
      
  ĮRENGINIO NUOMOS     

  SUTARTIS   (vieta) 

     Data: 
  Nr. N - 21 / .........    
      
      

 
             Nuomotojas - UAB MARIJAMPOLĖS MERA atstovaujama direktoriaus komercijai Šarūno Tamošaičio 
       
             Nuomininkas - …………………………………………………...................................................................... 
atstovaujamas …………………………………….............................................................………………....................... 

 
sudarė sutartį šiomis sąlygomis: 
1. Nuomotojas perduoda nuomininkui nuomos teise : 
……………………………………………………….........................................................................................… 
2. Nuomotojas įsipareigoja perduoti p.1 išvardintus įrengimus pagal esamą perdavimo dienai inventorizacinę 

vertę, tokios būklės, kuri atitiktų sutarties sąlygas, bei naudojimo paskirtį. 
3. Nuomininkas įsipareigoja: 
3.1. Išnuomotus įrengimus naudoti pagal paskirtį, t.y. …………...........................................................…………. 
3.2. Be išankstinio rašytinio nuomotojo sutikimo neperduoti įrengimų naudoti trečiajam asmeniui.                           
3.3. Griežtai laikytis įrengimų naudojimo technologinių reikalavimų, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos ir 

sanitarinių taisyklių reikalavimų.  
3.4. Atsakyti už žalą, padarytą, jeigu nuomos laikotarpiu įrengimai būtų sugadinti. 
3.5. Grąžinti įrengimus būklės, kurios jį gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. 
3.6. Nenaudoti įrangos nutraukus šią sutartį prieš terminą ar jai pasibaigus. 
3.7. Sumokėti nuomos mokestį: ……………………….. Mokestį nuomininkas sumoka per ….. dienų nuo PVM 

SF išrašymo datos. Laiku nesumokėjus  mokesčio nuomininkas moka 0.2% delspinigius už kiekvieną praleistą dieną , nuo 
laiku neapmokėtos sumos. Delspinigiai mokami kartu su mokesčiais. 
             4. Sutartis sudaroma laikotarpiui nuo sutarties pasirašymo dienos 10 val. iki 2021 m. .................. mėn. .... d. 9 val. 
Pavėlavus pristatyti įrengimą daugiau nei vieną valandą, nuomos mokestis imamas dar už vieną parą. 
             5. Kiekviena šios sutarties šalis turi teisę bet kada nutraukti sutartį, iš anksto įspėjusi kitą šalį. 

6. Nuomininkas grąžina įrangą tokios būklės, kuri atitiktų sutarties sąlygas, bei naudojimo paskirtį.  
7. Visais kitais atvejais nenumatytais šia sutartimi šalys vadovaujasi LR įstatymais. 

             8. Visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti iš šios sutarties sprendžiami taikiai, o nesutarus LR įstatymų  
nustatyta tvarka. 
 
              Nuomotojas:                                                              Nuomininkas: 
 

UAB “Marijampolės  Mera”   

Adr.: Žiedo 29, Meškučiai, LT-68129 Marijampolė  Adr.:  

Tel.   370 343 94133  Tel. 

El. paštas    marijam@mera.lt  El. paštas     

Įmonės kodas     151327453  Įmonės kodas  

PVM mokėtojo kodas   LT513274515  PVM mokėtojo kodas  

   
   
Direktorius komercijai    
   

Šarūnas Tamošaitis   
 
 
Įrangą gavau  tokios būklės,  kuri atitinka sutarties sąlygas,  bei naudojimo paskirtį. 
 
 
.................................... ....................................................................... ................................................ 
               data                  v.pavardė                                     parašas                   
 


