1.1. Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem zaudējumiem
Pasūtītājs, kas radušies Izpildītāja darbības/bezdarbības rezultātā.
1.2. Izpildītājs apņemas veikt Darbus tādā veidā, lai tie netraucētu Pasūtītāja
saimniecisko darbību.
1.3. Ja šī Līguma 9.1.punktā minētajā garantijas laikā ir radušies Darba defekti
Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā, par
saviem līdzekļiem. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējama Darba defektu
novēršana Pasūtītāja norādītajā termiņā, Puses vienojas par citu defektu
novēršanas termiņu.
1.4. Izpildītājs rakstiski paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies
neatkarīgi no Izpildītāja un kavē Darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un
saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.
1.5. Izpildītājam ir pienākums Darbus veikt atbilstoši Piedāvājumam. Ja tiek
konstatēts, ka Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem un
Piedāvājuma, Izpildītājs par šo Darba daļu samaksu nesaņem un nepieciešamības
gadījumā labojumus veic uz sava rēķina, nemainot Darbu izpildes termiņu.
2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
2.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam brīvu pieeju vietām, kur paredzēts veikt Darbu.
2.2. Pasūtītājs apņemas veikt Līguma summas samaksu saskaņā ar Līguma 5. daļas
nosacījumiem.
2.3. Pasūtītājs apņemas pēc Darbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja Darbu un
samaksāt par izpildītajiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
2.4. Pasūtītājs neatbild par Darbu veikšanai izmantoto Izpildītāja tehniku,
materiāliem u.c.
2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Darba izpildes gaitu. Gadījumā, ja Pasūtītājam
rodas iebildumi par Darba izpildes gaitu un kvalitāti, tie tiek noformēti
rakstveida aktā un iesniegti Izpildītājam vienas darba dienas laikā no
konstatēšanas brīža.
2.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja iestājas kaut viens no zemāk
minētajiem apstākļiem:
2.6.1. Izpildītājs kļūst maksātnespējīgs;
2.6.2. Divas reizes pēc kārtas no Izpildītāja puses netiek ievēroti Līguma
nosacījumi, kuri ir nofiksēti attiecīgajos aktos.
2.7. Iestājoties 4.6. punktā minētajiem apstākļiem, Pasūtītājam ir tiesības saņemt no
Izpildītāja Darbu tā izstrādes attiecīgajā stadijā un līdz ar to Izpildītājam ir
pienākums to visu nodot, neceļot jebkāda veida pretenzijas.
3. Līguma summa un tās samaksas kārtība
3.1. Līguma summa Darbu veikšanai ir EUR 16976,30 (sešpadsmit tūkstoši deviņi
simti septiņdesmit seši euro un 30 centi) t.sk. pievienotās vērtības nodoklis
(turpmāk tekstā PVN) 21% EUR 2946,30 (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit
seši euro un 30 centi). Līguma summa ietver visas iespējamās Darbu izmaksas.

3.2. Līguma summa nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam, kas var būt saistīta ar
samaksas par darbu, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām, inflācijai vai kādu citu
izmaksu pieaugumu, kas varētu grozīt vai izmainīt Izpildītāja izmaksas.
Piedāvājumā noteiktās Darbu izmaksas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes
laiku, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks
noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma
nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz
Līguma summu ir spēkā vienīgi, Pusēm rakstiski vienojoties.
3.3. Līguma summas samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu, bezskaidras naudas veidā,
20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma 7.sadaļas prasību izpildes un rēķina
saņemšanas no Izpildītāja.
4. Kvalitātes kontrole
4.1. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Darbu un rakstiski informēt Izpildītāju par
jebkuru atklāto defektu.
4.2. Pasūtītājam ir tiesības paziņot Izpildītājam par jebkuru defektu, kas konstatēts
Darbu vai Darbu garantijas perioda laikā. Defektu garantijas periods ir
jāpagarina par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts.
4.3. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara paziņojumu par defektu, Izpildītājam ir
jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja
paziņojumā. Ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējama paziņojumā norādītā defekta
novēršana Pasūtītāja norādītajā termiņā, Puses vienojas par citu defektu
novēršanas termiņu.
4.4. Ja Izpildītājs nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja
paziņojumā, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt attiecīgā defekta novēršanas izmaksas
un Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas ir
jāsedz šīs izmaksas.
5. Darba pieņemšana un nodošana
5.1. Pabeidzot Darbu izpildi, to nodošana notiek ar Darbu nodošanas-pieņemšanas
aktu, ko paraksta abas Puses.
5.2. Ar defektu likvidāciju saistīto Darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu
aktu, kuru paraksta abas Puses.
6. Pušu korespondence
6.1. Pušu savstarpējā sarakste - paziņojumi, iesniegumi u.t.t., turpmāk tekstā
Paziņojums, notiek sūtot Paziņojumu ierakstītā vēstulē pa pastu vai izmantojot epastu/ faksu. Pusei, kurai tiek nosūtīts attiecīgais Paziņojums ir pienākums vienas
darba dienas laikā, izmantojot faksu/e-pastu, nosūtīt otrai PUSEI apstiprinājumu
par Paziņojuma saņemšanu. Apstiprinājumu par Paziņojuma nesaņemšanas
gadījumā, Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu. Saņemto Paziņojumu Pusei ir
pienākums izskatīt un nosūtīt atbildi 3(trīs) kalendāro dienu laikā no
apstiprinājuma par Paziņojuma saņemšanu nosūtīšanas brīža
6.2. Šī Līguma izpildes kontrolei Puses norīko savus pārstāvjus:
6.2.1. no Pasūtītāja puses: Sergejs Semjonovs, tel.20389740.
6.2.2. no Izpildītāja puses: Edgars Sermais, mob.27887331.

