LĪGUMPROJEKTS
“Par atkritumu apsaimniekošanu Sējas novadā”
Pasūtītāja Nr.: 144/2014
Izpildītāja Nr.: (nepublicējams teksts)
Sējas novadā,

2014.gada 23.jūlijā

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 „Clean R”, Reģ. Nr. 40003682818, tās valdes priekšsēdētājas Ievas Jansones un
valdes locekles Lindas Šivares personās, kuras rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem
(turpmāk- Izpildītājs), no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz 2014.gada 11.jūlijā
pieņemto
lēmumu
konkursā
„Atkritumu
apsaimniekošana
Sējas
novadā”,
Id.Nr.SND2014/2/K, turpmāk- Konkurss, un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šāda
satura līgumu, vienojoties par sekojošo (turpmāk- Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.

1.2.

1.3.

Izpildītājs apņemas, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Konkursā iesniegto
piedāvājumu, t.sk. Tehnisko piedāvājumu (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumu
(Pielikums Nr.2) un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, veikt sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Sējas novadā, turpmāk- Pakalpojumi.
Izpildītājs Pakalpojumus sniedz ar savu darbaspēku, tehniku, darba rīkiem, ierīcēm un
materiāliem, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi un noteiktajos termiņos sniegtu
Pakalpojumus.
Pakalpojumu saņēmēji ir Sējas novada dome un Sējas novada pašvaldības
administratīvās teritorijas atkritumu radītāji (gan fiziskas, gan juridiskas personas)
(turpmāk- Klienti).
2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA
1.1. Līguma izpildes termiņš ir 5 (pieci) gadi no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
Līguma termiņš ir noteikts ar nosacījumu, ka Izpildītājam, savlaicīgi izsludinot jaunu
konkursu, šis Līgums ir spēkā līdz jauna atkritumu apsaimniekošanas līguma
noslēgšanai.
1.2. Šī Līguma laušanas gadījumā, Līgums ir spēkā līdz jauna atkritumu
apsaimniekošanas līguma noslēgšanai.
1.3. Izpildītājs atkritumu apsaimniekošanu no iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja
pārņem, attiecībā uz Pasūtītāju- viena mēneša laikā, bet, attiecībā uz pārējiem
Klientiem (atkritumu radītājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā)- trīs mēnešu
laikā, no šī Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
1.4. Izpildītājs Līguma 2.4.punktā noteiktajos termiņos veic Pakalpojumu sniegšanai
nepieciešamos sagatavošanās darbus (konteineru izvēles, dizaina, grafika
saskaņošanu, klientu informēšanu par Tarifa izmaiņām, jauno pakalpojumu
sniedzēju, šo Līgumu un citus tml. sagatavošanās darbus). Kamēr notiek Izpildītāja
sagatavošanās darbi, LR normatīvajos aktos paredzētajos termiņos Klientu
informēšana par Tarifiem, līgumu slēgšana ar Klientiem u.tml., pakalpojumu
sniegšanu nodrošina iepriekšējais atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
sniedzējs.
1.5. Līguma izpilde Sējas novadā notiek saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Sējas
novada domes apstiprinātajiem atkritumu apsaimniekošanas tarifiem, spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un Konkursā iesniegto piedāvājumu.
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1.6. Līguma izpilde attiecībā uz Sējas novada iedzīvotājiem, kā atkritumu radītājiem,
notiek saskaņā ar starp Izpildītāju un Sējas novada iedzīvotājiem noslēgtajiem
līgumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Sējas novada domes
apstiprinātajiem atkritumu apsaimniekošanas tarifiem un Konkursā iesniegto
piedāvājumu.
3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

