Līgums Nr.___________
par kanalizācijas tīklu skalošanas hidrodinamiskās iekārtas piegādi
(iepirkuma id.Nr.RŪ-2018/33)
Rīgā, 2018.gada ___.__________
SIA „Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas personā, kura
darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 2018.gada 24.oktobra lēmuma pamata (protokols Nr.
2.4.1/2018/74), turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alwark”, reģ.Nr.43603039779, tās valdes locekļa Jāņa Estas
personā, kurš darbojas uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alwark” statūtu pamata, turpmāk –
Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas Puses, atsevišķi – Puse, noslēdz šo līgumu, turpmāk
– Līgums, par sekojošo:
1. Līgumā lietotie termini
1.1. Piegāde – kanalizācijas tīklu skalošanas hidrodinamiskās iekārtas (turpmāk – Iekārta), kas
komplektēta uz automašīnas šasijas (turpmāk – Automašīnas šasija), saskaņā ar Līguma Pielikumā
Nr.1 pievienoto specifikāciju (turpmāk – Automašīna):
1.1.1. piegāde saskaņā ar DDP (Incoterms 2010) – Bauskas iela 209, Rīga, LV-1076, Latvija,
atbilstoši Līguma 3.2.punktam;
1.1.2. Automašīnas šasijas tehniskā apkope 3 (trīs) gadus vai līdz Automašīnas nobrauktiem 120 000
kilometriem (atkarībā no tā, kurš nosacījums iestāsies pirmais), skaitot no reģistrēšanas uz
Pasūtītāja vārda CSDD dienas;
1.1.3. Automašīnas šasijas remonta darbi 3 (trīs) gadus vai līdz Automašīnas nobrauktiem 120 000
kilometriem (atkarībā no tā, kurš nosacījums iestāsies pirmais), skaitot no reģistrēšanas uz
Pasūtītāja vārda CSDD dienas;
1.1.4. Iekārtas tehniskā apkope 2 (divus) gadus vai līdz Iekārtas nostrādātām 5 000 darba stundām
(atkarībā no tā, kurš nosacījums iestāsies pirmais), skaitot no reģistrēšanas uz Pasūtītāja vārda
CSDD dienas;
1.1.5. Iekārtas remonta darbi 2 (divus) gadus vai līdz Iekārtas nostrādātām 5 000 darba stundām
(atkarībā no tā, kurš nosacījums iestāsies pirmais), skaitot no reģistrēšanas uz Pasūtītāja vārda
CSDD dienas.
1.2. Materiāli – Uzņēmēja Līguma izpildē izmantotie materiāli, iekārtas un izejvielas.
1.3. Līguma summa – Uzņēmēja atlīdzība par Līguma izpildi, kas ietver visus Uzņēmēja Materiālu,
transporta, darba algu izdevumus, Pasūtītāja konsultēšanas izdevumus, kā arī visus citus iespējamos
izdevumus. Puses atzīst Līguma summu par atbilstošu Uzņēmēja izdevumiem un paredzamai peļņai.
1.4. Akts Nr.1 – Pušu pilnvaroto personu parakstīts Automašīnas šasijas un Iekārtas pieņemšanasnodošanas akts, kurā Puses ietver šādu informāciju:
1.4.1. Līguma numuru un datumu;
1.4.2. Automašīnas šasijas un Iekārtas nosaukumu un skaitu;
1.4.3. Automašīnas šasijas un Iekārtas piegādes datumu;
1.4.4. Norādi par to, vai Automašīnas šasija un Iekārta atbilst Līguma noteikumiem, un norādi par
konstatētajiem trūkumiem, ja tādi ir;
1.4.5. Akta Nr.1 parakstīšanas vietu un laiku.
1.5. Akts Nr.2 – Pušu pilnvaroto personu parakstīts akts par Automašīnas šasijas vai Iekārtas tehniskās
apkopes veikšanu Līguma 1.1.2. un 1.1.4.punktā noteiktajā laika periodā, kurā Puses ietver šādu
informāciju:
1.5.1. Līguma numuru un datumu;
1.5.2. Veikto darbu nosaukumu un apjomu;
1.5.3. Darbu izpildes datumu;
1.5.4. Norādi par to, vai veiktā Automašīnas šasijas vai Iekārtas tehniskā apkope atbilst Līguma
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noteikumiem, un norādi par konstatētajiem trūkumiem, ja tādi ir;
