LĪGUMS Nr. LPP 2016/01
Liepāja,

2016. gada 01.martā

Liepājas pilsētas pašvaldība tās izpilddirektora pienākumu izpildītāja Ronalda Fricberga personā,

kurš rīkojas, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, Liepājas pilsētas Domes 2009.gada
5.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.27 “LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
NOLIKUMS” (turpmāk tekstā – DOME) un Liepājas pilsētas domes 2015.gada 6.novembra
rīkojumu Nr.534 “Par aizvietošanu” (turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) un SIA “Eiroprojekts” valdes
locekles Ilzes Miķelsones personā (turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), abi kopā PUSES, katrs atsevišķi
PUSE, pamatojoties uz iepirkuma “Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšana ūdens
objektiem Liepājā” (LPP 2016/1) (turpmāk tekstā – IEPIRKUMS) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu
(turpmāk tekstā – LĪGUMS):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt ekspluatācijas (apsaimniekošanas)
noteikumus ūdens objektiem: karjers “Beberliņi”, Tirdzniecības kanāls (no tramvaja tilta līdz
dzelzceļa tiltam, Liepājas ezers (dabas parka zona II) saskaņā ar LĪGUMA noteikumiem un
PASŪTĪTĀJA norādījumiem.
1.2. LĪGUMA ietvaros veicamie darbi ir noteikti Tehniskajā specifikācijā, kas ir LĪGUMA
2.pielikums.
1.3. IZPILDĪTĀJAM LĪGUMĀ noteiktajā termiņā ir jāsagatavo un jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM šādus
dokumentus:
1.3.1. Ekspluatācijas noteikumus papīra formātā 1 (vienā) eksemplārā katram ūdensobjektam
atsevišķi;
1.3.2. Ekspluatācijas noteikumus elektroniskā formā Word (doc. vai docx.) formātā datu nesējā,
papildus nosūtot tos uz LĪGUMĀ norādītā PASŪTĪTĀJA pārstāvja e-pasta adresi.
1.4. LĪGUMA pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas ir:
1.4.1. IZPILDĪTĀJA finanšu piedāvājums IEPIRKUMAM (1.pielikums);
1.4.2. Tehniskā specifikācija (2.pielikums);
1.4.3. Informācija par līguma izpildi atbilstoši IZPILDĪTĀJA piedāvājumam IEPIRKUMAM
(3.pielikums).
1.4.4. Līguma izpildes laika grafiks (4.pielikums).
2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
2.1. LĪGUMS stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz brīdim, kad PUSES ir pilnībā
izpildījušas savas saistības.
2.2. IZPILDĪTĀJAM jāveic visu LĪGUMA 1.daļā minēto darbu izpildi 4 (četru) mēnešu laikā no
LĪGUMA noslēgšanas dienas.
2.3. Par LĪGUMA 1.3.punktā minēto dokumentu saņemšanas faktu un LĪGUMA 1.daļā minēto darbu
pabeigšanas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad PUSES paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu.
2.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pārbaudīt iesniegto dokumentāciju un par trūkumiem paziņot
IZPILDĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
2.5. Par izpildītiem LĪGUMA 1.daļā minētie darbi ir uzskatāmi, kad abpusēji ir parakstīts nodošanas
– pieņemšanas akts, ir pagājis LĪGUMA 2.4.punktā noteiktais termiņš un PASŪTĪTĀJS nav
paziņojis par trūkumiem.
3. SAMAKSAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM par LĪGUMA 1.daļā minēto darbu pilnīgu,
savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi EUR 28000,00 (Divdesmit astoņi tūkstoši euro, 00 centi), PVN
21% EUR 5880,00 (pieci tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro un 00 centi), kopā EUR 33880,00
(trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro un 00 centi).
3.2. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksu veikt šādā kārtībā:

