11. pielikums
atklāta konkursa “Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam”
nolikumam ID Nr. LNP 2016/06

L guma projekts
L gums Nr. _______
par iekārtu piegādi un uzstādīšanu Ludzas Tautas namam
Ludzā,

2016.gada ___.___________

Ludzas novada pašvald ba, reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16,
Ludzā, LV–5701, turpmāk saukts – PAS T T JS, tās _______________personā, kura
darbojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Ludzas novada pašvaldības Nolikuma pamata, no
vienas puses, un
________________<izvēlētā Pretendenta nosaukums> reģ. Nr. ___________, juridiskā
adrese: _______________________________, turpmāk saukts – IZPILD T JS, tās
____________ personā, kurš darbojas ____________pamata, no otras puses,
abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti PUSES,
pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības atkl ta konkursa “Apr kojuma ieg de un
uzst d šana Ludzas Tautas namam”, ID Nr. LNP 2016/06 (turpmāk tekstā arī – Atklāts
konkurss) rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. L guma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izpildīt Pasūtītāja darba uzdevumu – veikt
aprīkojuma (turpmāk tekstā arī – Iekārtas) iegādi un uzstādīšanu Ludzas Tautas namā un
garantijas saistību izpildi Ludzas Tautas namam, kas atrodas Stacijas ielā 41, Ludzā, Ludzas
novadā (turpmāk arī – Pasūtījums), saskaņā ar ________________ <izvēlētā Pretendenta
nosaukums> Finanšu piedāvājumu (1. pielikums) un atklāta konkursa Tehniskajām
specifikācijām (2. pielikums), bet Pasūtītājs apņemas pieņemt piegādātās un uzstādītās Iekārtas
un samaksāt par pasūtījuma kvalitatīvu un laicīgu izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem.
1.2. Iekārtu, kuru piegāde, montāža un uzstādīšana notiek izpildot pasūtījumu, jāatbilst
Tehniskajām specifikācijām, Tāmei, Izpildītāja Tehniskajam piedāvājumam un kvalitātes
sertifikātiem, kurus Izpildītājs pievienojis savam piedāvājumam, kā arī Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
1.3. Parakstot šo līgumu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Pasūtītāja prasībām
Iekārtu izveidošanai, Iekārtu specifikāciju, piegādes, uzstādīšanas noteikumiem un prasībām,
kas attiecināmi uz līgumā noteikto Iekārtu piegādi un Pasūtījuma izpildi un ir iekļāvis Līguma
kopējā summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un Iekārtu piegādi un
nodošanu īpašumā Pasūtītājam.
2. Pas t juma izpildes k rt ba un nodošana
2.1. Izpildītājs ar saviem līdzekļiem piegādā Iekārtas, uzstāda tās un veic to montāžu Ludzas
Tautas namam, kas atrodas Stacijas iel 41, Ludz , atbilstoši pasūtījumam un Tehniskajām
specifikācijām.
2.2. Pasūtījums jāizpilda un jānodod Pasūtītājam ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laik no
Līguma parakstīšanas brīža.
2.3. Pasūtījums ir izpildīts un Iekārtas uzskatāmas par piegādātām, uzstādītām, noregulētām
un nodotām Pasūtītājam, ar brīdī, kad ir parakstīts pasūtījuma izpildes Pieņemšanas –
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nodošanas akts, kuru parakstījušas abas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Pirms šajā Līguma
punktā minētā akta parakstīšanas Pušu pārstāvji pārliecinās par iekārtu darbību pilnā apjomā
atbilstoši Līgumam un iekārtu tehniskajai specifikācijai.
2.4. Ja piegādātās Iekārtas un izpildītais pasūtījums neatbilst Līgumā un tā pielikumos
noteiktajām prasībām un/vai Tehniskajām specifikācijām, Iekārta ir bojāta vai arī neatbilst
ražotājfirmas noteiktajai kvalitātei un/vai standartiem, tad Iekārtas un pasūtījuma izpildes
pieņemšana – nodošana pārtraucama un Izpildītājs visas nepilnības un defektus par Iekārtu
un/vai tās montāžu uz sava rēķina 24 (divdesmit četri) stundu laik no Pasūtītāja rakstiskas
pretenzijas saņemšanas dienas, apmaina pret citu, visiem parametriem atbilstošu Iekārtu vai
novērš montāžas darbu defektus. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto
kavējuma naudu par Līgumā noteiktā Iekārtas piegādes un montāžas termiņa kavējumu. Šī
Līguma punkta daļa par kavējuma naudu netiek piemērota, ja Izpildītājs Iekārtu ir piegādājis un
uzstādījis pirms Līguma 2.2. punktā noteiktā termiņa un attiecīgi bojātu vai neatbilstošu Iekārtu
pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas samainījis pret visiem nosacījumiem atbilstošu
Iekārtu pirms Līguma 2.2. punktā noteiktā termiņa iztecēšanas.
2.5. Iekārta pāriet Pasūtītāja valdījumā ar brīdi, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir
parakstījuši pasūtījuma izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu, bet Pasūtītāja īpašumā ar dienu,
kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam Līgumā noteikto Līguma summu. Atbildība par
Iekārtas saglabāšanu, viss risks, t.sk. nejaušības risks, pāriet Pasūtītājam ar pasūtījuma izpildes
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.
2.6. Nododot izpildīto pasūtījumu, Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam šādus dokumentus latviešu
valodā:
2.6.1. Izpildītāja parakstītu pasūtījuma izpildes nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos)
eksemplāros;
2.6.2. Iekārtu garantijas sertifikātus un garantijas noteikumus;
2.6.3. Iekārtas un aprīkojuma lietošanas (ekspluatācijas) noteikumus latviešu valodā.
3. L guma summa un norēķinu k rt ba
3.1. Līguma 2.1. punktā noteiktās pasūtījuma izpildes cena saskaņā ar Izpildītāja Finanšu
piedāvājumu Iepirkumam ir _____,___ EUR < summa vārdiem> , turpmāk tekstā – Līgumcena.
Atbilstoši likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” Līguma priekšmetā noteiktās
Iekārtas, tās piegādes un uzstādīšanas darbi, tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli.
Aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) uz Līguma noslēgšanas dienu ir _____
EUR <summa vārdiem> .
Līgumsumma kopā ar pievienotās vērtības nodokli ____ EUR < summa vārdiem> , turpmāk
tekstā – Līguma summa.
3.2. Līguma 3.1. punktā noteikto Līguma summu Pasūtītājs samaksās Izpildītājam ne vēlāk kā
30 (tr sdesmit) kalend ra dienu laikā skaitot no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir
parakstījuši pasūtījuma izpildes nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpildītājs iesniedzis
atbilstošu rēķinu. Samaksa tiek veikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu.
3.3. Pasūtītājs visus Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līguma
11. punktā norādīto bankas kontu vai arī bankas kontu, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā
rēķinā.
3.4. Visi maksājumi tiek veikti pēc tam, kad Pasūtītāja pārstāvis ir saņēmis pareizi sagatavotu
samaksas dokumentu. Izpildītāja Pasūtītājam iesniegtajā rēķinā ir jābūt norādītiem šādiem
Pasūtītāja (maksātāja) rekvizītiem:
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Pasūtītājs: Ludzas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000017453
Adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV–5701
Banka: __________, kods: ___________
Konts: LV________________________
3.5. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līgumam izpildītais pasūtījums netiek pieņemts un
apmaksāts līdz defektu novēršanai un izpildes pieņemšanai.
3.6. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir
iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi
izpildei.
3.7. Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina un garantē, ka pilnībā ir iepazinies ar objektu,
noteikumiem, prasībām, kas attiecināmi uz Līguma priekšmetā minēto Iekārtu piegādi,
pārdošanu, montāžu un regulēšanu darba režīmā, un ir iekļāvis Līguma summā visas izmaksas,
kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un Līguma noteikumu izpildi.
4. Pušu pien kumi un ties bas
4.1. Izpildītājs apņemas:
4.1.1. Pārdot, piegādāt, uzstādīt un noregulēt Iekārtas Ludzas Tautas namam, Stacijas ielā
41, Ludzā, šajā Līgumā noteiktajā termiņā. Izpildītājs Iekārtas piegādā ar savu
transportu. Iekārtu piegādes, uzstādīšanas un regulēšanas izmaksas ir iekļautas
Līguma 3.1. punktā noteiktajā Līguma summā.
4.1.2. Izpildītājs savā vārdā apdrošina savu civiltiesisko atbild bu Līguma summas apmērā
un iesniedz apdrošināšanas polises kopiju Pasūtītājam pirms piegādes veikšanas.
Līgumā noteiktos Iekārtu montāžas darbus Izpildītājs nedrīkst uzsākt un veikt bez
šajā līgumā noteiktās apdrošināšanas. Gadījumā ja Izpildītāja darbības vai
