LĪGUMS
Rīgā,

2017.gada 30.jūnijā

CSDD līguma reģistrācijas Nr._____________________
SIA „Fiberglass” līguma reģistrācijas Nr.________________
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), vienotais reģ. nr.
40003345734, tās valdes locekļa Jāņa Golubeva personā, kurš darbojas uz valdes
pilnvarojuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA „FIBERGLASS”, vienotais reģ. nr.40003019809, tās valdes
priekšsēdētāja Edvīna Guršpona personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk –
Izpildītājs, no otras puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Pārvietojama modulāra medicīnas centra piegāde”
(Id.Nr. CSDD 2017/41) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas izgatavot, piegādāt un uzstādīt
Pasūtītājam individuāli izgatavotu, pārvietojamu modulāru medicīnas centru
Biķernieku kompleksās sporta bāzes teritorijā Rīgā, S.Eizenšteina ielā 18,
saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

DARBA APMAKSAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

Par Līguma 1.punktā paredzēto pārvietojamo modulāro medicīnas centru
Pasūtītājs maksā Izpildītājam EUR 33 038,83 (trīsdesmit trīs tūkstoši
trīsdesmit astoņi eiro, 83 centi) un PVN 21% EUR 6938,15 (seši tūkstoši deviņi
simti trīsdesmit astoņi eiro, 15 centi).
Pasūtītājs veic avansa maksājumu EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši eiro, 00
centi) un PVN 21% EUR 2100,00 (divi tūkstoši viens simts eiro, 00 centi)
desmit darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
Pasūtītājs veic galējo samaksu EUR 23 038,83 (divdesmit trīs tūkstoši
trīsdesmit astoņi eiro, 83 centi) un PVN 21% EUR 4838,15 (četri tūkstoši
astoņi simti trīsdesmit astoņi eiro, 15 centi) desmit darba dienu laikā pēc
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas
dienas.

3.

DARBU IZPILDES TERMIŅI UN NODOŠANAS KĀRTĪBA

3.1.

Izpildītājs 7 nedēļu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža apņemas
piegādāt un uzstādīt Līguma 1.punktā paredzēto pārvietojamo modulāro
medicīnas centru.

3.2.

Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par piegādāto un uzstādīto
pārvietoto modulāro medicīnas centru, puses sastāda divpusēju aktu par
defektiem un to novēršanas termiņiem.

3.3.

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu savstarpējo
saistību izpildei.
LĪGUMSLĒDZĒJU ATBILDĪBA

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Par šī Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi Izpildītājs atbild saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Pasūtītājs ir atbildīgs par teritorijas un uzstādīšanas vietas ierādīšanu objektā.
Nesavlaicīgas samaksas gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam 0,1% no
nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no
kavētā maksājuma summas.
Nesavlaicīgas modulārā medicīnas centra piegādes un uzstādīšanas gadījumā
Izpildītājs maksā Pasūtītājam 0,1% no Līguma summas par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
Piegādātajam un uzstādītajam modulārajam medicīnas centram ir 5 gadu
garantija no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. Garantijas
laikā Izpildītājs apņemas bez maksas novērst radušos defektus, izņemot tos,
kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā.
Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar šī Līguma izpildi,
Līgumslēdzēji apņemas risināt sarunu ceļā. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu
ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem. Domstarpības, kas rodas šī Līguma izpildes
laikā, izskata Latvijas Republikas tiesā.

5.
5.1.
5.2.

PĀRĒJIE NOSACĪJUMI

Līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros – pa vienam katrai
līgumslēdzējai pusei.
Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja sastādīta
vienošanās un to parakstījušas abas puses.

6.

LĪGUMSLĒDZĒJU ADRESES UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV 1079
Vien.reģ.nr.40003345734
A/S “Citadele banka”
Konts:LV75PARX0000118181018
Kods:PARXLV22

J.Golubevs

Izpildītājs
SIA “Fiberglass”
Jomas iela 1, Carnikava, LV2163
Vien.reģ.nr.40003019809
Nordea bank Finland Plc Latvijas fil.
Konts:LV60NDEA0000082517469
Kods: NDEALV2X
E.Guršpons

