LĪGUMS Nr. 84/2019
Par Sējas novada domes pārziņā esošo ceļu greiderēšanu
Sējas novadā,

2019.gada 08.aprīlī

Sējas novada dome, Reģ. Nr. 90000032857, kuru pamatojoties uz 2009. gada 18. augustā
apstiprināto Sējas novada domes nolikumu pārstāv Sējas novada domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš
(turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
SIA “GDC”, Reģ. Nr. 40203034336, kuru pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, pārstāv tās
valdes loceklis , (turpmāk- IZPILDĪTĀJS), no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Pusēm, pamatojoties uz 2019.gada 04.aprīlī pieņemto
lēmumu iepirkumā „Pašvaldības ceļu greiderēšana”, identifikācijas Nr.SND2019/3/MI, turpmāk Iepirkums, un SIA “GDC” iesniegto tehnisko piedāvājumu (Pielikums Nr.3) un finanšu piedāvājumu
(Pielikums Nr.2), noslēdz šāda satura līgumu, vienojoties par sekojošo (turpmāk- Līgums):
1.

Līguma priekšmets

Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam Sējas novada pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā
esošo ceļu uzturēšanas pakalpojumus- pašvaldības ceļu greiderēšanu, atbilstoši Sējas novada
autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijām, t.i.:
1.1.1. Sēja novada domes pārziņā esošo ceļu greiderēšana,
1.1.2. ceļu remontu laikā pievestās grants vai šķembu izlīdzināšana,
1.1.3. grants pievešana,
1.1.4. rakšanas pakalpojumi (grāvju rakšana utml.) ar ekskavatoru.
Lojas, Sējas un Pabažu ciemos, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Sējas novada pašvaldības īpašumā
un apsaimniekošanā esošo ceļu sarakstu (Pielikums Nr.1) un Iepirkumā iesniegto SIA “GDC” tehnisko
un finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2., 3.) (turpmāk- Darbi).
1.1.

1.2.

Izpildītājs apņemas uzsākt Darbus pēc Pasūtītāja pieprasījuma 30 minūšu laikā (turpmākPieprasījuma).

1.3.

Izpildītājs apņemas izpildīt Darbus 1 (vienas) dienas laikā no Pieprasījuma saņemšanas dienas.
2. Norēķinu kārtība

2.1.

Par Līgumā paredzēto Darbu izpildi Izpildītājs, līdz nākamā mēneša 5. (piektajam) datumam,
iesniedz Pasūtītājam aizpildītu darba lapu un maršruta listi ar atzīmēm par Darbu izpildes
kontroli, kuru paraksta abas līgumslēdzējas Puses un tā tiek uzskatīta par Darbu pieņemšanasnodošanas aktu (turpmāk- Akts).

2.2.

Kopā ar Aktu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izrakstītu pavadzīmi – rēķinu (turpmāk- Rēķins)
veikto Darbu apmaksai.

2.3.

Pasūtītājs par Izpildītāja veiktajiem darbiem veic norēķinus pēc šādiem izcenojumiem:

1 km ceļa greiderēšana (1 kilometrs ceļš sagatavots ekspluatācijai) greidera pakalpojumiEUR 32,00 (trīsdesmit divi euro, 00 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk- PVN),
PVN 21% ir EUR 6,72, summa kopā ar PVN 21% ir EUR 38,72 (trīsdesmit astoņi euro, 72
centi);
2.3.2. 1 darba stundas izmaksas ceļa remonta laikā (pievestās grants vai šķembu izlīdzināšana)EUR 40,00 (četrdesmit euro, 00 centi) bez PVN, PVN 21% ir EUR 8,40, summa kopā ar PVN
21% ir EUR 48,40 (četrdesmit astoņi euro, 40 centi);
2.3.3. 1 km grants pievešana:
2.3.3.1. pievedot granti par katru nobraukto kilometru- EUR 1,00 (viens euro, 00 centi) bez PVN,
PVN 21% ir EUR 0,21, summa kopā ar PVN 21% ir EUR 1,21 (viens euro, 21 cents);
2.3.1.
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2.3.4.

