LĪGUMS Nr. LPP 2014/114
/par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piegādi adresātiem 2015.gadā/
Liepājā, 2015.gada 20.janvārī
Liepājas pilsētas pašvaldība, vienotās reģistrācijas numurs 90000063185, juridiskā adrese:
Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tās izpilddirektora Edgara Rāta personā kurš rīkojas,
pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Liepājas pilsētas domes 2009.gada 5.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.27 “Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk tekstā –
Pasūtītājs) no vienas puses, un AS “OpusCapita”, vienotās reģistrācijas numurs 40003380477,
juridiskā adrese Mūkusalas iela 41B, Rīga, LV-1004, tās valdes locekļa Alda Greitāna personā,
kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem (turpmāk tekstā – Izpildītājs) no otras puses, katrs
atsevišķi Puse, abi kopā Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1. Līguma priekšmets.
1.1. Izpildītājs sagatavo (izdrukā, šķiro, ievieto aploksnēs) nosūtīšanai un piegādā adresātiem
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus (turpmāk tekstā paziņojumu kopums –
Sūtījums) Liepājas pilsētā, uz citām adresēm Latvijas Republikā un ārvalstīs.
1.2. Izpildītājs nodrošina Sūtījuma piegādi adresātiem atbilstoši Pasūtītāja sniegtajai
informācijai (paziņojumi elektroniski pdf formātā tiek iesniegti Izpildītājam).
2. Līguma noteikumi.
2.1. Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam elektroniski sagatavotos maksāšanas paziņojumus pdf
formātā ne vēlāk kā līdz 2015.gada 9.februārim.
2.2. Izpildītājs pēc 2.1. punktā minēto maksāšanas paziņojumu saņemšanas, nekavējoties uzsāk
paziņojumu izdrukāšanu (uz A4 formāta baltām lapām), šķirošanu, ievietošanu aploksnēs
(aploksnē paziņojumi pēc nepieciešamības uz vienas, divām vai vairāk lapām) un veic
paziņojumu piegādi adresātiem ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.februārim.
2.3. Sūtījumi tiek sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
2.4. Izpildītājs nekavējoties nogādā Pasūtītājam atpakaļ Sūtījumus ar norādi „adresāts nav
sasniedzams” – ja Sūtījumā norādītajā adresē pastkastītes nav, tā ir bojāta, nav identificējama
vai nav pieejama. Izpildītājs pavaddokumentos izdara rakstveida atzīmi par pastkastītes
stāvokli, Sūtījuma piegādes datumu un laiku, un šo informāciju glabā 1 (vienu) gadu.
2.5. Par kvalitatīvi veiktu pakalpojumu Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju saskaņā ar Izpildītāja
iesniegto Tehnisko piedāvājumu iepirkumam „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu izsūtīšanas pakalpojumu sniegšanu Liepājas pilsētas pašvaldībai” LPP 2014/114
(Pielikums Nr.1).
2.6. Pēc Sūtījuma piegādes adresātiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par sniegto
pakalpojumu, kuru Pasūtītājs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža,
naudu ieskaitot Izpildītāja norādītajā kontā kredītiestādē.
2.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis apmaksu uz Izpildītāja
norādīto kontu kredītiestādē.
2.8. Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas ir jāiesniedz ar pasta komersantu
savstarpēji noslēgts līgums par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piegādi
adresātiem Liepājā, Latvijā un ārvalstīs atbilstoši Līguma 2.2.punktā norādītajam termiņam.
3. Pušu atbildība.
3.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu un to nepienācīgu izpildi. Šajā
gadījumā jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi.
3.2. Ja Izpildītājs kavē Līguma 2.2.punktā noteikto izpildes termiņu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs
piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Sūtījuma

summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no kopējās
Līguma summas.
3.3. Ja Pasūtītājs nokavē Līgumā 2.6. punktā noteikto maksājuma termiņu, tad Izpildītājam ir
tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no
nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no
nesamaksātās summas.
3.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību turpmākas izpildes, kā arī neierobežo Pušu
tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.
4.Nepārvarama vara
4.1. Līgumam pielāgojami vispārpieņemtie nepārvaramas varas nosacījumi, ja vien iespējams
pierādīt, ka tie ietekmējuši Pušu līgumsaistību izpildi.
4.2. Izveidojoties nepārvaramas varas situācijai, viena Puse par to nekavējoties paziņo otrai
Pusei rakstiskā veidā. Izskaidrojumā jābūt skaidri formulētiem nepārvaramas varas situācijas
iemesliem un, ja iespējams, tās ilgums.
5. Līguma darbības laiks, grozīšana un izbeigšana.
5.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža līdz pilnīgai saistību izpildei.
5.2. Grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi Pusēm vienojoties un noformējami
rakstiski. Tie stājas spēkā, kad tos ir parakstījušas abas Puses un kļūst par šī Līguma
neatņemamām sastāvdaļām.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs kavē šī Līguma 2.2.punktā
noteikto izpildes termiņu vairāk kā 5 (piecas) dienas.
5.4.Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 5.3.punktā noteikto, Pasūtītājam ir tiesības
piemērot Izpildītājam līgumsodu EUR 1725.45 (Viens tūkstotis septiņi simti divdesmit pieci
euro un četrdesmit pieci centi), kurš jāsamaksā 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga rēķina
saņemšanas.
5.5.Līguma izbeigšana iespējama tikai Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos,
kā arī pēc Pušu savstarpējas vienošanās.
6. Citi noteikumi.
6.1. Puses apņemas neizpaust trešajām personām jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma
saistībā ar šī Līguma izpildi, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
6.2. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu
ceļā.
6.3. Ja Līguma 6.2.punktā noteiktajā kārtībā Puses nevar savstarpēji vienoties, strīdus izskata
Latvijas Republikas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Līguma noteikumus
un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
6.4. Šis Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku
katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
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