ŠILUMOS VARTOJIMO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. __________
SU BUITINIU ŠILUMOS VARTOTOJU
(SPECIALIOJI DALIS)
2017 m. _____________ d.
Varėna
UAB „Varėnos šiluma“ (toliau vadinama Šilumos tiekėju), atstovaujama direktoriaus Kęstučio Lapurkos,
veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas (arba nuomininkas)
_____________________, asmens kodas ____________________ (toliau vadinamas Buitiniu šilumos vartotoju), kartu
vadinami Šalimis, sudarėme šią Šilumos vartojimo pirkimo- pardavimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi).
I.

SUTARTIES OBJEKTAS

Šilumos tiekimas Buitiniam šilumos vartotojui butui ir kitoms pastato bendrojo naudojimo patalpoms šildyti,
šaltam vandeniui pašildyti iki teisės aktais nustatytos karšto vandens temperatūros ir karšto vandens temperatūrai palaikyti pastato
vidaus sistemoje UAB „Varėnos Šiluma“ direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. VĮ17-039 patvirtintos Šilumos
vartojimo pirkimo– pardavimo sutarties su buitiniu šilumos vartotoju bendrojoje dalyje nurodytomis sąlygomis bei tvarka.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

DUOMENYS APIE BUITINĮ ŠILUMOS VARTOTOJĄ IR JO PATALPAS

buto (patalpų) adresas ___________________,
buto (patalpų) bendras naudingas plotas ___ m2;
buto (patalpų) aukštis ___ m;
bute gyvenančių (deklaruotas) žmonių skaičius __ ;
karšto vandens (KV) skaitikliai (pažymėti X):

_______
______
(yra,
nėra)
* KV skaitiklio tipas _______________Nr. __________ rodmenys
m3 (pažymėjus 5 p. „nėra“- nepildyti);
* KV skaitiklio tipas _____________ Nr. ________ rodmenys
m3 (pažymėjus 5 p. „nėra“- nepildyti);
6. vonios šildytuvų skaičius ____ vnt;
7. karšto vandens tiekimo ir cirkuliacinės sistemos stovų skaičius ___ vnt;
2
8. šildomų grindų (kai šildymo įrenginiai prijungti prie karšto vandens cirkuliacijos sistemos) bendras plotas___ m ir
projektinė šilumos galia____MW;
9. gyvenamajame name įrengtos karšto vandens sistemos tipas (tinkamą pažymėti X ) :
• dvivamzdė karšto vandens tiekimo sistema su cirkuliacija stovuose ir vonių šildytuvais
x
• dvivamzdė karšto vandens tiekimo sistema su cirkuliacija stovuose be vonių šildytuvų
• vienvamzdė karšto vandens tiekimo sistema su cirkuliacija namo rūsyje
• vienvamzdė karšto vandens tiekimo sistema be cirkuliacijos
10. Įsiskolinimas šilumos tiekėjui sutarties sudarymo metu :__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(laikotarpis, suma)
11. Įsipareigojimas padengti įsiskolinimą iki ___________________________________________________________
(data)
III. SUTARTIES PRIEDAI
Šalių šilumos perdavimo tinklų, šilumos įrenginių nuosavybės, priežiūros ir tiekimo – vartojimo ribų nustatymo aktas.
Pastabos:
Buitinis šilumos vartotojas patvirtina, kad prieš Sutarties pasirašymą, Šilumos tiekėjas pateikė visą Buitinio
šilumos vartotojo pareikalautą žodinę ir rašytinę informaciją, susijusią su šilumos tiekimo paslauga bei šia Sutartimi prisiimtų
teisių ir pareigų realizavimo tvarka, Šalims pagal šią Sutartį tenkančia atsakomybe.
Pasirašydamas šią sutartį, Buitinis šilumos vartotojas taip pat patvirtina, jog jis yra susipažinęs ir sutinka su
šilumos tiekimo sąlygomis, numatytomis UAB „Varėnos šiluma“ direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 10 įsakymu Nr. VĮ17-039
patvirtintos Šilumos vartojimo pirkimo- pardavimo sutarties bendrojoje dalyje.
IV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
ŠILUMOS TIEKĖJAS
UAB „Varėnos šiluma“
Įmonės kodas: 184827583
PVM mokėtojo kodas: LT848275811
J.Basanavičiaus g. 56, LT-65210 Varėna,
Tel. (8 310) 3 10 31, Faks.: (8 310) 3 10 29
El. paštas: info@vsiluma.lt
Interneto svetainės adresas www.vsiluma.lt
a.s. LT724010041000070250
Bankas AB DnB; Banko kodas 40100
Direktorius
Kęstutis Lapurka

BUITINIS ŠILUMOS VARTOTOJAS
____________________________
(vardas, pavardė)
___________________________
( parašas)
____________________________
_____________________________
(adresas, telefono Nr. , el. paštas)