Izpildītājs, saskaņā ar šī Līgumā nosacījumiem, Pakalpojumus sniedz par šādu
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 7,81 euro/m³ (septiņi euro, 81 cents)
(turpmāk- Tarifs).
Izpildītājs piestāda rēķinus Klientiem, par faktiski sniegtiem Pakalpojumiem.
Izpildītājs veic norēķinus 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja izrakstītā rēķina
(turpmāk- Rēķins) saņemšanas dienas.
Pasūtītājs maksājumus veic Rēķinā norādītajā apmērā un termiņā tikai tādā gadījumā,
ja Izpildītājs pakalpojumus sniedzis šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un Pasūtītājs par
to nav cēlis Līguma 5.3.2.punktā minētos Iebildumus.
Tarifa cenas palielināšana ir pieļaujama tikai Latvijas Republikas normatīvo aktu
izmaiņu gadījumā, ja tādējādi tieši tiek ietekmētas Tarifa veidošanās izmaksas
(piemēram, pievienotās vērtības nodoklis, dabas resursu nodoklis u.tml.), kā arī Tarifa
cenas veidošanos ietekmējošu komponentu cenu palielināšanās (piemēram, degvielas,
atkritumu apglabāšanas „Getliņi” poligonā cenu kāpumi u.tml.). Jebkurā no šādiem,
vai līdzīgiem cenu kāpumiem, Izpildītājam jāiesniedz objektīvi pamatots cenu
palielinājuma veidojošais skaidrojums.
4. LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

4.1.

Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz
Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procenti) no Līguma
kopsummas (Līguma Pielikumā Nr.2- Finanšu piedāvājuma koptāmes norādītās
summas).

4.2.

Līguma nodrošinājumu var izsniegt gan Latvijas Republikas vai cita Eiropas
Savienības, vai Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas
Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu
sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, gan Latvijas Republikā reģistrēta
apdrošināšanas kompānija, kurai ir izsniegta licence darboties attiecīgajā jomā.

4.3.

Līguma nodrošinājums ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.
5. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1.

Izpildītājam ir pienākums:
5.1.1.

sniegt Pasūtītājam un Pasūtītāja administratīvajā teritorijā esošajiem citiem
Klientiem Pakalpojumus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;

5.1.2.

slēgt līgumus ar Klientiem par Pakalpojumu sniegšanu un nodrošināt
Klientiem šo līgumu izpildi tajos noteiktajā kārtībā;

5.1.3.

izrakstīt un piestādīt gan Pasūtītājam, gan Klientiem atsevišķus rēķinus par
Pakalpojumu sniegšanu (nodrošināt arī rēķinu elektronisko formātu);

5.1.4.

rakstiski un LR normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, informēt Pasūtītāju
un Klientus par izmaiņām Līgumā un Klientu līgumos, t.sk., arī par Tarifu
izmaiņām;

5.1.5.

ievērot LR normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības;

5.1.6.

ievērot darba aizsardzības prasības Pakalpojumu sniegšanas laikā;
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5.1.7.

attīstīt plašāku sadzīves atkritumu pārstrādes veicināšanu un nekavējoties
informēt Pasūtītāju par piedāvātajām inovācijām šajā jomā;

5.1.8.

vismaz vienu reizi gadā veikt Klientu aptauju par Pakalpojumu sniegšanu,
aptverot vismaz 5% katrā no šādām Klientu grupām, rezultātus apkopojot un
iesniedzot Pasūtītājam, vai informāciju par rezultātiem, iekļaujot 5.1.9.punktā
minētajā ziņojumā:

5.1.8.1. nekustamo īpašumu īpašnieki vai lietotāji (izņemot daudzdzīvokļu
mājas),
5.1.8.2. valsts un pašvaldības apsaimniekotāji,
5.1.8.3. daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai pārvaldnieki,
5.1.8.4. komersanti;
5.1.9.

vienu reizi gadā (janvārī) iesniegt Pasūtītājam ziņojumu par iepriekšējā gadā
savākto sadzīves atkritumu daudzumu kopā un pa dalīto atkritumu veidiem
(norādot, cik no savāktā apjoma ir lielgabarīta sadzīves atkritumi (m3), cik dalīti vāktie atkritumi (m3)), kā arī pārstrādei nodoto sadzīves atkritumu
apjomu (m3). Ziņojumā jāiekļauj arī informācija par problēmām sadzīves
atkritumu apsaimniekošanā un iespējamiem šo problēmu risinājumiem;

5.1.10. pieņemt, izskatīt un novērst Pasūtītāja celtos Iebildumus par Rēķinu, ja
Pasūtītāja Iebildumi ir objektīvi pamatoti un abpusēji pieņemami un
saprotami, abpusēji vienojoties par Iebildumu novēršanas, laiku, kārtību un
apjomu.
5.2.

Izpildītājam ir tiesības:
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

5.2.6.

