5.pielikums
2015.gada 18.februāra
Līgumam Nr.2015/31

DEFEKTU AKTS
Rīga,

_____.gada ___. ________

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija valsts sekretāra
___________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2003.gada
29.aprīļa noteikumiem Nr.245 „Zemkopības ministrijas nolikums”, no vienas
puses, (turpmāk – Pasūtītājs), un
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” valdes
priekšsēdētāja _________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar
statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), bet abi kopā turpmāk saukti par Līdzējiem,
sastāda šo defektu aktu par 2015.gada __.februārī noslēgtā līguma Nr.
______________ (turpmāk – Līgums) izpildi:
1. Pasūtītājs ir saņēmis
_____________________.

šādu

Izpildītāja

veikto

daļu

Uzdevuma

2. Pasūtītājs pilnībā nav apmierināts ar Izpildītāja Uzdevuma daļas rezultātu
un norāda šādas galvenās neatbilstības Līguma noteikumiem:
Līguma
punkts

Līgumā un tā pielikumos noteiktais

Faktiskā neatbilstība
Līgumā noteiktajam

3. Līdzēji saskaņā ar Līguma _____. punktu vienojas, ka _____ darba dienu
laikā no šī defektu akta saņemšanas brīža Izpildītājam ir pienākums pilnībā
pārstrādāt Uzdevuma ________ daļu, nodrošinot kvalitatīvu Līgumā noteiktā
Uzdevuma daļas izpildi.
4. Pārstrādāto Uzdevuma _________ daļu Pasūtītājs izskata _____ darba
dienu laikā no saņemšanas brīža un pieņem lēmumu par Izpildītāja veiktā
Uzdevuma pieņemšanu vai noraidīšanu. Pēc lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs
_______ darba dienu laikā informē Izpildītāju par pieņemto lēmumu.
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5. Gadījumā, ja Pasūtītājs akceptē Izpildītāja atkārtoti izpildīto Uzdevumu
attiecībā
uz
______________
daļu,
Līdzēji
vienojas,
ka
Pasūtītājs_____________ darba dienu laikā pārskaitīs Izpildītājam Līgumā
norādītā finansējuma daļu par noteiktā Uzdevuma izpildi EUR _________.
6. Gadījumā, ja Pasūtītājs noraidīs Izpildītāja atkārtoti izpildīto Uzdevumu
attiecībā uz _______________ daļu, Līdzēji vienojas, ka Izpildītājs
__________ darba dienu laikā atmaksās Pasūtītajam saņemto samaksu EUR
________ apmērā par Uzdevuma ____ daļu, kā arī Pasūtītājs neveiks Līguma
summas daļas EUR ___________ samaksu Izpildītājam par visu Līgumā
noteiktā Uzdevuma izpildi.
7. Ja trūkumu novēršana nav iespējama un Izpildītājs neiesniedz pārstrādāto
Uzdevuma __________ daļu _________ darba dienu laikā:
7.1. Pasūtītājs saskaņā ar Līguma _______.punktu samazina finansējumu par
Uzdevumu, neveicot samaksu par Uzdevuma _________ daļu EUR
_________________.
7.2. Izpildītājs saskaņā ar Līguma ________.punktu ________ darba dienu
laikā no šī defektu akta parakstīšanas brīža atmaksā saņemto samaksu EUR
_______________ apmērā par Uzdevuma _________________ daļu.
7.3. Pasūtītājs neveic Līguma _________.punktā noteikto Līguma summas
EUR ______________ samaksu Izpildītājam par visu Līgumā noteiktā
Uzdevuma izpildi.
7.4. Defektu akts sastādīts uz _____ lapām 2 (divos) eksemplāros – katram
Līdzējam pa vienam eksemplāram un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pasūtītāja pārstāvis:
Lauku attīstības atbalsta
departamenta direktore

Izpildītāja pārstāvis:
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” valdes loceklis

___________________________

____________________________

L.Jansone

E.Linde
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