Pielikums Nr. 4
CENU APTAUJA

“ PAR KRASTA NOSTIPRINĀJUMA LAUKAKMEŅU KRĀVUMA IZVEIDI SALACGRĪVAS OSTĀ”
Uzņēmuma līgums Nr.....
Salacgrīva, .................. gada .............. jūlijā (.......07.2012).
Salacgrīvas ostas pārvalde, turpmāk saukta Pasūtītājs, ostas pārvaldnieka Ivo
Īstenā personā, kurš rīkojas saskaņā Salacgrīvas ostas pārvaldes Nolikumu, no
vienas puses
un
SIA .................... reģ.Nr. LV.............., turpmāk saukta Izpildītājs, ........................
personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses
bez maldības, spaidiem vai viltus noslēdz šo Uzņēmuma līgumu (turpmāk tekstā –
Līgums) par sekojošo:
1. Līguma priekšmets.
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas piegādāt un veikt krasta
nostiprinājuma laukakmeņu krāvuma izveidi (turpmāk tekstā Pasūtījums)
izveidi Salacgrīvas ostas akvatorijā (kopumā turpmāk tekstā „Objekts”)
Pasūtījumā ietilpst sekojošais:
1.1.1. Esošā krasta nostiprinājuma vietas sagatavošana akmeņu novietošanai;
1.1.2. Laukakmeņu piegāde;
1.1.3. Laukakmeņu iestrāde krasta nostiprinājumā;
1.1.4. Pagaidu ceļa izveidošana gar aizsargvalni 120 m garumā.
1.1.5. Citi palīgdarbi, kas saistīti ar šī līguma izpildi.
1.2. Laukakmeņu apjoms – 1300 m3, izmēri diametrā no 0,4 m līdz 1,5 m.
1.3. Objekta platība – garums 370 m, platums līdz 3 m, krāvuma augstums 3.0 m,
skat. pielikumu Nr.1.
1.4. Pasūtījums uzskatāms par izpildītu, kad, pamatojoties apsekošanas
rezultātiem, Objektā ir izpildīti paredzētie darbi, un Pasūtītājs ir parakstījis
Pasūtījuma pieņemšanas - nodošanas aktu.
2. Līguma cena un samaksas kārtība.
2.1. Kopējais līguma summa, ietverot visus punktā 1.1. un tā apakšpunktā minētos
darbus, ir Ls .................... (............................... lati, oo sant.), un 21% PVN Ls
.......... (........... viens lats .......... sant.), kopā Ls ................ (..........................
lats, .........sant.).
2.2. Viss tiek apmaksāts sekojošā kārtībā –
2.2.1. Avanss 10% apmērā no līguma summas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
līguma noslēgšanas;
2.2.2. Gala maksājums tiek veikts 6 (sešu) mēnešu laikā pēc pilna Pasūtījuma
darba apjoma pabeigšanas.
2.3. Pasūtītājs piecu darba dienu laikā pēc Izpildītāja sagatavotā Pasūtījuma izpildes
pieņemšanas - nodošanas starpakta saņemšanas var sniegt Izpildītājam
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rakstisku pretenziju par paveikto darbu kvalitāti vai kvantitāti. Ja šādu
pretenziju nav, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par paveiktajiem
darbiem, kurā tiek uzrādīti paveiktie darba apjomi un izmaksas saskaņā ar
izmaksu tāmi, un Pasūtītājs apņemas samaksāt rēķinus saskaņā ar līguma
2.2.2. punktu. Puses vienojas, ka nepieciešamības gadījumā apmaksas termiņš
var tikt pagarināts.
3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi.
3.1. Pasūtītājam ir tiesības Pasūtījuma izpildes laikā klātienē pārbaudīt darbu
izpildes kvalitāti un kvantitāti. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā noteikto
Izpildītāja atbildību.
3.2. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu darbu apjoma, kvalitātes
kontrolei.
3.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam atlīdzību par uzdoto uzdevumu,
saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
4. Izpildītāja tiesības un pienākumi.
4.1. Izpildītājs apņemas Pasūtījuma izpildi uzsākt 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī
Līguma parakstīšanas, veikt to nevainojamā kvalitātē un izpildīt Pasūtījumu
noteiktajā termiņā.
4.2. Izpildītājs ir atbildīgs par piegādāto materiālu kvalitāti.
4.3. Izpildītājs izpildīs Pasūtījumu un sagatavos un iesniegs Pasūtītājam
pieņemšanas - nodošanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darbu
pabeigšanas.
4.4. Izpildītājs apņemas izpildīt Pasūtījumu, ievērojot būvniecības normas un
noteikumus, kā arī jebkurus citus spēkā esošos normatīvos aktus, darba
drošības tehniku un ugunsdrošības normas, vides aizsardzības prasības,
nodrošināt pienācīgu kārtību būvdarbu teritorijā .
4.5. Izpildītājs informēs Pasūtītāju par jebkuriem apstākļiem, kas jebkādā veidā
varētu ietekmēt Pasūtījuma izpildes gaitu vai termiņu ne vēlāk kā 1 (vienas)
dienas laikā no šādu apstākļu konstatēšanas brīža.
4.6. Ja Pasūtījuma izpildes laikā rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kuri
nav iekļauti Līgumā, Izpildītājs informēs Pasūtītāju par šādu darbu
nepieciešamību un iespējamās izmaksas pirms to veikšanas. Par šādu papildus
darbu veikšanu Puses rakstiski vienosies atsevišķi, tomēr Pasūtītājam ir
tiesības šādu darbu izpildi uzticēt trešajai personai.
5. Pušu atbildība.
5.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām un videi nodarīto
kaitējumu, kas radies Izpildītāja vai ar to saistītas personas vainas dēļ.
5.2. Ja Pasūtījuma pieņemšanas gaitā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai citādi
nepienācīgi veikti darbi, jebkādi citādi trūkumi vai atkāpes no šajā Līgumā,
Pasūtītājs par to nekavējoties informēs Izpildītāju, kura pienākums ir šādas
nepilnības novērst par saviem līdzekļiem 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Puses
rakstiski nevienosies par citu termiņu.
5.3. Ja Izpildītājs 5.2.punktā minētajā termiņā nenovērš norādītās nepilnības,
Pasūtītājs ir tiesīgs novērst tās pats, par šādu izdevumu summu samazinot
Izpildītājam maksājamo Līguma cenu.
5.4. Ja Izpildītājs savas vainas dēļ novilcina līgumā paredzēto darba izpildes
termiņu, par katru nokavēto dienu Pasūtītājs var ieturēt soda naudu 0,1%
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apmērā no līgumā paredzētās summas, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma
summas.
5.5. Par katru nokavēto apmaksas termiņa dienu Izpildītājam ir tiesības uzskaitīt no
Pasūtītāja soda naudu 0,1% apmērā no līgumā paredzētās summas, bet ne
vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

