LĪGUMS

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” līguma Nr. __________

Ceļu būves firma SIA „BINDERS” līguma Nr. ____________

Rīgā

2016.gada 14. septembrī

Valsts akciju sabiedrība
“Ceļu satiksmes drošības direkcija”, valdes
priekšsēdētāja Andra Lukstiņa, kurš rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata, tālāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un
Ceļu būves firma SIA „BINDERS”, valdes priekšsēdētāja Aigara Sējas un valdes
locekļa Ingusa Pētersona personā, kuri rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, tālāk tekstā “Būvuzņēmējs”, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma „Drošības aprīkojuma montāža
un demontāža” rezultātiem iepirkuma 1.daļā (ID. Nr. CSDD 2016/58), noslēdz šāda satura
Līgumu (turpmāk – Līgums):
I. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt drošības aprīkojuma montāžu un
demontāžu – betona barjeru un aizsargžoga uzstādīšanu un montāžu (turpmāk – drošības
aprīkojums), kā arī to demontāžu un pārvietošanu Biķernieku kompleksās sporta bāzes
teritorijā, Rīgā, S.Eizenšteina ielā 2 (turpmāk – objekts) saskaņā ar darbu apjomu sarakstu
Līguma 1.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un darba uzdevumu Līguma
2.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa (turpmāk – darbi).

II. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
2.1. Izpildītājam drošības aprīkojuma uzstādīšanas un montāžas darbi ir jāveic 2
(divos) posmos:
2.1.1. 1.posms – lai sagatavotu BKSB trasi rallijkrosa sacensību norisei, darbi jāuzsāk
2016.gada 19.septembrī un jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2016.gada
21.septembrim;
2.1.2. 2.posms – lai sagatavotu BKSB trasi Pasūtītāja vajadzībām, drošības aprīkojuma
demontāža un pārvietošanas darbi jāuzsāk 2016.gada 4.oktobrī un jāpabeidz ne vēlāk kā līdz
2016.gada 6.oktobrim.
2.2. Līguma izpildes termiņu puses var grozīt ar rakstveida papildu vienošanos, ko
noslēdz pēc vienas no pusēm ierosinājuma šādos gadījumos:
2.2.1. ja Pasūtītājs vēlas izmainīt izpildāmo darbu apjomu;

2.2.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā tiek
apgrūtināta vai padarīta neiespējama uz laiku būvdarbu izpilde;
2.2.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja
saistību izpilde.

III. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS
3.1. Izpildītājs apņemas Līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visus darbus –
patstāvīgi, ar saviem rīkiem, ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem,
izmantojot savas profesionālās iemaņas.
3.2. Izpildītājam ir tiesības pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju izvēlēties
apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties atbildību par apakšuzņēmēja darbu.
Apakšuzņēmēju pieaicināšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā
vai kādā no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildu pienākumus un saistības.
3.3. Izpildītājs apņemas, veicot darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, stingri ievērot
Latvijas Republikā esošos noteikumus, normatīvus un normas, kas reglamentē uz Līguma
pamata uzdoto darbu veikšanu, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus, kas attiecas uz
prasībām par veicamiem darbiem.
3.4. Izpildītājs nodrošina visu Līguma saistību kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi,
pieaicinot sertificētu iepirkuma (CSDD 2016/58) piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju.
3.5. Ne vēlāk kā līdz katra atsevišķā darbu veikšanas posma pieņemšanas – nodošanas
akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem no Objekta aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru
un darbarīkus, kā arī sakārtot teritoriju, kurā veikti darbi.
3.6. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas
Republikā spēkā esošie normatīvie akti un instrukcijas, kas saistīti ar darbu Objektā.
3.7. Izpildītājs ir atbildīgs par ugunsdrošības, vides aizsardzības, darba drošības un
citu pasākumu veikšanu, kas saistīti ar darbu Objektā.
3.8. Izpildītājs atbild par jebkuriem tā darbības rezultātā nodarītajiem bojājumiem un
radītajiem zaudējumiem, kā arī nodrošina kompensāciju sakarā ar nelaimes gadījumiem
Izpildītāja personālam, kā arī citām personām.

IV. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS
4.1. Pasūtītājs ar visu savu darbību sekmēs darbu izpildi Līgumā noteiktā termiņā,
nodrošinot darbu uzraudzību, kā arī to pieņemšanu. Pasūtītājs neveiks nekādu rīcību, kura
traucētu darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem pārkāpumiem no Izpildītāja
puses.
4.2. Pasūtītājs kontrolē darbu izpildi un kvalitāti.
4.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi informēt Izpildītāju par jebkuru savu saimniecisko
darbību Objektā, kurā Izpildītājs veic darbu, ja rodas nepieciešamība Pasūtītājam vai jebkurai
trešajai personai veikt tajā kādus darbus.
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4.4. Pasūtītājs apņemas pēc abu posmu darbu izpildes un Līguma pieņemšanas –
nodošanas akta parakstīšanas un apstiprināšanas 10 (desmit) darba dienu laikā Izpildītājam
samaksāt par darbu izpildi.
4.5. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi rakstveidā paziņot Izpildītājam par visiem no
Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem, kas radušies no jauna un kas uzņēmējam traucē izpildīt
līgumsaistības (nav iespējams ierādīt darbu fronti un tamlīdzīgi), un dot piekrišanu grozīt
Līguma izpildes uzsākšanas un pabeigšanas termiņu.

V. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. Līgumcena par Līguma 1.punktā paredzēto darbu izpildi ir 7100,98 EUR (septiņi
tūkstoši viens simts eiro un 98 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa, PVN 1491,21 EUR,
kopā ar PVN 8592,19 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi un 19 centi).
5.2. Līgumcena ietver darbu izmaksas, un transporta izmaksas saskaņā ar Tāmi.
5.3. Pasūtītājs apmaksu veic pēc faktiski izpildītajiem un saskaņotajiem darbiem,
saskaņā ar attiecīgo darbu izpildes posmu pieņemšanas – nodošanas aktu.
5.4. Ja Izpildītājs ir saņēmis motivētu atteikumu, Izpildītājs pieņemšanas – nodošanas
aktu iesniedz atkārtoti pēc tam, kad minētie atteikuma iemesli ir novērsti. Nekvalitatīvi veiktie
darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz trūkumi ir novērsti uz Izpildītāja rēķina.
5.5. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc Līguma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

VI. IZMAIŅAS

6.1. Pasūtītājam ir tiesības veikt darbu apjomu izmaiņas, par to slēdzot papildu
vienošanos pie līguma.
6.2. Izmaiņas Līgumā paredzētajos darbos tiek saskaņotas ar Pasūtītāju, slēdzot par to
rakstisku papildu vienošanos. Pasūtītājs veic apmaksu tikai par faktiski veiktajiem darbiem.

VII. PIEŅEMŠANA – NODOŠANA, KORESPONDENCE
7.1.Visi līgumā paredzētie darbi tiek pieņemti pēc to pilnīgas pabeigšanas, parakstot
pieņemšanas – nodošanas aktu.
7.2. Jautājumi vai problēmas, kuras rodas darbu gaitā tiek risinātas Pasūtītāja un
Izpildītāja pārstāvjiem Objektā izskatot situāciju.
7.2.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstiskā veidā iesniegumu “jautājumu vai
problēmu risinājums”;
7.2.2. operatīvu jautājumu risināšanai puses norīko savus pārstāvjus:
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7.2.2.1. no Pasūtītāja puses: Biķernieku kompleksās sporta bāzes direktora vietnieku
Normundu Lagzdiņu, tel.29239614
7.2.2.2. no Izpildītāja puses: Būvdarbu vadītāju Oskaru Rikmani, tel.28286660.

VIII. GARANTIJAS
8.1. Izpildītājs garantē darbu izpildes kvalitāti tādu:
8.1.1. lai pirms sacensībām samontētā trases drošības aprīkojuma kvalitāte garantētu
Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) atzinuma par trases atbilstību rallijkrosa
sacensību norisei saņemšanu;
8.1.2. lai drošības aprīkojuma pārvietošana un montāža BKSB trasē Pasūtītāja
vajadzībām pēc rallijkrosa sacensībām nebūtu zemākas kvalitātes kā sagatavojot trasi
rallijkrosa sacensībām.
8.2. Gadījumā, ja pēc attiecīgā darbu izpildes posma ir konstatēti drošības aprīkojuma
montāžas darbu jebkādi defekti, Izpildītājam ir pienākums tos uz sava rēķina novērst pēc
iespējas īsākā laikā.
8.3. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās veikt nepieciešamos darbus atklāto defektu
novēršanai, Pasūtītājam ir tiesības uz Izpildītāja rēķina nolīgt citus minēto darbu izpildītājus.
Gadījumā, ja rodas strīds par radušos bojājumu cēloni, tā noteikšanai Puses pieaicina
neatkarīgu ekspertu.
8.4. Izpildītājs novērš defektus Objektā nekavējoties no brīža, kad Izpildītājs ir
saņēmis ziņu par radušos defektu.

