LĪGUMS Nr. LPP 2015/112
Liepājā

2015.gada 22.oktobrī

Pamatojoties uz iepirkuma “Par vizuāliem un funkcionāliem risinājumiem Liepājas daudzfunkcionālā
centra „Lielais Dzintars” ēkā” (LPP 2015/112) rezultātiem, Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas
numurs 90000063185, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Viļņa VITKOVSKA personā, kurš
rīkojas uz Liepājas pilsētas domes 2009.gada 5.novembra saistošo noteikumu Nr.27 “LIEPĀJAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” pamata (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), un SIA „NACRI”, reģistrācijas
numurs 42103050968, tās valdes locekļa Ulda Atmata personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk
tekstā – Izpildītājs), līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā tekstā Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk
tekstā – Līgums).
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, un Izpildītājs veic dekoratīvi norobežojošu margu izgatavošanas un
montāžas darbus Liepājas daudzfunkcionālā centra “Lielais Dzintars” ēkā, eksperimentālajā
skatuvē Radio ielā 8, Liepājā saskaņā ar Līgumu un Līguma pielikumiem, atbilstoši Latvijas
Republikas Būvniecības likumam un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja
norādījumiem (turpmāk tekstā – Darbs).
1.2. Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas ir Izpildītāja piedāvājums un tāme.
2. DARBA IZPILDES NOTEIKUMI

1.1. Izpildītājam Darbs jāpabeidz ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
1.2. Izpildītājs Darbu veic Liepājas daudzfunkcionālā centra “Lielais Dzintars” ēkā eksperimentālajā
skatuvē Radio ielā 8, Liepājā Pasūtītāja pārstāvja norādītajās vietās.
1.3. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Līgums, Būvniecības likums, Ministru
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas valsts standarti un
Liepājas pilsētas saistošie noteikumi.
1.4. Pēc Darba izpildes Izpildītājam jāveic būvgružu, kas radušies Darba izpildes rezultātā, savākšana un
apkārtējās vides sakopšana.
1.5. Pēc Darba izpildes Izpildītājs nodod Darbu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru paraksta
Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas. Kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu Izpildītājs iesniedz
darbu izpildes aktu un rēķinu.
1.6. Ja Izpildītājs nav izpildījis Darbu vai izpildījis to nepilnīgi, Pasūtītājs neparaksta nodošanas –
pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi tiek novērsti.
1.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā jāsniedz rakstiska informācija
Pasūtītājam par Darba izpildes gaitu.
2. MAKSĀJUMU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1.
Līgumcena par pilnīgi un savlaicīgi veiktu kvalitatīvu Darbu ir EUR 5598,44 (pieci tūkstoši pieci
simti deviņdesmit astoņi euro un 44 centi) un PVN 21% apmērā EUR 1175,67 (viens tūkstotis viens simts
septiņdesmit pieci euro un 67 centi), kopā EUR 6774,11 (seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit cētri euro
un 11 centi).
2.2.
Apmaksa Izpildītājam par Darbu tiek veikta kā galīgais norēķins.
2.3.
Pasūtītājs veic galīgo norēķinu Izpildītājam pēc Darba izpildes 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc
nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
2.4.
Maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu
kredītiestādē.
2.5.
Maksājums uzskatāms par izdarītu dienā, kad Pasūtītājs ir izdarījis pārskaitījumu uz Izpildītāja
rēķinā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.
3.
GARANTIJA
3.1. Garantija Darbam un materiāliem tiek noteikta 5 (pieci) gadi pēc nodošanas - pieņemšanas akta
parakstīšanas.
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3.2. Ja garantijas laikā tiek konstatēti Defekti, kas radušies Izpildītāja nekvalitatīva darba rezultātā vai
izmantojot nekvalitatīvus materiālus un izejvielas, kā arī pieļauto kļūdu rezultātā, tad Izpildītājam bez
maksas tie jānovērš.
3.3. Garantijas laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu nosaka Pasūtītājs. Nosakot konstatēto defektu
novēršanas termiņu, Pasūtītājs ņem vērā tehnoloģiski pareizai darbu veikšanai nepieciešamo laiku.
3.4. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas un demontāžas izdevumus sedz
Izpildītājs.
3.5. Ja Izpildītājs garantijas termiņā un Līgumā norādītajā laikā atsakās novērst konstatētos trūkumus un
defektus, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot citai personai.
Izpildītājs sedz Pasūtītājam visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies no savlaicīgas garantijas darbu
neizpildes.
4.
NEPĀRVARAMA VARA
4.1. Līgumam pielāgojami vispārpieņemtie nepārvaramas varas nosacījumi, ja vien iespējams pierādīt, ka tie
ietekmējuši Pušu līgumsaistību izpildi.
4.2. Izveidojoties nepārvaramas varas situācijai, viena Puse par to nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba
dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās dienas, paziņo otrai Pusei rakstiskā veidā. Izskaidrojumā jābūt
skaidri formulētiem nepārvaramas varas situācijas iemesliem un, ja iespējams, jānorāda tās ilgums. Puse, kas
nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, iesniedz otrai Pusei izziņas, u.c. dokumentus, ko izsniegušas
kompetentas iestādes, kas apstiprina nepārvaramas varas un apstākļu iestāšanos.
4.3. Nepieciešamības gadījumā, atsevišķi vienojoties un ievērojot nepārvaramas varas sekas, Puses nosaka
saistību izpildes termiņa pagarinājumu, papildus noteikumus.
5.

PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
5.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. Šajā gadījumā
jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi.
5.3. Ja Pasūtītājs nokavē Līgumā noteikto maksājuma termiņu Izpildītājam, tad tas maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu,
bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas.
5.4. Ja Izpildītājs nokavē Līgumā 2.1.punktā minēto Darba izpildes termiņu, tad tas maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līgumā noteiktās līgumcenas par katru nokavēto
dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumsummas. Turpmākie norēķini notiek pēc
līgumsoda nomaksas.
5.5. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba aizsardzības likuma un Ministru kabineta noteikumu par darba
aizsardzību ievērošanu.
5.6. Izpildītājs ir atbildīgs Darba izpildes laikā par zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības
dēļ Pasūtītājam, vai trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī sedz radušos zaudējumus.
6. STRĪDU IZSKATĪŠANA

6.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs risina savstarpējo
pārrunu ceļā.
6.2. Strīdi un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas
Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.

LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā izpildījušas savas
saistības.
7.2. Grozījumi un papildinājumi Līgumā izdarāmi, Pusēm vienojoties, un noformējami rakstiski. Tie stājas
spēkā, kad tos ir parakstījušas abas Puses un kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
7.3. Puses, rakstiski vienojoties, var grozīt Līgumā noteiktos termiņus gadījumā, ja iestājas tādi apstākļi,
kuru dēļ Līgumā noteikto termiņu pagarinājums ir nepieciešams un šos apstākļus Izpildītājs nevarēja ne
paredzēt, ne ietekmēt.
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7.4. Līguma izbeigšana iespējama, Pusēm rakstiski vienojoties.
7.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs neievēro šī Līguma nosacījumus, kvalitātes
vai standartu prasības, vai termiņus.
7.6. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu 8.5.punktā minētā gadījumā, tad Izpildītājs samaksā Pasūtītājam
līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līgumsummas.
8.
PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: SIA
„Lielais Dzintars” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Aldis Kaupa, tālr.+371
XXXXX, e-pasts:XXXXX.
8.2.
Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi un
pabeigšanu ir: Uldis Atmats, tālr.+371 XXXXX,XXXXX.
8.3.
Puses vienojas, ka jebkurai no Pusēm ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto
kontaktpersonu. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto
pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

8.1.

9.
NOBEIGUMA NOTEIKUMI
9.1.
Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām. Abiem eksemplāriem ir
vienāds juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
9.2.
Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma saistībā ar šī
Līguma izpildi, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
10.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

3