Pakalpojumus sniegt saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un par tiem saņemt
attiecīgu, šajā Līgumā atrunātu samaksu;
veikt sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu un
pārvadāšanu;
slēgt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar Klientiem;
rakstiski informēt Izpildītāju un Klientus par izmaiņām Tarifos, normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā;
Pakalpojumus sniegt šajā Līgumā noteiktajā termiņā, ar nosacījumu, ka
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanā Sējas novadam nerodas
pārtraukums, tādēļ šis Līgums ir jāturpina līdz Pasūtītāja jauna konkursa
izsludināšanai un līguma noslēgšanai;
pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Klientiem, kas ilgtermiņā neveic
maksājumus (vairāk kā 2 mēnešus), informējot par to Pasūtītāju ne vēlāk kā
vienu mēnesi iepriekš;

5.2.7. palielināt Konkursa piedāvājumā minētos apjomus, ja to lūdzis Pasūtītājs, to
abpusēji, iepriekš saskaņojot;
5.2.8.

5.2.9.

piesaistīt tikai tādus apakšuzņēmējus, kas norādīti Konkursa piedāvājumā.
Līguma izpildes gaitā apakšuzņēmēju maiņa pieļaujama, ja jaunais
piesaistītais apakšuzņēmējs atbilst visām Konkursa nolikumā, attiecībā uz
apakšuzņēmējiem, paredzētajām prasībām;
pieprasīt Pasūtītājam samaksāt līgumsodu Līgumā noteiktajos gadījumos;

5.2.10. vienpusēji lauzt šo Līgumu, objektīvi pamatotu iemeslu dēļ, par to 1 (vienu)
mēnesi iepriekš, brīdinot Pasūtītāju;
5.2.11. Izpildītājam ir citas, LR normatīvajos aktos noteiktās vispārējās saistību
tiesības un pienākumi.
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Pasūtītājam ir pienākums:

5.3.

5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.

veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā sniegtiem Pakalpojumiem šī Līguma
3.punktā noteiktajā kārtībā.
savlaicīgi veikt Izpildītāja Rēķinā norādītās summas samaksu, ja nav
konstatēta neatbilstība sniegto Pakalpojumu apjomam, Tarifiem, vai
konstatētas citas Rēķina nepilnības un celti iebildumi par Rēķina atbilstību
sniegtajiem un saņemtajiem Pakalpojumiem (turpmāk- Iebildumi).
Samaksāt Izpildītājam līgumsodu, ja tāds ir ticis aprēķināts, atbilstoši šī
Līguma nosacījumiem.

Pasūtītājam ir tiesības:

5.4.

5.4.1.

Saņemt no Izpildītāja Pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši šī Līguma
noteikumiem;

5.4.2.

pārbaudīt Izpildītāja sniegto Pakalpojumu kvalitāti, saņemt informāciju par
sadzīves atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes, savākšanas
biežuma, pārvadāšanas, reģenerācijas un apglabāšanas uzskaiti hronoloģiskā
secībā, kā arī jebkuru citu informāciju, kas ir saistīta ar Pakalpojuma
sniegšanu;

5.4.3.

uzraudzīt un kontrolēt šī Līguma izpildes gaitu, veikt Klientu Pakalpojumu
sniegšanas apmierinātības aptauju;

5.4.4.

pārbaudīt Izpildītāja izmantojamās tehnikas un vadības metožu atbilstību šī
Līguma noteikumiem;

5.4.5.

kontrolēt Pakalpojumu sniegšanu savā teritorijā, t.sk.,:

5.4.5.1. pārbaudīt, kā Klienti un Izpildītājs pilda Ministru kabineta 2006.gada
12.decembra noteikumus Nr. 999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas
īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” noteiktos
pienākumus un nepildīšanas gadījumos gadījumos, izskatīt
nepieciešamību par to saukšanu pie likumā noteiktās tiesiskās atbildības;
5.4.5.2. sadarboties ar Izpildītāju pašvaldības iedzīvotāju informēšanā par
izmaiņām Pakalpojumos;
5.4.5.3. publicēt pašvaldības laikrakstā un interneta mājas lapā paziņojumu par
apstiprinātajiem Tarifiem un citu Klientiem nepieciešamo informāciju,
kas saistīta ar Pakalpojumu sniegšanu;
5.4.6.