1 stundas izmaksas rakšanas darbiem (grāvju rakšana u.tml.) ar ekskavatoru- EUR 40,00
(četrdesmit euro, 00 centi) bez PVN, PVN 21% ir EUR 8,40, summa kopā ar PVN 21% ir
EUR 48,40 (četrdesmit astoņi euro, 40 centi).

2.4.

Pasūtītājs veic norēķinus par Darbiem saskaņā ar šī Līguma 2.3.punktu, 10 (desmit) darba dienu
laikā no Akta un Rēķina saņemšanas dienas.

2.5.

Gadījumā, ja Pasūtītājs par veiktajiem Darbiem ir sastādījis Līguma 4.1.2.punktā minēto
Trūkumu aktu, Pasūtītājs veic norēķinus 10 darba dienu laikā pēc visu Trūkumu aktā minēto
trūkumu novēršanas dienas.
3. Līguma termiņi

3.1.

Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei (līdz
ziemas sezonas sākumam), līdz jauna iepirkuma līguma noslēgšanai.

3.2.

Pusēm, objektīvu iemeslu dēļ, ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu, par to rakstiski
abpusēji vienojoties.
4. Pušu tiesības un pienākumi

4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.

Pasūtītājam ir tiesības:
saņemt kvalitatīvi un termiņā sniegtus pakalpojumus;
par nekvalitatīvi un termiņus neievērojot veiktiem Darbiem sastādīt trūkumu aktu (turpmākTrūkumu akts) un pieprasīt Izpildītājam novērst Trūkumu aktā minētos trūkumus ne vēlāk kā
24 stundu laikā vai citā saskaņotā termiņā;
vienpusēji lauzt Līgumu par to, 3 darba dienas iepriekš, brīdinot Izpildītāju, gadījumos, ja
Izpildītājs nepilda šī Līguma nosacījumus, vai pilda tos nekvalitatīvi un neievērojot šajā
Līgumā atrunātos termiņus, ja Pasūtītājs ir rakstveidā iesniedzis Pretenziju par darbu izpildes
trūkumiem, bet Izpildītājs Pasūtītāja norādītos trūkumus nav novērsis.;
abpusēji vienojoties ar otru Pusi lauzt šo Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, norēķinus
veicot par faktiski padarītajiem Darbiem;
abpusēji vienojoties ar otru Pusi, objektīvu iemeslu dēļ, pagarināt šī Līguma izpildes termiņu;
papildināt Pielikumā Nr.1 minēto ceļu sarakstu (Darbu apjomu), par to vienojoties ar
Izpildītāju;
pieprasīt Izpildītājam samaksāt līgumsodu Līgumā noteiktajos gadījumos;
Pasūtītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.
Pasūtītājam ir pienākums:
Pieņemt kvalitatīvi un termiņā izpildītus Darbus, kā arī parakstīt Aktu;
Veikt samaksu par kvalitatīvi un termiņā veiktiem Darbiem, par kuriem Puses ir abpusēji
parakstījušas Aktu un Pasūtītājs ir saņēmis Izpildītāja izrakstīto Rēķinu;
Samaksāt šajā Līgumā noteiktos līgumsodus, ja tādi pamatoti piemēroti.
Izpildītājam ir tiesības:
Saņemt samaksu par kvalitatīvi un termiņā veiktiem Darbiem, par kuriem Puses ir abpusēji
parakstījušas Aktu un Pasūtītājs ir saņēmis Izpildītāja izrakstīto Rēķinu;
pieprasīt Pasūtītājam samaksāt līgumsodu Līgumā noteiktajos gadījumos;
Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.
Izpildītājam ir pienākums:
Kvalitatīvi un termiņā veikt Līguma 1.1.punktā minētos Darbus;
Uzsākt darbus Līguma 1.2.punktā minētajā laikā un kārtībā;
Izpildīt Darbus Līguma 1.3.punktā minētajā laikā un kārtībā;
veikt Darbus tā, lai netiktu traucēta transportlīdzekļu kustība pa autoceļiem un netiktu sastumti
seguma vaļņi tā, ka tie apgrūtinātu šo transportlīdzekļu kustību;
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Veikt Darbus ar savu tehniku un darbaspēku, kā arī segt izdevumus, kas saistīti ar
pārbraucieniem no viena maršruta uz otru;
4.4.6. Pašam nest atbildību par savu tehniku un darbiniekiem;
4.4.7. Veikt Darbus šajā Līgumā noteiktajā apjomā un termiņos un ievērot visus šī Līguma
noteikumus;
4.4.8. Informēt Pasūtītāju par visiem sarežģījumiem vai kavēkļiem, kuri radušies un saistīti ar šī
Līguma izpildi;
4.4.9. Samaksāt šajā Līgumā noteiktos līgumsodus, ja tādi pamatoti piemēroti;
4.4.10. Novērst Trūkumu aktā, ja tāds sastādīts, minētos trūkumus par saviem līdzekļiem 24 stundu
laikā vai citā pušu saskaņotā termiņā.
4.4.5.

