Līgums Nr.5-42-5/2014/12
par zemes darbu, galdnieku darbu veikšanu un informācijas sagatavošanu projektā
„Akmens izziņas takas izveidi Ķoņu kalnā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. NNP 2014/03
Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā

2014.gada 18.martā

Naukšēnu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009115247, juridiskā adrese: “Pagasta nams”,
Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, tās domes priekšsēdētāja Jāņa ZUMENTA
personā, kurš rīkojas uz pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs,
no vienas puses, un
SIA „Sanat”, vienotais reģistrācijas Nr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxx, tās valdes locekļa Ivo Zālīte personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk
šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz
Naukšēnu novada pašvaldības veiktā iepirkuma „Akmens izziņas takas izveide Ķoņu kalnā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. NNP 2014/03, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums,
rezultātiem un iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
1.
Līguma priekšmets
1.1. Izpildītājs apņemas saskaņā ar Līguma nosacījumiem un iepirkuma „Akmens izziņas takas
izveide Ķoņu kalnā”, Iepirkuma identifikācijas Nr. NNP 2014/03, noteikumiem veikt
Pasūtītāja pasūtītos darbus (turpmāk tekstā Darbi).
1.2. Izpildītājs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru
vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.
2.
Līguma sastāvdaļas
2.1.
Šis Līgums sastāv no šādām daļām:
2.1.1. Līgums;
2.1.2. Pielikumi:
1) iepirkuma piedāvājuma kopija (konfidicionāla informācija);
2.2.

3.1.

Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp
dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām
tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 2.1. punktā.
3.
Līguma cena
Līguma cena par šī Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā
Izpildītājam, ir –
3.1.1.
Par zemes darbiem EUR 4160,00 (četri tūkstoši viens simts euro un 00
centi) un PVN 21 % EUR 873,60 (astoņi simti septiņdesmit trīs euro un 60 centi), kas
kopā sastāda EUR 5033,60 (pieci tūkstoši trīsdesmit trīs euro un 60 centi) atbilstoši
Tāmei (pielikums Nr.1).
3.1.2.
Par galdnieku darbiem EUR 3840.00 (trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit
euro un 00 centi) un PVN 21 % EUR 806,40 (astoņi simti seši euro un 40 centi), kas
kopā sastāda EUR 4646,40 (četri tūkstoši seši simti četrdesmit seši euro un 40 centi)
atbilstoši Tāmei (pielikums Nr.1).
3.1.3.
Par informācijas sagatavošanu EUR 1340.00 (viens tūkstotis trīs simti
četrdesmit euro un 00 centi) un PVN 21 % EUR 281,40 (divi simti astoņdesmit viens
euro un 40 centi), kas kopā sastāda EUR 1621,40 (viens tūkstotis seši simti divdesmit
viens euro un 40 centi) atbilstoši Tāmei (pielikums Nr.1).

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar
nosacījumu, ka Izpildītājs izpilda saistības.
Izpildītājs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas
nepieciešami pilnīgai paredzēto darbu veikšanai.
Tāmē noteiktās darbu vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas
izmaiņām, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti
jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz
izpildāmajiem darbiem.
Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Izpildītāja
pienākums.
4.
Darbu izpildes noteikumi
Darbi ir jāveic saskaņā ar iepirkuma „Akmens izziņas takas izveide Ķoņu kalnā”,
Iepirkuma identifikācijas Nr. NNP 2014/03, noteikumiem, Līguma noteikumiem un
Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo
aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.
Darbu izpildes termiņš ir 2014.gada 30.jūnijs.
Sagatavošanas darbus un aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām
parādībām pilnā apmērā veic Izpildītājs.
Ja darbu izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas
kā pieredzējis un kvalificēts Izpildītājs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības,
vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas,
saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu
darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu
pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja
norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.
Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju
Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu,
nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.
Izpildītājs veic visas darbības, kādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai
pilnībā pabeigtu Darbus. Izpildītājs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas
Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu
veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības,
elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

5.
Pasūtītāja pienākumi un tiesības
5.1.
Pasūtītājs apņemas:
5.1.1. pieņemt Izpildītāja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
5.1.2. samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
5.1.3. 10 (desmit) darba dienu laikā paziņot Izpildītājam, ja pēc savas iniciatīvas vēlas
samazināt (vai izmainīt) veicamo Darbu apjomu.
5.2.
Pasūtītājam ir tiesības:
5.2.1. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj normatīvo aktu prasības, kā
arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;
5.2.2. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.
6.
Izpildītāja pienākumi un tiesības
6.1.
Izpildītājs apņemas:
6.1.1. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas normatīvo aktu prasībām, Līguma nosacījumiem;
6.1.2. Darbu veikšanā procesā izmantot sertificētus materiālus, ievērot drošības tehnikas,
ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības
pasākumus, kas saistīti ar Darbiem, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem
minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
6.1.3. samazināt veicamo Darbu apjomu atbilstoši Pasūtītāja vēlmei un prasībām, pēc rakstiska
uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja;

6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.

6.1.9.
6.1.10.