1.5.5. Akta Nr.2 parakstīšanas vietu un laiku.
1.6. Akts Nr.3 – Pušu pilnvaroto personu parakstīs akts par Automašīnas šasijas vai Iekārtas remonta
darbu veikšanu Līguma 1.1.3. un 1.1.5.punktā noteiktajā laika periodā, kurā Puses ietver šādu
informāciju:
1.6.1. Līguma numuru un datumu;
1.6.2. Veikto darbu nosaukumu un apjomu;
1.6.3. Remonta darbu izpildes datumu;
1.6.4. Norādi par to, vai veiktais Automašīnas šasijas vai Iekārtas remonts atbilst Līguma
noteikumiem, un norādi par konstatētajiem trūkumiem, ja tādi ir;
1.6.5. Akta Nr.3 parakstīšanas vietu un laiku.
1.7. Garantija – Uzņēmēja saistības Līgumā noteiktajā laika posmā novērst konstatētos trūkumus.
Uzņēmējs veic Garantijas saistību izpildi ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja
pieprasījuma saņemšanas dienas.
2. Līguma priekšmets
2.1. Uzņēmējs, saskaņā ar piedāvājumu atklātam konkursam ar id.Nr.RŪ-2018/33, veic Automašīnas
Piegādi Pasūtītājam un Pasūtītājs apņemas to pieņemt Līgumā noteiktajā kārtībā.
2.2. Uzņēmējs apņemas veikt Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā, atbilstoši atklātam konkursam ar
id.Nr.RŪ-2018/33 iesniegtajam piedāvājumam, kā arī sniegt Pasūtītājam konsultācijas Līguma
saistību izpildes procesā.
2.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam Līgumā noteiktajā kārtībā.
3. Līguma izpildes kārtība
3.1. Uzņēmējs apņemas sniegt Pasūtītājam pilnu informāciju par Piegādes gaitu un izpildīt Pasūtītāja
norādījumus Līguma izpildes procesā.
3.2. Pēc Automašīnas un Iekārtas piegādes saskaņā ar Līguma 1.1.1.punktu Uzņēmējs sagatavo un
Pasūtītājam iesniedz Aktu Nr.1 saskaņā ar Līguma 1.4.punktu. Pēc Akta Nr.1 abpusējas parakstīšanas
Uzņēmējs veic Automašīnas reģistrēšanu uz Pasūtītāja vārda CSDD, kā arī obligātās civiltiesiskās
apdrošināšanas polises iegādi uz 1 (vienu) gadu, skaitot no Automašīnas reģistrēšanas uz Pasūtītāja
vārda CSDD, kā arī iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina reģistrēšanu CSDD uz Pasūtītāja
vārda, tehnisko dokumentāciju, servisa grāmatiņas un OCTA polises. Par minēto dokumentu
saņemšanu Puses izdara atzīmi Aktā Nr.1. Abpusēji parakstīts Akts Nr.1 un Uzņēmēja iesniegtie
dokumenti ir pamats Līguma 4.1.1.punktā minētās Līguma summas daļas samaksai.
3.3. Par katru Automašīnas šasijas un Iekārtas tehnisko apkopi Līguma 1.1.2. un 1.1.4.punktā noteiktajā
laika periodā Uzņēmējs un Pasūtītājs sagatavo Aktu Nr.2 saskaņā ar Līguma 1.5.punktu. Abpusēji
parakstīts Akts Nr.2 ir pamats Līguma 4.1.2. vai 4.1.4.punktā minētās Līguma summas daļas
samaksai.
3.4. Par katru Automašīnas šasijas un Iekārtas Līguma 1.1.3. un 1.1.5.punktā noteiktajā laika periodā
veicamo remonta darbu apjomu Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas atsevišķi, sagatavojot Defektācijas
aktu, kurā norāda veicamo remonta darbu apjomu, kā arī rezerves daļu, materiālu un darbu
izcenojumus. Par Automašīnas šasijas un Iekārtas remonta darbu veikšanu Uzņēmējs un Pasūtītājs
sagatavo Aktu Nr.3 saskaņā ar Līguma 1.6.punktu. Abpusēji parakstīts Akts Nr.3 ir pamats Aktā Nr.3
norādītās summas samaksai.
3.5. Uzņēmējs garantē un apliecina, ka:
3.5.1. viņam ir visas tiesības veikt Automašīnas Piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem;
3.5.2. piegādātā Automašīna atbildīs Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494
”Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas
noteikumi” noteiktajām prasībām;
3.5.3. Pasūtītāja uzdevumā trešo personu veikta GPS iekārtas uzstādīšana Automašīnā neietekmēs
garantijas laiku un garantijas apjomu. Uzņēmējs ir tiesīgs norādīt samērīgus un atbilstošus GPS
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iekārtas uzstādīšanas noteikumus, kuri neierobežo Pasūtītāju GPS iekārtas uzstādītāja izvēlē.
