LĪGUMS Nr. LLP 2017/33
Liepājā,

2017.gada 12.aprīlī

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA, pašvaldības izpilddirektora Edgara
Rāta personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Liepājas pilsētas domes 2016.gada
14.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums”, turpmāk saukts
PASŪTĪTĀJS, un SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”, valdes locekles Rudītes Krūgaļaužas personā,
kura darbojas pamatojoties uz statūtiem, turpmāk saukts IZPILDĪTĀJS, abi kopā saukti – Puses, katrs
atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Sportisko aktivitāšu un atjautības uzdevumu sagatavošana un
organizēšana orientēšanās spēles komandām “Liepājas pēdas Latvijā” kontrolpunktos ” (LPP 2017/33)
(turpmāk tekstā - Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā - Līgums).
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas organizēt 2017.gada 4.maijā orientēšanās spēles
„Liepājas pēdas Latvijā” sportiskās aktivitātes un atjautības uzdevumus 27 (divdesmit septiņos)
kontrolpunktos: (9 (deviņi) kontrolpunkti kājāmgājējiem, 9 (deviņi) kontrolpunkti riteņbraucējiem,
9 (deviņi) kontrolpunkti autobraucējiem) (turpmāk tekstā – Darbs).
1.2. Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas ir IZPILDĪTĀJA finanšu piedāvājums
Iepirkumam (1.pielikums), tehniskās specifikācijas (2.pielikums), kontrolpunktu, kuri atrodas
Liepājas pilsētas teritorijā, saraksts (3.pielikums).
2. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai paredzēto sportisko aktivitāšu un
atjautības uzdevumu sarakstu ne vēlāk kā līdz 2017.gada 24.aprīlim.
2.2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pirms orientēšanās spēles noorganizēt vismaz divas kopējas
plānošanas sapulces visiem kontrolpunktu tiesnešiem un pasūtītāja pārstāvjiem. Sapulces
jānoorganizē 2 (divas) nedēļas pirms Spēles norises un 2 (divas) dienas pirms Spēles norises.
Pasūtītājs var vienoties ar izpildītāju par citiem sapulču organizēšanas laikiem.
2.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums veikt Darbu atbilstoši tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām
un pienācīgā kvalitātē 2017.gada 4.maijā no plkst.13.00 līdz plkst.17.30.
2.4. IZPILDĪTĀJS nodrošina visas aktivitātes, izmantojot savā rīcībā esošos materiālus un resursus un
sadarbībā ar objektu/vietu, kur kontrolpunkts tiek organizēts.
2.5. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības uzdevuma izpildei piesaistīt trešās personas. Piesaistot Līgumā noteikto
darbu izpildei trešās personas, IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par trešo personu veikto darbu
tāpat kā par sevis veikto.
3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM par Darbu saskaņā ar šo Līgumu un finanšu
piedāvājumu (1.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. PASŪTĪTĀJS veic tikai tāda
Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar šo Līgumu un darbu nodošanas –
pieņemšanas aktu.
3.2. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar visu nepieciešamo informāciju par katru kontrolpunktu
(organizācijas darbības un sniegto pakalpojumu apraksti, kontaktpersonas u.c.).
3.3. PASŪTĪTĀJS aktivitāšu nodrošināšanai kontrolpunktos piesaista arī brīvprātīgos darba veicējus,
iepriekš vienojoties ar IZPILDĪTĀJU par nepieciešamo cilvēku skaitu.
3.4. PASŪTĪTĀJS pieņem IZPILDĪTĀJA izpildītos Darbus ar darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, ja
Darbs izpildīts atbilstoši Līgumam.
3.5. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt kontroli un uzraudzību par IZPILDĪTĀJA veicamo Darbu.
4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Saskaņā ar IZPILDĪTĀJA finanšu piedāvājumu (1.pielikums), kopējā Līguma summa ir EUR
9989,76 (deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi euro un 76 euro centi) ieskaitot PVN 21%
apmērā.
4.2. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas no
IZPILDĪTĀJA samaksā IZPILDĪTĀJAM avansā 50% (piecdesmit procentus) no kopējās Līguma
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summas, EUR 4994,88 (četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro un 88 euro cents),
ieskaitot PVN 21% apmērā, nepieciešamo materiālu iegādei.
4.3. Atlikušo summu EUR 4994,88 (četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro un 88 euro cents),
ieskaitot PVN 21% apmērā, PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA.
4.4. Visi maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas veidā.
4.5. Ja IZPILDĪTĀJS pasūtījumu neizpilda vai izpilda daļēji, tad 4.1. punktā norādītā summa tiek
samazināta proporcionāli neizpildītā Darba vērtībai.
5. DARBA PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Ja Darbs paveikts Līgumā noteiktajā termiņā, IZPILDĪTĀJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM
Darba nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros.
5.2. PASŪTĪTĀJAM 3 (trīs) darba dienu laikā no Darba nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas
dienas jānosūta IZPILDĪTĀJAM parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt Darbu.
5.3. Ja PASŪTĪTĀJAM ir motivēts atteikums pieņemt Darbu, Puses sastāda divpusēju aktu, kam
pievienots darbu saraksts, par kuriem netiek veikta samaksa.
6. STRĪDU RISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Strīdi, kas radušies starp Pusēm, tiek izšķirti pārrunu ceļā. Ja Puses strīdus nevar izšķirt savstarpēji
vienojoties, tos izskata tiesa atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.2. Puses ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.3. Ja IZPILDĪTĀJA veicamā Darba kvalitāte neatbilst šī Līguma noteikumiem, IZPILDĪTĀJAM
maksājamā summa samazināma proporcionāli nekvalitatīvo pakalpojumu vērtībai.
6.4. Ja IZPILDĪTĀJS bez PASŪTĪTĀJA piekrišanas atkāpjas no Darba izpildes, kas noteikta šajā
Līgumā, tad IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 100% (simts procentu) apmērā no 4.1. punktā minētās
summas.
6.5. Par Līguma 2.1. un 2.2. punktā minēto termiņu nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM
līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līgumā noteiktās līguma summas.
IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde ir pagarināta
PASŪTĪTĀJA vainas dēļ.
6.6. Par maksājuma nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (nulle komats
piecu procentu) apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par
10% (desmit procentiem) no kavētā maksājuma.
6.7. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Līgumam pielāgojami vispārpieņemtie nepārvaramas varas nosacījumi, ja vien iespējams pierādīt,
ka tie ietekmējuši Pušu līgumsaistību izpildi.
7.2. Izveidojoties nepārvaramas varas situācijai, IZPILDĪTĀJS par to nekavējoties paziņos
PASŪTĪĀJAM rakstiskā veidā. Izskaidrojumā jābūt skaidri formulētiem nepārvaramas varas
situācijas iemesliem un, ja iespējams, tās ilgums.
8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN
IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
8.2. Visi Līguma grozījumi, labojumi, papildinājumi noformējami rakstveidā, pusēm savstarpēji
vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.3. Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas un argumenti, kas izteikti Līguma sagatavošanas laikā un
nav iekļauti Līguma noteikumos, tehniskajā specifikācijā (2.pielikums), netiek uzskatīti par Līguma
noteikumiem.
8.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt Līgumu, brīdinot par to IZPILDĪTĀJU 5 (piecas) darba dienas
iepriekš, ja IZPILDĪTĀJS nenodrošina kvalitatīvu Darba izpildi, samaksājot IZPILDĪTĀJAM par
darbiem, kuri veikti pienācīgā kvalitātē atbilstoši šī Līguma noteikumiem.
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8.5. PASŪTĪTĀJS var izbeigt Līgumu vienpusēji, ja IZPILDĪTĀJS bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU
neveic Darbu atbilstoši tehniskajā specifikācijā minētajam (2.pielikums). Šajā gadījumā
IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus zaudējumus.
8.6. Puses, savstarpēji vienojoties, var izbeigt Līgumu arī citos gadījumos. Šāda vienošanās
noformējama rakstiski.
9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
9.1. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma
noteikumus.
9.2. Izmaiņas Pušu vadībā vai juridiskajā statusā nevar būt par pamatu Līguma izbeigšanai vai izmaiņu
veikšanai.
9.3. Puses apņemas neveikt darbības, kas var radīt zaudējumus otrai Pusei vai kaitēt otras Puses
interesēm.
9.4. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros pa vienam katrai pusei, katram no tiem ir vienāds
juridiskais spēks.
9.5. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS piekrīt visiem šī Līguma punktiem un to apstiprina parakstot.
PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠDVALDĪBAS
ADMINISTRĀCIJA
Rožu ielā 6, Liepājā
Reģ. Nr.90000063185
SEB Banka
Kods UNLALV2X
Konts XXXXXXXXXX

SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”
Blaumaņa iela 5a-5, Rīga, LV 1011
Reģ.Nr. 45403009746
DnB Nord Banka
Konts: XXXXXXXXXXX
Kods: RIKOLV2X

______________________
E.Rāts

_________________________
R.Krūgaļauža

Saskaņojumi:
Atbildīgais par līgumu
Antra Brūna, Domes priekšsēdētāja biroja vadītāja
Samaksa no orientēšanās spēļu “Liepājas pēdas Latvijā” finansējuma
Publisko iepirkumu daļa
Finanšu pārvalde
Juridiskā daļa
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PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS AKTS PIE
LĪGUMA NR. LLP 2017/33 _____

Liepāja,

2017.gada ___.maijā

Saskaņā ar 2017.gada noslēgto līgumu SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC” ir orientēšanās
spēlēs “Liepājas pēdas Latvijā” š.g. 4.maijā noorganizējis sportiskās aktivitātes un atjautības uzdevumus 27
kontrolpunktos, izmantojot savu aprīkojumu un resursus, kā arī līguma izpildes laikā veicis šādus darbus:
o Š.g. _______________ iesniedzis saskaņošanai visos kontrolpunktos paredzēto sportisko un
atjautības uzdevumu aprakstus;
o Š.g. _______________ un _________________ noorganizētas plānošanas sapulces visiem
kontrolpunktu tiesnešiem un Pasūtītāja pārstāvjiem.

Visi darbi veikti atbilstoši tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām, līguma nosacījumiem, augstā
kvalitātē un noteiktajos termiņos.

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Pašvaldības izpilddirektors
Edgars RĀTS

SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”
Valdes locekle
Rudīte Krūgaļauža

______________________________

_________________________