3.2.1. avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc LĪGUMA parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas;
3.2.2. gala maksājumu 80% (astoņdesmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc gala dokumenta saņemšanas, attiecīga nodošanas – pieņemšanas akta
parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
3.3. PASŪTĪTĀJS apmaksu veic pārskaitījuma veidā IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā kredītiestādē.
3.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis apmaksu uz IZPILDĪTĀJA
norādīto kontu kredītiestādē.
4. PUŠU ATBILDĪBA
4.1. IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir atbildīgi par
LĪGUMĀ paredzēto saistību neizpildīšanu.
4.2. IZPILDĪTĀJS veic darbu ar savu darbaspēku, iekārtām, materiāliem un visiem citiem darba
veikšanai nepieciešamajiem līdzekļiem.
4.3. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ paredzētos darbu izpildes termiņus, tad IZPILDĪTĀJS
maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā par katru
nokavēto dienu no kopējās LĪGUMA summas, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentu)
apmērā no kopējās LĪGUMA summas.
4.4. Ja PASŪTĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ paredzētos samaksas termiņus, tad PASŪTĪTĀJS maksā
IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā par katru nokavēto dienu
no kopējās LĪGUMA summas, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no
kopējās LĪGUMA summas.
5. LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA
LĪGUMU un pielikumus var grozīt vai papildināt vienīgi ar PUŠU savstarpēju rakstisku
vienošanos.
5.2. LĪGUMS var tikt izbeigts pirms termiņa, PUSĒM par to rakstiski vienojoties.
5.3. Gadījumā, ja kāda no PUSĒM nepilda vai nepienācīgi pilda LĪGUMA noteikumus, otrai PUSEI
ir tiesības izbeigt LĪGUMU, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI vienu nedēļu iepriekš. Šādā
gadījumā PUSE, kas LĪGUMA nosacījumus nav pildījusi vai pildījusi nepienācīgi, maksā otrai
PUSEI līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās LĪGUMA summas.
5.4. Ja PUSES LĪGUMU izbeidz saskaņā ar 5.3.punktu, tās 10 (desmit) darba dienu laikā veic
savstarpējos norēķinus.
5.1.

6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1. PUSES nav atbildīgas, ja LĪGUMS netiek pildīts vai tiek pildīts nepienācīgi tādu nepārvaramas
varas apstākļu dēļ kā dabas katastrofas, karš un jebkura rakstura militāras operācijas un citi
ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus PUSES nevarēja paredzēt līguma izpildes laikā.
6.2. Par 6.1. punktā minēto apstākļu iestāšanos PUSEI, kura šo apstākļu dēļ nevar pildīt savas
LĪGUMA saistības, iespēju robežās rakstiski jāinformē otra PUSE. Gadījumos, ja PUSĒM pastāv
interese turpināt LĪGUMA attiecības, LĪGUMA saistību izpildes termiņš tiek pagarināts, PUSĒM
par to savstarpēji rakstiski vienojoties.
6.3. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, PUSES neredz iespēju turpināt
LĪGUMA attiecības, LĪGUMS tiek pārtraukts pēc PUŠU vienošanās, ievērojot LĪGUMA
noteikumus.
7. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
7.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ar LĪGUMU saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi
ir: xxxxx, tālr.: xxxxx, e-pasts: xxxxx.
7.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis ar LĪGUMU saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi
ir: xxxxx, tālr.: xxxxx , e-pasts: xxxxx.

8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar LĪGUMU, ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja izdarīti
rakstveidā un apstiprināti ar PUŠU pilnvaroto parakstiem.
8.2. Strīdus, kas radušies LĪGUMA izpildes gaitā, PUSES risina savstarpēji vienojoties. Ja vienošanos
panākt nav iespējams, strīdu iesniedz izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
8.3. IZPILDĪTĀJA personālu, kuru tas iesaistījis LĪGUMA izpildē, par kuru sniedzis informāciju
PASŪTĪTĀJAM, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir
vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā IZPILDĪTĀJS balstījies,
lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām, pēc LĪGUMA noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida
piekrišanu.
8.4. PUSES apņemas neizpaust trešajām personām jebkuru informāciju, kura tai kļuvusi zināma
saistībā ar LĪGUMA izpildi, izņemot gadījumus, kad to pieprasa varas institūcijas, pamatojoties
uz normatīvajos aktos noteiktu pienākumu informāciju sniegt.
8.5. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie
PASŪTĪTĀJA, otrs - pie IZPILDĪTĀJA. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
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