IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.5-38.3/2018/926
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2018. gada 6.decembrī

Vecumnieku novada dome, reģistrācijas numurs 90009115957, juridiskā adrese:
Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, kuras vārdā
saskaņā ar Vecumnieku novada Domes 2018.gada 27.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.6
„Vecumnieku novada pašvaldības nolikums” rīkojas Vecumnieku novada pašvaldības
izpilddirektore Aiga Saldābola (turpmāk -Pasūtītājs), no vienas puses, un
SIA „OEG ceļi”, reģistrācijas Nr. 40103164265, juridiskā adrese: Mežmalas iela 2-2,
Jūrmala, LV-2011 (turpmāk – Izpildītājs), kura vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas valdes
loceklis Edgars Gulbis, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par „Līdzējiem”,
pamatojoties uz Vecumnieku novada domes rīkotā iepirkuma „Vecumnieku novada
pašvaldības ielu un ceļu ziemas uzturēšanas darbi Skaistkalnes, Bārbeles, Stelpes, Valles
un Kurmenes pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2018/17, rezultātiem un
Pretendenta iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu veic pašvaldības ielu un ceļu ziemas
uzturēšanas darbus saskaņā ar Loti Nr.6 (turpmāk – Pakalpojums).
1.2. Izpildītājs sniedz pakalpojumus atbilstoši šī līguma nosacījumiem, iepirkuma
dokumentācijā ietvertajai tehniskajai specifikācijai un Izpildītāja piedāvājumam, kā arī
atbilstoši 14.02.2012.Vecumnieku novada Domē apstiprinātajām Vecumnieku novada
autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām specifikācijām.
2. Līguma izpildes kārtība
2.1. Izpildītājs veic Pakalpojumu noteiktajos apjomos (Lote Nr.6 „Pašvaldības ielu un ceļu
uzturēšanas darbi Valles pagasta teritorijā”).
2.2. Izpildītājs nodrošina pašvaldības ielu un ceļu tīrīšanu atbilstoši iepirkuma tehniskajā
specifikācijā noteiktajām prasībām un labā kvalitātē, ievērojot normatīvos aktus, kas regulē
šādu darbu veikšanu.
2.3. Izpildītājs atbilstoši tehniskajai specifikācijai ievēro nepieciešamību saskaņot veicamos
darbus ar attiecīgo pagasta pārvaldes vadītāju.
2.4. Izpildītājam ir pienākums sniegt Pakalpojumu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada
30.aprīlim (vai ilgāk, ja tas nepieciešams) un no 2019.gada 1.novembra (vai agrāk, ja tas
nepieciešams) līdz 2019.gada 31.decembrim vai līdz brīdim, kad līguma summa būs
izlietota, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim.
2.5. Ja klimatisko laika apstākļu dēļ nav nepieciešams veikt noteikta veida darbus, kas minēti
tehniskajā specifikācijā un attiecīgajā Lotē, Pasūtītājam ir tiesības samazināt veicamo darbu
apjomu un tas nevar būt par pamatu Izpildītāja prasībai pret Pasūtītāju.
2.6. Ņemot vērā darba specifiku, Pasūtītājam ir tiesības iepirkuma līguma izpildes laikā
samazināt darbu apjomu no attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjoma naudas izteiksmē
vai vispār neuzdot darbus un tas nevar būt par pamatu Izpildītāja prasībai pret Pasūtītāju.
3. Līgumcena un norēķinu kārtība
3.1. Maksa par pakalpojumu:
3.1.1. par ceļu attīrīšanu no irdena sniega ir 14,50 EUR par 1 (vienu) kilometru bez PVN 21%
un PVN 21% apmērā,

3.1.2. par ielu attīrīšanu no sniega 14,50 EUR par 1 (vienu) kilometru bez PVN 21%/ un PVN
21% apmērā,
3.1.3. par ceļu un ielu kaisīšanu ar pretslīdes smilts-grants maisījumu 25,00 EUR par 1
(vienu) kilometru (faktiskie kilometri) bez PVN 21% un PVN 21% apmērā,
3.1.4. par tehnikas izmantošanu sānceļu iebrauktuvju attīrīšanai un sniega vaļņa pārvietošanai
25,00 EUR par 1 (vienu) stundu bez PVN 21%/ un PVN 21% apmērā.
3.2. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu līgumā noteiktajā termiņā, nepārsniedzot kopējo šī līguma
summu, t.i., 9100,00 EUR (deviņi tūkstoši viens simts euro, 00 centi) bez PVN. Līguma
cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu, tajā skaitā Pakalpojuma
sniegšanai izmantojamās tehnikas izmaksas, darba izmaksas, nodokļus, nodevas un citus
obligātos maksājumus. Papildus tiek maksāts PVN 21% apmērā.
3.3. Pasūtītājs par iepriekšējā mēnesī saņemto Pakalpojumu maksā 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina
saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.
3.4. Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta Līdzēju paraksttiesīgie vai
pilnvarotie pārstāvji, un tas kļūst par šī līguma izpildes atsevišķu, bet neatņemamu sastāvdaļu.
3.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātā rēķina summas (bez PVN) .
3.6. Ja Izpildītājs neveic ar līgumu uzņemtās saistības līgumā noteiktajos termiņos, tad
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no sniegtā Pakalpojuma izmaksu
summas par katru kavējuma stundu, bet ne vairāk kā 10% no sniegtā Pakalpojuma izmaksu
summas (bez PVN).
3.7. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta Pakalpojuma pievienotās vērtības
nodokļa likme, Pakalpojuma cenas un līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas
Līdzēju vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā
laikā un kārtībā. Pakalpojuma cena un līguma summa bez PVN šādā kārībā nevar tikt
grozītas.
4. Līdzēju saistības un atbildība
4.1. Izpildītāja saistības:
4.1.1. Izpildītājs veic Pakalpojuma izpildi ar savu tehniku līgumā paredzētajā termiņā, apjomā
un kvalitātē.
4.1.2. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar šī
līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.
4.1.3. Izpildītājs apņemas ievērot darba drošības, vides aizsardzības un ceļu satiksmes
noteikumu prasības Pakalpojuma sniegšanas laikā.
4.2. Pasūtītāja saistības:
4.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvu un laikā sniegtu Pakalpojumu šajā
līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
4.2.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja izpildītā Pakalpojuma pieņemšanu.
4.3. Ja Izpildītājs nav ievērojis tehniskajā specifikācijā, Lotē Nr.6, Piedāvājumā un šajā
līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu, tad Līdzēju pilnvarotie
pārstāvji nekavējoties (tiklīdz tas ir iespējams) sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda
sniegtā Pakalpojuma neatbilstību tehniskajai specifikācijai, attiecīgajai Lotei, Piedāvājumam
un šī līguma noteikumiem. Defektu akts kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4.4. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu 5 (piecu) stundu laikā no Pasūtītāja
uzaicinājuma, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Izpildītājam. Par
akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