bezdarbības rezultātā, veicot līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu
un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja
pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz
Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus radītos
zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava
rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu.
4.1.3. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājam jāiesniedz
Pasūtītājam Līguma saistību (izpildes) nodrošinājums, kas sastāda 5% (pieci
procenti) no Līgumcenas (bez PVN). Galvojumam ir jābūt spēkā līdz pieņemšanas –
nodošanas akta parakstīšanas dienas. Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu:
4.1.3.1. ja Izpildītājs neizpilda darbus Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;
4.1.3.2. ja Izpildītājs lauž Līgumu pirms tā termiņa notecējuma;
4.1.3.3. ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu
laikā.
4.1.4. Līguma 5.1. punktā noteiktajā garantijas termiņā, saņemot Pasūtītāja pretenziju
un/vai paziņojumu par Iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, par saviem
līdzekļiem novērst tos Līgumā noteiktajos termiņos.
4.1.5. Izpildītājs veic Iekārtu regulēšanu un testēšanu darba režīmā Iekārtu nodošanas dienā
un nodod to Pasūtītājam pilnīgā darba režīmā.
4.1.6. Izpildītājs nodrošina apmācības Pasūtītāja nozīmētam personālam, atbilstoši savam
tehniskam piedāvājumam un specifikācijai.
4.1.7. Izpildītājs tam Līgumā noteikto saistību izpildi nav tiesīgs nodot trešajām personām.
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4.2. Pasūtītājs apņemas:
4.2.1. Pieņemt Izpildītāja piegādāto Iekārtu atbilstoši Līguma nosacījumiem, ja piegādātās
Iekārtas un to montāžās darbi atbilst visām Līguma un tā pielikumu prasībām;
4.2.2. Veikt Līgumā noteikto samaksu Līgumā noteiktajā apmērā, kārtībā un termiņos, ja
Izpildītājs ir izpildījis visas savas saistības, kas noteiktas Līgumā.
5. Iek rtu garantijas termiņš un apkalpošana
5.1. No pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža sākas Iekārtu garantijas
apkalpošanas termiņš, kas atbilstoši Izpildītāja Tehniskajam piedāvājumam iepirkumam ir 36
(tr sdesmit seši) mēneši no Līguma 2.3. punktā minētā pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas brīža.
5.2. Izpildītājs garantē Iekārtu un aprīkojuma atbilstību tās izgatavotāja noteiktajiem
standartiem un tehniskajiem radītājiem.
5.3. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja speciālistu piekļūšanu Iekārtām un aprīkojumam
Pasūtītāja darba laikā, citus tehniskās apkalpes veikšanai un saistību pilnvērtīgai izpildei
nepieciešamos resursus (piem., elektroenerģijas padevi) Pušu iepriekš savstarpēji saskaņotā
laikā.
5.4. Pasūtītājam jāievēro Iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas noteikumi.
5.5. Garantijas noteikumu ietvaros Pasūtītājs var pieteikt prasījumus par Iekārtu kvalitāti
Izpildītājam darba dienās tā darba laika ietvaros, izmantojot sekojošus sakaru līdzekļus: tel.
___________; e-pastu: ____________@________.
5.6. Pasūtītājam ir tiesības Līguma 5.1. punktā noteiktajā Iekārtas un montāžas darbu
garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Iekārtas kvalitāti un/vai apslēptiem
defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Pasūtījumu, kurus Izpildītājs novērš uz
sava rēķina un ar saviem materiāliem, ierodoties 24 (divdesmit četru) stundu laikā no
Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
5.7. Ja nav iespējams problēmu atrisināt telefoniski, pēc konstatēta trūkuma pieteikšanas
Līguma 5.6. punktā noteiktajā termiņā ierodas Izpildītāja pārstāvis un veic tās remontu, vai,
nepieciešamības gadījumā, nekvalitatīvās Iekārtas, par saviem līdzekļiem, nogādā Izpildītāja
servisa centrā. Ja nav iespējams novērst iekārtas trūkumu nekavējoties, tad Izpildītājs 24
(divdesmit četru) stundu laikā nodrošina bojātās iekārtas aizvietošanu ar analogu iekārtu.
5.8. Ja, veicot Iekārtas vai aprīkojuma garantijas remontu, 15 (piecpadsmit) dienu laikā nav
iespējams novērst to trūkumus vai bojājumus, Izpildītājam ir pienākums bez atlīdzības nodot
Pasūtītāja īpašumā un uzmontēt bojātās Iekārtas vietā līdzvērtīgu jaunu Iekārtu.
6.

