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Standarta
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LĪGUMA NOTEIKUMI
A/S “BAO”, reģistrācijas numurs 40003320069, turpmāk tekstā saukta “BAO”, no vienas puses,
un “Klients”, juridiska vai fiziska persona, kuras rekvizīti norādīti šī līguma sevišķajos
noteikumos, bet kopā saukti „Puses”, noslēdz šo līgumu par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Klients uzdod, bet BAO apņemas šajā līgumā noteiktajā kārtībā sniegt Pasūtītājam bīstamo
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu turpmāk tekstā saukts – „Pakalpojums”.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. BAO Pakalpojumus Klientam sniedz, ievērojot likuma „Par piesārņojumu” un „Atkritumu

apsaimniekošanas likuma„ noteiktās prasības.
2.2. Šī līguma izpratnē par bīstamiem atkritumiem tiek uzskatīti atkritumi, kas klasificējami kā

bīstami atkritumi, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 302 no 19.04.2011 „Par atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
2.3. BAO veic bīstamo atkritumu savākšanu, transportēšanu, pagaidu uzglabāšanu specializētās

novietnēs atbilstoši vides aizsardzības normatīvajām prasībām, saskaņā ar atbilstošo vides
aizsardzības institūciju izdotajām atļaujām darbībām ar bīstamajiem atkritumiem.
2.4. BAO ir tiesības bez saskaņošanas ar Klientu sniegt informāciju pašvaldībai, reģionālajām

vides pārvaldēm un Nacionālajam Vides veselības centram par Klienta radīto bīstamo
atkritumu apjomu un apsaimniekošanas kārtību, kā to paredz Latvijas Republikas normatīvie
akti.
2.5. BAO apņemas pielikt visas pūles un savas tehniskās iespējas, lai sniegtu Klientam pilnvērtīgu

bīstamo atkritumu apsaimniekošanas Pakalpojumu
2.6. Bīstamie atkritumi kļūst par BAO īpašumu tikai tajā brīdī, kad tie tiek iekrauti BAO

nozīmētajā transporta līdzeklī. Atkritumi tiek transportēti tikai ar BAO pilnvarotu transportu
un tikai ar BAO saskaņotā tarā.
3. Maksājumi
3.1. Klientam visi maksājumi, kas izriet no šī līguma, saskaņā ar BAO piestādīto rēķinu. Ja rēķinā

nav minēta informācija par rēķina apmaksas termiņu, tad rēķins apmaksājams desmit (10)
darba dienu laikā no rēķina piestādīšanas datuma.
3.2. Par rēķina piestādīšanas datumu tiek uzskatīta diena, kad Klients ir saņēmis rēķinu no BAO.

Rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 7. (septītajā) dienā pēc nodošanas pasta iestādē.

3.3. Ja rēķins netiek savlaicīgi apmaksāts, tad BAO ir tiesības atteikties sniegt Pakalpojumu,

kamēr nav apmaksāti visi BAO piestādītie rēķini.
3.4. Rēķina apmaksas termiņa neievērošanas gadījumā BAO ir tiesības aprēķināt un Klients

piekrīt maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats vienu procentu) no neapmaksātās summas par
katru kavējuma dienu. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu
salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga, rēķini un
akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja
elektroniskā pasta adresi: sinta@osi.lv.
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4. Pasūtītāja tiesības
4.1. Visu neskaidrību gadījumos Klienta pretenzijas tiek izskatītas tikai tad, ja tās ir iesniegtas

rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas brīža.
4.2. Klienta pamatotu pretenziju gadījumā, ja BAO, veicot Pakalpojumu, nav rīkojies ar pienācīgu
rūpību, BAO var samazināt Klienta maksu par nekvalitatīviem Pakalpojumiem par 30 %
(trīsdesmit procentiem).
5. Abpusējas saistības
Abas Puses vienojas, ka saskaņā ar šī līguma noteikumiem:
5.1. neviena no Pusēm nedod otrai tiesības izmantot tās (vai jebkura tās Uzņēmuma) tirdzniecības

zīmes, tirdzniecības nosaukumus vai citus apzīmējumus jebkādā reklāmā vai publikācijā bez
otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;
5.2. Visa informācija, ar ko apmainās Puses, nav konfidenciāla. Ja kāda no Pusēm pieprasa otrai

Pusei konfidenciālas informācijas sniegšanu, tad pirms šādas informācijas izsniegšanas Puses
paraksta vienošanos par konfidencialitāti;
5.3. katra no Pusēm var sazināties ar otru ar elektronisko līdzekļu starpniecību, un šāda

sazināšanās tiek uzskatīta par izdarītu rakstiski;
5.4. katra no Pusēm dod otrai Pusei pienācīgu iespēju izpildīt saistību, pirms ceļ prasību, ka otra

Puse nav izpildījusi savas saistības;
5.5. Ja Pakalpojuma izpildes gaitā kļūst neiespējama tā savlaicīga izpilde no Pusēm neatkarīgu

iemeslu dēļ, rodas nepieciešamība veikt tādu darbu kāds nav paredzēts Līgumā, Puses var
vienoties par jauna Pakalpojuma apjoma un termiņa noteikšanu, noslēdzot papildu
vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5.6. neviena no Pusēm nav atbildīga par jebkuras saistības neizpildi nepārvaramas varas apstākļu

