Līgums Nr. 1-102015/7
Limbažos

2015. gada 10. augustā.

Sējas novada dome, vienotais reģistra Nr. 90000032857, juridiskā adrese “Jēņi”, p/n
Murjāņi, Sējas novads, LV-2142, ko saskaņā ar Sējas novada domes nolikumu pārstāv Sējas
novada domes priekšsēdētājs Guntis LIEPIŅŠ, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas
puses, un
SIA „Limbažu ceļi”, vienotais reģistra Nr. 46603000113, juridiskā adrese
Mehanizācijas iela 3, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, ko saskaņā ar Statūtiem pārstāv
valdes priekšsēdētājs Andris GARKLĀVS, turpmāk tekstā „Uzņēmējs”, no otras puses,
abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz
Pasūtītāja rīkotā iepirkuma “Pašvaldības autoceļa “Pabaži – Ķemeri” seguma uzlabošana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/7/MI), turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem un
Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, turpmāk tekstā – Piedāvājums, savstarpēji
vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu par sekojošo, turpmāk
tekstā - Līgums:
1. Līguma priekšmets.
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs pieņem izpildīšanai pašvaldības autoceļa periodiskās
uzturēšanas darbus: pašvaldības autoceļa “Pabaži – Ķemeri” seguma uzlabošanu,
saskaņā ar būvdarbu izmaksu aprēķinu (pielikums Nr. 1)
2. Līguma summa.
2.1. Pēc šī līguma 1.1. punkta izpildāmo darbu izmaksa ir EUR 30 411.70 (trīsdesmit
tūkstoši četri simti vienpadsmit euro un 70 centi), 21% pievienotās vērtības nodoklis
(PVN) EUR 6 386.46 (seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši euro un 46 centi). Kopējā
Līguma summa – EUR 36 798.16 (trīsdesmit seši tūkstoši septiņi simti deviņdesmit
astoņi euro un 16 centi).
3. Darbu izpildes un samaksas kārtība.
3.1. Uzņēmējs:
3.1.1. izpilda Līguma 1.1. punktā minētos darbus līdz 2015. gada 10. septembrim;
3.1.2. izpilda Līgumā paredzētos darbus saskaņā ar celtniecības normām un noteikumiem,
pievienoto būvdarbu izmaksu aprēķinu (pielikums Nr.1) un Pasūtītāja norādījumiem;
3.1.3. nodod faktiski izpildītos darbus Pasūtītājam pēc akta (forma F-2) par izpildīto
celtniecības montāžas darbu pieņemšanu. Akts ir pamatdokuments Līguma 1.1. punkta
izpildei;
3.2. Pasūtītājs:
3.2.1. apmaksā faktiski izpildītos darbus saskaņā ar aktu ( forma F-2) 15 (piecpadsmit) dienu
laikā pēc akta un rēķina saņemšanas;
3.2.2. nodod darba fronti darbu veikšanai Uzņēmējam ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā;
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3.2.3. nodrošina atbilstošu piebraucamo ceļu stāvokli ceļu būves tehnikas un transporta
nokļūšanai objektos;
3.3. Par papildus veicamajiem darbiem, kas nav paredzēti tāmē, Pasūtītājs rakstiski iesniedz
Uzņēmējam uzdevumu, kurā uzrādīti apjomi, izmaksas, termiņi un noformē ar
vienošanās protokolu.
3.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs nenodrošina darbu fronti Uzņēmējam darbu uzsākšanai Līgumā
paredzētajā termiņā, darbu beigšanas termiņš tiek anulēts, un jaunu termiņu nosaka
Uzņēmējs, par ko informē Pasūtītāju.
3.5. Nepieciešamos saskaņojumus un atļaujas remonta darbu veikšanai kārto Pasūtītājs.
3.6.Ja darbu izpildes gaitā rodas apstākļi, kas ierobežo projekta realizāciju pilnā apjomā,
ieinteresētā puse iesniedz priekšlikumu par izpildes gaitu un norēķinu kārtību, ko otra
puse izskata ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā.
3.7. Ja Pasūtītājs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ pārtrauc objekta celtniecību, tad
Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju par veiktajiem darbiem un objektā piegādātajiem
