
 

    

    
      

   
 

 
 

 

 Įmonės kodas 120545849 

 PVM kodas LT205458414 

 Registrų centras Registro tvarkytojas 

 

Tel. 19118 

info@vv.lt 

www.vv.lt 

 

 UAB „Vilniaus vandenys“ 

Spaudos g. 8-1 

01517 Vilnius     

 
 

  
    2021-08-25 

 
PAŽYMA APIE SUTEIKTAS PASLAUGAS 

 

 UAB „Vilniaus vandenys“ (Užsakovas) pažymi, kad UAB „Atamis“ (Vykdytojas) pagal 2020-02-05 d. sutartį 

SUT19-P-320/AT-20I-1572 tinkamai ir kokybiškai įvykdė sutartinius įsipareigojimus, t.y. parengė šiuos techninius 

projektus:  

1)  Kvartalinių vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtros SB „Statybininkas“, fizinių asmenų grupės 

teritorijoje ir P. B. Šivickio g. Vilniaus m. statybos projektas (techninis projektas); 

2) Kvartalinių nuotekų šalinimo tinklų plėtros SB „Veteranas“ teritorijoje Vilniaus m. statybos projektas 

(techninis projektas); 

3) Kvartalinių vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų SB „Gintaras“, SB „Tėvynė“ ir fizinių asmenų grupė 

Liepiškių g., Vilnius statybos ir vandentiekio tinklų rekonstravimo projektas (techninis projektas); 

Statybos laikotarpiu UAB „Atamis“ atlieka šių parengtų projektų - projektų vykdymo priežiūros paslaugas.   

 

Techninių projektų rengimo laikotarpis: 2020-02-05/ 2020-12-23 d. 

Projekto vykdymo priežiūros laikotarpis: nuo 2020-09 mėn iki dabar. 

Bendra visos sutarties vertė  – 90.886,85 EUR be PVM (devyniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai 

aštuoniasdešimt šeši EUR 85 ct). Iš jų projektavimo paslaugų vertė – 81.798,17 Eur (aštuoniasdešimt vienas 

tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni Eur 17 ct) be PVM, likusi suma – 9.088,68 EUR be PVM (devyni 

tūkstančiai aštuoniasdešimt aštuoni EUR 68 ct) skirta projekto vykdymo priežiūrai, kuri atliekama šiuo metu. 

 

Įgyvendinti projekto tikslai ir uždaviniai: pagal pateiktas technines užduotis bei galiojančius teisės aktus UAB 

„Atamis“ parengė aukščiau minėtų objektų statybos ir rekonstravimo projektus, gavo teigiamus ekspertizės aktus, 

projektus suderino su juos tikrinančiomis institucijomis. Buvo gauti statybą leidžiantys dokumentai.  

 

Parengtų projektų detalizacija:  

1. Kvartalinių vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtros SB „Statybininkas“, fizinių asmenų grupės 

teritorijoje ir P. B. Šivickio g. Vilniaus m. statybos projektas. Projektavimo paslaugų vertė 21.780,45,00 Eur be 

PVM, projekto vykdymo priežiūros vertė – 2.420,05 Eur be PVM. 

Statybos rūšis – nauja statyba. 

Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys. 

Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. 

Bendras vandentiekio tinklų ilgis: 388,0 m. 

Bendras buitinių nuotekų tinklų ilgis: 5955,0 m. 

Projektavimo paslaugų (techninio projekto rengimo) laikotarpis: 2020-02-05/ 2020-08-26 d. 

Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis: nuo 2020-09 mėn. iki dabar. 

Projekto vadovas – Laura Juškevičienė. 
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2. Kvartalinių nuotekų šalinimo tinklų plėtros SB „Veteranas“ teritorijoje Vilniaus m. statybos projektas 

(techninis projektas). Projektavimo paslaugų vertė 13.200,75 Eur be PVM, projekto vykdymo priežiūros vertė 

– 1.466,75 Eur be PVM. 

Statybos rūšis – nauja statyba. 

Statinio kategorija – neypatingasis statinys. 

Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo. 

Bendras nuotekų tinklų ilgis: 3905,0 m. 

Projektavimo paslaugų (techninio projekto rengimo) laikotarpis: 2020-02-05/ 2020-08-04 d. 

Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis: nuo 2020-09 mėn. iki dabar. 

Projekto vadovas – Laura Juškevičienė. 

 

3. Kvartalinių vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų SB „Gintaras“, SB „Tėvynė“ ir fizinių asmenų grupė 

Liepiškių g., Vilnius statybos ir vandentiekio tinklų rekonstravimo projektas (techninis projektas). Projektavimo 

paslaugų vertė 46.816,97 Eur be PVM, projekto vykdymo priežiūros vertė – 5.201,88 Eur be PVM. 

Statybos rūšis – nauja statyba, rekonstravimas. 

Statinio kategorija – neypatingasis statinys. 

Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. 

Bendras vandentiekio (rekonstrukcija) tinklų ilgis: 2130,10 m. 

Bendras vandentiekio (nauja statyba) tinklų ilgis: 6126,0 m. 

Bendras nuotekų šalinimo tinklų ilgis: 6035,0 m. 

Projektavimo paslaugų (techninio projekto rengimo) laikotarpis: 2020-02-05/ 2020-12-23 d. 

Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis: nuo 2021-04 mėn. iki dabar. 

Projekto vadovas – Laura Juškevičienė. 

 

     Paslaugos atliktos kokybiškai ir laiku. Užsakovas pretenzijų neturi.  

 
 
 
 
Gamybos tarnybos direktorius                                                        Tadas Kazlauskas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Žukauskienė, el.paštas: margarita.zukauskiene@vv.lt 
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Pagrindinis  > Paslaugos  >  ADOC dokumentai

[] ADOC dokumentas

· Turinys
· Metaduomenys
· Parašai
· Tikrinimas

Pavadinimas: Atsiliepimas/pažyma apie gerai atliktas paslaugas pagal sutartį
SUT19-P-320 (UAB Atamis).
Rinkmena: Vilniaus vandenų Sodo bendrijų atsiliepimas el. parašu.adoc (ADOC-V1.0,
GeDOC)

Dokumento metaduomenys

 PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

 El. dokumento pavadinimas Dokumento
rūšis Parašai

Atsiliepimas/pažyma apie gerai atliktas
paslaugas pagal sutartį SUT19-P-320
(UAB Atamis).

 

 Sudarytojai
 Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parašai

Juridinis
asmuo

Vilniaus
vandenys UAB

1205458
49

Spaudos g. 8,
LT-01517
Vilnius, Lietuva

 Dokumento registracijos

 Registravimo data Dokumento registracijos
Nr.

Įmonės (įstaigos)
kodas Parašai

2021-08-25
14:11:48

BVD21-2272  

 Dokumentą užregistravęs darbuotojas

 NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento naudojimo metaduomenys

 Techninė informacija

 El. dokumento
specifikacijos ID

Elektroninio
dokumento grupė

eDVS pavadinimas
ir versija Parašai

ADOC-V1.0 GeDOC DocLogix
v12.8.6.0

 

 El. dokumento klasifikavimas
 Saugykla Parašai

 

 Bylos (tomo) indeksai
Bylos (tomo) indeksas
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Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį
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WWW sprendimas: UAB MitSoft, UAB "Sintagma".

http://www.mitsoft.lt/
http://www.sintagma.lt/



