Līgums Nr.01-SM/_____
par ēku ģenerāltīrīšanas darbiem
Rīga

2018.gada 23.februāris

Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), tās valdes
priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, tālāk
tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „IMPEL SERVIKS”, tās valdes priekšsēdētāja
Andreja Šilinska personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem, tālāk tekstā Izpildītājs, no
otras puses,
pamatojoties uz iepirkuma “Ēku ģenerāltīrīšanas darbi” (id.Nr.CSDD 2018/04)
rezultātiem, noslēdza šāda satura līgumu, tālāk tekstā Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt CSDD ēku, turpmāk tekstā – Objekti,
ģenerāltīrīšanas darbus saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tāmi, kas ir Līguma 1.pielikums,
turpmāk tekstā – darbi.
2. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS
Līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt Līguma 1.punktā minētos darbus –
patstāvīgi, ar saviem rīkiem, ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un ar
materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas.
2.2. Veicot darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, stingri ievērot Latvijas Republikā
esošos noteikumus un normatīvus, kas reglamentē uz Līguma pamata uzdoto darbu
veikšanu, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus, kas attiecas uz prasībām par
veicamiem darbiem.
2.3. Garantē darba drošības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie
normatīvi un instrukcijas, kas saistīti ar darbu Objektos.
2.4. Garantē ugunsdrošības, vides aizsardzības un citu pasākumu veikšanu, kas saistīti ar
darbu Objektos.
2.5. Izpildītājs darbus veic atbilstoši tehniskajai specifikācijai un normatīviem aktiem.
2.6. Izpildītājs apņemas virsmu ģenerāltīrīšanas darbus veikt atbilstoši virsmu specifikai,
tās nebojājot.
2.7. Izpildītājs apņemas novērst veiktos darbus un radītos bojājumus bez maksas.
2.8. Izpildītājam trīs darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz spēkā esoša
vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise EUR 100 000 (bez pašriska)
attiecībā uz iespējamu zaudējumu nodarīšanu Objektiem, trešajām personām, kā arī par
Izpildītāja personāla tīšas un netīšas darbības nodarītajiem bojājumiem.
2.9. Izpildītāja kontaktpersona Jānis Teivāns tālr.29482282, janis.teivans@serviks.lv
2.10. Izpildītājam Līguma izpildē kvalitātes kontrolē jāpiesaista iepirkumā norādītie
sertificētie (INSTA 800) speciālisti.
2.11. Izpildītājam Līguma izpildē darbam augstumā jāpiesaista iepirkumā norādītais
alpīnists.
2.1.

3. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Savlaicīgi veikt norēķinus ar Izpildītāju par veiktajiem darbiem saskaņā ar Līguma
4.punktā noteikto kārtību.
Savlaicīgi informēt Izpildītāju par jebkādiem konstatētiem defektiem, kas konstatēti
pēc darbu veikšanas.
Nodrošina Izpildītāja darbinieku piekļūšanu Objektos, iepriekš saskaņojot.
Darba jautājumu risināšanai tiek nozīmēta atbildīgā persona – CSDD celtniecības
darbu koordinators Aigars Rudzītis tel. 29424615, aigars.rudzitis@csdd.gov.lv.
4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1.

4.2.

4.3.

Par veiktajiem darbiem Līguma darbības termiņā Pasūtītājs saskaņā ar Līguma
1.pielikumu maksā Izpildītājam EUR 29 975,97 (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti
septiņdesmit pieci tūkstoši, 97 centi) un PVN 21% EUR 6294,95 , kopā EUR 36 270,92
(trīsdesmit seši tūkstoši divi simti septiņdesmit eiro, 92 centi).
Pasūtītājs maksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem, pamatojoties savstarpēji
saskaņotu darba izpildes aktu, 10 (desmit) dienu laikā pēc akta parakstīšanas un
Izpildītāja rēķina saņemšanas.
Nekvalitatīvi veiktie darbi netiek apmaksāti un tiek pārstrādāti uz Izpildītāja rēķina.
5. GARANTIJAS
Ja veikto darbu rezultātā tiek bojātas virsmas vai konstrukcijas, tās tehniskais stāvoklis
Izpildītājam jāatjauno uz sava rēķina vai jāsedz Pasūtītājam visi tiešie zaudējumi, kas
radušies atjaunojot atbilstošu tehnisko stāvokli.
6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1.

6.2.

Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā
Izpildītājam par katru nokavēto maksājuma dienu soda naudu 0,5% apmērā no –
aizkavētā maksājuma summas, bet kopsummā ne vairāk par 10 % no aizkavētā
maksājuma summas.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma, neizpildi, ja šī
neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju
apstākļu rezultātā. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki,
zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, un jebkuri citi apstākļi, kas nav
pakļauti pušu kontrolei.
7. LĪGUMA LAUŠANA

Jebkura no Pusēm ir tiesīga lauzt Līgumu, par to paziņojot otrai Pusei rakstveidā 30
(trīsdesmit) dienas iepriekš.
7.2. Pasūtītājs var nekavējoties izbeigt Līgumu, ja konstatēts:
7.2.1. Izpildītāja 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 10 dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas
saņemšanas.
7.2.2. Ja Izpildītājs nelaikā, nekvalitatīvi vai neatbilstoši noteikumiem veic darbus, ko pēc
Pasūtītāja pieprasījuma konstatē neatkarīga ekspertīze.
7.1.
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7.2.3. Ja Izpildītājs atzīts par bankrotējošu vai maksātnespējīgu, vai pret to trešās personas
ceļ šādu prasību tiesā.
7.3. Ja Izpildītājs nevar izpildīt kādu no Līgumā ietvertajiem noteikumiem, tas jāpaziņo
Pasūtītājam un jānorāda iemesli. Pasūtītājs, vienojoties ar Izpildītāju, var grozīt
Līguma nosacījumus, ja Pasūtītājs atzīst šos iemeslus par pamatotiem.
8. STRĪDU IZSKATĪŠANA
8.1.
8.2.
8.3.

Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus puses risinās pārrunu ceļā,
sastādot par to protokolu.
Ja pārrunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, katra no pusēm ir tiesīga celt
prasību tiesā.
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.
9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

9.1.
9.2.

9.3.

Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā trīs gadus vai līdz
Līguma 4.1.punktā minētajai summai.
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 šajā Līguma punktā.
Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
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

Izpildītājs
SIA „IMPEL SERVIKS”
Skanstes iela 50c, Rīga, LV1013
Reģ.nr.40003238229
a/s” Swedbank”
Konts: LV25HABA0001408031501
Kods:HABALV22

__________________________
Andris Lukstiņš

_____________________________
Andrejs Šilinskis
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