7. Garantijas
7.1. Izpildītājs garantē Darba kvalitāti 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Darba
nodošanas- pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, kā arī tā funkcionālo
darbību, atbilstību Līgumam un Piedāvājumam, kā arī Darbā pielietoto materiālu,
izstrādājumu un iekārtu kvalitāti, sertifikāciju, saskaņā ar ražotāja/piegādātāja
noteikumiem atbilstoši LR standartiem un dot tai garantiju – 36 (trīsdesmit
sešus) mēnešus no Darba nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas
brīža, turpmāk tekstā Darbu garantijas termiņš.
7.2. Izpildītājs uzņemas atbildību par Darba trūkumiem un defektiem, kas atklājušies
Darba garantijas termiņā un apņemas tos novērst pilnā apjomā par saviem
līdzekļiem.
7.3. Pasūtītājs, atklājot attiecīgo Darba nepilnību un defektu, Darbu garantijas
termiņā, nosūta rakstisku paziņojumu Izpildītājam. Pasūtītājs norāda vietu un
laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz Darba defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja
noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām.
7.4. Puses sastādot Darba defektu aktu, tajā norāda bojājumus, neatbilstības vai
trūkumus Darbā, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā
termiņā neierodas uz Darba defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt
aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā
nosūta sastādīto aktu Izpildītājam.
7.5. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara paziņojumu par nepilnību vai atkāpi no
Piedāvājuma, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais tādā termiņā, kāds
norādīts Pasūtītāja paziņojumā. Ja pamatotu iemeslu dēļ nav iespējama
paziņojumā norādītās nepilnības vai atkāpes novēršana Pasūtītāja norādītajā
termiņā, Puses vienojas par citu nepilnības vai atkāpes novēršanas termiņu.
7.6. Ja Izpildītājs nav novērsis nepilnību vai atkāpi no Piedāvājuma tajā termiņā, kāds
norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt attiecīgās
nepilnības vai atkāpes no Piedāvājuma novēršanas izmaksas un Izpildītājam 5
(piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas ir jāsedz šīs izmaksas.
7.7. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos Darba defektus
noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 5 (piecas) dienas,
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt attiecīgo Darba defektu novēršanu saviem spēkiem vai
pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā apņemas 10 (desmit) dienu
laikā pēc rēķina saņemšanas no Pasūtītāja, samaksāt Pasūtītājam pilnā apmērā
visas ar Darba defekta novēršanu saistītās izmaksas un papildus samaksāt
līgumsodu 15 % (piecpadsmit procenti) apmērā no Darba defekta novēršanas
izmaksām.
8. Pušu atbildība par Līguma pārkāpumiem
8.1. Ja Izpildītāja vainas dēļ, vairāk par piecām darba dienām tiek kavēts Darbu
izpildes termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu
līgumsoda naudu 1% (viens procents) apmērā no šī Līguma summas, turpmāk
tekstā Izpildītāja līgumsods.
8.2. Ja Pasūtītājs vairāk par piecām darba dienām kavē Līguma summas samaksu
Līgumā norādītajos termiņos, tas apņemas maksāt Izpildītājam līgumsodu 1%

(viens procents) apmērā no šī attiecīgās nesamaksātās Līguma summas daļas par
katru nokavēto dienu, turpmāk tekstā Pasūtītāja līgumsoda nauda, ja Puses
nevienojas savādāk.
8.3. Izpildītāja vai Pasūtītāja līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu
segšanas pienākuma un šī Līguma noteikumu pildīšanas.
9. Nepārvarama vara
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja
šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas
pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi u.c., kuru rezultātā šī
līguma izpilde nav iespējama.
9.2. Ja iestājas nepārvarama vara, šī Līguma saistības, tajā skaitā Darbu izpildes
termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.
9.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim)
mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies
ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī Līguma
izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda grozījumus Līgumā vai darbu
izpildes grafikā, vai arī lauž šo Līgumu.
9.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk.
degvielas, elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija
valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski.
10. Līguma laušana
10.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā minētajos gadījumos, Pusei saskaņā ar
Līguma 8.1.punkta nosacījumiem rakstiski brīdinot otru Pusi:

