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IEPIRKUMA LĪGUMS

Nr. 6.1.-1.288/14

„Āra trenažieru uzstādīšana Sauriešu un Līču ciemos”
Stopiņu novadā

2014.gada 19. septembrī

Stopiņu novada dome, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, domes priekšsēdētāja J. Pumpura
personā, kas rīkojas uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” un domes nolikuma
pamata, no vienas puses, un
SIA “Sano Park”, Mednieku iela 24-22, Ogre, Ogres novads, LV-5001, Reģ. Nr.
40103558898, turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, tās valdes locekļa Mārtiņa Porziņģa
personā, kura darbojas pamatojoties uz Statūtiem,
pamatojoties uz 18.07.2014. izsludinātās iepirkuma procedūras “Āra trenažieru
uzstādīšana Sauriešu un Līču ciemos”, Identifikācijas Nr. SND2014/32(8.2)(ELFLA),
rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, un Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas
Līgumā noteiktajos termiņos veikt Stopiņu novadā āra trenažieru uzstādīšanu
Sauriešu un Līču ciemos (turpmāk – Darbi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju
un atbilstoši piedāvājumam Iepirkumā (Pielikums Nr. 1,2), šī Līguma
noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajām normatīvo aktu normām.
1.2. Darbi sevī ietver Līgumā noteikto novadā āra trenažieru uzstādīšanu
Sauriešu un Līču ciemos, nepieciešamo materiālu piegādi, uzstādīšanu un
citas darbības, kas izriet no Līguma.
1.3. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamo Darbu apjomu, tajā
skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, pielietojamajiem materiāliem un
prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai
pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka nolikuma „Tehniskajā specifikācijā”
minētie darbi ir realizējami un, ka Iepirkuma ar identifikācijas Nr.
SND2014/32(8.2)(ELFLA) “Āra trenažieru uzstādīšana Sauriešu un Līču
ciemos” „Finanšu piedāvājums” (turpmāk – Piedāvājums) ir iekļauti visi
Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi.
1.4. Katru konkrēto Preces piegādi apliecina saskaņā ar normatīvajiem aktiem
Piegādātāja sastādīta un Pušu parakstīta preču pavadzīme – rēķins (turpmāk
Līguma tekstā – Pavadzīme), kurā konkrēti norādīts Preces nosaukums,
daudzums un cena atbilstoši finanšu piedāvājumā uzrādītajai vienības cenai.
2. DARBA IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Izpildītājs apņemas Darbus veikt atbilstoši Iepirkuma dokumentācijai, kā arī,
ievērojot Pasūtītāja norādījumus un normatīvo aktu prasības. Darbi tiek izpildīti
precīzi un profesionālā līmenī.
2.2. Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz Darbos izmantojamo materiālu, aprīkojuma
dokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, sertifikātus, licences u.c.).
2.3. Izpildītājs nodrošina āra trenažieru iekārtu pareizu un kvalitatīvu uzstādīšanu.
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2.4. Jāveic Darbus Pasūtītāja iestādes darba laikā, aprīkojuma uzstādīšanas laiku
saskaņojot 3 (trīs) dienas iepriekš ar Sporta darba organizatoru Aināru
VAIČULENU, e-pasts: ainars.vaiculens@stopini.lv, tālr.: 28711252.
2.5. Darba drošības nodrošināšana Darbu laikā un citu normatīvajos aktos noteikto
prasību ievērošanas nodrošināšana ir Izpildītāja pienākums.
2.6. Darbus Izpildītājs veic, taupīgi un racionāli, izmantojot atvēlētos resursus.
Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Darbu sagatavošanas pasākumu
veikšanu.
2.7. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu
draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu veikšanas un
izpildes rezultātā.
2.8. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes pārbaudes. Pasūtītāja
veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto Darbu pārbaude nevar būt
par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši
veiktajiem darbiem samazināšanai.
2.9. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par ar
Darbiem saistītiem jautājumiem. Informācija tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs)
darbdienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas
iesniegšanas termiņu.
2.10. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro
attiecīgā objekta kārtības noteikumus, uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus
vai Līgumu. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc
konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā
Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar minēto Darbu apturēšanu.
2.11.Gadījumā, ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar
Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt drošību vai kvalitāti, Izpildītājam ir
pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina
pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē drošību, ja vien Pasūtītājs nav pieprasījis
apturēt Darbu veikšanu. Ja Darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam,
kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo Darbu apjomos un būtiskajos
noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Darbus saskaņā ar Līgumā
noteiktajiem Darbu apjomiem.
