adresāts: A/S ”BAO”
reģistrācijas numurs 40003320069
juridiskā un faktiskā adrese: Celtnieku iela 3a, Olaine, LV-2114
Olaine
2022. gada…………………..
(uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, bankas rekvizīti, pārstāvja vārds, uzvārds)
(turpmāk tekstā saukts ”Uzņēmums”), ņemot vērā, ka Uzņēmums ir uzdevis Sabiedrībai veikt bīstamo atkritumu savākšanu,
transportēšanu un utilizāciju, garantē un apņemas apmaksāt A/S ”BAO”, reģistrācijas numurs 40003320069 (turpmāk tekstā
saukta ”Sabiedrība”), rēķinu, kuru Sabiedrība piestādīs Uzņēmumam par bīstamo atkritumu savākšanu, transportēšanu un
utilizāciju, turpmāk tekstā saukti ”Pakalpojumi”.
Uzņēmums piekrīt, ka maksas par Pakalpojumu, kurus sniegs Sabiedrība Uzņēmumam, kopējā summa, kuru
Uzņēmums maksās Sabiedrībai par Sabiedrības sniegtajiem Pakalpojumiem, tiek aprēķināta ņemot vērā sekojošus
noteikumus:
1. Pakalpojuma

sniegšanas adrese: _______________________________________________________

2. Uzņēmums piekrīt un apstiprina, ka ar Sabiedrību ir saskaņotas un apstiprinātas sekojošas pakalpojuma cenas, kuras tiks
piemērotas aprēķinot kopējo maksu par Uzņēmumam sniegtajiem Pakalpojumiem:
Nosaukums

Pakalpojums

Cena par vienību,
bez PVN

Piezīmes
(aptuvenais daudzums)

Rēķins tiek piestādīts par veselu kravas
vienību atlikumu noapaļojot uz augšu.*
Sarežģītiem iekraušanas darbiem, dīkstāvi un
krāvēja darbi, kas pārsniedz 15 (piecpadsmit)
minūtes par 1 paletes iekraušanu
*Cena ir norādīta par vienu kravas vienību paleti (palete = 1150 X 1200 mm ar maksimālo svaru līdz 800 kg) izņemot auto riepas un
elektrotehniskos atkritumus, kur noteiktais maksimālais svars ir līdz 350 kg. Laboratoriju ķimikāliju savākšanas laikā obligāti piedalās A/S BAO
ķīmiķis –50 EUR/stundā bez PVN.

3. Uzņēmums piekrīt, ka, veicot atkritumu savākšanu, Bīstamo atkritumu reģistrācijas kartē - pavadzīmē un/vai Atkritumu
savākšanas uzskaites aktā turpmāk tekstā sauktus ”Bīstamo atkritumu reģistrācijas karte”, Sabiedrība fiksē savākto atkritumu
veidu, daudzumu, izlietoto taru, iepakošanas un/vai dīkstāves laiku. Uzņēmums pilnvaro (vārds, uzvārds) …………tālrunis
……………….. , pārstāvēt Uzņēmumu un risināt darba jautājumus saistībā ar Pakalpojumiem un parakstīt Bīstamo
atkritumu reģistrācijas kartes Uzņēmuma vārdā.
4. Uz šo Bīstamo atkritumu reģistrācijas kartē fiksēto datu pamata Sabiedrība veic kopējās summas, kuru Uzņēmumam
jāmaksā Sabiedrībai par Pakalpojumiem, aprēķinu un izraksta Uzņēmumam attiecīgu rēķinu.
5. Ja Uzņēmuma pārstāvis, kas parakstījis šo vēstuli, nav tiesīgs pārstāvēt Uzņēmumu jebkāda iemesla dēļ, bet ir parakstījis
šo vēstuli Uzņēmuma vārdā, tad šī persona atbild personīgi par Sabiedrības zaudējumiem, kas radušies vai varētu rasties šī
iemesla dēļ.
__________________________________________ (paraksts, zīmogs)
_______________________________ (vārds, uzvārds, amats)