materiāliem un zaudējumiem, kas radušies šajā sakarā.
4. Atbildība.
4.1. Izpildīto darbu pieņemšanas novilcināšanas gadījumā virs 3 (trīs) dienām no darbu
pieteikšanas brīža nodošanai Pasūtītāja vainas dēļ Pasūtītājs maksā Uzņēmējam soda
naudu 0.05% apmērā no šo izpildīto darbu izmaksas par katru kavējuma dienu.
4.2. Darbu pieņemšanas procesā konstatētie defekti tiek fiksēti ar Pasūtītāja un Uzņēmēja
aktu, nosakot defektu novēršanas tehnoloģiju un termiņus. Izdevumus, kuri saistīti ar
Uzņēmēja vainas dēļ radošos defektu novēršanu, sedz Uzņēmējs. Izpildīto darbu
garantijas laiks - 36(trīsdesmit seši) mēneši, no darbu pieņemšanas - nodošanas akta
parakstīšanas datuma.
4.3. Par līguma 3.2.1. punktā noteikto maksājuma termiņa kavējumiem Uzņēmējs tiesīgs
pieprasīt no Pasūtītāja soda naudu 0.05% apmērā par katru kavējuma dienu no
kavējuma summas.
4.4. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs piekrīt, ka gadījumā, ja Pasūtītājs kavē šajā Līgumā
noteikto maksājumu termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Uzņēmējs ir tiesīgs visas
prasījuma tiesības par Pasūtītāja veicamajiem maksājumiem, tai skaitā līgumsodu, nodot
jebkurām trešajām personām.
4.5. Paredzēto darbu izpildes termiņa kavējuma gadījumā Uzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājs
tiesīgs pieprasīt no Uzņēmēja soda naudu 0.05% apmērā par katru kavējuma dienu no
kavējuma summas. Termiņa kavējums darbam nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ nav
uzskatāms par Uzņēmēja vainu.
4.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju, vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī
neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvarama spēka vai ārkārtēju apstākļu
ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse nevarēja paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par
kuru rašanos nav atbildīga. Tādos gadījumos Puses papildus vienojas par saistību izpildes
termiņu pagarināšanu vai citu nosacījumu izmaiņu, kamēr darbojas šie apstākļi un to
sekas.
4.7. Kontaktpersona no Uzņēmēja puses – (nepublicējams teksts)
4.8. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses – Guntars Jākobsons, mob. tālr. 27891856.
5. Līguma noteikumu izmaiņas un laušana.
5.1. Puses ir tiesīgas izmainīt šā līguma noteikumus pēc savstarpējas vienošanās, sastādot par
to atsevišķu protokolu.
5.2. Līgums var tikt lauzts pēc abu līgumslēdzēju pušu savstarpējas vienošanās.
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6. Līguma termiņš un citi nosacījumi.
6.1.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz šā līguma visu punktu
izpildei.
6.2.Līguma saturs ir konfidenciāls un nav izpaužams trešajai pusei.
6.3.Visas ar šo līgumu saistītās domstarpības risināmas savstarpējas sarunās, bet, ja tas nav
iespējams, tad likumdošanā paredzētajā kārtībā.
6.4.Līgums sastādīts divos eksemplāros, latviešu valodā – pa vienam katrai Pusei un abiem
eksemplāriem ir vienāds spēks.
Pielikumā: Būvdarbu izmaksu aprēķins (pielikums Nr.1)

Pasūtītājs:

- 1 (viena) lapa

Uzņēmējs:

Sējas novada dome,
„Jēņi”, Sējas novads,
LV – 2141,
Tālr. 67977739, fakss 67977739,
SEB banka
Kods: UNLALV2X,
Konts: LV31UNLA0022800142047,
PVN reģ. Nr. LV 90000032857

SIA``LIMBAŽU CEĻI``
Mehanizācijas iela 3, Limbaži,
Limbažu novads, LV- 4001,
Tālr. 64070240, t/fakss 64070455,
(nepublicējams teksts).
Kods: (nepublicējams teksts).
Konts: (nepublicējams teksts).
PVN reģ. Nr. LV 46603000113

G. Liepiņš

A. Garklāvs
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