Transporta un sakaru institūta Latgales filiāles esošā žoga
demontāža un jaunā žoga montāža
Iepirkuma priekšmets
Sniedzamo pakalpojumu
(izpildāmo darbu) prasības
Pakalpojumu sniegšanas
(darbu izpildes) vieta

Plānotā līguma summa
Iesniedzamie dokumenti
Pakalpojumu (darbu)
apmaksas forma, termiņš
un kārtība

Transporta un sakaru institūta Latgales filiāles žoga
demontāža un montāža
Esošā žoga demontāža un jaunā žoga montāža ,
(atbilstoši Būvpakalpojuma apjomam (2.pielikums))
Varšavas ielā 41un 43, Daugavpilī
15000 EUR ar PVN
 Pretendenta pieteikums un piedāvājums
(1.pielikums)
 priekšapmaksu 50% apmērā bez pievienotās
vērtības nodokļa, ar pārskaitījumu uz rēķinā
norādīto Izpildītāja bankas kontu 3 (trīs) darba
dienu laikā no datuma, kad Pasūtītājs saņēmis
rēķinu materiālu iegādei.
 atlikušie 50% bez pievienotās vērtības
nodokļa, tiek samaksāta Izpildītājam 10
(desmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu
pieņemšanas – nodošanas akta.
 Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi izdevumi, kas
ir nepieciešami pakalpojumu sniegšanai.

Pakalpojumu sniegšanas
(darbu izpildes) periods

No 2018. gada 15. jūnija līdz 2018. gada 31.
augustam;

Pārskatu formāts
Līguma formāts un
nosacījumi

Darbu pieņemšanas – nodošanas akts
Sabiedrība piekrīt sadarboties, pamatojoties uz TSI
Līguma nosacījumiem (3.pielikums)

Piedāvājuma iesniegšana:
Piedāvājumu pretendents iesniedz līdz 2018.gada 8.jūnijam plkst.10:00: Varšavas ielā
43b, Daugavpilī, LV-5404, 103.kab.
Kontaktpersona: Transporta un sakaru institūta Latgales filiāles vadītāja Lilita
Treščinska, tālruņa numurs 26477695, e-pasts Trescinska.L@tsi.lv

1. pielikums
Pretendenta pieteikums un piedāvājums
iepirkumam Transporta un sakaru institūta Latgales filiāles žoga demontāža un

montāža
Pretendenta nosaukums un reģistrācijas Nr.
Juridiskā un faktiskā adrese
Mājas lapas adrese
Dalībnieka kontaktpersona:
Vārds, uzvārds
Amats
Kontakttālrunis
E-pasts
Piedāvātā cena, atsevišķi norādīt PVN summu
Pārējie piedāvājuma parametri atbilst Specifikācijā
norādītajiem parametriem.
Garantijas un apliecinājumi

Šis piedāvājums ir uzskatāms par neatsaucamu oferti, proti to nedrīkst atsaukt 3
(trīs) darbadienas, sākot no Uzaicinājumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu
datuma.

Dalībnieka pilnvarotā pārstāvja paraksts
_________

_________

_________

Amats

Paraksts

Vārds, uzvārds

Vieta: _______________

Datums: ________________

2. pielikums

BŪVPAKAPLOJUMA APJOMS
Transporta un sakaru institūta Latgales filiāles esošā žoga
demontāža un jaunā žoga montāža
Nr.p.k.

Prasība

Apraksts/daudzums
 Nodrošināt
metāla
norobežojošo
barjeru pārvadāšanu, montāžu un
ķieģeļu
nožogojuma
demontāžu
Varšavas ielā 41 un 43, Daugavpilī
 Jauna paneļu žoga izbūve Varšavas
ielā 41 un 43, Daugavpilī
1. Esošā 112m gara žoga ķieģeļu stabu, kuru
kopējais apjoms - 20 m3, demontāža un
utilizācija.
2.Jaunā paneļu žoga izbūve –
 stabu montāža ar betonēšanu;
(kopējais skaits 78 gabali),
 žoga paneļu montāža; (kopējais skaits
77 gabali);
 apzaļumošanas
(labiekārtošanas)
darbi (t.sk. melnzeme, zāles iesēšana),
kopējā platība 95,50m2.

1.

Pakalpojuma uzdevums

2.

