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LĪGUMS Nr. 02-04/2/16 

par aizsargbarjeru kanālmalā piegādi un uzstādīšanu  

 

Rīgā, 2016.gada 12.janvārī 

 

Rīgas pašvaldības akciju sabiedrība "Rīgas Centrāltirgus", vienotais reģistrācijas 

numurs 50003249741, tās valdes locekles Tatjanas Lukinas un valdes locekļa Valda Karnīša 

personā, kuri darbojas saskaņā ar Statūtiem un RPAS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 10.09.2015. 

lēmumu Nr. 02–1/372 (Prot. Nr. 38), turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIS S", vienotais reģistrācijas Nr. 40003315890, 

kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem darbojas tās valdes priekšsēdētājs Izrails Blūmenaus, 

turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS, no otras puses,  

kopā turpmāk sauktas Puses, ņemot vērā RPAS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 2015. gada 

29. decembra lēmumu Nr.02-1/508 par iepirkuma "Aizsargbarjeru kanālmalā piegāde un 

uzstādīšana" (Id. Nr. RCT 15-50-I) rezultātiem, noslēdza šāda satura līgumu (turpmāk- 

Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

1.1.  Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt aizsargbarjeras (turpmāk – 

Darbi), saskaņā ar Pielikumu Nr.1 "Tehniskā specifikācija" un Pielikumu Nr.2 "Finanšu 

piedāvājums", kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.2.  Darbu izpildes termiņš ir 50 (piecdesmit) darba dienas no Līguma abpusējas parakstīšanas 

dienas. 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1.  Kopējā Līguma summa par Darbu veikšanu ir EUR 16 843,44 (sešpadsmit tūkstoši astoņi 

simti četrdesmit trīs euro, 44 centi) bez PVN. Līguma summā ir iekļautas visas ar Darbu 

izpildi saistītās izmaksas. PVN tiek maksāts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai 

likmei. 

2.2. Pasūtītājs norēķinu par izpildītajiem Darbiem veic 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no 

Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas. 

2.3. Izpildītājs pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas iesniedz rēķinu 

RPAS "Rīgas Centrāltirgus" Administratīvajā nodaļā, 3.kab., Nēģu ielā 7, Rīgā. 

 

3. DARBU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam 

pieņemšanas – nodošanas aktu un uzstādīto iekārtu dokumentāciju.  

3.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda veikto Darbu atbilstību Līguma 

noteikumiem un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu vai iesniedz Izpildītājam motivētu 

atteikumu pieņemt Darbus. Parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājs apstiprina 

veikto Darbu atbilstošu kvalitāti un apmēru. 

3.3. Motivēta atteikuma gadījumā Puses paraksta vienošanās protokolu, norādot Izpildītāja 

veiktajos Darbos konstatētās nepilnības, defektus un to novēršanas termiņu. 

3.4. Motivēta atteikuma gadījumā par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kad 

Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas atkārtoti iesniedzis Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas 

aktu. 

3.5. Izpildītājs pieņemšanas – nodošanas aktu iesniedz RPAS "Rīgas Centrāltirgus" 

Administratīvajā nodaļā, 3.kab., Nēģu ielā 7, Rīgā. 

 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Izpildītājs apņemas: 

4.1.1.veikt Darbus kvalitatīvi, noteiktajos termiņos, ievērojot LR normatīvo aktu, materiālu 
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ražotāju tehnisko noteikumu un vispārpieņemto standartu prasības un šo Līgumu; 

4.1.2.nodrošināt, lai, veicot Darbus, tiktu ievērotas LR normatīvajos aktos noteiktās darba 

drošības, drošības tehnikas, darba aizsardzības, sanitārās normas, tādējādi Izpildītājs 

patstāvīgi sedz visus zaudējumus, kas rodas šo normu neievērošanas gadījumā; 

4.1.3.veikt Darbus ar saviem instrumentiem, iekārtām, mehānismiem, transportu un izmantojot 

kvalificētus darbiniekus; 

4.1.4.nodrošināt, ka Darbu izpildē tiks piesaistīts sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves 

darbu vadīšanā Konstantin Bereza; 

4.1.5.Darba izpildei iegādāties un izmantot tikai kvalitatīvus un sertificētus materiālus, izņemot 

gadījumus, kad dotajiem materiāliem esošie normatīvie akti neprasa obligātu 

sertificēšanu; 

4.1.6.iespējami ātri, ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā novērst trūkumus vai nepilnības, ja tādi 

radušies Darbu izpildes gaitā. Trūkumus vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas 

dēļ, tas novērš par saviem līdzekļiem; 

4.1.7.veikt uzstādīto iekārtu garantijas remontu Līguma 6. nodaļā noteiktajā kārtībā. 

