LĪGUMS
Rīgā

2015.gada 6.oktobrī

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģ.Nr.40003345734, juridiskā adrese: Miera
iela 25, Rīga, LV-1001, tās valdes locekļa Imanta Paeglīša personā, kurš rīkojas uz valdes
pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un Roberts Cimermanis,
personas kods xxxxxx-xxxxx, adrese: xxxxx, Garkalnes novads, turpmāk tekstā - Izpildītājs,
no otras puses, abas puses kopā turpmāk sauktas - Puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Rīgas Motormuzeja senā spēkrata ZIS 110 B atsevišķu
restaurācijas darbu veikšana” (id. Nr. CSDD 2015/72) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu
(turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.
1.1. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pasūtījuma veikt VAS „Ceļu satiksmes drošības
direkcija” Rīgas Motormuzeja senā spēkrata ZIS 110 B (turpmāk – restaurējamais spēkrats)
atsevišķus restaurācijas darbus saskaņā ar tehnisko specifikāciju Līguma 1.pielikumā, kas ir
Līguma neatņemama sastāvdaļa, turpmāk tekstā – Darbi.
2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ.
2.1. Darbu nodošanas termiņš Pasūtītājam ir ne ilgāk kā 9 (deviņas) nedēļas no
Līguma noslēgšanas dienas.
2.2. Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida vienošanos, ko noslēdz
pēc vienas no Pusēm ierosinājuma, šādos gadījumos:
2.2.1. ja Pasūtītājs vēlas mainīt izpildāmo darbu apjomu;
2.2.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā tiek
apgrūtināta vai padarīta neiespējama uz laiku Darbu izpilde.
3. PUŠU PIENĀKUMI.
3.1. Izpildītājs apņemas:
3.1.1. kvalitatīvi un savlaicīgi veikt Izpildītāja rīcībā esošās telpās visus šī Līguma
ietvaros paredzētos Darbus – patstāvīgi, ar saviem rīkiem, ierīcēm (mehānismiem un
instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas un zināšanas;
3.1.2. sniegt pēc Pasūtītāja pieprasījuma visu nepieciešamo informāciju par Darbu
norisi, un citiem jautājumiem, kas ir Izpildītāja kompetencē;
3.1.3. saudzīgi izturēties pret nodoto restaurējamo spēkratu, nodrošināt to atbilstošu
glabāšanu un drošību;
3.1.4. pirms restaurācijas darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāju visu restaurācijas
darbu tehnoloģijas, materiālus un to īpašības, krāsu toņus u.tml.;
3.1.5. restaurācijas darbu veikšanas laikā ievērot Pasūtītāja pārstāvja – Rīgas
Motormuzeja galvenā restauratora norādījumus un ieteikumus;
3.1.6. iestājoties šī Līguma 3.3.2.punktā noteiktajiem apstākļiem, godprātīgi pildīt
norādītajā punktā noteiktās saistības.
3.2. Pasūtītājs apņemas:

3.2.1. patstāvīgi nogādāt un ar nodošanas-pieņemšanas aktu nodot Izpildītājam
restaurējamo spēkratu 3 (trīs) darba dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas, kā arī saņemt
restaurējamo spēkratu no Izpildītāja un tos nogādāt uz Rīgas Motormuzeju Darbu izpildes
nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienā.
3.2.2. ar savu darbību sekmēt Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā;
3.2.3. veikt maksājumu Līguma 4.3.1.punktā noteiktajā apmērā un kārtībā, ja
Izpildītājs veic pielīgtos Darbus kvalitatīvi un atbilstoši šī Līguma noteikumiem;
3.2.4. pēc visu Darbu izpildes, ja Izpildītājs tos ir veicis kvalitatīvi, pieņemt ar Darbu
izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu Izpildītāja veiktos Darbus un veikt galīgo norēķinu
atbilstoši Līguma 4.3.2.punkta noteikumiem.
3.3. Pasūtītājam ir tiesības:
3.3.1. jebkurā restaurācijas darbu posmā veikt restaurējamā spēkrata apskati un
novērtēt restaurācijas darbu kvalitāti, kā arī sniegt norādījumus un ieteikumus restaurācijas
darbu kvalitātes uzlabošanai;
3.3.2. nepieņemt Izpildītāja veiktos Darbus, ja tie ir veikti nekvalitatīvi un/vai
neatbilstoši šī Līguma noteikumiem. Konstatējot šādus apstākļus, Pasūtītājs nekavējoties
rakstiski informē Izpildītāju par pārkāpumiem/neatbilstībām Darbu izpildē un Izpildītājam
pēc iespējas īsākā termiņā ir jānovērš radušās nepilnības;
3.3.3. pieprasīt Izpildītājam atmaksāt atbilstoši Līguma 4.3.1.punktam saņemto
maksājumu, ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa, taču ievērojot Izpildītāja faktiski
veiktos darbus, pret kuriem Pasūtītajam nav pretenziju un kuri tiek norādīti Pušu parakstītā
darbu nodošanas-pieņemšanas aktā. Pie šādiem apstākļiem Puses vienojas par veikto darbu
izmaksām, noslēdzot atsevišķu vienošanos.
4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.
4.1. Līgumcena par Darbu izpildi ir EUR 6700,00 (seši tūkstoši septiņi simti eiro un
00 centi) bez PVN un PVN normatīvajos aktos noteiktā apmērā.
4.2. Līgumcena ietver arī nepieciešamo materiālu izmaksas.
4.3. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju saskaņā ar šādu kārtību:
4.3.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam maksājumu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no
Līguma 4.1.punktā norādītās līgumcenas, bet ne ātrāk kā pēc 3 (trīs) nedēļām no Līguma
noslēgšanas brīža, ja Izpildītājs veic pielīgtos Darbus kvalitatīvi un atbilstoši šī Līguma
noteikumiem. Maksājums tiek veikts Izpildītāja šajā Līgumā norādītajā norēķinu kontā 7
(septiņu) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas;
4.3.2. atlikušo maksājumu 70% (septiņdesmit procentu) apmērā no Līguma 4.1.punktā
norādītās līgumcenas Pasūtītājs maksā Izpildītājam 7 (septiņu) darba dienu laikā no Darbu
izpildes nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina
saņemšanas.
4.4. Maksājumu apliecinošs dokuments ir Pasūtītāja maksājuma uzdevums bankai ar
bankas spiedogu par maksājuma operācijas veikšanu.
5. IZMAIŅAS.
5.1. Ja rodas nepieciešamība izdarīt izmaiņas darbu apjomā, par to tiek slēgta
rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts izmaiņu saturs un apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības
apmērs un norēķinu kārtība.