2.12.Izpildītājs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Piedāvājuma tikai ar iepriekšēju
rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu
Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par
šādu darbu izpildi rakstiskā formā.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINA KĀRTĪBA
3.1. Līguma summa par plānoto maksimālo daudzumu visām Precēm sastāda EUR
bez PVN 24 800.00, PVN 21% 5 208.00, cena EUR ar PVN 30 008.00.
3.2. Pasūtītājs apņemas Izpildītājam izmaksāt avansa maksājumu 20% apmērā no
kopējās līguma summas, pārskaitot uz Izpildītāja norādīto kontu 10 (desmit)
bankas darba dienu laikā pēc rēķinu saņemšanas.
3.3. Pasūtītājs gala norēķinu par izpildītiem darbiem veic 10 (desmit) bankas darba
dienu laikā, pēc gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, piedāvātā
garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
3.4. Pasūtītājam ir tiesības samazināt un/vai mainīt Preču sortimentu un/vai
daudzumu.
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3.5. Līguma summa ietver Darbu procesā iespējamās izmaksas un nodokļus, t.sk.
transporta izdevumus, PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības
budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Izpildītājam, lai pienācīgi un
pilnībā izpildītu Darbus. Līguma darbības laikā Darbu vienību cenas nemainās.
3.6. Izpildītāja Finanšu piedāvājumā neiekļautie, bet no Iepirkuma dokumentācijas
izrietošie darbi nav uzskatāmi par papildus darbiem un netiek papildus
apmaksāti.
3.7. Izpildītāja Finanšu piedāvājumā kopējā summa nevar tikt palielināta par
Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Piedāvājumu, ja Izpildītājs ar nodomu vai aiz
neuzmanības kļūdījies materiālu, to daudzumu, cenu, mehānismu un darba
izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Līgumā paredzēto Darbu veikšanai.
3.8. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz
defektu novēršanai un Darbu pieņemšanai.
3.9. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma
uzdevumā.
3.10. Pasūtītājs samaksu Izpildītājam veic, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto
bankas kontu.
4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
4.1. Izpildītājs Līguma 1.punktā minētos Darbus apņemas uzsākt nekavējoties no Līguma
spēkā stāšanās brīža un Līguma 1.1.punktā minēto Darbu izpildi pabeigt un Darbus nodot:
izvietojuma shēmu izstrādāt un saskaņot Stopiņu novada būvvaldē: ne vēlāk kā 30
(trīsdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža; visus trenažieru uzstādīšanas
darbus pabeigt ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
4.2. Izpildītājs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai
šķēršļiem, kas kavē Darbu izpildi.
4.3. Izpildītājam ir tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Darbu izpilde tiek
kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
4.3.1. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta
ar Darbu izpildes apturēšanu;
4.3.2. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja saistību
izpilde, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir
iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi
un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;
4.3.3. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kas atrodas ārpus Izpildītāja kontroles un
kas būtiski traucē Darbu savlaicīgu izpildi;
4.4. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kas
tam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot
Līgumu.
Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
4.5. Ja Izpildītājs Līguma 4.3.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Darbu izpildes termiņa
pagarinājumu, tas iesniedz Pasūtītājam rakstisku iesniegumu. Šāds iesniegums nosūtāms
nekavējoties (dienas laikā) pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl
sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darbu izpildes kavējumu. Ja iesniegums nekavējoties
netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.
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5. DARBU PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA
5.1. Izpildītie Darbi tiek nodoti Darbu nodošanas procedūras laikā. Darbu nodošana notiek
attiecībā uz visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem.
5.2. Darbu nodošana un pieņemšana jāveic pēc Darbu pabeigšanas.
5.3. Izpildītājs nekavējoties pēc Darbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītājam par
gatavību nodošanas procedūrai. Darbu pārbaudi nodošanas un pieņemšanas procedūras
ietvaros veic Pasūtītāja pārstāvis, pie pārbaudes darbībām pieaicinot Izpildītāja pārstāvi.
Pasūtītājs nosaka datumu Darbu nodošanai un pieņemšanai.
5.4. Darbu nodošanas un pieņemšanas laikā tiek veikta izpildīto Darbu pārbaude.
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Darbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek
atklāti tādi defekti, kas var traucēt uzstādīto iekārtu un seguma normālu lietošanu.
5.6. Ja Pasūtītājs Darbu pieņemšanas laikā atklāj tādus defektus, kas var traucēt virtuves
aprīkojuma normālu lietošanu, tiek sastādīts defektu akts. Ja Izpildītājs nepiekrīt defektu
aktam, tas motivē savus iebildumus rakstiski, tos iesniedzot Pasūtītājam.
