LĪGUMS Nr. I -015/2017
par bērnu rotaļu laukuma piegādi un uzstādīšanu
2017.gada

Ludzā.

maijā

Ludzas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16,
Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja
Jakovleva personā, kas rīkojas saskaņā ar uz Ludzas novada pašvaldības nolikumu, (turpmāk
tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses un
SIA “Ksil Baltie”, Reģ.Nr.40003548215, adrese: Dzelzavas iela 74/1-1, Rīga, LV1082, tās tirdzniecības projektu vadītāja Kristapa Vulāna personā, kurš rīkojas uz
03.01.2017. pilnvaras Nr.3 pamata, (turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā
vispārīgi saukti Puses,
pamatojoties uz iepirkuma “Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
Ludzas pilsētā”, l.daļa “Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
Ludzas pilsētas P il “Namiņš””, Identifikācijas numurs: LNP 2017/25, rezultātiem un SIA
“Ksil Baltie” iesniegto piedāvājumu, bez viltus, spaidiem un maldiem noslēdz šādu līgumu
(turpmāk tekstā - Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt rotaļu laukuma aprīkojuma piegādi un
uzstādīšanu (turpmāk tekstā - Darbi) Ludzas pilsētas Pil “Namiņš” (turpmāk tekstā Objekts), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.l), kas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
1.2. Izpildītājs veic Darbus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, tehniskai specifikācijai un
finanšu piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.2), 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 norādītajās darbu izpildes vietās un termiņos.
2.2. Par tehniskajai specifikācijai 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 brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību
izpildei.
3.2. Darbu izpildes termiņš - 2 (divi) mēneši no līguma parakstīšanas brīža.
4. Līguma summa un norēķinu kārtība
4.1. Līguma kopējā summa, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi
saistītos izdevumus ir EUR 12 801,80 (divpadsmit tūkstoši astoņi simti viens euro un
80 centi), tai skaitā pamatsumma - EUR 10 580,00 (desmit seši tūkstoši pieci simti
astoņdesmit euro, 00 centi) un PVN 21 % - EUR 2 221,80 (divi tūkstoši divi simti
divdesmit viens euro un 80 centi).

4.2. Samaksu Pasūtītājs veic pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas 20
(divdesmit) darba dienu laikā no maksājumu, pamatojošu dokumentu saņemšanas,
pārskaitot Līguma summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
5. Darbu nodošana-pieņemšana
5.1. Līgumā paredzētie Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros. Abpusēji parakstīts nodošanas pieņemšanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai Pasūtītājam.
5.2. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi vai neatbilstība Līguma, tehniskas
specifikācijas vai citiem nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktus. 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, konstrukciju, iekārtu un seguma trūkumus un nepilnības Izpildītājs novērš par
saviem līdzekļiem.
5.5. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc
darbu pabeigšanas uz visām iekārtām, segumiem un veiktajiem darbiem.
6. Izpildītāja tiesības un saistības
6.1. 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 ari neuzliek
Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
6.2. Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā līdz Darbu nodošanas - pieņemšanas akta
parakstīšanai par saviem līdzekļiem no Objekta aizvākt Izpildītajam piederošo inventāru,
darbarīkus un būvgružus.
6.3. Izpildītājs atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un/vai trešajām personām
sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.
6.4. 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 ievērotus minētos
noteikumus. Ja Izpildītājs neievēro šos noteikumus, Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu
izpildi, nepagarinot Līguma 3.1. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu.
6.5. 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.
6.6. Izpildītāja nodrošinātais garantijas laiks veiktajiem Darbiem, izmantotajiem materiāliem un
piegādātām iekārtām ir trīs gadi (trīsdesmit seši mēneši) no Darbu nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
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. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā
Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
7.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja veikto Darbu pieņemšanu.
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7.4. 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.
7.5. Pasūtītājs apņemas nodrošināt brīvu piekļūšanu Objektam un iespēju veikt Darbus bez
traucējumiem no Pasūtītāja un trešo personu puses.
8. Pušu atbildība
8.1. 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 0,1 %
apmērā no defektu novēršanas izmaksām par katru nokavēto dienu.
8.2. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā
Izpildītājam par katru nokavēto maksājuma dienu nokavējuma līgumsodu 0,1% apmērā
no aizkavētā maksājuma summas.
9. Līguma izmaiņas, tā darbības pārtraukšana
9.1. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī
Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.2. 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.
9.3. 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 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. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai
izpildei.
11.3. Līgums rakstīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, cauršūts,
tam pievienoti Līguma tekstā norādītie pielikumi. Viens Līguma eksemplārs glabājas
pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja.

3

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 “Ksil Baltie”
Reģ.Nr. 40003548215
Juridiskā adrese: Dzelzavas iela 74/1-1,
Rīga, LV-1082;
Banka: “Swedbank” AS
Konts:LV75HABA0551000752454
Kods: HABALV22
SIA “Ksil Baltie”
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