izskatīt Izpildītāja iesniegto ikgadējo ziņojumu par atkritumu
apsaimniekošanas gaitu un rezultātiem un izvērtēt piedāvātos problēmu
risinājumus;

5.4.7.

celt Iebildumus par Izpildītāja iesniegtajiem Rēķiniem;

5.4.8.

pieprasīt Izpildītājam samaksāt līgumsodu Līgumā noteiktajos gadījumos;

5.4.9.

vienpusēji lauzt šo Līgumu, objektīvi pamatotu iemeslu dēļ, par to 1 (vienu)
mēnesi iepriekš, brīdinot Izpildītāju;

5.4.10. Pasūtītājam ir citas, LR normatīvajos aktos noteiktās vispārējās saistību
tiesības un pienākumi.
6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA UN GARANTIJA
6.1.

Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja
tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē
iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ, tai skaitā rupjas
neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
4

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

Ja Izpildītājs nenodrošina Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājam noteiktajā grafikā,
tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,3%
apmērā no attiecīgi tā mēneša Rēķina summas, bet kopsummā nepārsniedzot 10%
no Līguma koptāmē minētās kopējās summas pa 5 gadiem.
Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līdzēju līgums tiek
pārtraukts Izpildītāja apzinātas vai neapzinātas vainas dēļ, Izpildītājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20%
(divdesmit procenti) apmērā no Līguma koptāmē minētās kopējās summas pa 5
gadiem.
Līguma 6.2.un 6.5.punktā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to
saistību pilnīgas izpildes.
Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos,
Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,3% apmērā no
attiecīgi tā mēneša nesamaksātās Rēķina summas, bet kopsummā nepārsniedzot
10% no Līguma koptāmē minētās kopējās summas pa 5 gadiem.
7.

7.1.

7.2.

IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

Līgumu var papildināt, grozīt, vai izbeigt, izņemot nepamatotu tarifu palielināšanu
vai citu Konkursa procedūras būtisku nosacījumu grozīšanu (Līguma 3.4.punktā
minētajos gadījumos), Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras līguma
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs
sniedz Pakalpojumus, neatbilstoši norādītajam Konkursa piedāvājumam vai šī
Līguma nosacījumiem. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos
zaudējumus.
8.

8.1.

STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā.
Gadījumā, ja Līdzēji nespēj vienoties savstarpēju sarunu ceļā, strīds risināms
Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
9.

NEPĀRVARAMA VARA

9.1.

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, 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.

9.2.

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 ieskatiem 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.

9.3.

Jebkurā gadījumā, ja minētie apstākļi ir spēkā un ietekmē līgumsaistību izpildi
kādam no Līdzējiem nepārtraukti, ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, jebkuram no
Līdzējiem ir tiesības vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, neatlīdzinot otram
Līdzējam nekādus zaudējumus, kuri tādā sakarā varētu būt radušies.
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10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām
personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
10.2. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 5 (piecus) gadus, vai
līdz jauna Pakalpojumu līguma noslēgšanai.
10.3. Līgums ar visiem tā pielikumiem sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 13
(trīspadsmit) lapaspusēm ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie
Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
10.4. Izpildītājs par atbildīgo kontaktpersonu šī Līguma izpildes laikā nozīmē SIA
(nepublicējams teksts).
10.5. Pasūtītājs par atbildīgo kontaktpersonu šī Līguma izpildes laikā nozīmē Sējas
novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un komunālās daļas vadītāju Ilzi Viksi,
mob.tālr.: 25668850, fakss: 67977739, e-pasts: komunaldienests@seja.lv.
11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Sējas novada dome
Reģ.Nr. LV90000032857
Adrese: „Jēņi”, p.n.Murjāņi,
Sējas novads, LV-2142

SIA „Clean R”
Reģ.Nr. 40003682818
Adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009

Bankas konts: LV89UNLA0027800130818
SWIFT kods: UNLALV2X
Banka: SEB Banka

Bankas konts: (nepublicējams teksts)
SWIFT kods: (nepublicējams teksts)
Banka: (nepublicējams teksts)

_____________________________
Guntis Liepiņš

_________________________________
Ieva Jansone
Linda Šivare
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