IEPIRKUM A LĪGUMS Nr.5-27/14

Naukšēnu novada Naukšēnu pagastā
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2018.gada 11. jūnijā

Sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”, reģistrācijas Nr.90000442878, tās
direktora Didža Čākura personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu (turpmāk - “PASŪTĪTĀJS”), no
vienas puses, un SIA “Rubate”, reģistrācijas Nr.40003291605, (turpmāk - "IZPILDĪTĀJS"), tās
valdes locekļa Anda Auguļa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem, abas kopā sauktas Puses,
pamatojoties uz iepirkumu ”Apkures katla iegāde un uzstādīšana sociālās korekcijās izglītības
iestādei “Naukšēni”” (ID Nr. SKII2018/4) iepirkuma komisijas 2018.gada 30.maija lēmumu, noslēdz
šādu līgumu (turpmāk tekstā saukts Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem
veikt Apkures katla iegādes un uzstādīšanas darbus pa kārtām:
1.kārta —l.daļa) - Jauna apkures katla Herz Biofire 600kw piegāde Pasūtītājam un novietošana
Pasūtītāja norādītā vietā;
2.daļa) - apkures katla ORIONS-2S/2 demontāža. Apkures katla Herz Biofire
uzstādīšana un palaišana, nodrošinot katla pirms kurtuves uzpildi, rokas režīmā.
2. kārta —Granulu/šķeldas glabātuves 5x5x2,70 (metri) un automātiskās padeves uz apkures
katlu izveide.
1.2. Darbi izpildāmi saskaņā ar Līguma, Līguma preambulā noteiktā iepirkuma nolikumu, nolikuma
tehniskās specifikācijas nosacījumiem un atbilstoši Izpildītāja Līguma preambulā noteiktajā iepirkumā
iesniegtajam piedāvājumam.
1.3. Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
1.3.1. Darbu izpildes tāmes (1 .pielikums);
1.3.2. Darbu izpildes Laika grafiks (2.pielikums).
1.4. Darbi veicami atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un visiem un jebkādiem Latvijas Republikas
un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, noteikumiem, kas reglamentē Līgumā noteiktos Darbus
un to izpildi.
1.5. Darbu izpildes vieta ir Sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”, “Naukšēnu muiža”,
Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads.
1.6. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darbu izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā
arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
2. Līguma summa
2.1. Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi pilnā apmērā Izpildītājam tiek noteikta EUR
129 626,98 (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši seši simti divdesmit seši euro, 98 centi) bez
pievienotās vērtības nodokļa, tai skaitā:
2.1.1. par 1.kārtas darbiem EUR 103 409,50 (simts trīs tūkstoši četri simti deviņi euro 50 centi) bez
PVN, tai skaitā:
2.1.1.1. pirmā daļa EUR 83 750,61 (astoņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro, 61
cents) bez PVN;
2.1.1.2. otrā daļa EUR 19 658,89 (deviņpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi euro, 48
centi).
2.1.2. Par 2.kārtas darbiem bez PVN EUR 26 217,48 (divdesmit seši tūkstoši divi simti septiņpadsmit
euro 48 centi).
2.1.3. Pievienotās vērtības nodoklis Līguma 2.1. punktā noteiktajai Līguma summai par Darbu izpildi ir
EUR 27 221,67 (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti divdesmit viens euro, 67 centi), kura samaksu
veic Pasūtītājs Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
2.1.4. Kopējā līguma summa EUR 156 848,65 (viens simts piecdesmit seši tūkstoši astoņi simti
četrdesmit astoņi euro, 65 centi).