4.5. Izpildītājam uz sava rēķina trūkumi jānovērš 12 (divpadsmit) stundu laikā. Trūkumu
novēršanas termiņā Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 3.6. apakšpunktā
noteiktajā kārtībā.
4.6. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību
pilnīgas izpildes.
5. Līdzēju tiesības
5.1. Apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās
iepirkuma līguma vērtības, atļauts nomainīt vai no jauna piesaistīt, iesniedzot iepirkuma
nolikumā norādītos dokumentus.
5.3. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, pēc līguma
noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ja tas atbilst iepirkuma
dokumentos noteiktajām prasībām.
5.4. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles
veikšanai nepieciešamo informāciju.
6. Izmaiņas līgumā, tā darbības izbeigšana
6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties un ievērojot
Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi
tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja tas konstatē, ka Izpildītājs veic
Pakalpojumu neatbilstoši norādītajai tehniskajai specifikācijai un atbilstošajai Lotei,
Piedāvājumam vai šī līguma nosacījumiem vairāk kā 2 (divas) reizes līguma darbības laikā.
6.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, ja Pasūtītājs kavē Pakalpojuma
apmaksas termiņu saskaņā ar līguma 3.3.apakšpunktu vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām
vairāk kā 2 (divas) reizes līguma darbības laikā.
6.4. Līdzējs, kurš izbeidz līgumu, neatlīdzina otram Līdzējam līguma 6.2., 6.3.apakšpunktā
minētajos gadījumos radušos zaudējumus.
6.5. Izbeidzot līgumu saskaņā ar līguma 6.2., 6.3.apakšpunktu, līgums uzskatāms par izbeigtu
10. (desmitajā) dienā pēc Pasūtītāja vai Izpildītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstītā
vēstule) izsūtīšanas dienas.
7. Nepārvarama vara
7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti 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 un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes
institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē
uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
7.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda,
kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa līgumā paredzēto saistību
izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru iesniegusi
kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to
raksturojumu.

8. Citi noteikumi
8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks
attiecīgi protokolēts. Gadījumā, ja Līdzēji 10 (desmit) darba dienu laikā nespēs vienoties,
strīdi tiks izskatīti Latvijas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
8.3. Šis līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Līdzēju saistību
pilnīgai izpildei.
8.4. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem
nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt
izmantots vai ietekmēt šā līguma noteikumu tulkošanu.
8.5. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar pielikumiem, kopā uz 9 (deviņām) lapām, ar
vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
8.6. Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji ir tas Vecumnieku novada domes pagasta pārvaldes
vadītājs, kurā atrodas tīrāmais ceļš vai iela, un Vecumnieku novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieks Guntars Veismanis, tālrunis 27307370. Pieņemšanas –nodošanas
aktus paraksta attiecīgais pagasta pārvaldes vadītājs vai pašvaldības izpilddirektora vietnieks,
vai cits pašvaldības izpilddirektora nozīmēts pārstāvis.
8.7. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām parakstīt pieņemšanas –nodošanas aktus šā
līguma izpildes laikā nozīmē Edgaru Gulbi, tālrunis 29348670, 65152753, e-pasts:
edgars.gulbis@inbox.lv.
8.8. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā par
Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu
atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un
nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.
8.9. Tehniskā specifikācija un Tehniskais piedāvājums (1.pielikums), Lote Nr.6 (2.pielikums),
finanšu piedāvājums (3.pielikums) ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.
9. Līdzēju rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Izpildītājs:
Vecumnieku novada dome,
SIA „OEG ceļi”
Reģ.Nr. 90009115957
Reģistrācijas Nr. 40103164265
PVN reģistrācijas kods: LV90009115957
PVN reģistrācijas Nr. LV40103164265
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Juridiskā adrese: Mežmalas iela 2-2, Jūrmala,
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-2011
LV-3933
Faktiskā adrese: „Alejas”, Kurmenes pag.,
AS Swedbank
Vecumnieku novads, LV-5115
Kods: HABALV22
AS SEB banka
Konts: LV40 HABA 0551 0258 2312 2
Kods: UNLALV2X
Konts: LV06 UNLA 0050 0164 1993 3
_______________________A.Saldābola
(paraksts)
2018.gada ___.decembrī

______________________ E.Gulbis
(paraksts)
2018.gada ___.decembrī

