Līgums Nr. ___
par pakalpojumu sniegšanu
Rīgā

201___.gada ___. ________

________________________________________________________________________________,
turpmāk saukta "PASŪTĪTĀJS", tās____________________________________________ personā,
kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no vienas puses, un SIA "ALOVS" (reģ.Nr.40003772577),
turpmāk saukta "IZPILDĪTĀJS", tās valdes locekļa A.Ovsjaņņikova personā, kurš rīkojas saskaņā ar
Statūtiem no otras puses, noslēdza šo līgumu ar šādu saturu.
1. Līguma priekšmets
1.1. "PASŪTĪTĀJS" uzdod, un "IZPILDĪTĀJS" apņemas izpildīt sekojošos darbus:
- veikt darbus, saistītus ar apkures sistēmas komplektāciju, iegādi un montāžu pēc adreses:
________________________________________________________________________________
līdz_____________________ .
1.2. "IZPILDĪTĀJS" apņemas samaksāt "PASŪTĪTĀJAM" par sniegtiem pakalpojumiem saskaņā ar
p.2.
2. Pakalpojumu apmaksa un norēķinu kārtība
2.1. "PASŪTĪTĀJS" apmaksa avansu 100 % apmērā par materiāliem un aprīkojumu un 50 %
apmērā par darbiem (saskaņā ar "IZPILDĪTĀJA" sastādīto tāmi). Pēc vēlēšanas "PASŪTĪTĀJS" var
arī veikt nosacīto samaksu 100 % apmērā.
2.2. Galīgais norēķins veikts saskaņā ar "IZPILDĪTĀJA" rēķinu (vai PPR), ņemot vērā samaksāto
avansu, pēc izpildīto darbu nodošanas "PASŪTĪTAJAM".
2.3. "PASŪTĪTĀJS" var veikt pakalpojumu apmaksu skaidrā naudā var ar pārskaitījumu.
3. Pušu atbildība
3.1. "IZPILDĪTĀJS" ir atbildīgs par pakalpojumu sniegšanu, kā arī par līguma termiņu ievērošanu..
3.2. "PASŪTĪTĀJS" ir atbildīgs par "IZPILDĪTĀJA" pakalpojumu apmaksu, ka arī par līguma
termiņu un apmaksas kartību ievērošanu.
3.3. Apkures aprīkojuma garantijas remontu un bojātu mezglu maiņu "IZPILDĪTĀJS" veic par
saviem līdzekļiem 1 gada laikā no aprīkojuma uzstādīšanas datuma tikai gadījumos, ja aprīkojuma
uzstādīšanu veica "IZPILDĪTĀJA" darbinieki vai konstatētie bojājumi izveidojas ražotāja vainas dēļ.
3.4. Ja aprīkojums ir bojāts "PASŪTĪTĀJA" vainas dēļ, mezglu maiņa un remonts tiks veikts par
"PASŪTĪTĀJA" līdzekļiem, piemērojot pēc garantijas apkalpošanas pakalpojumu tarifus.
3.5. Pušu atbildību līguma izpildīšanā regulē Latvijas Republikas likumdošana un šā līguma
attiecīgie punkti.
4. Forsmažors (nepārvarama vara).
7.1. Puses nav atbildīgas par līgumā noteikto saistību neizpildīšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ:
dabas katastrofas (ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce utt.), sociālie konflikti (streiki, pilsoņu kari utt.), kā
arī jauno likumu ieviešana, kuri var padarīt sarežģītāku, ierobežot vai aizliegt dotā līguma darbību.
7.2. Puses pēc iespējas ātrāk informē viena otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Puses
savlaicīgu vienojas par līguma termiņa pagarināšanu vai līguma laušanu.
5. Konfidencialitāte
5.1. Puses apņemas turēt slepenībā dotā līguma esamību un saturu, kā arī jebkuru informāciju un
datus, kurus puses ir iesniegušas sakarā ar doto līgumu, neatklāt un neizpaust vispārējā veidā vai
daļēji faktus un informāciju kādai trešai pusei bez dotā līguma puses iepriekšējās piekrišanas.
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6. Strīdu izšķiršana
6.1. Strīdi, kas var rasties sakarā ar šā Līguma izpildi, tiek atrisināti pārrunu ceļā. Ja savstarpējas
vienošanas netiek sasniegtas - LR likumdošanā noteiktajā kartībā.
7. Līguma laušana
7.1. Pusēm ir tiesības lauzt Līgumu, paziņojot rakstiski par to.
7.2. Līguma pārtraukšanas gadījumā, apmaksu par "IZPILDĪTĀJA" pakalpojumiem un darbiem
"PASŪTĪTĀJS" izdara saskaņa ar "IZPILDĪTĀJA" iesniegto maksājuma pieprasījumu, kuram pievienots
vienpusējs akts par faktiski veikto pakalpojumu un darbu apjomu un to vērtību.
8. Līguma darbības laiks
8.1. Līgums noslēgts uz laiku no _______________ līdz ________________.
9. Garantijas
9.1 Iekārtas uzstādīšanas garantija ir 2 (divi) gadi no ekspluatācijā nodošanas brīža.
10. Pušu rekvizīti
"IZPILDĪTĀJS"
SIA "ALOVS ", reģ. Nr. LV 40003772577
Kārsavas 13-1, Rīga, LV-1082 nor. konts
LV10HABA0551034343172 AS Swedbank
(HABA LV22)
"PASŪTĪTĀJS"
__________________________________________reģ. Nr./p.k. _______________________________
________________________________________________________________________________
nor. konts __________________________________________________________________________
__________________________________________________(kods___________________)
Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie "IZPILDĪTĀJA", otrs pie "PASŪTĪTĀJA". Līguma abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
10. Pušu paraksti
"IZPILDĪTĀJS"
SIA "ALOVS" valdes loceklis

______________________
A.Ovsjaņņikovs

z.v.

"PASŪTĪTĀJS"
______________________________ _______________________________

z.v.

"Apkures sistēmas "GALAN" montāžas darbu kvalitātei pretenziju nav. Ar apkures sistēmas
ekspluatācijas noteikumiem iepazinos."

______________________ ______________________ _____________ ______________
paraksts

paraksta atšifrējums
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vieta

datums