IX. PUŠU ATBILDĪBA
9.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi.
9.2. Izpildītāja Līguma saistību izpildi nodrošina Latvijas Republikā reģistrētas un
licencētas bankas izsniegts spēkā esošs beznosacījumu galvojums 50 % apmērā no
Līgumcenas. Galvojums ir spēkā no 2016.gada 19.septembra līdz 2016.gada 18.oktobrim.
9.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu banka izmaksā Pasūtītājam tā pieprasītajā
apmērā, šādos gadījumos:
9.3.1. Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ;
9.3.2. ja Izpildītāja vainas dēļ Līguma pirmā posma darbi netiek uzsākti Līgumā
paredzētajā termiņā 2016.gada 19.septembrī un tie nav uzsākti arī 2016.gada 20.septembrī
līdz plkst.9.00;
9.3.3. ja Izpildītāja vainas dēļ Līguma otrā posma darbi netiek uzsākti Līgumā
paredzētajā termiņā 2016.gada 4.oktobrī un tie nav uzsākti arī 2016.gada 5.oktobrī līdz
plkst.9.00;
9.3.4. ja Izpildītāja vainas dēļ Līguma pirmā vai otrā posma izpildes termiņš kavējas
ilgāk kā 24 h no Līgumā attiecīgi pirmajam vai otrajam posmam paredzētā termiņa.
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9.4. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā
Izpildītājam par katru nokavēto maksājuma dienu līgumsodu 0,5 % apmērā no aizkavētā
maksājuma, bet kopsummā ne vairāk par 10 % no aizkavētā maksājuma summas.
9.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma, ja šī neizpilde
radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Pie tādiem
nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi zemestrīces, kara darbība, valsts varas un
pārvaldes institūciju pieņemtie lēmumi un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu
kontrolei.
9.6. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otrai pusei ir jāpaziņo nekavējoties
rakstiski un mutiski. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, tad Puses vienojas par Līguma
saistību turpmāku izpildi.

X. LĪGUMA LAUŠANA
10.1. Pasūtītājs var izbeigt Līgumu, ja konstatēts sekojošais:
10.1.1. Izpildītājs nolaidība vai izvairīšanās ievērot kādu no Līguma noteikumiem, vai
arī no tiem izrietošās saistības, kuras tam no savas puses jāpilda vai jāpiemēro, un šo
pārkāpumu vai to seku nenovēršana Pasūtītāja mutiskas pretenzijas saņemšanas;
10.1.2. ja Izpildītājs nekvalitatīvi vai neatbilstoši darbu apjomu sarakstam un darbu
uzdevumam veic darbus, un ja Izpildītājs šīs neatbilstības nenovērš vai atsakās novērst
Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
10.1.3. ja Izpildītājs atzīts par bankrotējošu vai maksātnespējīgu, vai pret to trešās
personas ceļ šādu prasību tiesā, kā rezultātā ir apgrūtināta Līguma saistību izpilde;
10.2. Līguma 10.1.punktā minētajos gadījumos Izpildītājs apņemas pārtraukt darbus,
atlīdzināt Pasūtītājam visus šinī sakarā radītos tiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu
10% apmērā no līgumcenas.
10.3. Ja Izpildītājs nevar izpildīt kādu no Līgumā ietvertajiem noteikumiem, tas
jāpaziņo Pasūtītājam un jānorāda iemesli. Pasūtītājs, vienojoties ar izpildītāju, var grozīt
Līguma nosacījumus, ja viņš atzīst šos iemeslus par pamatotiem.

XI. STRĪDU IZSKATĪŠANA

11.1. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus puses vispirms risinās
pārrunu ceļā, sastādot par to protokolu.
11.2. Ja pārrunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, katra no pusēm ir tiesīga celt
prasību tiesā.
11.3. Jebkurš strīds, kas radies no vai sakarā ar Līgumu, ieskaitot jautājumu par paša
Līguma pastāvēšanu, spēkā esamību vai izbeigšanos ir izskatāms un galīgi atrisināms tiesā,
pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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XII. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
12.1. Pārstājot darboties vienam vai vairākiem Līguma noteikumiem, pārējie Līguma
noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai daļas.
12.2. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta
rakstiska Vienošanās, kuru apstiprinājušas abas līguma slēdzējas puses. Šis noteikums ir spēkā
arī attiecībā par izmaiņām Līguma punktā.
12.3. Līgums ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā
minētajiem pielikumiem, pa vienam eksemplāram katrai pusei, ar vienādu juridisko spēku un
ir saistošs abām pusēm no tā parakstīšanas brīža.
12.4. Līguma noteikumu izpilde ir obligāta Pusēm un to likumīgajiem tiesību un
pienākumu pārņēmējiem.
12.5. Pušu reorganizācija nevar būt par iemeslu Līguma laušanai vai grozīšanai. Šādā
gadījumā Līgums paliek spēkā un ir pārskatāms tikai pēc Pušu abpusējas rakstiskas
vienošanās.

PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs

Izpildītājs

Valsts akciju sabiedrība
„Ceļu satiksmes drošības direkcija”

Ceļu būves firma SIA„BINDERS”

Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079;

Daugavgrīvas iela 49, Rīga, LV-1007;

Vienotais reģ.Nr.40003345734

Vienotais reģ.Nr.40003164644

AS ”Citadeles banka”

Nordea Bank AB Latvijas filiāle

Konts:LV75 PARX 0000 1181 8101 8

Konts:LV21 NDEA 0000 0800 2391 3

Kods:PARXLV22

Kods: NDEALV2X

____________________________

__________________________________

A.Lukstiņš

A.Sēja

__________________________________
I.Pētersons
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