Līgums
par BKSB rallijkrosa trases inspicēšanu FIA licences saņemšanai
Rīgā

2016.gada 1.februārī

Biedrība „Latvijas Automobiļu federācija”, tās ģenerālsekretāres Lindas Mednes
personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no vienas puses, un
valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), tās valdes
priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar valdes pilnvarojumu, turpmāk –
Pasūtītājs, no otras puses, abas puses kopā turpmāk tekstā sauktas – Puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Biķernieku kompleksās sporta bāzes rallijkrosa trases
inspicēšana atbilstoši FIA prasībām un licences saņemšana” (id.Nr. CSDD 2016/10)
rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
Izpildītājs kā Starptautiskās automobiļu federācijas (FIA) oficiālais pārstāvis Latvijā
nodrošina, ka FIA veic CSDD Biķernieku kompleksās sporta bāzes (BKSB) izveidotās
rallijkrosa trases Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 2 (Trase) inspicēšanu atbilstoši FIA pasaules
rallijkrosa sporta kodeksa “0” pielikuma prasībām un FIA pasaules rallijkrosa čempionāta
sacensību noteikumiem, lai saņemtu FIA homologācijas dokumentālu apstiprinājumu
(licenci).
2. Pasūtītājs apņemas izbūvēt rallijkrosam piemērotu un FIA rekomendācijām atbilstošu Trasi,
un nodot to FIA inspicēšanai.
3. Pasūtītājs par Līguma 1.punktā noteikto pakalpojumu maksā Izpildītājam EUR 10 110,00
(desmit tūkstoši viens simts desmit eiro un 00 centi) bez PVN.
4. 50% no 3.punktā minētās summas Pasūtītās apmaksā pēc Līguma parakstīšanas piecu dienu
laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas brīža.
5. Atlikušos 50% no 3.punktā minētās summas Pasūtītājs apmaksā pēc trases posma būvdarbu
pabeigšanas un apsekošanas veikšanas, un piecu dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina
saņemšanas.
6. Pasūtītāja kontaktinformācija: Normunds Lagzdiņš: info@bksb.lv , t.+371 29239614.
7. Izpildītāja kontaktinformācija: Inta Ulme; laf@laf.lv, t. +371 29264457
8. Līgums stājās spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz visu tajā minēto
saistību pilnīgai izpildei.
9. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Pusēm rakstveidā vienojoties.
10. Jebkuri strīdi, domstarpības un pretrunas, kas izriet no Līgums vai ir saistīti ar to izpildi, Puses
risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā 2
(divu) mēnešu laikā, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
11. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens Līguma
oriģināleksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.
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