Pakalpojuma objekts

3.

Pasūtījuma izpildes termiņš

No 2018. gada 20. jūnija līdz 2018. gada 31.
Augustam
Demontāžas darbi

4.

Ķieģeļu stabu demontāža un utilizācija

20m3

Žoga iebūve 112+80=192m
5.

Stabu montāža ar betonēšanu

78 gab.

5.1.

Stabu uzstādīšana 60x40x2500 mm H

78 gab.

5.2.

Būvpakalpojuma 6.punktā minēto metāla
stabu betonēšana 600-900mm dziļumā

6.

Žoga paneļu montāža

77 gab.

6.1.

Panelis 3D-4 2500x1530mm H

77 gab.

6.2.

Stiprinājums panelim

369 gab.

Apzaļumošanas (labiekārtošanas) darbi
(t.sk. melnzeme, zāles sēšana)

95,50 m2

7.

3.pielikums
UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr._______________
Rīgā
2018.gada ____. ___.________
AS "Transporta un sakaru institūts", vienotais reģistrācijas numurs 40003458903,
juridiskā adrese: Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019, tās valdes locekļa ------------personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, no
vienas puses,
“------------”, reģistrēta ----------------, juridiskā adrese: --------------, tās valdes
priekšsēdētāja ------------ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk Uzņēmējs, no otras puses,
turpmāk kopā saukti – Līdzēji, katrs atsevišķi arī – Līdzējs, noslēdz šādu līgumu,
turpmāk -Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅI
1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs saskaņā ar Tāmē (Pielikums Nr.1) norādīto darbu
veidu un apjomu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja
norādījumiem apņemas veikt žoga izbūves darbus no Varšavas ielas puses
(zemes. kad. apz. Nr. 05000048701 un 0500048707) (turpmāk - Darbi).
1.2. Darbus Uzņēmējs veic pēc adreses Varšavas iela 41 un 43, Daugavpilī (turpmāk
- Objekts).
1.3. Uzņēmējs darbus veic, ievērojot:
1.3.1. Tāmi;
1.3.2. spēkā esošos normatīvos aktus, t.sk. būvnormatīvus;
1.3.3. Līguma noteikumus un Pasūtītāja norādījumus.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Par kvalitatīvu Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam saskaņā ar
Tāmi (Līguma pielikums Nr.1) un Līguma nosacījumiem.
2.2. Kopējā Līguma summa par Darbu izpildi sastāda EUR ---------- (------) bez PVN,
turpmāk – Līguma summa. PVN tiek aprēķināts saskaņā ar pievienotās vērtības
nodokļa likuma 142.panta noteikumiem.
2.3. Pasūtītājs apmaksā darbus sekojošā kārtībā:
2.3.1. priekšapmaksu EUR ------- (------) apmērā bez pievienotās vērtības
nodokļa, ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Izpildītāja bankas kontu 3 (trīs)
darba dienu laikā no datuma, kad Pasūtītājs saņēmis rēķinu.
2.3.2. atlikusī Līguma summa EUR ------ (-------) apmērā bez pievienotās
vērtības nodokļa, tiek samaksāta Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā
pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk tekstā – „Forma Nr. 2”,
abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
2.3.3. No pēdējā maksājuma tiek dzēsta avansa summa. Maksājumi uzskatāmi par
veiktiem ar brīdi, kad maksājuma uzdevums iesniegts bankā izpildei.
2.4. Uzņēmējs pēc Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējās parakstīšanas
elektroniski sagatavo rēķinu un nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: rekini@tsi.lv.
Tiks uzskatīts, ka rēķins ir nogādāts Pasūtītājam un Pasūtītājs ir saņēmis rēķinu
datumā, kurā Uzņēmējs ir izsūtījis no savas e-pasta adreses uz augstāk norādīto epasta adresi.
2.5. Pasūtītājam apmaksājot Uzņēmēja iesniegtos rēķinus, ir tiesības veikt līgumsoda
ieturējumu, ja Pasūtītājs saskaņā ar Līguma nosacījumiem ir aprēķinājis un
piemērojis Uzņēmējam līgumsodu.
2.6. Uzņēmējs veic Līgumā noteikto līgumsodu, izdevumu un zaudējumu samaksu
saskaņā ar Pasūtītāja piestādītajiem rēķiniem un tajos norādītajos termiņos un
kārtībā.
2.7. Pasūtītāja rēķini par jebkuriem Līgumā paredzētiem maksājumiem (tajā skaitā,
bet ne tikai līgumsods, zaudējumu, izdevumu atlīdzība) tiek sagatavoti
elektroniski un ir derīgi bez paraksta, turpmāk tekstā saukts e-rēķins. E-rēķini tiks
piestādīti elektroniskā veidā uz Uzņēmēja norādīto e-pasta adresi: ___________.

