
Įmonės kodas: 305172448
PVM kodas LT100012405812

LT89 7300 0101 5891 0450

Solidum servisas, MB kainynas / 2022 02 01

Eil.
Nr.

Darbo pavadinimas

Ne kondensaciniai Kondensaciniai

Kaina be
PVM €

Kaina su
PVM €

Kaina be
PVM €

Kaina su
PVM €

1.
Atvykimas, katilo profilaktinis patikrinimas ir valymas praėjus 1
šildymo sezonui nuo paskutinio profilaktinio valymo

61,98 75,00 70,25 85,00

2.
Atvykimas, katilo profilaktinis patikrinimas ir valymas praėjus 2
šildymo sezonams nuo paskutinio profilaktinio valymo

73,55 89,00 81,82 99,00

3.
Atvykimas, katilo profilaktinis patikrinimas ir valymas praėjus nuo
3 iki 5 šildymo sezonų, nuo paskutinio profilaktinio valymo

95,04 115,00 99,17 120,00

4.
Atvykimas, katilo profilaktinis patikrinimas ir valymas praėjus nuo
5 ir daugiau šildymo sezonų, nuo paskutinio profilaktinio valymo

115,70 140,00 115,70 140,00

5. Cheminis vieno kontūro šilumokaičio plovimas 33,06 40,00
41,32 50,00

6. Cheminis dviejų kontūrų šilumokaičio plovimas 53,72 65,00

7. Atvykimas, diagnozavimas ir šilumokaičio keitimo darbai 41,32 50,00 41,32 50,00

8.
Iškvietimas konsultacijai, techninei apžiūrai arba smulkiam
remontui (iki 1 val.)

41,32 50,00 41,32 50,00

9.
Iškvietimas konsultacijai ar techninei apžiūrai,Iškvietimo mokestis
nesant galimybei atlikti priežiūros / remonto darbų.

20,66 25,00 20,66 25,00

10.
Hidraulinio vožtuvo, stiprintuvo, siurblio ar apsauginio vožtuvo
demontavimas, keitimas ar valymas (papildomai)

16,53 20,00 16,53 20,00

11. Ardymo darbai aplink katilą (baldai, gipskartonis ir kt.) už 1 val. 41,32 50,00 41,32 50,00

12. SD katilo paleidimas ir derinimas gamtinėmis dujomis 80,99 98,00 80,99 98,00

13.
SD katilo paleidimas ir derinimas pasirašant abonentinę sutartį ir
pritaikius nuolaidą.

40,50 be PVM  / 49,00 su PVM

14.
MIGO / kito termostato AR AQUA 2000 kalkių neutralizatoriaus
prijungimas ir paleidimas (1 prietaisas)

40,50 be PVM  / 49,00 su PVM

15.
MIGO / kito termostato AR AQUA 2000 kalkių neutralizatoriaus
prijungimas ir paleidimas katilo paleidimo metu (1 prietaisas)

20,66 be PVM / 25,00 su PVM

16.
MIGO / kito termostato + AQUA 2000 kalkių neutralizatoriaus
prijungimas ir paleidimas (2 prietaisai)

49,59 be PVM / 60,00 su PVM

17.
MIGO / kito termostato + AQUA 2000 kalkių neutralizatoriaus
prijungimas ir paleidimas katilo paleidimo metu (2 prietaisai)

41,32 be PVM / 50,00 su PVM
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18.
Katilo gedimo diagnozavimas ir defektinio akto išrašymas
neremontuojant katilo

24,79 be PVM  / 30,00 su PVM

19. Defektinio akto išrašymas atlikus dujinio katilo remontą 8,26 be PVM / 10,00 su PVM

20. Sutarties administravimo mokestis pasikeitus savininkui 8,26 be PVM  / 10,00 su PVM

Dujinio katilo profilaktikos metu patikrinama:

Karšto vandens ruošimo ir šildymo funkcijos / Kamino trauka / Katilo vidaus vamzdeliai, liepsnos šešėliai, filtrai /
Išsiplėtimo indas / Elektrodai / Turbina / Vandens ir dujų sujungimų sandarumas / Katilo apsaugų veikimas ir kiti
katilo elementai.

Dujinio katilo profilaktikos metu išvaloma:

Degiklis / Šilumokaičio išorė / Turbina / Budinčios liepsnos fakeliukas ar uždegimo ir jonizacijos elektrodai /
Katilo filtrai.

● ‘Saunier Duval’ katilui, kurio plomba pažeista ar jos visai nėra, taikoma papildoma 25 € su PVM priemoka už

papildomą viso katilo patikrinimą;

● Maitinimo įstaigų virtuvėse esantiems katilams papildomai taikomas 35 € su PVM įkainis;

● Jei į šildymo sistemą yra supiltas neužšąlantis skystis ir atliekamas darbas, susijęs su katilo ištuštinimu,

papildomai taikomas 20 € su PVM įkainis;

● 1 km važiavimo kaina, vykstant už Vilniaus m. ribų, lygi 0,38 € be PVM;

● Paslaugų kainoms, atliekamoms nuo 18:00 iki 8:00 valandos, taip pat poilsio ir švenčių dienomis, taikomas

papildomas 1,7 koeficientas;

● Į paslaugų kainą nėra įskaičiuotos transporto išlaidos ne Vilniaus mieste ir automobilio stovėjimas mokamose

miesto zonose.

Patvirtino: Direktorius Evaldas Vaicvenas
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