LĪGUMS Nr. LPP 2015/34
Liepājā

2015.gada 12.maijā

SIA “Komunālā pārvalde”, valdes locekļa Jāņa Neimaņa personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata,
turpmāk saukts Pasūtītājs, un SIA “Tranzīts L” tās valdes locekļa Valda Kleinšmita personā, kurš
rīkojas uz Statūtu pamata turpmāk saukts Izpildītājs, saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā – Puses,
noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pamatojoties uz iepirkuma „Par Liepājas pilsētas liedaga zonas mehanizētu attīrīšanu vasaras
sezonā„ (LPP 2015/34) – turpmāk tekstā - Iepirkums, rezultātiem, Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs
apņemas veikt Liepājas pludmales liedaga zonas mehanizētu attīrīšanu, izmantojot Pasūtītāja
smilšu attīrīšanas iekārtu (marka BEACH TCH STR 2000) 2015.gada vasaras sezonā, saskaņā ar
Līgumu, tā pielikumiem un Pasūtītāja norādījumiem (turpmāk tekstā – Darbs).
1.2. Izpildītājam maksājamā vienības cena par viena hektāra mehānisku attīrīšanu ir EUR 23,70
(divdesmit trīs euro un 70 centi) un PVN 21% EUR 4,98 (četri euro un 98 centi), kas kopā sastāda
EUR 28,68 (divdesmit astoņi euro un 68 centi).
1.3. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir:
1.3.1. Tehniskās specifikācijas atbilstoši Iepirkumam;
1.3.2. Izpildītāja piedāvājums Iepirkumam.
1.3.3. Darbu izpildes grafiks pludmales liedaga zonas mehanizētai attīrīšanai 2015.gadā atbilstoši
Iepirkumam.
2. Pasūtītāja pienākumi
2.1. Pasūtītājs novērtē veikto Darbu izpildes kvalitāti, vadoties pēc normatīvajiem aktiem.
2.2. Pasūtītājam ir tiesības organizēt kontroli par to kā tiek ievērotas kvalitātes prasības.
2.3. Pasūtītājs pieņem faktiski izpildītos Darbus, kurus Izpildītājs uzrāda reāli dabā.
2.4. Pasūtītājs veic apmaksu atbilstoši pieņemto Darbu aktam un rēķinam.
2.5. Pasūtītājs, 1(vienu) dienu pirms darba uzsākšanas nodod Izpildītājam Darba izpildei smilšu
attīrīšanas iekārtu (marka BEACH TCH STR 2000) tehniskā kārtībā, par ko tiek sagatavots
nodošanas – pieņemšanas akts.
3. Izpildītāja pienākumi
3.1. Izpildītājam ir jāizpilda Darbs un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību, efektivitāti un
ekonomiju. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja likumīgās intereses darījumos ar trešajām
personām, kā arī jāievēro konfidencialitāte saņemtajā informācijā.
3.2. Izpildītājam ir jāpilda Līguma nosacījumi un noteikumu prasības Darba veikšanai.
3.3. Izpildītājam jāveic Darbs saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumā uzrādīto vienības
izcenojumu, darba aizsardzības un vides saglabāšanas prasībām.
3.4. Izpildītājam jāpilda Pasūtītāja norādījumi darbu izpildē.
3.5. Izpildītājam jānodrošina nepārtraukta Darba vadība, nozīmējot nepieciešamo skaitu kvalificētu
Darba vadītāju.
3.6. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības pasākumu ievērošanu Darba izpildes laikā.
3.7. Izpildītājam ir jāuzņemas pilna atbildība par nelaimes gadījumiem, mantas bojājumiem vai kaitējumu
videi, kas radies darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu neievērošanas gadījumā, kā
arī saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem jāatlīdzina visi tā rezultātā radušies zaudējumi
cietušajiem un trešajām personām.
3.8. Izpildītājam Darba izpildes laikā jāievēro Atkritumu apsaimniekošanas likums, 2012.gada
10.janvāra Ministru Kabineta noteikumi Nr.38 “Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība”,
administratīvās atbildības noteikumi, un visu minēto noteikumu secīgās izmaiņas.
