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UZŅĒMUMA LĪGUMA PARAUGS
Nr. 1-16/xxxx
Rīgā

2018. gada 1.oktobrī.

Fiskālās disciplīnas padomes (reģ.nr.90010248231), juridiskā adrese: Smilšu
ielā 1, Rīgā, LV-1919), tās sekretāre Dace Kalsone, kura darbojas saskaņā ar
Fiskālās disciplīnas padomes 2015. gada 1. decembra "Fiskālās disciplīnas padomes
nolikums", turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un
<Pretendenta dati>, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un
katrs atsevišķi saukti par Puse(ēm), noslēdz šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
Puses vienojas, ka Izpildītājs nodrošina maināmo paklāju nomas pakalpojumu
sniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums), kas ir līguma
neatņemam sastāvdaļa.
2. Līgumcena, norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena ir … euro (ar pievienotās vērtības nodokli) mēnesī. Kopējā
līguma cena ir … euro (ar pievienotās vērtības nodokli).
2.2. Par šī līguma 1.punktā norādītā līguma priekšmeta pilnīgu un kvalitatīvu
izpildi reizi mēnesī Pasūtītājs aprēķina un samaksā Izpildītājam 2.1. apakšpunktā
norādīto līgumcenu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.
3. Līguma termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā 2018.gada 1.oktobrī.
3.2. Līguma 1.punktā norādītais līguma priekšmets ir jāīsteno nomas periodā:
no 2018. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim.
3.3. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.2.punktā minēto maksājumu veikšanas
termiņu, tas maksā līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% (nulle komats viens
procents) apmērā no termiņā nesamaksātās summas, saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto
rēķinu par līgums sodu. Pasūtītājam piemēroto līgumsodu summa nevar pārsniegt
10% (desmit procenti) no līgumā norādītās līgumcenas.
3.4. Par katru nokavēto pakalpojuma sniegšanas dienu (saskaņā ar laika
grafiku) sākot ar nākamo dienu no laika grafikā noteiktajiem termiņiem, Izpildītājs
maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā. Izpildītājam piemēroto
līgumsodu summa nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) no līgumā norādītās
līgumcenas.
3.5. Līgumā noteiktā līgumsoda nomaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību
izpildes un papildu zaudējumu atlīdzināšanas, ja tādi ir radušies Izpildītāja
prettiesiskas rīcības rezultātā un viņa vaina ir konstatēta un dokumentāli pierādīta.
4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Pasūtītāja pienākumi:
Veikt samaksu saskaņā ar līguma nosacījumiem.
4.2. Pasūtītāja tiesības:
Pieprasīt no Izpildītāja informāciju par līguma izpildes gaitu.
4.3. Izpildītāja pienākumi:
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4.3.1. Veikt līguma priekšmetu pilnā apjomā un līgumā paredzētajā termiņā
saskaņā ar spēkā esošajām tehniskajām normām.
4.4. Izpildītāja tiesības:
Saņemt samaksu par kvalitatīvu un pilnā apjomā veiktu līguma priekšmeta
izpildi saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.
5. Nepārvarama vara
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi,
ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru
darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus Puse nevarēja iepriekš ne paredzēt,
ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi:
stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, ugunsgrēks, epidēmijas, streiki, iekšējie
nemieri, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un
aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu
darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā
jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde,
un, pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru
izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības
apstiprinājumu un to raksturojumu.
6. Citi noteikumi
6.1. Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējās attiecības, kas nav noteiktas šajā
līgumā, nosaka Civillikums.
6.2. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos eksemplāros uz 2
lapām un vienu pielikumu uz 1 lapas, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem
līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
7. Pušu paraksti
Izpildītājs

Pasūtītājs
Fiskālās disciplīnas padome
Juridiskā adrese: Smilšu iela 1,
Rīga, LV-1919
Reģ.Nr.90010248231
Norēķinu iestāde: Valsts kase
Norēķinu konts:
LV74TREL213068400100B
Padomes sekretāre:
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Līgumam Nr.1-16/xxxx
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Maināmo paklāju nomas pakalpojumu sniegšana Fiskālās disciplīnas padomei
(turpmāk – Padome)
1. Pamatuzdevums
Darba pamatuzdevums ir nodrošināt maināmo paklāju nomas pakalpojumu sniegšanu
Padomes birojam, Rīgā, Smilšu ielā 1, 511.-513.telpās.
2. Apakšuzdevumi
2.1. Pasūtītājs nogādā paklājus līdz Padomes birojam.
2.2. 2 (divas) reizes mēnesī katru otro un pēdējo piektdienu no rīta līdz plkst. 8:00
būs nepieciešams atvest tīrus paklājus un paņemt iepriekšējos. Paklāju apmaiņa
notiks pie 1.punktā minētajām telpām gaitenī, t.i. Pasūtītājs atstāj iepriekšējā
vakarā lietotos un nākamā rītā Izpildītājs tos nomaina pret tīriem.
2.3. Paklāju apraksts: 4 (četri) maināmie paklāji:
2.3.1. Paklāju izmērs ir 85 x 110 cm;
2.3.2. Materiāls – neilons. Pretējā puse – no gumijas;
2.3.3. Krāsa – pelēks-brūns bez attēla.
2.4. Pasūtītājam jānodrošina ikmēneša pakalpojumu rēķina nosūtīšanu (līdz nākamā
mēneša 10. datumam) uz pasūtītāja elektroniskā pasta adresi info@fdp.gov.lv.