Pušu atbild ba

6.1. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu
radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.
6.2. Samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksās Izpildītājam līgumsodu 0,1%
apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
6.3. Iekārtas piegādes un uzstādīšanas termiņa, kas noteikts Līguma 3.2. punktā, kavējuma
gadījumā Izpildītājs maksās Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līgumcenas par katru
nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
6.4. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Līguma 5.6., 5.7., vai 5.8. punktos noteiktos termiņus, tad tas
maksā Pasūtītājam līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro 00 centi) par katru
kavēto dienu.
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6.5. Līguma pirmstermiņa laušanas gadījumā, ja tas tiek lauzts Līguma 7.3.1.- 7.3.2.
apakšpunktos minētajos gadījumos, Izpildītājs apņemas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā
no Līguma laušanas brīža samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no
Līgumcenas, kā arī atlīdzināt Pasūtītājam visus radušos tiešos zaudējumus, kas saistīti ar
Līguma laušanu pirms termiņa.
6.6. Izpildītājs atbild par visu pasūtījuma izpildes vietā veicamo Darbu drošību.
6.7. Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Pusēm ir jānomaksā 3 (tr s) darbdienu laikā,
skaitot no dienas, kad Puse, kurai jāmaksā līgumsods, ir saņēmusi rēķinu par noteikto
līgumsodu. Pasūtītājam ir tiesības vienpersoniski normatīvajos aktos noteiktajā ieskaita kārtībā
samazināt Izpildītājam maksājamo līguma summu tādā apmērā, kāda ir Izpildītājam līguma
ietvaros aprēķinātā līgumsoda summa. Pasūtītājs ir tiesīgs, un Izpildītājs tam piekrīt, no
Izpildītāja pienākošos līgumsoda summu bezstrīdus kārtībā ieturēt no jebkura maksājuma, kas
Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Izpildītājam. Zaudējumu segšanā maksājumu vispirms
ieskaita vēl nenomaksātos procentos, pēc tam kapitāla dzēšanai un tikai pēc tam līgumsoda
dzēšanai.
6.8. Jebkura no Pusēm atlīdzina otrai Pusei zaudējumus, kas radušies sakarā ar Līgumā noteiktu
vienas Puses saistību pārkāpumu, nepienācīgu izpildi vai neizpildi. Puses vienojas, ka jebkurā
gadījumā Līguma izpildes laikā radītā atrautā (negūtā) peļņa nevienam no Pusēm netiek
atlīdzināta, kā arī samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu
summās.
7. L guma izbeigšanas k rt ba
7.1. Līgums var tikt lauzts vai izbeigts Pusēm savstarpēji vienojoties vai vienpusēji šajā
Līgumā noteiktajā kārtībā.
7.2. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu gadījumos, ja Pasūtītājs neveic līgumā
noteiktos maksājumus un maksājumu kavējums sasniedz 10% (desmit procenti) no
Līgumcenas.
7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu gadījumos, ja:
7.3.1. Pasūtījuma izpilde tiek kavēta vairāk nekā par 30 (tr sdesmit) kalend ra dien m;
7.3.2. Iekārtu montāžas darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti
Līgumam un normatīvajiem aktiem neatbilstošā kvalitātē, tiek izpildīti ar
Tehniskajām specifikācijām neatbilstošiem materiāliem un/vai tiek konstatēti citi
būtiski Līguma noteikumu pārkāpumi vai piegādāta neatbilstoša Iekārta, ja tas
konstatēts ar Pušu pieaicināta nozares speciālista atbilstošu slēdzienu;
7.3.3. u.c. gadījumos.
7.3.4. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu
iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas procesa ierosināšana).
7.4. Ja līgums tiek lauzts pirms visa Pasūtījuma izpildes, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc
Pasūtījuma izpildi, par ko tiek sastādīts nodošanas – pieņemšanas akts, kuru paraksta Puses vai
to pilnvaroti pārstāvji, atstāj darba izpildes vietu drošībā un kārtībā.
7.5. Izpildītājs Līguma laušanas gadījumā, ja Pasūtītājs izmanto savas tiesības to lauzt
vienpusēji, 15 (piecpadsmit) kalend ra dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas
dienas par līguma laušanu, samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar šī Līguma 6.5. punkta
noteikumiem.
7.6. Ja kāda no Pusēm izmantos Līgumā noteikto tiesību lauzt Līgumu vienpusēji, tā ar
ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kuras saņemšanu ir apstiprinājusi otrā Puse, brīdina
vainīgo Pusi par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu gadījumā, ja netiks novērsti Līguma