Tiks uzskatīts, ka e-rēķins ir nogādāts Uzņēmējam un Uzņēmējs ir saņēmis erēķinu datumā, kurā Pasūtītājs ir izsūtījis no savas e-pasta adreses uz augstāk
norādīto e-pasta adresi. Uzņēmējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā
rakstveidā paziņot Pasūtītājam, ja mainās Uzņēmēja e-pasta adrese e-rēķina
saņemšanai, pretējā gadījumā Pasūtītāja nosūtītais e-rēķins tiks uzskatīts par
saņemtu.
2.8. Līguma summa ir galīga un visaptveroša samaksa par pienācīgi veiktu Darbu un
saistību izpildi pilnā apjomā. Uzņēmējam nav tiesību pieprasīt jebkādu papildus
izdevumu apmaksu, ja vien par to nav panākta abpusēja rakstiska vienošanās.
3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā samaksāt Uzņēmējam
par kvalitatīvi paveiktiem un pieņemtiem Darbiem.
3.2. Ja Uzņēmējs vilcina Līguma darbības laikā un garantijas laikā konstatēto
defektu, trūkumu, nepilnību, neatbilstību novēršanu vairāk par 10 (desmit)
darba dienām. Pasūtītājam ir tiesības šos Darbus nodot trešajām personām vai
tos veikt saviem spēkiem, un šajā gadījumā Uzņēmējs neatsaucami piekrīt
summai/cenai par kādu Pasūtītājs vai trešās personas veiks šajā punktā minētos
darbus, ja defekti, trūkumi, nepilnības, neatbilstības nav radušās Līguma
8.3.,8.4.,8.5. punktos minēto apstākļu dēļ, vai saistībā ar tiem.
3.3. Ja Pasūtītājs Līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā ir nodevis Darbu izpildi
trešajām personām vai veicis saviem spēkiem, Uzņēmējam ir pienākums
apmaksāt Pasūtītāja izdevumus un zaudējumus ne vēlāk kā 10 (desmit) darba
dienu laikā no Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Līdzēji vienojas, ka maksājums ir
veikts tikai brīdī, kad naudas līdzekļi ienāk Pasūtītāja norēķinu kontā.
3.4. Pasūtītājam ir tiesības dot norādījumus Uzņēmējam pārtraukt Darbus uz laiku,
kādu Pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, par ko līgumsods, zaudējumi vai
papildus izmaksas netiek aprēķinātas.
4. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Uzņēmējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Darbu veikšanas vietu un
Objekta stāvokli, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai
pretenzijas. Uzņēmējs apliecina, ka Darbi ir realizējami un Tāmē (Pielikums
Nr.1) ir iekļautas visas ar Darbu veikšanu saistītās izmaksas, tajā skaitā
materiālu cenas.
4.2. Uzņēmējs apņemas:
4.2.1. veikt Darbus augstā profesionālā līmenī, atbilstoši Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. būvnormatīviem un
Pasūtītāja norādījumiem;
4.2.2. veikt Darbus ar savām iekārtām, mehānismiem, nepiesaistot citus
apakšuzņēmējus, izņemot gadījumus, kad tas iepriekš rakstiski saskaņots
ar Pasūtītāju;
4.2.3. nodrošināt iespēju Pasūtītājam, kā arī citām tiesīgām personām piekļūt
Darbu izpildes vietai, lai veiktu pārbaudes;
4.2.4. nodrošināt tīrību un sanitārās normas, būvgružus un citus būvniecības
atkritumus uzglabājot Uzņēmēja konteineros vai iepakojumā, kas
nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Būvgružus un citus atkritumus
Uzņēmējs patstāvīgi izved no Objekta;
4.2.5. Darbu izpildes procesā pakļauties Pasūtītāja norādījumiem un prasībām.
Ja Uzņēmējs uzskata, ka Pasūtītāja norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu
Darbu izpildi, tā pienākums ir rakstiskā veidā iesniegt Pasūtītājam
ziņojumu, kurā pamatoti argumentēti iebildumi Pasūtītāja norādījumiem;
4.2.6. nekavējoties rakstiski ziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas atklājušies
Darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Darbu kvalitatīvai
un savlaicīgai izpildei, pretējā gadījumā Uzņēmējs atbild par sekām
neatkarīgi no tā vainas šo apstākļu sakarā;
4.2.7. nekavējoties vai Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem
novērst visus konstatētos Darbu defektus, ja defekti ir radušies Uzņēmēja
vainas dēļ, un tie nav radušies Līguma 8.3.,8.4.,8.5. punktos minēto
apstākļu dēļ, vai saistībā ar tiem;
4.2.8. uzsākt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā un veikt Darbus bez
pārtraukuma, izņemot gadījumus, kad tas ir iepriekš saskaņots ar
Pasūtītāju un, ja Uzņēmējam nav nodrošināti Līguma 4.3 punkta

apakšpunktos minētie apstākļi.
4.3. Uzņēmējam ir tiesības, iesniedzot rakstisku pieteikumu, lūgt pagarināt Līguma
10.1.punktā norādīto Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, šādos gadījumos:
4.3.1. ja parēji divi partneri, kas saistīti ar žoga pārbūvi neizpilda savas saistības
(VCA "Dinas medicīnas centrs" un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
“Komunālās saimniecības pārvalde”)
4.3.2. ja kavējas saskaņojumu un atļauju izsniegšana darbu veikšanai.
4.3.3. nelabvēlīgie laika apstākļi
4.3.4. materiālu piegādes kavējumi
5. DARBU PIEŅEMŠANA-NODOŠANA
5.1. Darbi tiek pieņemti ar iepriekšēju pārbaudi, Līdzējiem parakstot Darbu
pieņemšanas – nodošanas aktu.
5.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu pakalpojuma pieņemšanas nodošanas akta saņemšanas dienas pieņem Darbus, parakstot Darbu
pieņemšanas – nodošanas aktu vai sastāda un nosūta Uzņēmējam defektu aktu
(turpmāk – Akts), kurā norādīti konstatētie defekti un trūkumi/neatbilstības, un
termiņš, kurā tie jānovērš.
5.3. Uzņēmējs Aktā minētos defektus/trūkumus/neatbilstības novērš Aktā norādītajā
termiņā par saviem līdzekļiem. Aktā minēto defektu/trūkumu/neatbilstību
novēršana nedod tiesības uz Līgumā noteiktā Darba izpildes termiņa
pagarinājumu.
5.4. Pēc defektu/trūkumu/neatbilstību novēršanas, Uzņēmējs atkārtoti nodod
izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma 5.nodaļas nosacījumiem.
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs nodot Aktā minēto defektu/trūkumu/neatbilstību novēršanas
darbus trešajām personām saskaņā ar Līguma 3.2.punkta nosacījumiem.
5.6. Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusēja parakstīšana ir pamats rēķina
izrakstīšanai.
6. DARBU UZRAUDZĪBA
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Operatīvai jautājumu risināšanai Līdzēji pilnvaro šādas personas:
Pasūtītāja pārstāvis:----------------------Uzņēmējs pārstāvis: ---------------------Līdzēju pārstāvju kompetencē ietilpst risināt ar Darbu veikšanu saistītos
jautājumus, t.sk. veikt Darbu koordināciju, pārbaudi.
7. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

