NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
20_ _ - _ _ - _ _ , Nr._____________, Vilnius
KLIENTAS
Pavadinimas
Atstovas, atstovavimo pagrindas
Juridinio asmens kodas
Buveinės adresas
Adresas korespondencijai
Objekto, iš kurio transportuojamos nuotekos,
adresas
Kontaktiniai telefonai
El. paštas
PVM mokėtojo kodas/IVP Nr.
Kliento kodas
NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMO PASLAUGAS TEIKIANTIS ASMUO*
Pavadinimas
Juridinio asmens kodas
*Pildoma, jei Klientas (Stacionaraus taršos šaltinio valdytojas) samdo Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantį asmenį
nuotekoms atvežti į Nuotekų priėmimo vietą.
BENDROVĖ UAB „VILNIAUS VANDENYS“
Juridinio asmens kodas
120545849
Buveinės adresas
Spaudos g. 8-1 Vilnius
Telefonas
1889
El. paštas
info@vv.lt
A. s Nr., bankas, banko kodas, PVM mokėtojo kodas
LT 89 7044 0600 0026 4955, AB SEB, 70440, LT205458414
SUTARTIES TERMINAS. UŽSAKOMOS PASLAUGOS. BAUDA. DELSPINIGIAI
Terminuota

Sutarties
Galioja iki
Paslaugų teikimo pradžia
terminas
Neterminuota

Nuotekų tvarkymas
Paslaugos

Už Sutarties bendrųjų sąlygų 12 p. pažeidimą – 100 EUR
Bauda
Už Sutarties bendrųjų sąlygų 25.5 p. pažeidimą – 500 EUR
Delspinigiai
0.02 %
Už Sutarties bendrųjų sąlygų 30 p. pažeidimą – 100 EUR
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties specialiųjų sąlygų pasirašymo dienos ir galioja iki jose aukščiau nurodyto termino.
2. Klientas, pasirašydamas šias Sutarties specialiąsias sąlygas, patvirtina ir garantuoja, jog:
2.1. Perskaitė Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties bendrąsias sąlygas, suprato jos turinį ir pasekmes bei pasirašė
kaip atitinkančią Kliento valią ir ketinimus. Susipažino su Interneto svetainėje viešai skelbiamomis Paslaugų kainomis bei
kitomis viešai skelbiamomis Paslaugų teikimo sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant, Aprašu, Nuotekų tvarkymo
infrastruktūros galimybėmis, Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija, dirbančiam pagal statybos rangos ar paslaugų
teikimo sutartį UAB „Vilniaus vandenys“ objektuose Nr. 114, su jomis sutinka ir įsipareigoja laikytis jų aktualios redakcijos
(t. y. įskaitant ir tuos atvejus, kai visos šiame punkte minėtos sąlygos ar kitos taisyklės yra keičiamos). Susipažino su
Interneto svetainėje viešai skelbiamais leidžiamo išleisti nuotekų užterštumo rodikliais ir sutinka, kad šių rodiklių aktuali
redakcija, kuri viešai skelbiama Interneto svetainėje, būtų taikoma skaičiuojant kainą už Klientui suteiktas Paslaugas
(išskyrus Sutarties bendrųjų sąlygų 8 punkte numatytą atvejį).
2.2. Prieš Sutarties pasirašymą Bendrovė pateikė visą Kliento pareikalautą žodinę ir / ar rašytinę informaciją, susijusią su
Paslaugų teikimu ir Sutarties vykdymu.
2.3. Sutartyje nurodytos leistinos nuotekų teršalų koncentracijos atitinka atvežamose nuotekose esančias nuotekų teršalų
koncentracijas ir jos nebus viršijamos.
2.4. Turi teisę verstis nuotekų vežimo veikla bei atitinka kitus šiai veiklai ir jai taikytinuose teisės aktuose nustatytus
reikalavimus.
3. Klientas ir Bendrovė, pasirašydami šias Sutarties specialiąsias sąlygas, patvirtina ir garantuoja, jog:
3.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytos sąlygos Šalių buvo individualiai aptartos.
3.2. Turi teisę, įgaliojimus, kompetenciją ir atliko visus būtinus veiksmus, reikalingus sudaryti ir vykdyti Sutartį. Sutarties
įsigaliojimo dieną Šalims Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos.
3.3. Yra tinkamai gauti ir galioja visi Šalies organų, valstybės institucijų ar kiti leidimai, sutikimai, sprendimai ir pritarimai,
reikalingi šiai Sutarčiai sudaryti bei pagal ją prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti ir (ar) kurių reikalaujama pagal
galiojančius teisės aktus.
3.4. Sutartyje nustatytos netesybos yra teisingo bei protingo dydžio ir yra laikomos minimaliais nuostoliais, kurių nereikia
atskirai įrodinėti.

Puslapis 1 iš 2

4.
5.

Sutarties specialiosios sąlygos gali būti keičiamos rašytiniu (įskaitant el. formą) Šalių susitarimu.
Sutartis (specialiosios sąlygos) sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po 1 (vieną) egzempliorių
kiekvienai Šaliai.
KITA INFORMACIJA
BENDROVĖ (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

KLIENTAS ((pareigos) vardas, pavardė, parašas)

Puslapis 2 iš 2

