L ĪG U M S Nr. I- \ OC /2016
Par L udzas novada N ukšu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Ludzā,

2016.gada «^.decembri

L udzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 16,
Ludza, LV-5701, turpmāk saukts P asūtītājs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja
Jakovļeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „A groķīm ija”, reģistrācijas Nr.56803002301, juridiskā
adrese: Stacijas šķērsiela 1, Ludza, LV-5701, tās valdes priekšsēdētājas Ināras Konovalovas
personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un
katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par L īdzējiem ,
pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa „Ludzas novada ielu un
ceļu ikdienas uzturēšana 2017.gadā” iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2016/77, turpmāk tekstā Iepirkum s, rezultātiem un SIA „Agroķīmija” atklātam konkursam iesniegto piedāvājumu
iepirkuma priekšmeta 8.daļa „L udzas novada N ukšu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana”,
noslēdz šādu līgumu:
1. L ĪG U M A P R IE K ŠM E T S
1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas veikt L udzas novada N ukšu pagasta
ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu 2017.gadā, turpmāk tekstā - Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja

pasūtījumu, Tāmi (1.pielikums).
1.2. Izpildītājs veic Darbus atbilstoši šā Līguma nosacījumiem un saskaņā ar Ceļu specifīkācijām
2015, ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Ministru kabineta
2001 .gada 2.oktobra noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
1.3. Ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ievērojot apsekošanas
žurnālā noteiktos izpildes termiņus.
2. L ĪD Z Ē JU T IE SĪB A S UN P IE N Ā K U M I

2.1. Izpildītājs apņemas:
2.1.1. veikt Darbu izpildi Latvijas Republikas (turpmāk tekstā - LR) normatīvajos aktos, šajā
līgumā, tā pielikumos vai citos abu pušu parakstītos dokumentos noteiktajos termiņos,
apjomā un kvalitātē pēc līgumā paredzētiem izcenojumiem;
2.1.2. ne retāk, kā 1 vienu reizi mēnesī izpildītos Darbus nodot Pasūtītājam, par ko tiek
sastādīts izpildīto Darbu nodošanas-pieņemšanas akts, kuru paraksta abas Puses.
Darbu nodošanas-pieņemšanas aktā obligāti jānorāda:
- dotā Līguma nosaukums, numurs, noslēgšanas datums;
- Darbu izpildes periods;
- Darbu nosaukums un pozīcijas numurs saskaņā ar dotā Līguma tāmju pozīciju
nosaukumiem;
- izpildīto Darbu daudzums;
- vienības cena;
- katras izpildīto Darbu pozīcijas kopējā cena;
- izpildīto Darbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa;
- pievienotās vērtības nodoklis;
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izpildīto Darbu kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli.
2.1.3. veikt Darbus ar saviem materiāliem, darbaspēku un tehniku (palīgierīcēm un
instrumentiem);
2.1.4. nodrošināt nepārtrauktu ielu tehnisko rādītāju un satiksmes drošības rādītāju atbilstību
autoceļu (ielu) uzturēšanas standartu prasībām (saskaņā ar LR likumdošanu);
2.1.5. līguma izpildes laikā nodrošināt Darbu veikšanas dokumentēšanu, veicot autoceļu
tehniskā stāvokļa apsekošanu, veikto darbu pieņemšanu un nodošanu kopā ar Pasūtītāja
pilnvaroto personu;
2.1.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt ikdienas uzturēšanas darbus uz ielām un ceļiem,
iestājoties piemērotiem laika apstākļiem;
2.1.7. nekavējoties uzstādīt nepieciešamās ceļa zīmes ielu posmos, kuros nav iespējams
nodrošināt satiksmes drošībai atbilstošus apstākļus, un uzstādīt nepieciešamos
ierobežojumus vietās, kurās traucēta satiksmi vai rada draudus satiksmes drošībai
(izskalojumi, pārrāvumi, bojāti tilti, nogāzušies koki, elektrības un sakaru līniju stabi,
bojāti mehānismi, transporta līdzekļi);
2.1.8. regulāri informēt ceļu un ielu lietotājus par bīstamajiem ielu posmiem un braukšanas
apstākļu izmaiņām tajos;
2.1.9. pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī apsekot pilsētas ielas un ceļus (lauku)
kopā ar Pasūtītāja pilnvaroto personu;
2.1.10. ievērot darba drošības tehnikas un aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides
aizsardzības noteikumu izpildi un ievērošanu Darbu veikšanas laikā.
2.2. Pasūtītājs apņemas:
2.2.1. veikt Izpildītāja kvalitatīvi izpildīto Darbu pieņemšanu, kas izpildīti saskaņā ar šī līguma
noteikumiem, 1 (vienu) reizi mēnesī. Izpildītos darbus no Izpildītāja pieņem Ludzas
novada pašvaldības pilnvarotā persona;
2.2.2. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā līgumā noteiktajos
termiņos un kārtībā.
2.3. Izpildītājam ir tiesības:
2.3.1. saņemt atlīdzību par faktiski izpildītajiem Darbiem.
2.4. Pasūtītājam ir tiesības:
2.4.1. nepieņemt no Izpildītāja Darbus, kas izpildīti ar atkāpēm no šajā līgumā un LR
normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu;
2.4.2. kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai
nepieciešamo informāciju. Kontroli par Līguma prasību ievērošanu un izpildes gaitu
veic Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors un Ludzas novada pašvaldības Finanšu
un grāmatvedības nodaļa;
2.4.3. nozīmēt komisiju vai pilnvarotu pārstāvi veicamo Pakalpojumu kvalitātes pārbaudei.
-

3. N O R Ē Ķ IN U K Ā R T ĪB A
3.1. Kopējā līgumcena par Darbiem 2017.gadā nepārsniedz, 16 969,13 (sešpadsm it tūkstoši
deviņi sim ti sešdesm it deviņi euro 13 eurocenti) EUR bez PVN, PVN 21% 3 563,52 (trīs
tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs euro 52 eurocenti), kas kopsummā sastāda E U R 20 532,65
(divdesm it tūkstoši pieci sim ti trīsdesm it divi euro 65 eurocenti).
3.2. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs Līguma darbības laikā, bez jebkādām soda sankcijām, ir

tiesīgs samazināt darbu apjomus, kas noteikti līguma pielikumā Nr. 1 „Tāme”.
apņemas samaksāt Izpildītājam par pieņemtajiem izpildītajiem Darbiem,
pamatojoties uz darbu vienības cenām, 20 (divdesm it) darba dienu laikā pēc ikmēneša Darbu

3.3. Pasūtītājs
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nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina piestādīšanas. Rēķinā
Izpildītājs obligāti norāda:
-Līguma nosaukumu, numuru un noslēgšanas datumu;
-Darbu nodošanas-pieņemšanas akta numuru.
3.4. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja kontu bankā.
3.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu.
4. L ĪG U M SO D S U N N E P Ā R V A R A M A V A R A .
4.1. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības
vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības
rezultātā.
Par pieļautajām atkāpēm no līguma nosacījumiem, (pārkāptiem izpildes termiņiem; sk. Līguma
1.3. apakšpunktu), ja Izpildītājs nav ievērojis šajā līgumā un LR normatīvajos aktos noteiktās
prasības attiecībā uz Darbu veikšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 150.00 E U R
(viens sim ts piecdesm it euro un 00 eurocenti) apmērā par katru atklāto pārkāpumu gadījumu
20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas saņemšanas, kas
kopsummā nevar pārsniegt 10% no Līgumcenas.
Līguma neizpildīšanas, nesavlaicīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas atkāpšanās
gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus līdz ar to otrai Pusei radušos zaudējumus.
Līgumsoda piedzīšana un samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
Līdzēji nav atbildīgi par šā līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar
nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, kurus attiecīgā puse nevarēja ne paredzēt, ne
ietekmēt, ne novērst un par kuru rašanos nenes atbildību. Tie ir stihiskas nelaimes, ugunsgrēki,
plūdi un citas dabas stihijas, masveida saslimšana, kā arī jebkura veida militārās operācijas,
ekonomiskās blokādes, streiki, eksporta vai importa aizliegumi, likumdošanas izmaiņas un
tamlīdzīgi notikumi, kas ietekmē pušu saistību izpildes iespējamību.
Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, ir pienākums nekavējoties 3 (triju) darba dienu
laikā informēt otru pusi. Ja šā līguma turpmākā izpilde nav iespējama, Līdzēji sastāda Darba
nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs diennakts laikā pēc akta saņemšanas, atstāj darba
vietas drošībā un kārtībā, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi paveiktajiem
darbiem.

5. L ĪG U M A D A R B ĪB A S LA IKS
5.1. Šis Līgums stājas spēkā no 2017.gada l.jan vāra un ir spēkā līdz 2017.gada 31.decem brim .

5.2. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem
savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā
un kļūst par šā līguma neatņemamām sastāvdaļām.
5.3. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi
samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti
Izpildītāja piedāvājumā atklātam konkursam.
5.4. Lai nodrošinātu kvalitatīvu ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu, nepieciešamības gadījumā
Pasūtītājs, vienojoties ar Izpildītāju, ir tiesīgs mainīt Līguma tāmes pozīciju darbu apjomus,
novirzot līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā
atklātam konkursam) darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nemainot Līguma cenu.
Mainot Līguma tāmē paredzētos darbu apjomus, Līdzēji paraksta Vienošanos, kas kļūst par šī
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Vienošanās tiek pievienoti tāmes grozījumu aprēķini, kuros
tiek norādīti samazinātie un palielinātie Darbu apjomi, Līguma cenai paliekot nemainīgai.

5.5. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri bija ietverti Atklātā konkursa „Ludzas
novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2017.gadā” ID Nr. LNP 2016/77 8.daļas „Ludzas
novada Ņukšu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšana” tehniskajās specifikācijās. Attiecībā
uz papildu darbiem, kas sākotnēji atklāta konkursa dokumentācijā nebija paredzēti, tiks veikts
jauns iepirkums, piemērojot LR Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
5.6. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks
attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 20 (divdesmit) darba dienu laikā nespēs vienoties,
strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko
tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.
6.

C ITI N O T E IK U M I

6.1. Šis Ilgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā ari visām trešajām personām, kas likumīgi
pārņem viņu tiesības un pienākumus.
6.2. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Līgumā paredzēto
Pakalpojumu izpildes apjomu, kārtību, nosacījumiem, Objekta atrašanos dabā un visiem
dokumentiem, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildi, un Līgumā paredzētā
Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un pilnīgu izpildi.
6.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 6 (sešām) lapām, ar vienādu juridisku spēku,
no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
6.4. Līguma pielikumi ir šā Ilguma neatņemamas sastāvdaļas.
Pielikums Nr.l : Tāme

7. LĪDZĒJU r

e k v iz īt i u n pa r a k s t i

PA SŪ TĪTĀ JS

IZ P IL D ĪTĀ JS

Ludzas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000017453
Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701
A/S Citadele banka
Konta Nr.L V91PARX0002240270003

SIA „Agroķīmija”
Reģ.Nr.56803002301
Stacijas šķērsielas 1, Ludza, LV-5701
A/S Swedbanka
Konta Nr.LV61HAB A05 51020165898
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