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BENDROVĖS PRISTATYMAS
2018 - 09 - 25
Vilnius
1. UAB „Jurita“
2. UAB „Jurita“ vykdo veiklą nuo 1990 m., Pagrindinė įmonės veikla – daugiabučių namų
patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimas, gyvenamųjų namų bendrojo
naudojimo vietų, bendro naudojimo inžinerinės įrangos ir konstrukcijų priežiūra,
profilaktika gedimų šalinimo ir remonto darbai.
Bendrovė nuolat tobulina darbo, aptarnavimo ir suteikiamų paslaugų kokybę, plečia
paslaugų spektrą, planuodama ir prisitaikydama prie rinkos pokyčių ieško naujų ir
pažangių būdų pasiekti patį geriausią rezultatą. UAB „Jurita“ patyręs personalas,
atsižvelgdamas į kliento poreikius, pasiūlys sprendimus, atsakys į visus iškilusius
klausimus ir padės išspręsti problemas gerinant gerbūvį ir komfortą Jūsų namuose.
3. Šiuo metu UAB „Jurita‘ dirba 43 darbuotojai.
4. UAB „Jurita“ šiuo metu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimu,
administruoja 57 gyvenamuosius namus Justiniškių, Vilkpėdės ir Verkių seniūnijose.
Bendras prižiūrimų namų plotas viršija 111000,00 m2
Taip pat UAB „Jurita“ šiuo metu sutartiniais pagrindais teikia administravimo, bendrojo
naudojimo patalpų priežiūros bei kitas paslaugas 33 gyvenamiems namams Justiniškių,
Pašilaičių ir Verkių seniūnijose. Bendras prižiūrimų namų plotas viršija 104 000 m2..
SIŪLOMŲ PASLAUGŲ TARIFAI
Pastaba: 2017 – 2018 m. taikomi bendrojo naudojimo objektų paslaugų tarifų,
priklausomai nuo namo naudingo ploto, namo aukštingumo, namo tipo ir t. t., vidurkiai.
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1

2.
3.
4.

Paslaugos pavadinimas
Namo Administravimas
Namo bendrojo naudojimo objektų (konstrukcijų ir inžinerinių
sistemų) nuolatinė techninė priežiūra.
Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
Bendrojo naudojimo patalpų valymas

5

Šiukšlių šalintuvų priežiūra ir valymas

6.

Lifto techninė priežiūra

Kaina EUR/kv.
m. su PVM
0,035 -0,039
0,04 – 0,06
0,05 – 0,07
0,03563
0,02249
0,05
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PAPILDOMA INFORMACIJA:
Užsakymai, gedimų ir avarijų pranešimai priimami UAB „Jurita“ klientų aptarnavimo centre
Justiniškių g. 64, Vilniuje:
Darbo dienomis ( I-IV nuo 7.30 val. iki 16.30 val. ir V nuo 7.30 val. iki 15.15 val.)
Telefonu: (8 5) 242 6518
Elektroniniu paštu: info@jurita.lt
Po darbo valandų ir nedarbo bei švenčių dienomis (tik avariniu atveju):
Telefonu: 1355 (UAB „Grinda“, paslaugos apmokamos pagal faktines išlaidas).
Įmonės kontaktai:
Adresas; Justiniškių g. 64, Vilnius
Telefonas;. 8 5 242 28 70
Elektroninis paštas: info@jurita.lt
Internetinė svetainė: www.jurita.lt

