PAKALPOJUMU LĪGUMS
Nr. 14-2018
Rīgā,

2018. gada 6. septembrī

Salaspils Romas Katoļu Draudze, reģistrācijas numurs: 90000470778 , juridiskā
adrese: Salaspils nov., Salaspils, Rīgas iela 26, Latvija ("Pasūtītājs"), kuru uz statūtu
pamata pārstāv tās, _______________________________________________________
amats, vards, uzvards

UN
SIA "AB Clausen Latvia", reģistrācijas numurs: 40203082016, juridiskā adrese:
Jelgavas iela 72, Rīga, Latvija ("Izpildītājs"), kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs
Artūrs Veiss,
Pasūtītājs un Izpildītājs turpmāk tekstā abi kopā saukti par "Puses", bet katrs atsevišķi
par "Puse",
NOSLĒDZ šādu līgumu ("Līgums"):
1. Līguma priekšmets
1.1.

Izpildītājs par atlīdzību apņemas veikt šī Līguma pielikumā Nr.1 norādītos
tehniskās izpētes darbus un konsultācijas un iesniegt Pasūtītājam minētajā
pielikumā norādīto dokumentāciju (nodevumus) ("Darbi").

1.2.

Par Darbu veikšanu Pasūtītājs apņemas Izpildītājam samaksāt EUR 3610,00
(trīs tūkstoši seši simti desmit euro, 00 centi) bez PVN 21%, ("Līgumcena")
plus PVN atbilstoši likumā noteiktajai likmei.

2. Izpildes procedūra
2.1.

Pasūtītāja rīcībā esošos Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus un
informāciju Pasūtītājs iesniegs Izpildītājam 3 darba dienu laikā no šī Līguma
parakstīšanas. Gadījumā, ja Darbu izpildes laikā Darbu veikšanai Izpildītājam
radīsies nepieciešamība pēc papildus informācijas vai dokumentiem, tad
Izpildītājs par to nekavējoties informēs Pasūtītāju. Šādā gadījumā Pasūtītājs
centīsies iesniegt Izpildītājam pieprasīto papildus informāciju un dokumentus.

2.2.

Puses apņemas sadarboties, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar dokumentu
parakstīšanu un iesniegšanu, komunicēšanu ar citām personām (tajā skaitā
fiziskām un juridiskām personām, iestādēm, organizācijām un institūcijām), lai
sekmētu šī Līguma izpildi.

2.3.

Izpildītājs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās licences, sertifikāti, atļaujas
un speciālisti Darbu veikšanai.

2.4.

Līguma izpildes termiņi un Līgumcenas izmaksas pa pozīcijām pievienoti
Līguma pielikumā Nr.1

3. Maksājumi
3.1.

Līgumcena ir pilnīga atlīdzība (samaksa) Izpildītājam par Darbu veikšanu un
šī Līguma izpildi. Līdz ar to Pasūtītājam nav pienākuma maksāt Izpildītājam
nekādus citus maksājumus saistībā ar šo Līgumu un tā izpildi. Darbi tiek uzsākti
15.10.2018. un pēc avansa maksājuma saņemšanas .

3.2.

Ja pēc Darbu dokumentācijas (daļas vai visas) nodošanas Pasūtītājam vai pēc
Līgumcenas (daļas vai visas) samaksas Izpildītājam atklāsies, ka Darbi nav
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veikti kvalitatīvi vai tiem ir trūkumi, tad Izpildītājs šādas nepilnības novērsīs uz
sava rēķina ne vēlāk kā 5 dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma.
3.3.
3.4.

Darbiem ir paredzēts avansa maksājums 50% apmērā.
Gala norēķins notiek 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tehniskās izpētes
atzinuma saņemšanas un apstiprināšanas. Ja 10 darba dienu laikā netiek sniegti
rakstiski komentāri par Darbu, tad tas tiek uzskatīts par pieņemtu.

4. Autortiesības
4.1.

Pasūtītājs, pēc līguma summas apmaksas, iegūst visas tiesības uz visu šī
Līguma izpildes rezultātā radīto un iegūto intelektuālo īpašumu, tajā skaitā
tiesības bez Izpildītāja piekrišanas brīvi izmantot, grozīt (mainīt), reproducēt un
citādi rīkoties ar Darbiem un to dokumentāciju.

4.2.

Izpildītājam nav tiesības bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstveida piekrišanas
izmainīt un pārstrādāt Darbus un to dokumentāciju, kā arī izmantot tos citos
objektos. Izpildītājam nav tiesību ne rādīt, ne nodot ne daļu, ne visu
dokumentāciju nekādā veidā nevienai trešajai personai.

4.3.

Parakstot šo līgumu Izpildītājs apstiprina, ka tas atsakās no nepieciešamības
minēt tā datus gadījumā, ja Pasūtītājs vai kāda trešā persona izplata vai publicē
daļu vai visu no izstrādātās dokumentācijas.

4.4.

Izpildītājs apzinās, ka visa dokumentācija un dati (tai skaitā digitāli), ko
Pasūtītājs nodod Izpildītājam šī līguma veikšanai pilnā mērā pieder Pasūtītājam
un Pasūtītājs pilnā mērā saglabā visas autora un mantiskās tiesības uz
izniegtajiem datiem un materiāliem, tai skaitā, bet ne tikai – ēku plānojumiem,
ēku apjoma modeļiem, mezgliem u.c. informāciju.

5. Atbildība
5.1.

Gadījumā, ja Pasūtītājs kavē Līgumcenas samaksu, tad Pasūtītājs maksās
Izpildītājam līgumsodu 1,5 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru
kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma samaksāt Līgumcenu.

5.2.

Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņus, tad Izpildītājs maksās
Pasūtītājam līgumsodu 1,5% apmērā no līguma ietvaros laikā neveikto Darbu
vērtības par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma veikt Darbus.

5.3.

Uz no Pusēm neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu, kuru iestāšanos Puses
nevarēja novērst ar saprātīgiem līdzekļiem un kuru iestāšanos tās neparedzēja
un nevarēja paredzēt, pastāvēšanas laiku Puses tiek atbrīvotas no atbildības (tajā
skaitā zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma) par savu ar Līgumu uzņemto
saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir iepriekš minētie apstākļi. Puses
centīsies novērst nepārvaramas varas apstākļu ietekmi un pēc tās izbeigšanās
turpinās ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildi. Līguma izpildes termiņi
pagarināmi par nepārvaramas varas apstākļu ietekmes laiku.

6. Termiņš
6.1.
6.2.

Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā
līdz Puses izpilda ar to uzņemtās saistības.
Izpildes termiņš, 10.12.2018., ja Darbu ir uzsākti līdz 30.10.2018.
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7. Citi noteikumi
7.1.

Izpildītājs apņemas neizpaust trešajām personām jebkādu ar šo Līgumu,
Pasūtītāju, Galveno Līgumu un Darbiem saistīto informāciju, izņemot ja tam
iepriekš rakstveidā piekritis Pasūtītājs.

7.2.

Visi Līguma grozījumi un pielikumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti
rakstiski un tos parakstījušas abas Puses.

7.3.

Visi strīdi un domstarpības, kas izriet no šī Līguma, tiek izšķirti Latvijas
Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.4.

Šis Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīt 2 eksemplāros. Katrai Pusei
tiek nodots viens Līguma eksemplārs.

8. Pielikumi
8.1.

Pielikums Nr.1 – Darbu apraksts ar to izpildes termiņiem un izmaksām

9. Pušu paraksti
9.1.

Pasūtītājs:
_________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

9.2.

Izpildītājs:
_________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts
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