5.7. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Izpildītājs uz sava rēķina noteiktajā
termiņā. Defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa
pagarinājumu. Pēc defektu novēršanas tiek veikta atkārtota Darbu pārbaude.
5.8. Pēc Darbu pieņemšanas un visas ar Darbu veikšanu saistītās dokumentācijas nodošanas
Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, un Puses paraksta Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu,
kas ir par pamatu norēķinu veikšanai.
6. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1. Pasūtītājam:
6.1.1. jāsamaksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Līguma
noteikumiem;
6.1.2. jāpieņem Izpildītāja veiktos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
6.1.3. jānorīko atbildīgo personu no Pasūtītāja puses:
Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses ir Sporta darba organizators Ainārs VAIČULENS, epasts: ainars.vaiculens@stopini.lv, tālr.: 28711252.
6.1.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj
normatīvo aktu prasībās, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos.
6.2. Izpildītājam:
6.2.1. jāveic Darbu sagatavošanu;
6.2.2. Izpildītājs apņemas segt visus ar Darbu veikšanu saistītos izdevumus līdz Darbu
pilnīgai pabeigšanai;
6.2.3. Darbus ir jāveic saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un atbilstoši Pasūtītāja
vajadzībām;
6.2.4. Darbu veikšanas procesā jāievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus,
kas saistīti ar Darbiem, kā arī jāuzņemas atbildību par jebkādiem minēto noteikumu
pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
6.2.5. par visām konstatētajām neprecizitātēm vai jaunatklātajiem apstākļiem, kas var
novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt
izpildītos Darbus, Izpildītājam nekavējoties rakstveidā jāinformē Pasūtītāju;
6.2.6. rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos
nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;
6.2.7. nekavējoties jābrīdina Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt
bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un jāveic visus nepieciešamos
pasākumus, lai tos novērstu;
6.2.8. Izpildītājs apņemas Darbu izpildē piegādāt un uzstādīt iekārtu aprīkojumu, kāds ir
noteikts Piedāvājumā, atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas iepriekš
saskaņoti ar Pasūtītāju un pilnībā atbilst Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums);
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6.2.9. jāveic Darbus kvalitatīvi Līgumā noteiktajā termiņā;
6.2.10. pirms Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Izpildītājam ir pienākums
sakārtot Darbu veikšanas zonu;
6.2.11. Izpildītāja pārstāvis Darbu izpildes laikā Sandris Jēkabsons, tālr. 25525625.
6.2.12. Izpildītājam ir tiesības Darbus pabeigt un nodot pirms Līgumā noteiktā Darbu
izpildes termiņa.
7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Ja Izpildītājs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot
un izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,2% (nulle, komats, divi procenti)
apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā
no kopējās Līguma summas. Līgumsoda samaksa nemazina Pasūtītāja tiesības uz jebkādu
citu vai papildus atlīdzinājumu, kas Pasūtītajam pieejams Līguma izbeigšanas vai
neizpildīšanas rezultātā.
7.2. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītajam zaudējumus, ja netiek izpildīti Līguma noteikumi.
7.3. Pasūtītajam ir tiesības samazināt izmaksājamo naudas summu par izpildītajiem
Darbiem tāda apmērā, kas nepieciešams, lai novērstu konstatētos defektus un pabeigtu
nepabeigtos Darbus.
7.4. Pasūtītajam ir tiesības samazināt maksājamo naudas summu, kas Līgumā paredzēta par
izpildītajiem Darbiem tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa vai radītie
zaudējumi, rakstiski par to informējot Izpildītāju un norādot objektīvus iemeslus.
7.5. Līgumsodu samaksa, zaudējumu atlīdzība vai atvilkumi neatbrīvo Izpildītāju no tā
pienākumiem pabeigt Darbus vai kādiem citiem pienākumiem saskaņā ar Līgumu.
7.6. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ vai izriet no
Darbiem, vai Darbu izpildes termiņa neievērošanas.
7.7. Izpildītājs ir atbildīgs par uzstādīto aprīkojumu, konstrukcijām un materiāliem, kas
izmantoti Darbos līdz Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas brīdim.
7.8. Izpildītājs atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts
ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu.
7.9. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem,
kas radušies Izpildītāja saistību izpildes ietvaros.
7.10. Izpildītājam jānodrošina, ka jebkurš bojājums, kas radīts trešo personu īpašumā vai
valdījumā esošajiem īpašumiem, vai kādām citām vērtībām Darbu veikšanas laikā vai
garantijas termiņa laikā, vienalga vai minētie bojājumi tika nodarīti aiz nejaušības vai
paredzamas rīcības, tiek labots par Izpildītāja paša līdzekļiem, apmierinot minēto personu
prasības. Ja nodarījumu nevar izlabot vai arī trešā persona to apņemas izdarīt pati,
Izpildītājs sedz nodarītos zaudējumus.