(force majeure) dēļ. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir dabas katastrofas, masu nemieri,
karadarbība, izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas bez alternatīvas padara
neiespējamu līguma izpildi un citi apstākļi, kas padara neiespējamu šī līguma izpildi.
6. Pasūtītāja citas saistības
6.1. Parakstot šo līgumu, Klients apliecina, ka ir iepazinies un pilnībā sapratis šī līguma

noteikumus, Klients apņemas tos pildīt.
6.2. Klients apņemas:
6.2.1. nodrošināt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu sava uzņēmuma teritorijā atbilstoši LR

normatīvo aktu noteiktajām prasībām un normām. Klients apņemas veikt bīstamo
atkritumu atsevišķu uzkrāšanu tā, lai nenotiktu to sajaukšanās ar piemaisījumiem;
6.2.2. nepiešķirt vai citādi nodot Klienta tiesības saskaņā ar šo Līgumu trešajām personām, kā

arī nenodot Klienta pienākumus vai tālāk nepārdot jebkuru BAO sniegto pakalpojumu
bez BAO iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;
6.2.3. plānojot jaunu tehnoloģisko procesu ieviešanu, konsultēties ar BAO, lai izvairītos no

iespējamām problēmām, kuras var izraisīt bīstamo atkritumu ķīmisku vai cita veida
nesavienojamību ar esošo bīstamo atkritumu apsaimniekošanas shēmu;
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6.2.4. nodrošināt BAO pietiekošu, brīvu un drošu piekļūšanu Klienta radītajiem bīstamajiem

atkritumiem, lai BAO varētu pildīt savus pienākumus.
7. Līguma stāšanās spēkā un izbeigšana
7.1. Līgums stājas spēkā no līguma parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

BAO Pakalpojumus Klientam atbilstoši šī līguma noteikumiem sniedz 36 (trīsdesmit sešus)
mēnešus no šī līguma parakstīšanas brīža, turpmāk tekstā saukts „Pakalpojumu sniegšanas
termiņš” vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai, kura ir EUR 41 999,99
(četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 99 centi) bez PVN, un
EUR 50 819,99 (piecdesmit tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit eiro un 99 centi) ar PVN.
7.2. Jebkurai no Pusēm ir tiesības pārtraukt šo līgumu pirms Pakalpojuma sniegšanas termiņa

beigām pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
7.3. Līguma 7.2.punktā norādītajā gadījumā ne vēlāk kā līdz līguma izbeigšanas dienai Klientam

ir pilnībā jāapmaksā visi BAO pamatoti piestādītie rēķini.
7.4. No šī līguma izrietošās tiesības un pienākumus BAO var nodot citai personai tikai pēc

rakstiskas saskaņošanas ar Klientu.
8. Strīdu izskatīšana
8.1. Visi strīdi, kas izriet no šī līguma, tiek risināti sarunu ceļā, bet ja risinājums nav panākts 30

(trīsdesmit) dienu laikā, tad jebkura no pusēm var griezties tiesā un tiesa strīdu izskata
Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
9. Citi noteikumi
9.1. Šī līguma sadaļu virsraksti izmantoti teksta labākai lasāmībai un nevar būt izmantojami šī

līguma iztulkošanai vai izskaidrošanai.
9.2. Šis līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām, un Pielikuma Nr.1, kas tiek parakstīts divos

eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek izsniegts BAO, bet otrs eksemplārs- Klientam.

BAO:

Klients:

____________________________

____________________________

Ainārs Dzerkals

Osvalds Pugovičs

AS „BAO”

APP Latvijas organiskās sintēzes institūts

Loģistikas direktors/prokūrists

Direktors
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Pielikums Nr. 1
pie 2017.gada 18.decembra līguma Nr. BAO/100/17 par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS PAR LATVIJAS ORGANISKĀS SINTĒZES
INSTITŪTA ĶĪMISKO ATKRITUMU SAVĀKŠANU UN UTILIZĀCIJU 2018.2020. GADĀ”
Nr.
p.
k.

1

Atkritumu
kods

20 01 13

2

07 07 03

3

16 05 06

4

15 02 02

5

06 04 04

6

18 01 06

Atkritumu
veids

Paredzamais
daudzums vienam
gadam
(balstoties uz
iepriekšējo gadu
datiem)

Halogēnus un
sēru nesaturošs
organisko
šķīdinātāju
maisījums

Vienības cena
(Piedāvātā cena par viena
kilograma atkritumu
savākšanu un utilizāciju)

9 000 kg

Halogēnus
un/vai sēru
saturošs
organisko
šķīdinātāju
maisījums
Laboratorijas
ķimikālijas,
iekaitot to
maisījumus (arī
ar izbeigušos
derīguma
termiņu)
Absorbenti,
filtru materiāli
(tai skaitā citur
neminēti eļļu
filtri).
Dzīvsudraba
savienojumu
atkritumi
Zāļu vielas,
medikamenti

5 000 kg

425 kg

300 kg

25 kg
170 kg

BAO:

Klients:

____________________________

____________________________

Ainārs Dzerkals

Osvalds Pugovičs

AS „BAO”

APP Latvijas organiskās sintēzes institūts

Loģistikas direktors/prokūrists

Direktors
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