4. Norēķinu kārtība
4.1. Puses vienojas, ka Līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) veido:
4.1.1. Automašīnas šasijas un Iekārtas piegādes cena saskaņā ar Līguma 1.1.1.punktu EUR
565 000,00 (pieci simti sešdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) atbilstoši Pielikumam Nr.2;
4.1.2. Automašīnas šasijas tehniskās apkopes saskaņā ar Līguma 1.1.2.punktu EUR 4 530,00 (četri
tūkstoši pieci simti trīsdesmit euro un 00 centi) atbilstoši Pielikumam Nr.2;
4.1.3. Automašīnas šasijas remonta darbu veikšana saskaņā ar Līguma 1.1.3.punktu EUR 47,00
(četrdesmit septiņi euro un 00 centi) par 1 (vienu) darba stundu un Defektācijas aktā norādītās
rezerves daļu un materiālu cenas atbilstoši Pielikumam Nr.2.
4.1.4. Iekārtas tehniskās apkopes saskaņā ar Līguma 1.1.4.punktu EUR 67 224,84 (sešdesmit septiņi
tūkstoši divi simti divdesmit četri euro un 84 centi) atbilstoši Pielikumam Nr.2;
4.1.5. Iekārtas remonta darbu veikšana saskaņā ar Līguma 1.1.5.punktu EUR 40,00 (četrdesmit euro
un 00 centi) par 1 (vienu) darba stundu un Defektācijas aktā norādītās rezerves daļu un
materiālu cenas atbilstoši Pielikumam Nr.2.
4.2. PVN tiek aprēķināts spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.3. Pasūtītājs veic Līguma summas samaksu pie nosacījuma, ka Uzņēmējs ir pilnā apjomā izpildījis
attiecīgos Līguma noteikumus, šādā kārtībā:
4.3.1. Līguma summas daļu 30 % (trīsdesmit procenti) apmērā no Līguma 4.1.1.punktā minētās
summas Pasūtītājs veic avansa veidā, ja Uzņēmējs ir pieprasījis avansa maksājumu, 15
(piecpadsmit) dienu laikā no Uzņēmēja rēķina un kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt
finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī,
ekspromisoriskas garantijas vai apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi atļauju sniegt
apdrošināšanas pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī,
ekspromisoriskas garantijas priekšapmaksas maksājuma summas apmērā, kuras teksts ir
iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju, saņemšanas. Garantijā jābūt nepārprotami norādītam, ka tai ir
piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu
garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication
No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas likumi.
Priekšapmaksas garantijai jābūt spēkā no tās izsniegšanas dienas līdz īsākajam no šādiem
termiņiem: 1) līdz Automašīnas piegādes dienai; 2) 15 (piecpadsmit) dienas pēc Līgumā
paredzētā Automašīnas piegādes termiņa beigām;
4.3.2. Atlikušo summas daļu 70 % (septiņdesmit procenti) apmērā no Līguma 4.1.1.punktā minētās
summas Pasūtītājs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Akta Nr.1 parakstīšanas dienas un
dokumentu iesniegšanas atbilstoši Līguma 3.2.punktam, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu;
4.3.3. Līguma summas daļu par attiecīgajā periodā veikto Automašīnas šasijas un/vai Iekārtas
tehnisko apkopi Pasūtītājs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Akta Nr.2 parakstīšanas
dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja rēķinu.
4.3.4. Līguma summu par attiecīgajā periodā veikto Automašīnas šasijas un/vai Iekārtas remontu
Pasūtītājs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Akta Nr.3 parakstīšanas dienas, pamatojoties
uz Uzņēmēja rēķinu. Uzņēmējs šādu remonta darbu izpildē izmantotajām rezerves daļām un
materiāliem piemēro atlaidi 15 % (piecpadsmit procenti) apmērā no rezerves daļu un materiālu
mazumtirdzniecības cenām.
4.4. Pasūtītājs veic Līguma summas samaksu ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinos norādīto bankas
kontu.
4.5. Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma 4.3.1. - 4.3.4.punktos minētos rēķinus vismaz 20 (divdesmit)
dienas pirms to apmaksas termiņa. Ja Uzņēmējs kavē šajā punktā norādīto rēķinu iesniegšanas
termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs no Uzņēmēja pieprasīt līgumsodu EUR 40,00 (četrdesmit euro un 00
centi) apmērā (bez PVN). Pasūtītājam ir tiesības šo līgumsoda summu ieturēt, veicot norēķinus ar
Uzņēmēju saskaņā ar Līgumu.
