CENU APTAUJAS
“PAR TIESĪBĀM VEIKT KUĢU KANĀLA UN OSTAS AKVATORIJAS
REMONTPADZIĻINĀŠANAS DARBUS KUIVIŽU OSTĀ” NOLIKUMS

PIELIKUMS Nr.4

Padziļināšanas darbu līgums Nr.....
Salacgrīva.

2013.gada .................

Salacgrīvas ostas pārvalde, nod.maks. Nr. 90000462446, turpmāk saukts
Pasūtītājs, Salacgrīvas ostas pārvaldnieka I.Īstenā personā no vienas puses, kurš
darbojas uz Salacgrīvas ostas pārvaldes Nolikuma pamata, un ...... ”.........”, reģ.Nr.
............................, turpmāk saukts Izpildītājs, tās .................................. personā no
otras puses noslēdz līgumu par sekojošo:
1.Līguma priekšmets.
1.1.

Pasūtītājs, pamatojoties uz cenu aptaujas SOP CA 2013/01 piešķirto pasūtījumu,
uzdod, un Izpildītājs ar /padziļināšanas tehnikas nosaukums/ uzņemas izpildīt
kuģošanas kanāla un ostas akvatorijas dziļuma atjaunošanas darbus Kuivižu ostā
līdz 6000 kubikmetru apjomā, veicot to saskaņā ar pievienoto darba veikšanas
shēmu un darba aprakstu, ar šādiem noteikumiem:
1.1.1. Grunts atbērtne izvietojama sauszemē ostas teritorijā aiz Ziemeļu mola.
1.1.2. Padziļināšanas darbu atļauju par saviem līdzekļiem saskaņo un saņem Izpildītājs.
2.

Cena par vienību.

2.1.

Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam sekojošo:

2.1.1. Ls .............. /summa vārdiem/ + 21% pievienotās vērtības nodokli par vienu
izstrādātās un uz sauszemes grunts atbērtni refulēto izgāztuvi 1-3 kategorijas
(smilts un dūņu sanesumi) grunts kubikmetru.
2.2.

Cena par vienību norādīta ņemot vērā visus ar darba izpildi saistītos izdevumus
24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Papildus apmaksa par jebkādiem citiem ar
izpildi saistītajiem darbiem netiek paredzēta, izņemot, ja par to ir saņemts
Salacgrīvas ostas valdes saskaņojums.

3.

Līguma kopējā summa un apjomi.

3.1.
3.2.

Līguma kopēja summa tiek noteikta aprēķinot precīzo izstrādātās grunts apjomu,
taču tā summa nevar pārsniegt .............. /summa vārdiem/ Ls bez 21% PVN.
Pēc darbu beigšanas precīzo izsmelto darba apjomu noteiks Latvijas Hidrogrāfijas
dienests, 10 (desmit) darba dienu laikā veicot hidrogrāfijas mērījumus un
aprēķinus. LHD veiktos darbus apmaksā Pasūtītājs.

4.

Samaksas veids un kārtība.

4.1.

Pasūtītājs veic avansa maksājumu par ....... Ls (summa vārdiem) apmērā +
21%PVN, kas atsevišķi sastāda .......... Ls (summa vārdiem) 10 (desmit) darba dienu
laikā no šī līguma parakstīšanas brīža.
Norēķins par izpildīto darbu tiek veikts 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā pēc darbu
pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas.

4.2.
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4.3.

Nepieciešamības gadījumā starp Pasūtītāju un Izpildītāju var tikt panākta
vienošanās par apmaksas termiņa pagarinājumu un citiem ar apmaksu saistītiem
noteikumiem.

5.

Darbu izpildes termiņi.

5.1.

Darbu izpildes termiņš- 2013.gada 31. augusts.

6.

Garantijas.

6.1.
6.2.

Izpildītājs garantē, ka darbi tiks veikti kvalitatīvi un noteiktajos termiņos.
Izpildītajam darbam nav garantijas perioda. Izpildītāja atbildība beidzas brīdī,
kad tiek pieņemts darbs un parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

7.

Pasūtītāja un Izpildītāja sadarbība un atbildība.

7.1.

Izpildītājs apņemas ievērot Salacgrīvas ostas noteikumus un Vides valsts
dienesta izsniegtos padziļināšanas darbu tehniskos noteikumus.
Izpildītājs tiek atbrīvots no ostas maksām, kas noteiktas Salacgrīvas ostā.
Izpildītājs nepieciešamības gadījumā uz sava rēķina nodrošina darba trosu
stiprināšanu krastā.
Izpildītājs garantē, ka izveidotais grunts atbērtnes nostiprinājums pilnība
novērsīs refulētās grunts noplūšanu ostas kanālā.
Padziļināšanas darbu uzsākšana notiek pēc Valsts vides dienesta izdotās
padziļināšanas darbu tehnisko noteikumu saņemšanas.
Ja Izpildītāja vainas dēļ pakalpojumi netiek sniegti termiņā, tad Pasūtītājs var
pieprasīt Izpildītājam maksāt soda naudu 0,1 % (vienu desmito daļu procenta) no
līguma summas par katru nokavētu dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti)
no līguma summas.
Par līguma 4.2. punktā paredzēto maksājumu termiņu neievērošanu Izpildītājs
var pieprasīt Pasūtītājam maksāt soda naudu 0,1 % (vienu desmito daļu
procenta) no maksājuma summas par katru nokavētu dienu, bet ne vairāk kā
10% (desmit procenti) no maksājuma summas.
Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par izdarītajiem pārkāpumiem tieši to institūciju
priekšā, kuras nodarbojas ar vides, sanitāro, dabas aizsardzības, ugunsdrošības
u.c. pārbaudi un kontroli.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

8.

Strīdīgo jautājumu risināšana.

8.1.
8.2.

Pasūtītājs un Izpildītājs risina iespējamos strīdīgos jautājumus pārrunu ceļā.
Ja puses nespēj vienoties, tad strīdu izšķir saskaņā ar Latvijas Republikas
likumiem.
Pušu domstarpības, kas rodas darbu kvalitātes un to atbilstības Līguma
noteikumiem novērtēšanā, izšķir Pušu pieaicinātie speciālisti.

8.3.
9.

Citi noteikumi

9.1.

Līgums ir sastādīts uz 2 (divām) lapām, latviešu valodā divos eksemplāros pa
vienam katrai no līgumslēdzēju pusēm un tiem ir vienāds juridisks spēks.
Visi papildinājumi un pielikumi pie šā līguma ir spēkā, ja tie ir rakstiskā veidā un
abu līgumslēdzēju pušu parakstīti.
Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei.

9.2.
9.3.
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10.

Līgumslēdzēju juridiskās adreses un banku rekvizīti.

Pasūtītājs

Izpildītājs

Salacgrīvas ostas pārvalde
Rīgas ielā 2,Salacgrīvā
Latvija ,LV-4033
Nod. Maks. Nr.90000462446
PVN Reģ. Nr. LV90000462446
Citadele banka:
Ls – LV98PARX0002241940023
Kods PARXLV22

...........................

Salacgrīvas ostas pārvaldnieks

.....................................

_________________I.Īstenais

_____________________..........................
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