2.2. Pasūtītājs ir tiesīgs bez jebkādām sankcijām lauzt līgumu un atteikties no apkures katla
uzstādīšanas, pieslēgšanas apkures tīkliem un 2.kārtas darbu veikšanas, ja darbu veikšanai nav pieejams
pietiekošs finansējums.
2.3. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar objektu - Darbu izpildes vietu,
noteikumiem, prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi, un iekļāvis Līguma kopējā
summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un Darbu izpildi.
3. Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņi
3.1. Līguma l.kārtas pirmās daļas izpildes termiņš ir 2018.gada 30.augusts. Līguma l.kārtas otrās daļas
un 2.kārtas izpildes termiņš izpildes laiks ir no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 28.februārim. Pusēm
savstarpēji rakstveidā vienojoties otrās kārtas izpildes laiks var tikt mainīts.
3.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba vai kādas tā daļas pabeigšanas laika pagarinājumu šādos
gadījumos:
3.2.1. Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
3.2.2. Pasūtītājam nav pieejatns pietiekošs finansējums veikto darbu apmaksai;
3.2.3. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu) grozījumi,
kurus veicis Pasūtītājs.
4. Darbu pieņemšana-nodošana
4.1. Izpildītie Darbi tiek pieņemti reizi mēnesī ar Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. Darbi
uzskatāmi par pilnībā izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam, ja ir parakstīts Darbu pieņemšanas nodošanas akts, kuru parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Šajā līguma punktā noteikto aktu
sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs.
4.2. Gadījumā, ja Darbu nodošanas - pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi kopumā vai kāda
to daļa nav pabeigti un/vai to izpilde, vai Darbā izmantotie materiāli, preces vai konstrukcijas
neatbilst Līguma un tā pielikumu noteikumiem, tad Darbu pieņemšana - nodošana pārtraucama un par
to sagatavojams akts, kurā norāda konstatētos Darba trūkums un/vai nepabeigtos Darbus, kuru paraksta
Puses.
4.3. Izpildītājam Pušu parakstītajā aktā norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 10 (desmit)
kalendārajām dienām no šajā Līguma punktā noteiktā akta parakstīšanas dienas, ar saviem
spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi un jānovērš konstatētie Darba
trūkumi, kas norādīti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā.
4.4. Izdevumus, kas saistīti ar Darbu trūkumu novēršanu un nepabeigto Darbu izpildes pabeigšanu,
kurus veic Pasūtītājs vai tā piesaistīta būvfirma, ir jāsedz Izpildītājam. Puses vienojas, ka šie Pasūtītāja
izdevumi, kas Pasūtītājam veidojas šajā Līguma punktā noteiktajā gadījumā, tiek ieturēti no
Izpildītājam maksājamās Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, samazinot to proporcionāli
radušos izdevumu apmēram.
4.5. Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 4.2.punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām
pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, ar kuru konstatē veikto
Darbu atbilstību vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām un
nosacījumiem. Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā sagatavotais ekspertīzes atzinums ir saistošs Pusēm.
4.6. Ja Lļguma 4.5. punktā noteiktajā kārtībā organizētās ekspertīzes rezultātā tiek apstiprināta
Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotība attiecībā uz Darbu atbilstību Līguma un tā pielikumu
un normatīvo aktu prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Darba nodošanas kavēšanu saistītos
Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā maksā Līgumā noteiktos līgumsodus par Darbu
izpildes termiņu kavējumu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas un izpilda visas
Izpildītājam Līguma 4.2. punktā noteiktās saistības. Ja ekspertīzes rezultātā ir konstatēta Darbu
atbilstība Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi
saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā ar Līguma prasībām.
4.7. Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms galīgās Darbu nodošanas iesniedz Pasūtītājam
Darbu izpildes dokumentāciju.
4.8. Visi un jebkādi Līguma pielikumā esošajās Darbu izpildes tāmēs noteiktie materiāli un preces
pāriet Pasūtītāja valdījumā ar dienu, kad objekts ir pieņemts ekspluatācijā atbilstoši Līguma
4.1.punktā noteiktajam, bet Pasūtītāja īpašumā minētie materiāli un preces pāriet ar dienu, kad
Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam par Darbu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

