UZŅĒMUMA LĪGUMS
Nr.1-16/656
Rīgā

2016. gada 22.aprīlī.

Fiskālās disciplīnas padomes (reģ.nr.90010248231, juridiskā adrese: Smilšu ielā 1, Rīgā,
LV-1919) sekretāre Dace Kalsone, kura darbojas saskaņā ar Fiskālās disciplīnas padomes
2015.gada 1.decembra "Fiskālās disciplīnas padomes nolikumu", turpmāk saukts Pasūtītājs, no
vienas puses, un
Akciju sabiedrības "Rīgas Taksometru parks" (reģ.nr.40003018875, juridiskā adrese:
Krišjāņa Valdemāra iela 51, Rīgā, LV-1010) valdes priekšsēdētājs Kaspars Muižnieks, kurš
darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs
atsevišķi saukti par Puse(ēm), noslēdz šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
Par mini-autobusa ar šoferi pakalpojumu darba komandējuma braucienam Rīga-Viļņa
2016.gada 2.-3.jūnijā saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums), kas ir līguma neatņemama
sastāvdaļa.
2. Līgumcena, norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena ir 462,00 EUR (četri simti sešdesmit divi 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 pēc
darba izpildes pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un iesniegšanas Pasūtītājam.
3. Līguma termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā 2016.gada 22.aprīlī.
3.2. Līguma 1.punktā norādītais līguma priekšmets ir jāizpilda līdz 2016.gada 3.jūnijam.
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:
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.

1

5. Citi noteikumi
5.1. Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējās attiecības, kas nav noteiktas šajā līgumā, nosaka
Civillikums.
5.2. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos eksemplāros uz 2 (divām) lapām
un vienu pielikumu uz 1 (vienas) lapas, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
6. Pušu paraksti
Izpildītājs:

Pasūtītājs:

AS "Rīgas Taksometru parks"
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 51,
Rīga, LV-1010
Reģ.Nr. 40003018875
PVN maks.kods:LV40003018875
Banka: AS Citadele banka
Norēķinu konts: LV51PARX0000007111018
Bankas kods: PARXLV22

Fiskālās disciplīnas padome
Juridiskā adrese: Smilšu iela 1
Rīga, LV-1919
Reģ.Nr. 90010248231
PVN maks.kods: 90010248231
Norēķinu iestāde: Valsts kase
Norēķinu konts: LV74TREL213068400100B
Iestādes kods: TRELLV22

AS "Rīgas Taksometru parks"
valdes priekšsēdētājs

Fiskālās disciplīnas padomes
sekretāre:

___________________
Kaspars Muižnieks

___________________
Dace Kalsone
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1.pielikums
pie līguma Nr.1-16/656
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
par 19-vietīgu mini-autobusu ar šoferi darba komandējuma braucienam
Rīga-Viļņa 2016.gada 2.-3.jūnijā
Autobuss izbrauc no Rīgas
Autobuss ierodas Viļņā
Autobuss izbrauc no Viļņas
Autobuss ierodas Rīgā

2016.gada 2.jūnijā plkst. 7:30
2016.gada 2.jūnijā plkst. 12:00
2016.gada 3.jūnijā plkst. 14:00
2016.gada 3.jūnijā plkst. 18:30

Pasūtītājs nodrošina šoferim naktsmītni.
Prasības mini-autobusam: gaisa kondicionieris, regulējami sēdekļi.
Mini-autobusa tehniskais stāvoklis:
1) ražotāja (marku): Mersedes Benz
2) izlaiduma gads: 2014.gads
3) nobraukumu (km): 36 000
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