6.1.11.
6.1.12.
6.1.13.
6.1.14.
6.1.15.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu;
nodrošināt visu būvgružu aizvākšanu, kā arī to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām
vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;
rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu
izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;
rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo
atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;
nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt
bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos
pasākumus, lai tos novērstu;
nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja Harija Spalvas, mob.: xxxxxxxx, atrašanos Darbu
izpildes vietā Darbu veikšanas laikā;
uzņemties risku (nelaimes gadījumi, zemes sagrūšana), bojājumu rašanās, zaudējumu
nodarīšana trešajām personām u.c.) līdz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanai;
Darbu izpildē izmantot materiālus, izstrādājumus un iekārtas, kādas tika noteiktas
Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju.
ievērot materiālus, izstrādājumu un iekārtu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas,
ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem;
pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot teritoriju (aizvākt būvgružus,
aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus, u.c.);
veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, tehnisko specifikāciju un citiem normatīvajiem
aktiem.
pirms apakšuzņēmuma līgumus slēgšanas par noteiktu Darbu izpildi rakstiski to
saskaņot ar Pasūtītāju.

7.
Garantija
Garantijas termiņš no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir 36 (trīsdesmit
seši) kalendārie mēneši, galdnieku darbiem – 60 (sešdesmit) mēneši, (turpmāk tekstā
Garantijas laiks).
Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi Garantijas laikā būs funkcionāli izmantojami,
atbildīs Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nebūs
defektu. Tas nozīmē, ka Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam
nodarītiem zaudējumiem, kas radīsies neatbilstības gadījumā.
Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai
citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas Garantijas laikā.
Ja Pasūtītājs Garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam,
norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu.
Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Līdzēji var vienoties
par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi
pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem.
Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.
Defektu akts tiek sastādīts 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu
akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī
Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad
akts ir ticis sastādīts.
Ja Izpildītājs nenovērš Defektus noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var
nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas
izmaksas. Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs par lēmumu veikt defektu novēršanu ar citu
peronu nolīgšanu.

8.
Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
8.1. Darbu nodošana notiek ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

8.2. Pirms Darbu nodošanas Izpildītājs sastāda aktu par faktiski izpildītiem Darbiem (Forma
Nr.2). Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par
izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par
izpildītiem Darbiem ir pamats nodošanas – pieņemšanas akta sastādīšanai.
8.3. Izpildīto Darbu akts netiek parakstīts, ja tajā minētie Darbi neatbilst faktiski izpildītajam
apjomam, Līguma prasībām.
8.4. Ja Darbu pieņemšanas laikā konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Izpildītājam ir
pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai
nepabeigto darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana.
8.5. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu
defektiem, kuri atklājas pēc Darbu pieņemšanas garantijas laikā.
9.
Maksājumu izdarīšanas kārtība
9.1. Pasūtītājs samaksu Izpildītājam veic, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu
10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un
attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
10.1.
10.2.
10.3.
11.1.

11.2.

11.3.

10.
Izmaiņas līgumā
Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi ieviest izmaiņas Līgumā.
Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta.
Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.
Līgumsods
Ja Izpildītāja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs maksā
Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma cenas,
bet ne vairāk kā 10% no tās.
Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 10.1.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs
maksā Izpildītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā
maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% no tās.
Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Līgumslēdzējus no turpmākās līgumsaistību izpildes un
zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies līgumsoda maksātāja dēļ.

12.
Līguma laušana
12.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji
vienojoties.
12.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu
Līgumu vai tā daļu:
12.2.1. ja Izpildītājs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro
Līguma tehniskās specifikācijas prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos
termiņos – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā
paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;
12.2.2. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.
12.3. Līguma 12.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu
atlīdzību vai līgumsodu.
12.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par
faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā
tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.
13.1.
13.2.

13.3.

13.
Līguma noslēgšana un spēkā esamība
Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.
Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 5 (piecām) lappusēm latviešu valodā,
ar vienu pielikumu uz 15 (piecpadsmit) lapām, no kuriem vienu eksemplāru glabā
Pasūtītājs, un vienu – Izpildītājs.
Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim,
kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu.

14.
Pārējie noteikumi
Pasūtītājs savu interešu pārstāvēšanai un Darbu izpildes kvalitātes izvērtēšanai pilnvaro
Didzi Kiresāru, Ķoņu pagasta pārvaldes vadītāju, tālr.: 29360524.
14.2. Pasūtītāja pārstāvim, kas minēts 14.1punktā, ir pienākums:
14.2.1. sekot līdzi Izpildītāja veikto Darbu kvalitātei;
14.2.2. pārbaudīt un apstiprināt izpildīto darbu aktus (Formas Nr.2) pirms Pasūtītāja;
14.2.3. piedalīties Darbu pieņemšanā.
14.3. Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas
risku uzņemas Izpildītājs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Izpildītājs uzņemas
arī Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no
Izpildītāja uz Pasūtītāju ar Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
14.4. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un
ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā
vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi,
faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
14.5. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas
rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otram
Līdzējam.
14.6. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt
latviešu valodā un nosūtītai uz Līdzēju adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav
iepriekš norādījis savādāk.
14.7. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas
normām.
14.8. Līguma saistības ir saistošas Līdzēju saistību pārņēmējiem.
14.9. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek
atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
14.10. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā
Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
14.1.

15.

Līgumslēdzēju rekvizīti

Pasūtītājs

Izpildītājs

Naukšēnu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009115247
„Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu
pagasts, Naukšēnu novads, LV-4244
Konts LV9808HABA0551008767412
AS SWEDBANKA
Kods HABALV22

SIA „ Sanat”
Reģistrācijas Nr. xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Konta nr. xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kods xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Naukšēnu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
J.Zuments

SIA „Sanat” valdes
loceklis
I.Zālīte

