotojui sudaryti visas
sąlygas ir teikti informaciją, būtiną Sutarties prievolėms
vykdyti.
13. Jei bobkat įranga sunaikinama arba sugadinama,
Nuomininkas įsipareigoja Nuomotojui atlyginti padarytus
nuostolius, jeigu šie nuostoliai kilo dėl aplinkybių, už kurias
atsako
Nuomininkas.
Jei
nuomojamos
įrangos
Nuomininkas nesaugo Nuomotojui priklausančioje
saugojimo aikštelėje, Nuomininkas prisiima bobkat įrangos
žuvimo ir sugadinimo riziką.
14. Kai techninė įranga naudojama ir valdoma ne
Nuomotojo aikštelėje ar teritorijoje, Nuomininkas pilnai
atsako už nuomojamos bobkat įrangos operatoriaus
saugą. Prieš pradedant naudotis nuomojama įranga jį
instruktuoja apie vietos kliūtis, pavojus, pateikia kitą
informaciją, kuri leistų numatyti ir išvengti žalos.
15. Nuomininkas įsipareigoja atlyginti nuomojama įranga
padarytą žalą, atsiradusią tretiesiems asmenims.
16. Nuomininkas įsipareigoja atlikti visus teisinius
veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir
galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus,
licencijas.
17. Sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis.
18. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja
iki pilno įsipareigojimų įvykdymo.

NUOMININKAS
(vardas, pavardė/ įmonės pavadinimas)
(asmens kodas/ gimimo data/ įmonės kodas)
(adresas, gyvenamoji vieta) (parašas)