6. Nepārvarama vara.
6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Šī Līguma izpratnē par
nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas (vētras, plūdi u.c.),
vispārēji streiki, karadarbība, ekonomiskā blokāde, iekšējie nemieri, kā arī
Latvijas Republikas valsts un/vai pašvaldību institūciju izdoti tiesību akti, kas
būtiski ietekmē šajā Līgumā noteikto saistību izpildi.
6.2. Puses nekavējoties informēs viena otru par nepārvaramas varas apstākļu
iestāšanos, norādot to iespējamo ilgumu, vai izbeigšanos. Attiecīgā Puse pieliks
visas pūles, lai likvidētu šādus apstākļus un mazinātu to sekas.
6.3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, saistību izpildes termiņš tiek
apturēts līdz šo apstākļu ietekmes izbeigšanās brīdim. Ja šādi apstākļi ilgst
vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, jebkura no Pusēm var vienpusēji lauzt šo
Līgumu bez pienākuma atlīdzināt otrai pusei zaudējumus, paziņojot par šādu
Līguma laušanu vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš.
7. Līguma darbības laiks un pirmstermiņa izbeigšana.
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad
Puses ir pilnībā izpildījušas savas Līgumā noteiktās saistības, bet ne ilgāk kā
līdz 2012.gada 31.oktobrim. Pusēm ir tiesības izbeigt šo Līgumu pirms termiņa,
vai pagarināt to, rakstiski par to vienojoties.
7.2. Puses apzinās, ka Līguma izpildes termiņus var ietekmēt nelabvēlīgi
meteoroloģisko laika apstākļi (vētras, ilgstošs lietus, sals virs 20oC u.c.),
Pasūtītāja finansiālās iespējas, kā arī citu no pusēm neatkarīgu apstākļi
(piemēram – pieguļošā kraujlaukuma noslodzes dēļ, kā rezultātā nav iespējams
piekļūt pie krasta nostiprinājuma nogāzes posma). Par šādas situācijas
iestāšanos Izpildītājs informē Pasūtītāji, uz kā pamata Puses var vienoties par
nepieciešamību līguma pagarināt.
7.3. Līguma laušana neatbrīvo Izpildītāju no atklāto trūkumu novēršanas un tie
novēršami iespējami īsākā laikā. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nav
novērsis norādītos trūkumus, Pasūtītājs ir tiesīgs novērst tos pats, par šādu
izdevumu summu samazinot Izpildītājam maksājamo atlīdzību.
8. Strīdu izšķiršana.
8.1. Ja pušu starpā rodas strīds vai nesaskaņa, kas saistīti ar šo Līgumu vai tā
izpildi, Puses pieliks visas pūles to atrisināšanai labā ticībā pārrunu ceļā.
9. Citi noteikumi.
9.1. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā pēc tam, kad tie
noformēti rakstiski un tos parakstījuši abu Pušu pārstāvji. Šādi Līguma
grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamām
sastāvdaļām.
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9.2. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa no brīža, kad tie par
tādiem apstiprināti ar Līgumu vai Pušu vienošanos.
9.3. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām, divos eksemplāros, latviešu valodā, pa
vienam katrai Pusei.
9.4. Līgumam ir šādi pielikumi:
9.4.1. Darba izpildes tāme – 1 lpp.
9.4.2. Darba izpildes shēma - 1 lpp.
10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti.
PASŪTĪTĀJS:
Salacgrīvas Ostas Pārvalde,
Rīgas iela 2 , Salacgrīva LV-4033
tel.(+371) 40 71111;
tel./fakss 40 71110
fakss (+371) 40 71109
port@salacgrivaport.lv
www.salacgrivaport.lv
Nr.LV 90000462446
Norēķinu konts:
A/s Citadele banka
IBAN LV98PARX0002241940023
Kods PARXLV22

IZPILDĪTĀJS:

11. Pušu paraksti.
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

_________________

_______________________
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