5. Pušu atbildība
5.1.

Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī
atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.

5.2.

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru
nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi tādi
apstākļi kā stihiskas nelaimes, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes
institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas
apstākļu darbību, nekavējoties no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās brīža, pēc iespējas
ātrāk, bet ne vēlāk kā 2 darba dienas laikā, jāpaziņo par to otrai Pusei.

5.3.

Ja Izpildītājs nepilda kādu vai visus šī Līguma punktus, vai noteiktajā laikā nav novērsis
Trūkumu aktā minētos trūkumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā par katru
dienu, kas pagājusi no konstatētās Līguma punktu neizpildes, vai Trūkumu aktā noteiktā termiņa
nokavējuma dienas, bet ne vairāk kā 10% no kopējās attiecīgā Rēķina summas.

5.4.

Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4.punktā noteiktos maksājumus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu
0,2% apmērā no nesamaksātā Rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
no attiecīgi nesamaksātā Rēķina summas.
6. Citi nosacījumi

6.1.

Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja sniegto informāciju un
dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā Līgumā
noteikto Darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust
trešajām personām.

6.2.

Pasūtītāja kontaktpersona šī Līguma izpildei un ar to saistītajiem jautājumiem ir izpilddirektors
Guntars Jākobsons, mob. tel. 27891856, e-pasts: guntars.jakobsons@seja.lv.

6.3.

Izpildītāja kontaktpersona šī Līguma izpildei un ar to saistītajiem jautājumiem ir īpašnieks
(nepublicējams teksts)

6.4.

Visi grozījumi un papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar
Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā dienā, kad tās parakstījušas
abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas
sastāvdaļas.

6.5.

Visus strīdus un/vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā,
Puses risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

6.6.

Līgumu var lauzt, Pusēm par to savstarpēji vienojoties un norēķinoties par faktiski veiktajiem
Darbiem.
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6.7.

Līgums ar visiem tā pielikumiem sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 25 (divdesmit
piecām) lapaspusēm ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs
pie Izpildītāja.
7. Pušu rekvizīti

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Sējas novada dome
Reģ. Nr. 90000032857
Juridiskā adrese: „Jēņi”, Sējas novads, LV-2142
Banka: A/S SEB Banka
Konta Nr. LV89UNLA0027800130818
Kods: UNLA LV2X

SIA “GDC”
Reģ. Nr.: 40203034336
Juridiskā adrese: „Veides”, Sējas novads, LV-2142
(nepublicējams teksts)
(nepublicējams teksts)
(nepublicējams teksts)

___________________
Priekšsēdētājs Guntis Liepiņš

______________________
Valdes loceklis Gundars Kalniņš
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