LĪGUMS N r . 1 -0 5 3 /2 0 1 7
Par divu bruģētu gājēju celiņu ierīkošanu Ludzas pilsētas parka
Ludzā,

2017. gada

/^ .jū n ijā

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701, Ludzas novada domes priekšsēdētājas Alīnas Gendeles personā, kura rīkojas
uz Ludzas novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses un
SIA „Mitbau AC”, reģistrācijas Nr. 43603066688, juridiskā adrese: Tērvetes iela 263,
Jelgava, LV-3008 (turpmāk - Izpildītājs), tās valdes locekļa Ērika Kārkliša personā, kurš rīkojas
saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par „Pusēm”, pamatojoties uz Ludzas novada
pašvaldības Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā rīkotā iepirkuma „Gājēju celiņu ierīkošana
Ludzas pilsētas parkā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2017/28, turpmāk līguma tekstā saukts
„iepirkums”, rezultātiem un SLA „Mitbau AC” iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo līgumu un vienojas
par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt divu bruģētu gājēju celiņu ierīkošanu (turpmāk
tekstā - Darbi) Ludzas pilsētas parkā, Stacijas ielā 38, Ludzā (turpmāk tekstā - Objekts), saskaņā
ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums N r.l) un shēmām (Līguma pielikums Nr.2), kas ir
Līguma neatņemama sastāvdaļas. Vispirms Izpildītājs veic gājēju celiņa ierīkošanu līdz bērnu
laukumam.
1.2. Izpildītājs veic Darbus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem par Tāmēs noteikto cenu (Līguma
pielikums Nr.3), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.3. Darbi tiek veikti ar Izpildītāja tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem un darbaspēku.
2.

Līguma izpildes kārtība

2.1. Izpildītājs veic Darbus Pasūtītāja norādītajā darba izpildes vietā un termiņā.
2.2. Par tehniskajai specifikācijai un tāmei atbilstoši un kvalitatīvi izpildītu Darbu, Pušu pilnvarotie
pārstāvji paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu.
2.3. Ja Darbi veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši iesniegtajam nodošanas - pieņemšanas aktam,
Pasūtītājs par to informē Izpildītāju 3 (trīs) darba dienu laikā.
3.

Līguma darbības laiks un Darbu izpildes termiņš

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas bridi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.
3.2. Darbu izpildes termiņš - 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no līguma parakstīšanas
brīža.
3.3. Par Līguma parakstīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad abas Puses ir parakstījušas līgumu.
4. Līguma summa un norēķinu kārtība
4.1. Līguma kopējā summa, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos
izdevumus ir EUR 32 426,16 (trīsdesmit divi tūkstoši četri simti divdesmit seši euro un 16 centi),
tai līgumcena - EUR 26 798,48 ( divdesmit seši tūkstoši septiņi simti deviņdesmit astoņi euro, 48
centi) un PVN 21 % - EUR 5 627,68 (pieci tūkstoši seši simti divdesmit septiņi euro un 68 centi).
4.2. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta noteikumiem, nodokli
būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs,
līdz ar ko Puses vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu
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4.3.
4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

izpildi valsts budžetā iemaksā Pasūtītājs.
Līguma 4.1.punktā norādīto kopējo līgumcenu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā un
apmērā:
Avansa maksājums tiek noteikts 20% apmērā no Līguma 4.1.punktā minētās līgumcenas bez
PVN, kas sastāda 5 359,70 EUR (pieci tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi euro, 70 centi).
Avansa maksājumu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc rēķina
saņemšanas, kuru Izpildītājs piestāda Pasūtītājam;
Kārtējo maksājumu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam reizi mēnesī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
attiecīgajā laika posmā pabeigto Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina
saņemšanas par faktiski izpildītiem darbiem.
Līguma atlikušo summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
Izpildītāja rēķina saņemšanas, ja Darbu pieņemšanas - nodošanas akts ir abpusēji parakstīts.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā naudas summa ieskaitīta Izpildītāja bankas kontā.
Risks par materiālu vai seguma bojājumiem, bojāeju vai nozušanu, pilnā apmērā pāriet uz
Pasūtītāju tikai tad, kad parakstīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts.
5. Darbu nodošana-pieņemšana

5.1. Līgumā paredzētie Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru Izpildītājs
iesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros.
5.2. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi vai neatbilstība Līguma, tehniskās specifikācijas vai
citiem nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu. Puses sastāda aktu par konstatētajiem
trūkumiem vai defektiem, norādot termiņu, kurā Izpildītājam tie jānovērš.
5.3. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu pēc Pasūtītāja uzaicinājuma vai
atsakās parakstīt sastādīto defektu aktu, Izpildītājam ir saistošs Pasūtītāja vienpusēji sastādītais
defektu akts.
5.4. Darbu un seguma ieklāšanas trūkumus un nepilnības Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem.
5.5. Izpildītājs iesniedz pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc darbu
pabeigšanas uz ieklātiem segumiem un veiktajiem darbiem.
6.

