LĪGUMS Nr. LRAS 2016/4

Grobiņā,

2016.gada 14.jūlijā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Liepājas RAS”, reģ. Nr.42103023090, juridiskā adrese: “Ķīvītes”,
Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, Latvija, LV-3430, tās valdes locekļa Normunda Niedola personā
(turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„CrossChem”,reģ.Nr.40003888244, juridiskā adrese: Maskavas iela 450a, Rīga, LV-1063, tās valdes locekļa
Ričarda Andersona personā, (turpmāk tekstā – Izpildītājs) no otrās puses, (līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse,
kopā tekstā Puses) noslēdza sekojošu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, un Izpildītājs, pamatojoties uz iepirkuma “Degvielas uzglabāšanas tvertnes
ar uzpildes iekārtu iegāde” (LRAS 2016/4) rezultātiem, apņemas, piegādāt un uzstādīt degvielas
uzglabāšanas tvertni ar uzpildes iekārtu, veikt personāla apmācību atbilstoši Līgumam, šī Līguma
pielikumiem un Pasūtītāja norādījumiem (turpmāk tekstā – Darbs) SIA “Liepājas RAS” vajadzībām
adresē: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, Latvija.
1.2. Šī Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas ir:
1.2.1. Tehniskās specifikācijas /tehniskā piedāvājuma forma;
1.2.2. Izpildītāja finanšu piedāvājums.
2. DARBA IZPILDES NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ
2.1. Izpildītājam Darbs jāpabeidz ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
2.2. Pēc Darba izpildes, Izpildītājs nodod Darbu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru paraksta
Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas. Kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu Izpildītājs iesniedz
rēķinu un dokumentu, kas apliecina, ka piedāvātā iekārta atbilst Eiropas Savienībā noteiktajiem standartiem
un ir attiecīgi sertificēta.
2.3. Ja Izpildītājs nav veicis Darbu atbilstoši Līguma noteikumiem, vai izpildījis to nepilnīgi, Pasūtītājs
neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi ir novērsti.
3. MAKSĀJUMU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.
3.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma summu par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvi izpildītu Darbu EUR
5820,00 (Pieci tūkstoši astoņi simti divdesmit eiro), un pievienotās vērtības nodokli 21% EUR 1222,20
(Viens tūkstotis divi simti divdesmit divi eiro un divdesmit centi), kopā EUR 7042,20 (Septiņi tūkstoši
četrdesmit divi eiro un divdesmit centi).
3.2. Apmaksa Izpildītājam tiek veikta atbilstoši izpildītam un Pasūtītāja pieņemtam darba apjomam.
3.3. Līguma summas paaugstinājums nav pieļaujams.
3.4. Apmaksa Izpildītājam par Darbu tiek veikta kā galīgais norēķins 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc
nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, Līguma 3.1.punktā minētās līgumsummas
apmērā.
3.5. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē.
3.6. Par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma izdarīšanas diena.
4. GARANTIJA
4.1. Garantija tiek noteikta degvielas uzglabāšanas tvertnei – 10 gadi, tvertnes aprīkojumam – 1 gads pēc
nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
4.2. Par konstatētajiem defektiem Puses sastāda aktu un vienojas par defektu novēršanu, nosakot termiņu, kas
nav ilgāks par 1 (vienu) mēnesi. Aktu var sastādīt Pasūtītāja pārstāvis defekta konstatēšanas brīdī Izpildītājam
klāt neesot.
4.3. Garantijas laikā Izpildītāja pārstāvim, lai konstatētu nepieciešamību garantijas remontdarbiem, jāierodas
uzstādīšanas vietā 2 (divu) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas.
4.4. Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas, aprīkojuma montāžas un demontāžas
izdevumus sedz Izpildītājs.
4.5. Garantijas noteikumi nav spēkā, ja defekts radies vandālisma rezultātā.
4.6. Ja Izpildītājs garantijas termiņā un Līgumā norādītajā laikā atsakās novērst konstatētos defektus, vai
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nenovērš tos noteiktā laikā, tad Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot citai personai.
4.7. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies no savlaicīgas garantijas darbu
neizpildes.
5. NEPĀRVARAMA VARA
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par
iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, militāras darbības (neatkarīgi no tā, bija vai nebija
pieteikts karš), militārs iebrukums, citi valstij kaitnieciski akti, sacelšanās, streiki, revolūcijas, varas maiņa vai
pilsoņu karš, dabas stihijas, piemēram, plūdi, radiācija vai radioaktīvais piesārņojums, kā arī citi, no pušu
gribas neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavē Līgumā paredzēto darbu izpildīšanu vai padara to izpildīšanu
neiespējamu.
5.2. Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri aizkavē Līgumā paredzēto darbu izpildi 5
(piecu) kalendāro dienu laikā, ja tas ir iespējams, paziņo otrai Pusei par šo apstākļu sākšanos.
5.3. Gadījumā, ja Darba izpildīšanu aizkavē nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir tiesības Līgumu izbeigt,
par to informējot otru Pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
6.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. Šajā gadījumā
jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi.
6.3. Ja Pasūtītājs nokavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājuma termiņiem Izpildītājam, tad tas maksā
Izpildītājam Līguma sodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nesamaksātās summas par katru
nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no Līguma summas.
6.4. Ja Izpildītājs nokavē Līgumā 2.1.punktā minēto Darba izpildes termiņu, tad tas maksā Pasūtītājam
Līguma sodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līgumā noteiktās Līguma summas par katru
nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.
6.5. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba aizsardzības likuma un Ministru kabineta noteikumu par darba
aizsardzību ievērošanu.
6.6. Izpildītājs ir atbildīgs Darba izpildes laikā par zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības dēļ
trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī sedz radušos zaudējumus.
7. STRĪDU IZSKATĪŠANA
7.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.
7.2. Strīdus un domstarpības, ko neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas
Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā izpildījušas savas
saistības.
8.2. Grozījumi un papildinājumi Līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski. Tie stājas
spēkā, kad tos ir parakstījušas abas Puses un kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.
8.3. Līguma izbeigšana iespējama Pusēm rakstiski vienojoties.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu un neapmaksāt Līguma 3.1. punktā noteikto Līguma
summu, par to brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs veic Darbu
neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam vai Līguma nosacījumiem.
9. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
9.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: Māris
Grīnfelds, tālr.: XXXXX, e-pasts: XXXXX.
9.2. Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir: Guntars
Repša, tālr.: XXXXX, e-pasts: XXXXX.
9.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto kontaktpersonu.
Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puses par pārstāvju nomaiņu.
Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
10.
NOBEIGUMA NOTEIKUMI
10.1. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā. Eksemplāriem ir vienāds
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juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
10.2. Puses apņemas neizpaust trešajai personai jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma saistībā ar
Līguma izpildi, izņemot gadījumus, kad to pieprasa varas institūcijas, pamatojoties uz normatīvajos aktos
noteiktu pienākumu informāciju sniegt.
11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:
SIA „Liepājas RAS”
Reģ. Nr.:42103023090
Adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts,
Grobiņas novads, Latvija, LV-3430
Banka: Swedbank
Kods: HABALV22
Konts:XXXXX

IZPILDĪTĀJS:
SIA “CrossChem”
Reģ. Nr.:40003888244
Adrese: Maskavas 450a, Rīga, LV-1063

valdes loceklis Normunds Niedols

valdes loceklis Ričards Andersons

Banka: Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: XXXXXX
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