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5. Pušu saistības
5.1. Uzņēmēja saistības:
5.1.1. Uzņēmējs apņemas veikt Automašīnas piegādi Līgumā noteiktajā termiņā, kā arī Līgumā
noteiktajā laikā un vietā veikt kvalitatīvu Automašīnas šasijas un Iekārtas tehnisko apkopi un
remontu Līguma 1.1.2. - 1.1.5.punktā noteiktajā laika periodā.
5.1.2. Uzņēmējs ir atbildīgs par Automašīnas, tai skaitā Iekārtas atbilstību Eiropas Savienības spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām. Uzņēmējs uz sava rēķina nodrošina nepieciešamo
Automašīnas, tai skaitā Iekārtas sertifikāciju pēc Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.
5.1.3. Uzņēmējs apņemas nodrošināt tehniskajās apkopēs un remonta darbos izmantoto materiālu,
metožu, paņēmienu, kā arī darbu izpildē un pārraudzībā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas
atbilstību.
5.1.4. Uzņēmējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām
sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Uzņēmējs tajos vainojams.
5.2. Pasūtītāja saistības:
5.2.1. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Uzņēmējam pienācīgus apstākļus Līguma saistību izpildei.
5.2.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi nodrošināt Uzņēmēja saskaņā ar Līguma 1.1.punktu veiktās
Piegādes pieņemšanu.
5.2.3. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu, ievērojot Līguma 4.sadaļas noteikumus.
6. Strīdu risināšana un Pušu atbildība
6.1. Šis Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un citiem
normatīvajiem aktiem.
6.2. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no šī Līguma un/vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai
spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc uzaicinājuma par
sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts
tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.3. Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē Līgumā noteikto Automašīnas Piegādes termiņu, tas maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas par katru
nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības
šo līgumsoda summu ieturēt, veicot norēķinus ar Uzņēmēju saskaņā ar Līgumu.
6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes.
6.5. Attiecībā pret Pasūtītāju Uzņēmēja dalībnieku (personu apvienības dalībnieku), ja Uzņēmējs ir
personu apvienība, atbildība ir solidāra.
7. Līguma termiņš
7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un darbojas līdz tajā noteikto Pušu saistību
pilnīgai izpildei, ievērojot šādus termiņus:
7.1.1. Automašīnas Piegāde saskaņā ar Līguma 1.1.1.punktu tiek veikta ne ilgāk kā 200 (divi simti)
dienu laikā no Līguma spēkā stāšanas dienas;
7.1.2. Automašīnas šasijas un Iekārtas tehniskās apkopes un remonta darbi tiek veikti Līguma 1.1.2.
– 1.1.5.punktā noteiktajā laika periodā.
7.2. Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai lauzt to, savstarpēji vienojoties.
7.3. Gadījumā, ja Uzņēmējs nokavē Automašīnas šasijas un Iekārtas piegādes termiņu vairāk nekā 15
(piecpadsmit) dienas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt visu
iemaksāto summu nekavējošu atmaksu.
7.4. Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma, ja otra Puse ar likumu ir atzīta par maksātnespējīgu,
saņemts iesniegums no tiesas par otras Puses maksātnespēju vai citiem noteikumiem, kas rada šaubas
par otras Puses finansiālo stāvokli un iespējām izpildīt Līguma noteikumus.
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8. Garantijas noteikumi
8.1. Uzņēmējs garantē, ka piegādātā Automašīnas šasija un Iekārta pilnībā atbildīs Uzņēmēja
piedāvājumam atklātam konkursam ar id.Nr.RŪ-2018/33 un visu to spēkā esošo Eiropas Savienības
normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.
8.2. Ja Automašīnas, tai skaitā Iekārtas darbības laikā atklāsies, ka tās tehniskā specifikācija neatbilst
Uzņēmējam atklāta konkursa ar id.Nr.RŪ-2018/33 piedāvājumam, vai ir zemāka par to, Uzņēmējam
ir pienākums 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pārkāpuma atklāšanas nomainīt piegādāto Automašīnas
šasiju un/vai Iekārtu pret jaunu, Pasūtītāja prasībām atbilstošu.
8.3. Iekārtas garantijas laiks tiek noteikts 2 (divi) gadi vai līdz Iekārtas nostrādātām 5 000 darba stundām
(atkarībā no tā, kurš nosacījums iestāsies pirmais), skaitot no reģistrēšanas uz Pasūtītāja vārda CSDD
dienas.