Izpildītāja tiesības un saistības

6.1. Izpildītājs piecu dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītāj am atbildīgā būvdarbu
vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas, uzrādot oriģinālus.
Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
6.2. Izpildītājs apņemas veikt Darbus Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē, patstāvīgi, ar
saviem materiāliem, rīkiem, līdzekļiem (transportu, mehānismiem un instrumentiem) izmantojot
savas profesionālās iemaņas, Līguma un tā pielikumos noteiktajā kārtībā. Citu speciālistu
pieaicināšana pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi
kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
6.3. Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā līdz Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai par
saviem līdzekļiem no Objekta aizvākt Izpildītajam piederošo inventāru, darbarīkus un būvgružus.
6.4. Izpildītājs atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar šī
Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.
6.5. Izpildītāja pienākums ir ievērot darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides
aizsardzības noteikumus un citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. Izpildītājs
uzņemas pilnu atbildību par to, lai viņa darbinieki ievērotu minētos noteikumus. Ja Izpildītājs
neievēro šos noteikumus, Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu izpildi, nepagarinot Līguma 3.2.
punktā noteikto Darbu izpildes termiņu.
6.6. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas
no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā,

Pusēm vienojoties, darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.
6.7. Izpildītāja nodrošinātais garantijas laiks veiktajiem Darbiem un izmantotajiem materiāliem ir trīs
gadi (trīsdesmit seši mēneši) no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
6.8. Izpildītāja kontaktpersona - valdes loceklis Ēriks Kārklišs, tel. 29547435, e-pasts:
niitbau@inbox.lv.
7.

Pasūtītāja tiesības un saistības

7.1. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles
veikšanai nepieciešamo informāciju, bet Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu
laikā no dokumentācijas pieprasīšanas brīža saņemšanas, šādu informāciju sniegt.
7.2. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi
samazinot līguma summu.
7.3. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā Līgumā
noteiktajos termiņos un kārtībā.
7.4. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja veikto Darbu pieņemšanu.
7.5. Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas
no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā,
Pusēm savstarpēji vienojoties, darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.
7.6. Pasūtītājs apņemas nodrošināt brīvu piekļūšanu Objektam un iespēju veikt Darbus bez
traucējumiem no Pasūtītāja un trešo personu puses.
7.7. Pasūtītāja kontaktpersona - Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs,
tel. 65707403, e-pasts: sergeis.iakovlevs@ludza.lv.
8. Pušu atbildība
8.1. Ja Izpildītājs Līguma 3.2.punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā nepabeidz Darbus
(Darbu nodošanas pieņemšanas akts nav parakstīts), tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 1 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu.
8.2. Ja garantijas laikā Izpildītāja veiktajiem Darbiem tiek konstatēti defekti vai trūkumi,
Izpildītājs saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem tos novērš defektu aktā norādītajā
termiņā. Par termiņa neievērošanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1 % apmērā no
defektu novēršanas izmaksām par katru nokavēto dienu.
8.3. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam
par katru nokavēto maksājuma dienu nokavējuma līgumsodu 1% apmērā no aizkavētā maksājuma
summas.
8.4. Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no līguma izpildes pienākumiem.
9. Līguma grozīšana, tā darbības pārtraukšana
9.1.
9.2.

9.3.

Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma
neatņemamām sastāvdaļām.
Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot Izpildītāju 10 (desmit dienas
iepriekš, ja Līgumā paredzētie Darbi netiek veikti savlaicīgi vai atbilstoši norādītajam Darba
uzdevumam, vai atbilstošā kvalitātē, par ko Pasūtītājs ir sastādījis aktu.
Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, ja iestājas Līguma 9.2.punktā
minētie apstākļi.
10. Nepārvarama vara

10.1.

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc
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Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas
vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, valsts pārvaldes institūciju rīcība,
normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemto saistību
izpildi pieņemšana un stāšanās spēkā.
10.2. Puse, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties
par šādiem apstākļiem rakstveidā paziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa
uzskata ir iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma,
šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur
ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
11.

Citi noteikumi

11.1. Visi strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja vienošanas netiks panākta tiesā Latvijas republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
11.2. Visi līguma grozījumi un papildinājumi izdarāmi rakstiski un stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir
parakstījušas abas Puses. Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
11.3. Līgumu var izbeigt vai grozīt, pusēm vienojoties, izņemot līgumā tieši paredzētus gadījumus.
11.4. Ne viena no pusēm nav tiesīga bez otras puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no šajā līgumā
paredzētajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām.
11.5. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
11.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu
juridisku spēku. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja.
Pielikumā:
Līguma Pielikums Nr. 1. - Tehniskā specifikācija;
Līguma Pielikums Nr.2. - Gājēju celiņu shēmas
Līguma Pielikums Nr.3. - Tāme.
12.
Pušu rekvizīti

Pasūtītājs:
Ludzas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000017453
Juridiskā adrese: Raiņa ielā 16,
Ludza, LV-5701;
Banka: AS Citadele Banka
Konts: LV09PARX0002240270024
Kods: PARXLV22

Izpildītājs:
SIA “Mitbau AC”
Reģ.Nr. 43603066688
Juridiskā adrese: Tērvetes iela 263,
Jelgava, LV-3008
Banka: Nordea AB Latvijas filiāle
Konts: LV97NDEA0000084256595
Kods: NDEALV2X

Ludzas novada domes
priekšsēdētāja

SLA” Mitbau A C”

A.Gendele

