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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
UAB „Corpus A“ yra viena iš lyderiaujančių ir didelę patirtį savo srityje turinčių
bendrovių, kuri teikia teritorijų ir patalpų valymo bei pastatų ūkio valdymo paslaugas visoje Lietuvoje.
Įmonė savo paslaugas teikia tiek gyvenamųjų daugiabučių namų, tiek komercinių pastatų segmentui.
Šioje įmonėje dirba daugiau nei 900 patyrusių specialistų, o padalinius galima rasti visose Lietuvos
didžiuosiuose miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Tauragėje.
Bendrovė pastatų ūkio valdymo sektoriuje sėkmingai dirba jau daugiau nei 15 metų ir
savo veikloje taiko aukščiausius vadybos sistemos standartus. UAB „Corpus A“ atsižvelgia į kiekvieno
kliento poreikius, orientuojasi į paslaugų kokybę ir bendradarbiauja tik su tais partneriais, kurie atitinka
įmonės keliamus reikalavimus. Per savo ilgametę veiklą bendrovė yra sulaukusi teigiamų atsiliepimų bei
rekomendacijų iš tokių klientų, kaip 988-oji savininkų bendrija, LR teisingumo ministerija, Kauno sporto
mokykla ir daugelį kitų.
Klientai UAB „Corpus A“ renkasi dėl:
1. Plataus ir kokybiško paslaugų spektro;
2. Operatyvaus reagavimo į avarinius atvejus – gedimų šalinimus;
3. Patogios sistemos, kuri skirta vykdomų darbų kontrolei;
4. Patikimos konsultacijos ir pagalbos pastatų ūkio valdymo klausimais;
5. Klientui patrauklaus kainos ir kokybės santykio.
Atsižvelgiant į klientų rekomendacijas, sukauptą patirtį ir darbuotojų profesionalumą,
UAB „Corpus A“ yra pajėgi administruoti daugiabučius namus ir patenkinti visus klientų poreikius. Šiuo
metu įmonės administruojamų namų skaičius ir jų pasiskirstymas pateikiamas žemiau (žr. lentelė 1).

1 lentelė. Administruojamų namų skaičius ir jų pasiskirstymas
Administruojamų namų

Daugiabučių namų savininkų

skaičius

bendrijos

41

16

Jungtinės veiklos

7

2 lentelė. Paslaugų tarifų vidurkiai
Administravimo

Techninės

Šildymo ir k.v.

tarifo vid.

priežiūros tarifo

tarifo vid.

vid.
0.0298*

0.028*

Vidaus patalpų
valymo tarifo
vid.

0.0253*

Teritorijos
priežiūros tarifo
vid.

0.0636*

0.0379*

* Lentelėje pateikti vidutiniai paslaugų tarifų vidurkiai apskaičiuoti atsižvelgiant į pastato amžių bei
plotą.
UAB „Corpus A“ įmonė prireikus yra pasirengusi pateikti išsamesnę informaciją apie
savo vykdomą veiklą, bei atsakyti į visus kilusius klausimus. Jei susidomėjote, prašome kreiptis
kontaktais, kurie yra nurodyti žemiau.
Mūsų paslaugas vertina ir pasirinko:

Daugiau informacijos teiraukitės:
UAB „Corpus A“, Gabijos g. 52, Vilnius, LT – 06157, tel. nr.: +370 700 33390, info@corpusa.lt