5. Līguma summas samaksas kārtība
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5.1. Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma summu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam pa daļām par
faktiski izpildītiem darbiem reizi mēnesī 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir
parakstījušas darbu pieņemšanas - nodošanas aktu par veikto darbu izpildi. Samaksa tiek veikta saskaņā
ar parakstīto aktu un Izpildītāja iesniegto rēķinu.
5.2. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus par Darbu izpildi reizi mēnesī veic ar pārskaitījumu uz
Izpildītāja iesniegtajā rēķinā norādīto Izpildītāja bankas kontu.
5.3. Līgumā noteiktais Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir
iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi
izpildei.
6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
6.1. Pasūtītāja pienākumi:
6.1.1. nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļūšanu Darbu izpildes vietai;
6.1.2. (piecu) darba dienu laikā parakstīt Izpildītāja iesniegto Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu
vai nosūtīt motivētu atteikumu to darīt. Ja tiek sūtīts atteikums, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar
Līguma 4.2.punktā noteikto;
6.1.3. veikt maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;
6.1.4. Pasūtītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem
apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt tfaucēta Līguma izpilde;
6.1.5. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāju ar visu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju
Līguma 1. punktā minēto darbu veikšanai.
6.2. Pasūtītāja tiesības:
6.2.1. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī veikt Darbu un to izpildes pārbaudi, pārbaudot to
atbilstību Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto
Darbu izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī
Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras personas šajā Līguma punktā noteikto
pārbaužu veikšanai.
6.2.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja papildus darbu veikšanu Pusēm iepriekš savstarpēji
rakstiski vienojoties;
6.2.3. ar Līgumu Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju iecelt no tā darbinieku vidus darba aizsardzības
koordinatoru uz visu Darbu izpildes periodu. Izpildītājs šajā punktā noteikto koordinatoru nosaka ar
rīkojumu pirms Darbu uzsākšanas;
6.2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu un atteikties no apkures katla uzstādīšanas, pieslēgšanas apkures
tīkliem un 2.kārtas darbu veikšanas, ja darbu veikšanai nav pieejams pietiekošs finansējums.
7. Izpildītāja tiesības un pienākumi
7.1. Izpildītāja pienākumi:
7.1.1. veikt Darbu sagatavošanu.
7.1.2. Uzņemties atbildību par riskiem, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi,
bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana Pasūtītājam, trešajām personām u.c.) par laika periodu no
Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai.
7.1.3. Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumam Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot
būvdarbus” un Līgumu. Par visām un jebkādām sekām un negadījumiem, kas rodas dēļ tā, ka
Izpildītājs neievēro darba aizsardzības prasībās, izpildot Darbus, atbild Izpildītājs.
7.1.4. Darbu izpildē ievērot un pildīt Līguma, tā pielikumu nosacījumus.
7.1.5. Ievērot un nodrošināt Darbu izpildes kvalitāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas
Nacionālajiem standartiem, materiālu un iekārtu ražotāja tehnoloģiskam aprakstam un citiem Latvijas
Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, noteikumiem, instrukcijām. Darbus izpildīt ar Latvijā
un/vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar
Līgumu.
7.1.6. Izpildīt Darbus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos.
7.1.7. Izpildītājam pirms Līguma 4.1. punktā noteiktā akta parakstīšanas sakārtot Darbu izpildes
vietu (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru, tehniku un darba rīkus utt.). Šajā
Līguma punktā noteiktie darbi tiek izpildīti Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas ietvaros.
7.1.8. Nodrošināt jebkurā laikā būvinspektora, projekta vadītāja, un citu kontrolējošo iestāžu

pilnvaroto personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā.
7.1.9. Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju par
neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta
Līguma izpilde.
7.2. Izpildītāja tiesības:
7.2.1. Līguma izpildē iesaistītā personāla, par kuru Izpildītājs sniedzis informāciju savā piedāvājumā
Līguma preambulā noteiktajam iepirkumam, maiņas gadījumā Izpildītāja piedāvātajam personālam ir
jāatbilst visām kvalifikācijas prasībām, kas konkrētajam personālam ir noteiktas Līguma preambulā
noteiktā iepirkuma noteikumos.
7.2.2. Ja piedāvātais personāls neatbilst minētajām prasībām, tad tā iesaistīšana Līguma izpildē nav
pieļaujama. Ja Izpildītājs vēlas veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla maiņu, tad Izpildītājs par to
iesniedz Pasūtītājam rakstisku paziņojumu. Vienlaicīgi ar šajā Līguma punktā noteikto paziņojumu
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma preambulā noteiktā iepirkuma noteikumos noteiktos
dokumentus un informāciju, kas iesniedzama par piesaistāmo personālu.
7.2.3. Pasūtītājs rakstveida piekrišanu vai atteikumu par piedāvāto personāla maiņu Izpildītājam sniedz
5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā
noteikto Izpildītāja paziņojumu. Ja norādītie dokumenti Izpildītāja iesniegtajam paziņojumam nav
pievienoti, tad Pasūtītājam nav pienākuma šādu paziņojumu izskatīt un atbildēt uz to.
8. Garantijas termiņš
8.1. Izpildītajiem Darbiem un Darbā izmantotajiem materiāliem un precēm garantijas termiņš tiek
noteikts —24 mēneši, ūn garantijas laiks katla korpusam 60 mēneši skaitot no dienas, kad Puses ir
parakstījušas Līguma 4.1. punktā noteikto aktu.
8.2. Pasūtītājam ir tiesības Līguma 8.1 .punktā noteiktajā Darbu garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam
pretenzijas par Darbu kvalitāti, Darbu apslēptiem defektiem, kā arī Darba bojājumiem, kurus nebija
iespējams konstatēt pieņemot Darbu, kurus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 15 dienu laikā no
Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
8.3. Ja Izpildītājs nevar izpildīt Līguma 8.2.punktā noteiktos darbus 15 dienu laikā vai atsakās tos
veikt, tad Pasūtītājam ir tiesības šo darbu izpildei pēc savas izvēles piesaistīt citu būvfirmu, kura
izpilda šos darbus. Izdevumus, kas saistīti ar citas būvfirmas piesaisti, kā arī samaksu piesaistītajai
būvfirmai par šajā Līguma punktā noteikto darbu izpildi, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, saskaņā ar
Pasūtītāja Izpildītājam izsniegto rēķinu, kas nomaksājams 15 (piecpadsmit) dienu laikā no dienas, kad
Izpildītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Pasūtītāja rēķinu.
8.4. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst noteiktajiem
parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.
8.5. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas
nepilnības, kuras Objektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta
ekspluatācijas.
9. Pušu mantiskā atbildība
9.1. Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētās summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā
ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1. punktā. Uz šī Līguma punkta
pamata aprēķinātie līgumsodi Pasūtītājam ir jānomaksā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no
dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.
9.2. Darbu izpildes pabeigšanas termiņa, kas noteikts Līguma, 3.1. punktā, kavējuma gadījumā,
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto darbu summas par katļju
nokavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas.
9.3. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības vienpersoniski ieturēt no tiem
līgumsodus, kas Izpildītājam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.
9.4. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
9.5. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu
kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.
Ja Izpildītājam saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, tad Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam
rēķinu par līgumsodu. Līgumsods nomaksājams 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad

Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.
9.6. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodalīts
kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad Izpildītājs uzņemas
visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un ta radītajām un iespējamajām sekām.
10. Nepārvaramas varas apstākļi
10.L Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu
neparvaramas varas apstākli (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kāra darbība,
streiki, īekšejie nemieri, blokādes utt.).
10.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo
otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanas laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triiu
kalendāro dienu laika no to iestāšanās dienas.
10.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma terminu
pagarināšanu vai ari ta darbības izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst Vairāk nekā 1
(vienu) mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu
negaidot neparvaramas varas apstākļu izbeigšanos.
11. Līguma izbeigšana
11.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš par to
rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikta maksājuma samaksas teimiņu
vairak ka 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
11.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš par to
rakstiski paziņojot Izpildītājam, šādos gadījumos:
11.2.1. Pasūtītājam darbu veikšanai nav pieejams pietiekošs finansējums.
11.2 2. Darbi, saskaņa ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstoši Līgumam un tā
pielikumos noteiktajam.
11.2.3. Jebkura Darbu izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Darbus
kopumā vai kāda to daļa atbilstoši Līguma nosacījumiem un šo faktu ir apstiprinājusi Pušu organizēta
ekspertīze;
process

pasludināts IzPildītāJa maksātnespējas process vai tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas

11.2.5. Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk nekā 60
(sesdesmit) kalendāras dienas.
11.3. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
12. Līguma grozījumi
12.1 Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu
parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12.2. Gadījumā, ja mainās kādas Puses rekvizīti, nosaukums, norādītās kontaktpersonas, tiesiskā
forma, tad par šādām izmaiņām var tikt noslēgta vienošanās, kuru paraksta Puses. Šāda vienošanās kļūst
par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12.3. Līguma izpildes termiņus Puses var grozīt rakstveidā vienojoties.
13. Strīdu izšķiršanas kārtība
13.1. Strīdus un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi Puses
risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot.
13.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie nododami izšķiršanai
tiesa, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
14. Citi noteikumi
14.1. _Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir
izpildījušas visas tām no Līguma izrietošās saistības.
14.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un
tos ir parakstījušas Puses.
14.3. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu
saistību pārņēmējiem un irtiem saistošas.

14.4. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkg esošajiem Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
14.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrs uz 6 (sešām) lapām, Līgumam tā parakstīšanas brīdī
ir 2 (divi) pielikumi pavisam uz ____ lapām. Viens Līguma eksemplārs Pasūtītājam, viens
Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
15. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs
Sociālās korekcijas izglītības iestāde «Naukšēni’
Reģ.Nr.90000442878
Naukšēnu muiža, Naukšēni,
Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts LV64TREL2150308004000

Izpildītājs
SIA “Rubate”
Reģ.Nr .40003291605
Hipokrāta iela 2D, Rīga, LV-1079
AS SEB Banka
Kods UNLALV22X
Konts LV77UNLA0CyM003467610
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