Prašome nurodyti Projekto pavadinimą (nurodant namo,
kuriame keičiami SND balionai adresą)

Prašome nurodyti Sutarties numerį tokį patį koks yra
suteiktas Paraiškos kodas
KK-EM-NDB01-000X

Atkreipiame dėmesį, kad į nurodytą sąskaitą bus pervedamos
mokėjimo prašyme patvirtintos lėšos. Maloniai prašome
pasitikslinti ar teisingai įvesta banko sąskaita.

Prašome pasirinkti reikalingą apmokėjimo būdą

Prašome nurodyti mokėjimo prašymo tipą: Tarpinis (jeigu planuojama dar teikti šiai
paraiškai mokėjimo prašymą), arba galutinis (jeigu daugiau mokėjimo prašymų teikti
neplanuojama)

Šias eilutes užpildys sistema, kai bus suvesta informacija apie
prašomus apmokėjimus (prašome užpildžius informaciją
patikrinti ar teisingai suvesta prašoma apmokėti suma)

Prašome nurodyti vienetus.
• Jeigu pasirenkate „Dujinės viryklės įsigijimas“ prašome nurodyti įsigyjamų
viryklių skaičių.
• Jeigu pasirenkate „Elektros instaliacijos pertvarkymas butuose ar kitose
patalpose, kuriuose naudojami SND balionai“, prašome nurodyti butų skaičių,
kuriuose atliekami darbai.
• Jeigu pasirenkate „Daugiabučių namų gamtinių dujų bendrosios inžinerinės
sistemos pertvarkymas laiptinėse ir bendros paskirties patalpose“ prašome
nurodyti butų skaičių laiptinėje, kuriems atliekami darbai.

Kitų langelių prašome nepildyti

Pridėti dokumentą („įkelti dokumentą“)
Surašyti reikalingą informaciją apie
dokumentą (įrašant dokumento tipą, datą
bei numerį)
•

•
•

Reikalinga pridėti:
elektrinės arba dujinės viryklės, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti,
įsigijimo ir apmokėjimo dokumentų (PVM sąskaitos faktūros, priėmimo perdavimo
aktai, mokėjimo nurodymai, sąskaitų išrašai, kvitai (čekiai), kasos išlaidų orderiai ir
kt.) kopijas;
suvestinę pažymą, joje nurodant teikiamus dokumentus ir jų sąsają su tiksliu adresu;
namo ir butų techninės būklės vidaus elektros tinklų ar gamtinių dujų sistemos
vertinimo pažymą (rangovo aktą);
projekto vykdytojo deklaraciją dėl faktiškai nebenaudojamų SND balionų
daugiabutyje

Prašome nurodyti prašomą apmokėti sumą (pagal paraiškoje
numatytą įkainį su PVM)

Prašome nurodyti prašomą apmokėti sumą (pagal paraiškoje
numatytą įkainį su PVM)

Prašome nurodyti pasiekimo rodiklius.
Pvz. jeigu daugiabutyje yra 10 butų,
prašome nurodyti - 10

Prašome nurodyti pasiekimo rodiklius.
Pvz. jeigu daugiabutyje 8 butai, kuriuose
naudojami SND balionai ir projekto metu
6 butai atsisakė SND balionų [rašome
nurodyti pasiektą rodiklį (8-6) t.y. 2 vnt.
Prieš spaudžiant „Pateikti“ prašome
sugrįžti į
ir patikrinti ar
tinkamai suvesta prašoma apmokėti suma