7.1. Par saistībām, kas izriet no Līguma, Līdzēji atbild saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.
7.2. Uzņēmējs atbild Pasūtītājam par katru zaudējumu, kas radies Uzņēmēja
apzinātas darbības vai neuzmanības dēļ.
7.3. Pasūtītājs ir atbildīgs un tam ir pienākums atlīdzināt Uzņēmējam mantas
samazinājumu, kas radies Pasūtītāja vainas dēļ.
7.4. Uzņēmējs ir pilnā mērā atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības noteikumu,
vides aizsardzības prasību un citu saistošo noteikumu ievērošanu.
7.5. Par Līguma 3.2. punkta un 4.2.8. apakšpunkta neievērošanu, Pasūtītājs sastāda
pārkāpuma aktu un Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu EUR --- (--------)
apmērā par katru konstatēto gadījumu.
7.6. Par Līguma 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5. apakšpunktu, 7.4.punkta
neievērošanu, Pasūtītājs sastāda pārkāpuma aktu un Pasūtītājam ir tiesības
piemērot līgumsodu EUR _--- (__---- euro) apmērā par katru konstatēto
gadījumu.
7.7. Par Līguma 3.3.punktā noteikto maksājumu termiņa neievērošanu Pasūtītājam ir
tiesības piemērot līgumsodu 0,5 % apmērā par katru nokavēto dienu no
nokavētās maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
7.8. Par maksājuma termiņu neievērošanu Uzņēmējam tiesības piemērot līgumsodu
0,5% (nulle komats pieci procenti) par katru nokavēto dienu no nokavētās
maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
7.9. Līgumsods nav zaudējumu atlīdzība, un līgumsoda nomaksa neatbrīvo Līdzēju
no saistību izpildes saskaņā ar šo Līgumu.
7.10. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai
daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ
(nepārvarama vara, force majeure), ko attiecīgais Līdzējs nevarēja paredzēt un

novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs
streiks.
7.11. Līdzējs, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā otram
Līdzējam, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajam Līdzējam iespējama, bet
ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts,
paziņojumu nenosūtījušais Līdzējs atbild otram Līdzējam par visiem
zaudējumiem, kuri pēdējam radušies.
7.12. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit pieci) dienām,
katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt šo līgumu. Šajā
gadījumā neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies
otram Līdzējam laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.
8. DARBU GARANTIJA
8.1. Uzņēmējs garantē izpildīto Darbu kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem,
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. būvnormatīviem un standartiem.
Atbildību par iegādātiem materiāliem uzņemas Uzņēmējs.
8.2. Darbu garantijas periods ilgst 24 mēnešus no Darbu pieņemšanas-nodošanas
akta parakstīšanas dienas.
8.3. Darbu garantijas laikā atklāto defektu gadījumā Uzņēmējs apņemas ierasties
Objektā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida
uzaicinājuma saņemšanas. Paziņojumu par defektu Pasūtītājs Uzņēmējam
piesaka pa tālr. ------------ un e-pastu: -------------- .
8.4. Pasūtītājs Darbu apsekošanas laikā atklātos trūkumus, defektus, neatbilstības,
nepilnības, fiksē, sastādot detalizētu defektu aktu, ko Pasūtītājs iesniedz
Uzņēmējam 2 (divu) darba dienu laikā no tā sastādīšanas dienas, defekta aktā
norādot trūkumu novēršanas termiņus.
8.5. Uzņēmējam ir pienākums defektu, trūkumu, neatbilstību, nepilnību novēršanu
veikt iespējami mazāk traucējot Objekta ekspluatāciju.
8.6. Pasūtītājs ir tiesīgs nodot defektu, trūkumu, nepilnību, neatbilstību novēršanu
darbus trešajām personām vai šos darbus veikt pats, ja Uzņēmējs nenovērš
konstatētos defektus, trūkumus, nepilnības vai neatbilstības defekta aktā
norādītājos termiņos un šāds kavējums pārsniedz 10 (desmit) darba dienas.
Šādos gadījumos Uzņēmējam ir pienākums apmaksāt Pasūtītāja izdevumus un
zaudējumus Līguma 3.3. punktā noteiktajā kārtībā, ja defekti, trūkumi,
nepilnības, neatbilstības ir radušās Uzņēmēja vainas dēļ, un tās nav radušās
Līguma 8.3., 8.4., 8.5. punktos minēto apstākļu dēļ, vai saistībā ar tiem.
9. PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS STRĪDU RISINĀŠANAS
KĀRTĪBA
9.1. Visi strīdi, ko Līdzēji nevarēs atrisināt vienojoties, tiks izskatīti Latvijas
Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī
tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus no pilnīgas Līgumu saistības izpildes.
10. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
10.1. Darbus Uzņēmējs uzsāk pēc avansa maksājuma saņemšanas un nodod
Pasūtītājam izpildītus darbus 3 (trīs) mēnešu laikā pēc avansa maksājuma
saņemšanas, izņemot gadījumus, ja Uzņēmējam nav nodrošināti Līguma 4.3
punkta apakšpunktos minētie apstākļi.
10.2. Darbu izpildes termiņa neievērošanas gadījumā Uzņēmējs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne
vairāk kā 10% no Līguma summas.
11. LĪGUMA IZBEIGŠANA
11.1. Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem par to vienojoties.
11.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 5 (piecas) darba dienas
iepriekš par to rakstveidā informējot Uzņēmēju, ja:
11.2.1. Uzņēmējs neuzsāk vai ir pārtraucis Darbu izpildi vismaz 10 (desmit)
darba dienas, un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;
11.2.2. Uzņēmējs Darbus neveic noteiktajos termiņos un kavējums pārsniedz
10 (desmit) darba dienas.
11.2.3. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs Darbus neveic kvalitatīvi vai tehnoloģiski