5.2. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no
Līguma noteikumiem, Izpildītājs atlīdzību nesaņem.
6. GARANTIJAS.
6.1. Izpildītājs garantē izpildīto darbu kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus no
Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža pie nosacījuma, ka
spēkrats ir muzeja eksponāts un nepiedalās ceļu satiksmē. Dotajā garantijas periodā
Izpildītājs apņemas novērst par saviem līdzekļiem jebkādus atklātos defektus, ja tie radušies
nekvalitatīvi izpildīta darba vai izmantoto nekvalitatīvo materiālu rezultātā.
6.2. Kvalitātes garantijas laiks tiek rēķināts no dienas, kad Puses parakstījušas Darbu
izpildes nodošanas-pieņemšanas aktu.
7. PUŠU ATBILDĪBA.
7.1. Ja Izpildītāja vainas rezultātā tiek nokavēts šī līguma 2.1.punktā norādītais Darbu
nodošanas termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu
0,5% apmērā no līgumcenas, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no visas līgumcenas.
7.2. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs
maksā Izpildītājam par katru nokavēto maksājuma dienu līgumsodu 0,5% apmērā no
aizkavētā maksājuma summas, bet kopsummā ne vairāk par 10% no aizkavētā maksājuma
summas.
7.3. Puses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Civillikumu u.c.
normatīvajiem aktiem.
7.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī 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, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi,
kas nav pakļauti Pušu kontrolei.
7.5. Puse, kurai Līguma izpilde ir neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, par
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos paziņo otrai pusei 5 (piecu) dienu laikā no minēto
apstākļu iestāšanās dienas.
7.6. Ja iestājas nepārvarama vara un/vai ārkārtēji apstākļi, tad Līguma saistību, tajā
skaitā apstiprināto darbu, izpildes termiņš pagarinās par laiku, kurā darbojas šie apstākļi un to
sekas.
8. STRĪDU IZSKATĪŠANA.
8.1. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus puses apņemas risināt
pārrunu ceļā.
8.2. Ja pārrunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst, katra no pusēm ir tiesīga celt
prasību Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI.
9.1. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma
noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai to daļas.
9.2. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta
rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Līguma slēdzējas puses.

9.3. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām un sastāv no viena
pielikuma, parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Katrai no pusēm paliek viens Līguma
eksemplārs. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN BANKU NORĒĶINU REKVIZĪTI

Pasūtītājs
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
Jurid. adrese: Miera iela 25, Rīga, LV-1001
Reģ. Nr.40003345734
AS "Citadele Banka"
Kods PARXLV22
Konta Nr. LV75PARX0000118181018

________________________________
Valdes loceklis I.Paeglītis

Izpildītājs
Roberts Cimermanis
xxxxxxxx,
Garkalnes novads
pers. kods xxxxxx-xxxxx
AS “Swedbank”, kods HABALV22
Konta nr. LV08HABA0551003491291

_____________________________
R.Cimermanis

1.pielikums
2015.gada 6.oktobra līgumam
Rīgas Motormuzeja
senā spēkrata – ZIS 110 B, faetons, 1950.g. restaurācija – sagatavošana ekspozīcijai
Tehniskā specifikācija
1. Bojāto virsbūves elementu remonts
1.1. labās puses priekšējo durvju apakšmalas remonts,
1.2. labās puses aizmugurējā spārna virsmas remonts,
1.3. veikt citus nepieciešamos darbus virsbūves vizuālo defektu novēršanai.
2. Krāsošanas un sagatavošanas darbi
2.1. veikt bojāto un remontēto virsmu un riteņu disku sagatavošanu un gruntēšanu,
2.2. virsmas un detaļu krāsošana vai piekrāsošana, pēc vajadzības, saskaņojot krāsas toni.
3. Tapsēšanas darbi
3.1. sēdekļu mīkstās daļas (sēdne un atzveltne) pārvilkšana ar dabīgo ādu, pēc oriģinālās
specifikācijas, iespējami tuvinot salona sānu tapsējuma izskatam,
3.2. grīdas paklāja izgatavošana un nomaiņa aizmugurējā salona daļā,
3.3. faetona jumta mīkstās daļas demontāža(nolūkā saglabāt oriģinālo paraugu), jumta
mehānisma šahtas pārvalka izgatavošana.
4. Salona dekoratīvās detaļas
4.1. salona un instrumentu paneļa plastmasas detaļu un stūres rata nomaiņa (piegādā
Pasūtītājs) pēc vajadzības, saskaņojot ar Pasūtītāju.
4.2. hromēto un citu detaļu attīrīšana no neatbilstošā krāsojuma.
5. Vispārējās prasības
Eksponātam jāatstāj lietota, bet labi saglabāta spēkrata iespaids.
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