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pārkāpumi. Ja vainīgā Puse 5 (piecu) darba dienu laikā nenovērš pārkāpumu, tad Līguma
laušanas ierosinātājam ir tiesības lauzt līgumu atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai. Līgums
tiek uzskatīts par lauztu nākamajā dienā pēc pārkāpuma novēršanai dotā termiņa notecējuma.
Gadījumā, ja līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā līguma saistību
nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir
vainojama līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar līguma
laušanu.
8. Nep rvaramas varas apst kļi
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildīšanu, ja tas notika
nepārvaramās varas apstākļu iestāšanas rezultātā.
8.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, katrai no Pusēm ir pienākums nekavējoties
paziņot par to rakstiski otrai Pusei ne vēlāk kā 3 (tr s) darba dienu laikā. Rakstiskajā
paziņojumā jānorāda nepārvaramas varas apstākļu raksturs. Pēc paziņojuma nosūtīšanas pusēm
pārrunu ceļa nosaka turpmāku Līguma izpildes kārtību.
8.3. Ja nepārvaramās varas apstākļi ir spēkā ilgāk par trīs mēnešiem un Pusēm šajā laikā
neizdodas panākt vienošanos par turpmāku Līguma izpildes kārtību, katrai no Pusēm ir tiesības
vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrajai Pusei 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
9. Piemērojamais likums un str du izšķiršanas k rt ba
9.1. Līgums sastādīts, un tam piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.
9.2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek,
atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, tās protokolējot, ja nepieciešams, papildinot vai grozot
Līguma tekstu.
9.3. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (tr sdesmit) kalend ra
dienu laikā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10. Citi noteikumi
10.1. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme. Līgums ir saistošs
Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības
un pienākumus.
10.2. Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un
veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi,
tā mērķa sasniegšanu un Pušu tiesību realizēšanu.
10.3. Līgumu Puses var papildināt vai grozīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savstarpēji
vienojoties. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta
Pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
10.4. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījuši Pušu pārstāvji. Līgums ir spēkā līdz
brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas
vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā
ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.
10.5. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem
un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā
vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa
nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina
savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalend ra
dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda
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no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līguma 11. punktā norādīto
adresi, ja vien Puse nav iepriekš norādījusi savādāk.
10.6. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir __________________, tel. _____________; e-pasts:
_________________________, kas Pasūtītāja vārdā uzrauga un kontrolē Līguma izpildi.
Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes nodrošināšanai ir ______________, tel.
_____________; e-pasts: __________________.
10.7. Izpildītāja iesniegtais piedāvājums Atklātam konkursam ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
10.8. Līgums sagatavotos un parakstīts 2 (divos) autentiskos eksemplāros latviešu valodā,
katrs uz ___ (____________) lapaspusēm Līguma pamatteksta. Vienu Līguma eksemplāru
glabā Pasūtītājs, viens tiek izsniegts Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks. Līguma ___ (____) pielikumi ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa.
11. Pušu rekviz ti un paraksti

Reģistrācijas
Nr.
Juridiskā
adrese
Banka
Bankas kods
Konts Nr.

Pas t t js
Ludzas novada pašvald ba
90000017453

Izpild t js

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas
novads, LV - 5701

Pušu paraksti:
___________________

________________
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