pareizi;
11.2.4. Darbs netiek veikts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
11.2.5. Uzņēmējs nepilda un/vai nav izpildījis kādu no Līguma 4.nodaļas
nosacījumiem;
11.2.6. Uzņēmējam ir pasludināts maksātnespējas process, ierosināta tiesiskās
aizsardzības procesa lieta, uzsākts likvidācijas process, apturēta vai
pārtraukta Uzņēmēja saimnieciskā darbība.
11.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Līdzēji sastāda aktu par faktiski
izpildīto Darbu apjomu un to vērtību, saskaņā ar Līguma 5.nodaļas
nosacījumiem. Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par izpildītajiem Darbiem
atbilstoši sastādītajam aktam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no akta abpusējas
parakstīšanas un atbilstoša Uzņēmēja rēķina saņemšanas.
12. KONFIDENCIALITĀTE
12.1. Līguma summa un Līguma dokumenti ir konfidenciāli. Uzņēmējam bez
Pasūtītājam rakstiskas piekrišanas nav tiesību sniegt trešajām personām jebkādu
informāciju par šo Līgumu (izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus).
12.2. Uzņēmējs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem
zaudējumiem, ja tas nav ievērojis Līguma 12.1 .punktā minētos noteikumus.
12.3. Līguma 12.1. un 12.2. punktu nosacījumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem
neattiecas Līguma darbības termiņš.
13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
13.1. Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas dienā un ir spēkā līdz abu Līdzēju pilnīgai
saistību izpildei.
13.2. Visi rakstiskie paziņojumi, kas vienam Līdzējam jānodod otram Līdzējam,
izņemot, ja Līdzēji ir vienojušās par citu kārtību, ir jānosūta ierakstītā vēstulē uz
attiecīgā Līdzēja juridisko adresi vai elektroniska dokumenta veidā, kas
parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Līdzēji uzskatīs paziņojumus, kas
nosūtīti ierakstītā vēstulē par saņemtiem 3 (trīs) dienu laikā no to nosūtīšanas
dienas. Paziņojumi, kas sūtīti pa elektronisko pastu, uzskatāmi par paziņotiem
otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas. Līdzējiem ir pienākums paziņot otram
Līdzējam par Līgumā norādītās adreses maiņu nekavējoties bet ne vēlāk kā 3
(trīs) dienu laikā no izmaiņu veikšanas atbilstošajos valsts reģistros, pretējā
gadījumā Līdzēja nosūtītais paziņojums tiks uzskatīts par saņemtu.
13.3. Līgums satur Līdzēju pilnīgu vienošanos, Līdzēji ir iepazinušās ar Līgumu un
pilnībā piekrīt tā noteikumiem, ko apliecina, to parakstot. Visi Līguma
labojumi/grozījumi/papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā
un tos ir parakstījušas Līdzēju paraksttiesīgās personas.
13.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē citus
Līguma noteikumus. Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi,
Līdzēji vadās no spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
13.5. Līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz -- (_---)
lapām. Līgums noslēgts un tiks pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie
Pasūtītāja, otrs - pie Uzņēmēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
13.6. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir šāds pielikums:
13.6.1. Tāme (Pielikums Nr.1) uz 1 lapām;
14. LĪDZĒJU REKVIZĪTI
UZŅĒMĒJS:

-------

PASŪTĪTĀJS:-----------