7.11. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbiem Līgumā noteiktajos termiņos, tad Izpildītājs
ir tiesīgs piemērot un Pasūtītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 0,2% (nulle, komats,
divi procenti) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līgumā noteikto saistību
pilnīgas izpildes.
8. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJIE APSTĀKĻI
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde
radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma
noslēgšanas, kā arī tos nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un
ārkārtēja rakstura apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes
institūciju lēmumi.
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8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā
jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama Līgumā
paredzēto saistību izpilde, un šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, ko izsniegusi
kompetenta institūcija un kas satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to
raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz
nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā
paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par
Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kas ir pieņemami abām Pusēm, un izdara
attiecīgus grozījumus
Līgumā, sastāda jaunu Līgumu vai arī izbeidz Līgumu.
9. GARANTIJAS SAISTĪBAS
9.1. Izpildītājs garantē Darbu kvalitāti, funkcionālo darbību un atbilstību Līgumam.
Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Darbos, kas radušies garantijas
termiņā. Darbu garantijas termiņš ir 60 mēneši /minimums 60 mēneši/ no pieņemšanasnodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
9.2. Izpildītājs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina
novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām.
Izpildītājam jānodrošina piegādātā aprīkojuma apkopi un remontu garantijas periodā,
izbraucot pie pasūtītāja 24 (divdesmit četru) stundu laikā no remonta pieteikuma brīža, ja
vien Puses nav vienojušās citādi.
9.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam,
norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja
noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu
termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt
neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par
eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.
9.4. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta
sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam.
Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis
sastādīts.
10. LĪGUMA IZBEIGŠANA
10.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā
noteiktajā kārtībā.
10.2. Pasūtītājs, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no
Līguma, ja:
10.2.1. Izpildītājs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Darbu uzsākšanas un izpildes
termiņiem, kā arī, ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas;
10.2.2. Izpildītājs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā
noteiktās saistības vai pienākumus un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit)
dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
10.2.3. ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Izpildītājs ir atzīts par
maksātnespējīgu.
10.3. Izbeidzot Līgumu 10.1.punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji
paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu,
Puses ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par izpildītajiem
Darbiem atbilstoši sastādītajam aktam.
10.4. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 15 (piecpadsmit)
darba dienu laikā pēc Līguma 10.3.punktā minētā akta parakstīšanas.
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11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
11.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek
atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
11.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā
Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
11.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām.
12. IZMAIŅAS LĪGUMĀ
12.1. Līguma pielikumi, kā arī visi Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu Pušu
parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
13. LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN SPĒKĀ ESAMĪBA
13.1. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt
visiem tā punktiem, ko apliecina ar saviem parakstiem.
13.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas tām
kļuvusi zināma, pildot šī Līguma noteikumus.
13.3. Pusēm ir jāinformē vienai otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses,
norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu un zīmogu.
13.4. Līgums sagatavots uz 7 (septiņām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, no
kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Izpildītājs.
13.5. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.
13.6. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz
brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, kā arī līdz
brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar Līgumu, to izbeidz vienpusēji.
13.7. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem to tiesības un pienākumus.
13.8. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad tas neietekmē pārējo šī
Līguma noteikumu spēkā esamību.
13.9. Visos citos jautājumos, kurus neregulē šī Līguma noteikumi, Puses vadās no spēkā
esošās Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
Pielikumā:
1. Iepirkuma Nr. SND2014/32(8.2)(ELFLA) darba uzdevums, tehniskā specifikācija,
2. "Sano Park” SIA Tehniskais piedāvājums Iepirkumā,
3. "Sano Park” SIA Finanšu piedāvājums iepirkumā.
14. PUŠU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS:
IZPILDĪTĀJS:
Stopiņu novada dome
Juridiskā adrese: Institūta iela 1a, Stopiņu "Sano Park” SIA,
novadā, Stopiņu novads, LV-2130
Juridiskā adrese: Mednieku iela 24-22, Ogre,
Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986
Ogres novads, LV-5001
Valsts kase
Nodokļu maksātāju Reģ. Nr.: LV40103558898
TRELLV 22
AS SEB Banka
LV30TREL9801370809610
UNLALV2X
LV94UNLA0050019249391
____________________ J. Pumpurs
Domes priekšsēdētājs

____________________ Mārtiņš Porziņģis
Valdes loceklis