8.4. Automašīnas šasijas garantijas laiks tiek noteikts 3 (trīs) gadi vai līdz Automašīnas nobrauktiem
120 000 kilometriem (atkarībā no tā, kurš nosacījums iestāsies pirmais), skaitot no reģistrēšanas uz
Pasūtītāja vārda CSDD dienas.
8.5. Garantijas laikā Uzņēmējs ir atbildīgs par katru Automašīnas un Iekārtas defektu, ja vien tas nav
radies Pasūtītāja nepareizas ekspluatācijas dēļ.
8.6. Garantijas laikā Uzņēmējs apņemas bez maksas veikt bojātās Automašīnas šasijas un Iekārtas
remontu 10 (desmit) dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, neradot ilgstošu dīkstāvi.
8.7. Ja Automašīnas šasijas un Iekārtas nomaiņa vai garantijas remonts netiek veikti vai netiek veikti
pienācīgi, Uzņēmējs maksā līgumsodu EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi) apmērā
par katru nokavēto dienu. Pasūtītājam ir tiesības šo līgumsoda summu ieturēt, veicot norēķinus ar
Uzņēmēju saskaņā ar Līgumu.
8.8. Uzņēmējs ir atbildīgs par piegādājamās Automašīnas un Iekārtas nejaušu, pilnīgu vai daļēju bojājumu
vai bojāšanas risku līdz Akta Nr.1 abpusējai parakstīšanai.
9. Nepārvaramā vara
9.1. Puses nenes atbildību par Līguma noteikumu kavējumu vai neizpildi, kas radusies karu, revolūcijas,
ugunsgrēku, plūdu, karantīnas ierobežojumu, valsts institūciju noteikto ierobežojumu un citu no
Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ. Nepārvarama vara neietver sevī preču ražotāju vai pārvadātāju rīcību.
9.2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā
paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.
10. Apakšlīgumi
10.1. Uzņēmējam atļauts slēgt līgumus par noteiktu Līguma izpildes daļu vienīgi ar Uzņēmēja
piedāvājumā atklātam konkursam ar Nr.RŪ-2018/33 norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma
darbības laikā Uzņēmējs Līguma izpildē var iesaistīt citus apakšuzņēmējus vienīgi ar Pasūtītāja
rakstveida piekrišanu.
10.2. Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veikto
darbu izpildes kvalitāti un Līguma noteikumu ievērošanu.
11. Citi noteikumi
11.1. Puses apņemas brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu vismaz 15
(piecpadsmit) dienas iepriekš.
11.2. Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums ir
saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.
11.3. Informācija, ko satur Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar Līgumu (par cenām, garantijām
un tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras
Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa
spēkā esošie Latvijas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma
par komercnoslēpumu saskaņā ar Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir
tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas
5

prettiesiska izpaušana.
11.4. Pasūtītāja kontaktpersonas Līguma izpildē, kuras ir pilnvarotas (katra atsevišķi) pildīt Līgumā
noteiktos kontaktpersonas pienākumus un pieņemt piegādāto Automašīnu, tai skaitā Iekārtu,
Uzņēmēja veiktos tehnisko apkopju un remonta darbus, saskaņot remonta darbu izmaksas, parakstot
attiecīgos Līgumā minētos aktus, ir [..].
11.5. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildes ietvaros ir [..].
11.6. Līgums ir sagatavots 2 (divos) eksemplāros uz 6 (sešām) lapaspusēm ar Pielikumu Nr.1 (Tehniskā
specifikācija) uz 17 (septiņpadsmit) lapaspusēm un Pielikumu Nr.2 (Izmaksas) uz 3 (trīs)
lapaspusēm, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
12. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs
SIA “Rīgas ūdens”
Reģ. Nr. 40103023035
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1,
Rīga, LV-1495

Nor. konts: LV68PARX0000833631125
AS “Citadele banka”
Kods PARXLV22

Uzņēmējs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alwark”
Reģ. Nr. 43603039779
Jurid. adrese: Apogu iela 5, Atpūta, Svētes pag.,
Jelgavas novads, LV-3008
Pasta adrese: “Zvārtes”, Mārupes novads, LV2167
Nor.konts: LV63HABA0551026142226
AS “Swedbank”
Kods: HABALV22

_____________________
Valdes priekšsēdētāja
Dagnija Kalniņa

_____________________
Valdes loceklis
Jānis Esta
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