LĪGUMS Nr. I -0Sļ/2017
Par pasažieru mikroautobusu transportlīdzekļu tehnisko apkopi un remontu
Ludza,

2017.gada 18 .jūlija

Ludzas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā,
LV-5701, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar
Ludzas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā „Pasūtītājs ” no vienas puses un
IK „Auto TSR”, reģ.Nr.42402009120, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 3, Ludza, LV-5701,
īpašnieka Viktora Saveļjeva personā, turpmāk tekstā „Pakalpojumu sniedzējs”, abi kopā turpmāk
tekstā saukti „Puses”,
saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa “Ludzas novada pašvaldības
autotransporta tehniskā apkope un remonts” U> LNP Nr. 2017/27, 2.daļas „Pasažieru
mikroautobusu apkope un remonts”, turpmāk tekstā “Atklāts konkurss”, rezultātiem un
Pakalpojumu sniedzēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā “Līgums”, un
vienojas par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Pakalpojumu sniedzējs apņemas ar savu aprīkojumu un iekārtām, nodrošināt
Ludzas novada pašvaldībai piederošā un iznomātā autotransporta - pasažieru mikroautobusu apkopi
un remontu, rezerves daļu un smērvielu piegādi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1 .pielikums) un
Pakalpojumu sniedzēja Finanšu piedāvājumu Atklātā konkursā (2.pielikums).
1.2. Pakalpojumu sniedzēja vienas darba stundas cena bez PVN ir EUR 8,00.
1.3. Līgumcena nepārsniedz EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN
2. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi un tiesības
2.1. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi:
2.1.1. Piegādāt un pārdot Pasūtītājam automašīnu rezerves daļas un veikt remontdarbus
piemērojot atklāta konkursa piedāvājumā piedāvātās atlaides: 20 %.
2.1.2. Pieņemt automobili autoservisā tehnisko apkopju vai remonta veikšanai ne ilgāk kā 24
(divdesmit četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma par apkopes vai remonta veikšanas
nepieciešamību saņemšanas.
2.1.3. Pieņemot automobili, uzrakstīt automobiļa apskates aktu to iesniedzot parakstīšanai
Pasūtītāja pārstāvim.
2.1.4. Sastādīt un nosūtīt saskaņošanai Pasūtītājam automobiļa tehniskās apkopes vai remonta
darbu izmaksu tāmi ne vairāk kā 3 (trīs) stundu laikā pēc automobiļa pieņemšanas autoservisā, norādot
tajā darbu nosaukumus, paredzēto darba stundu skaitu un materiālu izmaksas, piemērotās atlaides, kā
arī automobiļa oriģinālo rezerves daļu piegādes termiņu un darba izpildes termiņu.
2.1.5. Neveikt darbu bez rakstiska darbu izmaksu tāmes saskaņojuma ar Pasūtītāju.
2.1.6. Veikt remontdarbus un tehnisko apkopi ar savu aprīkojumu un iekārtām, piegādājot
oriģinālās rezerves daļas un smērvielas.
2.1.7. Nekavējoties informēt Pasūtītāju par automobiļa tehniskās apkopes vai remonta laikā
precizētajām izmaksām, veicot papildu izmaksu rakstisku saskaņošanu ar Pasūtītāju pirms papildu
darbu veikšanas uzsākšanas.
2.1.8. Nodrošināt automobiļu rezerves daļu piegādi ne vairāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā.
2.1.9. Automobiļu tehnisko apkopi vai remontu veikt saskaņā ar automobiļu izgatavotāj rūpnīcas
prasībām.
2.1.10. Pēc Pasūtītāja lūguma, līdz automobiļa saņemšanai, nodrošināt automobiļa uzglabāšanu
apsargātā, apgaismotā un norobežotā autostāvvietā.
2.1.11. Pēc nepieciešamības, nodrošināt Pasūtītāja autotransporta nogādāšanu uz Pakalpojuma
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sniedzēja autoservisu, ja Pasūtītājs to nevar nodrošināt pats.
2.1.12. Pakalpojuma sniedzējs par katru Pasūtītāja automašīnu - ierīko datu bāzi, kur apkopo
informāciju par visām automašīnai veiktajām apkopēm un remontiem, ar kuru Pasūtītājs iepazīstas pēc
pieprasījuma.
2.1.13. Nekvalitatīvi veiktos remontdarbus un tehniskās apkopes, un to rezultātā radušos
bojājumus automašīnām Pakalpojuma sniedzējs novērš uz sava rēķina.
2.2. Pakalpojuma sniedzēja tiesības:
2.2.1. Pieprasīt no Pasūtītāja informāciju par iepriekš Pasūtītāja autotransportam veiktajiem
remontdarbiem un tehniskām apkopēm, ja tos iepriekš neveica Pakalpojuma sniedzējs.
2.2.2. Saņemt apmaksu par veiktiem remontdarbiem un tehnisko apkopi šī Līguma noteiktā
kārtībā.
3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības.
3.1. Pasūtītāja pienākums:
3.1.1. Nodrošināt automašīnas nogādāšanu uz Pakalpojuma sniedzēja autoservisu Pasūtītāja
norādītajā laikā (izņemot punktā 2.1.10. minēto gadījumu ).
3.1.2. Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim būt klāt pie 2.1.2. punktā minētā apskates akta
sastādīšanas, parakstīt aktu.
3.1.3. Nekavējoties izskatīt Pakalpojuma sniedzēja piestādīto darbu izmaksas tāmi un saskaņot tās
