LĪGUMS Nr. _______
___________
Vārds, uzvārds, ____________________________________
personas kods_______________________
Adrese:
Pilsēta/pagasts: Kārsavas novads ________________
pagasts ____________________________________
Iela/mājas nosaukums,
dzīvokļa Nr.___________________________
Pasta indekss LV – 57____,
tālrunis____________________,
(turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses
noslēdz sekojoša satura līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzkrāj atkritumus speciāli marķētos Izpildītāja
pārdotos atkritumu maisos (turpmāk – atkritumi), kuri pēc
savākšanas kļūst par Izpildītāja īpašumu.
1.2. Izpildītājs apņemas izvest cietos sadzīves atkritumus, iepakotos
speciāli marķētos atkritumu maisos, no Pasūtītāja objekta
_______________________________________________
1.3. Izpildītājs šī Līguma ietvaros nepieņem no Pasūtītāja
atkritumus, kuri saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 302 „Noteikumi
par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus” tiek klasificēti kā bīstami atkritumi.
2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi.
2.1. Pasūtītājs apņemas iegādāties no Izpildītāja speciālos atkritumu
maisus un izmantot tos sadzīves atkritumu uzkrāšanai.
2.2. Pasūtītājs apņemas uzkrāt atkritumus speciālajos maisos un
nodot tos Izpildītājam, novietojot tos tikai ar Izpildītāju saskaņotā
vietā ___________________________________________________.
2.3. Pasūtītājs atbild par nodoto atkritumu kvalitāti un saturu.
Sadzīves atkritumiem, kurus Pasūtītājs nodod Izpildītājam,
savākšanas dienā jābūt speciālajos maisos un ar Izpildītāju saskaņotā
brīvi piebraucamā vietā. Pirms maisu nodošanas Pasūtītājs sazinās ar
Izpildītāju pa tālruni 64607673 vai sūta pieprasījumu uz e-pastu
sia.alaas@inbox.lv .
2.6. Pasūtītājam tā dzīves vietas, personu datu, uzvārda, vārda maiņas
gadījumā ir jāinformē Izpildītājs par jaunajiem rekvizītiem 10
(desmit) dienu laikā no to maiņas, pretējā gadījumā Izpildītājs nenes
atbildību par Pasūtītāja rekvizītu pareizību.
3. Izpildītāja tiesības un pienākumi.
3.1. Izpildītājs izved cietos sadzīves atkritumus, savstarpēji saskaņotā
termiņā, ne retāk kā noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos par
atkritumu apsaimniekošanu.
3.2. Ja Izpildītājas konstatē, ka atkritumi nav savākti atbilstoši šī
līguma 2.2. un 2.3. punktiem, Izpildītājam ir tiesības šos atkritumus
neizvest.
3.3. Izpildītājam ir tiesības bez saskaņošanas ar Pasūtītāju sniegt
informāciju par Pakalpojumiem pilnvarotām valsts un pašvaldības
institūcijām.
3.4. Ja Pasūtītājs neizpilda šī Līguma 2.1.punktu un/vai pārkāpj šī līguma 2.2.; 4.1.; 4.2. punktu prasības, Izpildītājam ir tiesības pārtraukt
atkritumu izvešanu, 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informējot par
to Pasūtītāju.
Pasūtītājs
__________________________________
(vārds, uzvārds)

_________________________________
(paraksts)

201__.gada ____.____________
SIA „ALAAS”,
reģistrācijas Nr. 42403013918,
adrese „Križevniki 2”, Križevņiki Ozolaines pagasts Rēzeknes
novads LV-4633, (turpmāk tekstā - Izpildītājs),
___________________________personā, kura rīkojas uz
______________________________________ pamata,
no otras puses

4. Maksāšanas kārtība un termiņi.
4.1. Pasūtītājs maksu par atkritumu izvešanu veic ar priekšapmaksu,
pamatojoties uz Izpildītāja noteikto cenu speciāli marķētiem
atkritumu maisiem, kas tiek aprēķināta saskaņā ar spēkā esošo
atkritumu apsaimniekošanas tarifu, kuru apstiprina pašvaldība,
saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu.
4.2. Maksu Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norēķinu kontu
kredītiestādē 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas
dienas vai maksājot skaidrā naudā.
4.3. Uz līguma slēgšanas dienu viena atkritumu maisa (ietilpība – 70
l) cena ir EUR 1,72, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Cena var
tikt mainīta, ja mainās atkritumu apsaimniekošanas tarifs.
5. Nepārvaramie apstākļi.
5.1. Puses tiek atbrīvotas no daļējas vai pilnīgas saistību izpildes, ja
šīs saistības nav iespējams izpildīt nepārvaramu apstākļu ietekmes rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst. Šajos gadījumos
Pusei nekavējoši ir jāinformē otra Puse par nepārvaramu apstākļu iestāšanos.
6. Līguma darbības laiks, grozīšana un izbeigšana.
6.1. Līgums stājas spēkā kada abas Puses ir parakstījušas līgumu un
ir spēkā līdz brīdim, kad spēku zaudē līgums, saskaņā ar kuru
Izpildītājs ir ieguvis tiesības sniegt sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumus attiecīgās pašvaldības teritorijā.
6.2. Līgumu izbeidz Pusēm savstarpēji vienojoties.
6.3. Līgumslēdzējpusei ir tiesības lauzt līgumu vienpusēji, informējot
par līguma laušanu otru Pusi 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
6.4. Jebkuri līguma grozījumi iegūst spēku, ja tie ir veikti rakstiski un
abu Līgumslēdzējpušu parakstīti, un tie kļūst par līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
7. Strīdu izskatīšana.
7.1.Līgumslēdzēju puses darīs visu, lai pārrunu ceļā atrisinātu
strīdīgos jautājumus, kas saistīti ar šī līguma izpildi un nosacījumiem.
7.2.Strīdu gadījumā lieta tiek izšķirta Latvijas Republikas
likumdošanā paredzētajā kārtībā.
Izpildītājs
SIA „ALAAS”
Reģ.Nr.42403013918
Križevņiki 2, Križevņiki,
Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads,
A/S Swedbank, konts LV55HABA0551034559157
A/S SEB banka, konts LV56UNLA0050019849244
Telefons -64607673, 20211337, fax.-64607645,
e-pasts: sia.alaas@inbox.lv
______________________