4.2. Izpildītājs nav atbildīgs par darbu izpildes termiņa nokavējumu, ja šāds nokavējums ir 

radies Pasūtītāja vainas dēļ. 

4.3. Pasūtītājs apņemas: 

4.3.1. norēķināties ar Izpildītāju Līguma 2.punktā noteiktajā termiņā un kārtībā; 

4.3.2. pieņemt Darbus, ja tie ir izpildīti atbilstoši Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Izpildītājs garantē, ka Darbus veiks rūpīgi un profesionāli. Izpildītājs apņemas novērst 

jebkuru neatbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, ja par to ir vainojams Izpildītājs. 

5.2.  Par Līguma 1.2. un 3.3. punktā noteiktā termiņa neievērošanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas (bez PVN) par 

katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās 

Līguma summas (bez PVN). Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no tā saistību 

pilnīgas izpildes. 

5.3. Par Līguma 3.1. punktā noteiktā termiņa neievērošanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma summas (bez 

PVN) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

kopējās Līguma summas (bez PVN). Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no tā 

saistību pilnīgas izpildes. 

5.4. Par Līguma 2.2. punktā noteiktā termiņa neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas (bez PVN) par 

katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās 

Līguma summas (bez PVN).  

5.5. Par Līguma 3.2. punktā noteiktā termiņa neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma summas (bez 

PVN) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

kopējās Līguma summas (bez PVN).  
5.6. Puses maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas (bez PVN), ja 

Līgums tiek lauzts atbilstoši Līguma 5.8. punktā minētajiem nosacījumiem. 
5.7. Puses Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Pusēm par to rakstveidā vienojoties.  
5.8. Puses var vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski informējot otru Pusi 15 (piecpadsmit) dienas 

iepriekš, gadījumos, ja attiecīgā Puse, pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas par Līgumā 

noteikto saistību neizpildi, 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas 

nav izpildījusi brīdinājumā minētās saistības.  

5.9. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. 
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5.10. Puse, kura pārkāpusi Līguma noteikumus un nodarījusi zaudējumus otrai Pusei, atlīdzina 

tos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 

6. GARANTIJA 

6.1. Veikto Darbu un iekārtu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas-

nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. 

6.2. Izpildītājs veic garantijas remontu par saviem līdzekļiem, termiņus rakstiski saskaņojot ar 

Pasūtītāju. 

6.3. Tehniskos strīdus, kas saistīti ar bojājuma fakta konstatēšanu, garantijas remonta 

nepieciešamību Puses risina pārrunu ceļā, ja 10 (desmit) darba dienu laikā Puses to nevar 

atrisināt, tad piesaista neatkarīgu ekspertu. Izdevumus ekspertīzes un darbu veikšanai sedz 

strīdā zaudējusī Puse. 

 
7. PAPILDUS NOTEIKUMI 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu 

savstarpējo saistību izpildei.  

7.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, pēc prasītāja izvēles tiks izšķirts saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem vispārējās jurisdikcijas tiesā. 

7.3. Pasūtītāja pārstāvis Līguma izpildē ir Iekšējās drošības daļas vadītājs Jānis Trubiņš, tālrunis 

67358157, e-pasts: janis.trubins@rct.lv.    

7.4. Izpildītāja pārstāvis Līguma izpildē ir Dmitrijs Ivanovs, tālrunis 27044657, e-pasts: 

Dmitry.Ivanov@biss.lv. 

7.5. Līgums uzrakstīts uz 6 (sešām) lapām, t.sk. pielikums Nr. 1 "Tehniskā specifikācija" uz 2 

(divām) lapām un pielikums Nr. 2 "Finanšu piedāvājums" uz 1 (vienas) lapas divos 

eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. 

 

8. PUŠU REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS 

RPAS "Rīgas Centrāltirgus" 

Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050 

Vienotais reģ.Nr.50003249741  

Banka: AS "Citadele banka" 

Konts: LV62 PARX 0001 1042 1040 5 

 

 

_____________________/T.Lukina/ 

 

 

____________________/V.Karnītis/ 

 

IZPILDĪTĀJS 

SIA "BIS S" 

Slokas iela 13a, Rīga, LV-1048 

Vienotais reģ.Nr. 40003315890 

Banka: AS "DnB banka" 

Konts:  LV35 RIKO 0002 9301 8197 4 

 

 

_________________________/I.Blūmenaus/ 
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