izpildīšanu ar Pakalpojuma sniedzēju, to parakstīt.
3.1.4. Savlaicīgi, šajā Līgumā noteiktā kārtībā, veikt apmaksu par Pakalpojuma sniedzēja
veiktiem remontdarbiem un tehniskām apkopēm.
3.2. Pasūtītāja tiesības:
3.2.1. Nododot automašīnu Pakalpojuma sniedzējam pieprasīt ziņas par autoservisa darbiniekiem,
kuri veiks remontdarbus, to kvalifikāciju un autoservisa iespējām veikt konkrētus darbus.
3.2.2. Pirms auto detaļu un smērvielu nomaiņas pieprasīt Pakalpojuma sniedzējam uzrādīt
nomaināmās detaļas un smērvielas, to atbilstības apliecinājumu konkrētajam automobilim.
3.2.3. Saņemot automašīnu, Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības pārliecināties par paveiktiem darbiem
Pakalpojuma sniedzēja autoservisā izmantojot Pakalpojuma sniedzēja autoservisa aprīkojumu.
3.2.4. Pasūtītājam, konstatējot neizpildītus iepriekš atrunātos vai nekvalitatīvi izpildītus
remontdarbus vai tehnisko apkopi, ir tiesības pieprasīt novērst trūkumus, ko Pakalpojumu sniedzējs
veic uz sava rēķina.
4. Norēķinu kārtība
4.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Pakalpojuma sniedzēja katru piestādīto rēķinu par
veiktajiem autotransporta remontdarbiem un tehniskām apkopēm 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina
saņemšanas brīža ar pārskaitījumu Pakalpojuma sniedzēja norādītajā bankas kontā.
4.2. Par rēķina saņemšanas dienu skaitās rēķina saņemšanas diena Pasūtītāja iestādē: Ludzas
novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā.
4.3. Par apmaksas dienu uzskata dienu, kad Pasūtītājs Pakalpojumu sniedzēja bankas kontā
ieskaitīja rēķinā norādīto summu.
4.4. Ja apmaksa nenotiek 4.1. punktā paredzētajā laikā, tad Pasūtītājam var tikt aprēķināts
līgumsods 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu no savlaicīgi neapmaksātās rēķina summas.
5. Līguma darbības laiks
5.1. Šis līgums stājas spēkā 2017.gada 18.jūlijā un darbojas līdz 2018.gada 18.jūlijam vai
līdz Pušu saistību izpildei pilnā apjomā.
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6. Nepārvarama vara
6.1. Ja notiek ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, valdības izraisītās akcijas un citi ārkārtēja
rakstura negadījumi, Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu
šie apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi.
6.2 Puses, par Līguma izpildi traucējoša negadījuma sākuma laiku un izbeigšanu 3(trīs)
kalendāro dienu laikā, informē otru Pusi. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek atbrīvotas no
Līguma noteikto saistību izpildes.
7. Strīdu izskatīšana, līguma laušana vai atcelšana
7.1. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma nosacījumiem, otrai Pusei ir tiesības pieteikt
pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru Puse uzskata par pārkāptu.
7.2. Strīdu, kas saistīti ar nekvalitatīvi veiktiem remontdarbiem un tehnisko apkopi, un to
rezultātā radušos bojājumus automašīnām, izskatīšanai abām Pusēm vienojoties var piesaistīt
neatkarīgus ekspertus. Eksperta darbu šajā gadījumā apmaksā vainīgā Puse no saviem līdzekļiem.
7.3. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu,
puses atrisina savstarpējo sarunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības izskatāmas
Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.4. Pusēm ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt līgumu, ja otra Puse nepilda kādu no līgumā
noteiktajām saistībām. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz
Līguma laušanas brīdim.
7.5. Pusēm ir tiesības lauzt līgumu, brīdinot par to otru Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš
pirms līguma laušanas termiņa. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras
izveidojušās līdz Līguma laušanas brīdim.
8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski Pusēm tos parakstot, un tie
kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.2. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu
rekvizītu izmaiņām.
8.3. Puses ir iepazinušās ar šī līguma saturu. Tas satur pilnīgu vienošanos un to nevar mainīt
citā kārtībā, kā tikai pusēm vienojoties.
8.4. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no
kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un otrs pie Pakalpojuma sniedzēja.
9. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS
Ludzas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000017453
Raiņa 16, Ludza, LV-5701
Banka: AS „Citadele banka”
Konts: LV09PARX0002240270024

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS
IK “Auto TSR”
Reģ.Nr.42402009120
Rūpniecības iela 3, Ludza, LV-5701
Banka: AS “SEB banka”
Konts: LV81UNLA0050002936650
Kods:UNLALV2X
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