3.9. Izpildītājam jānodrošina savākto atkritumu nogādāšana legālā izgāztuvē, nodrošinot ar savu
personālu, transportu, tehniku, Darba organizāciju un finanšu resursiem.
3.10. Izpildītājam, Darba izpildes laikā jāuztur smilšu attīrīšanas iekārta (marka BEACH TCH STR
2000) tehniskā kārtībā, un jānodod tā tehniskā kārtībā Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas
aktu 3 (trīs) dienu laikā pēc Darba izpildes.
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4. Darbu nodošana un pieņemšana un norēķinu kārtība
4.1. Izpildītais Darbs tiek pieņemts ar aktu Pasūtītāja noteiktā kārtībā.
4.2. Atskaitīšanās periods par Darba izpildi ir 1 (viens) mēnesis, iesniedzot Darba izpildes aktu un
rēķinu par izpildītajiem darbiem līdz nākamā mēneša 5.datumam.
4.3. Rēķinus Pasūtītājs apmaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no Darba izpildes akta un
rēķina saņemšanas datuma.
4.4. Ja Izpildītājs Darba izpildes aktu un rēķinu iesniedz pēc 4.2.punktā minētā datuma, tad apmaksas
termiņš ir 65 (sešdesmit piecu) kalendāro dienu laikā skaitot no Darba izpildes akta un rēķina
saņemšanas dienas.
4.5. Darba pieņemšana notiek atbilstoši Līguma nosacījumiem, vienību izcenojumiem un citai
saskaņotai dokumentācijai.
4.6. Līguma izpildes laikā vienību cenu izmaiņas nav paredzētas.
4.7. Nododot - pieņemot Darbu, Pasūtītājs un Izpildītājs vadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem
dokumentiem un Līguma.
4.8. Galīgais norēķins starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek veikts pēc Darba izpildes akta parakstīšanas un
rēķina saņemšanas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.
4.9. Pasūtītājs apmaksā faktiski padarīto un pieņemto Darba apjomu. Izpildītājs pēc pieprasījuma uzrāda
izpildīto Darbu Pasūtītāja pārstāvim reāli dabā.
5. Līguma darbības termiņš, Darba termiņš un Līguma izbeigšanas kārtība
Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
Darbu sākuma datums ir 2015.gada 15.maijs.
Darbu pabeigšanas termiņš ir 2015.gada 15.septembris.
Darba uzsākšana pieļaujama pēc plkst. 22:30 un Darbs jāpabeidz līdz plkst. 8.00.
Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par Līguma izbeigšanu
Izpildītāju rakstiski 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, nosūtot paziņojumu un veicot savstarpējos
norēķinus, ja Izpildītājs neievēro Līguma un tā pielikumu noteikumus.
5.6. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 5.5.punktu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR
1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par
Līguma izbeigšanu saņemšanas.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6. Pušu atbildība un strīdu atrisināšana
6.1. Puses atbild par tām uzticēto pienākumu izpildi, vai nepienācīgu izpildi saskaņā ar spēkā esošo
likumdošanu. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu
ceļā.
6.2. Strīdus un domstarpības, ko neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā..
6.3. Pasūtītājs nenes atbildību par Izpildītāja inventāru.
6.4. Izpildītājs nes atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies veicamā Darba
neizpildes, paviršas vai nepilnīgas izpildes rezultātā.
6.5. Izpildītājs sedz administratīvos sodus, kas uzlikti par veicamā Darba neizpildi, paviršu vai nepilnīgu
izpildi.
6.6. Ja Izpildītājs ir pārsniedzis kādu no Līguma 5.4.punktā noteiktajiem darba izpildes termiņiem,
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 45,00 (četrdesmit pieci euro) apmērā par katru stundu
katram gadījumam, par ko tiek sastādīts defektu akts un iesniegts Izpildītājam rēķins. Tālākie norēķini
starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas.
6.7. Ja Izpildītājam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs
iesniedz Izpildītājam rēķinu apmaksai par aprēķināto līgumsodu. Tālākie norēķini starp Pasūtītāju un
Izpildītāju tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Darba
pilnīgas izpildes.
6.8. Pasūtītājs neapmaksā Izpildītāja nekvalitatīvi veiktus darbus, kas uzrādīti defektu aktā.
6.9. Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1%
(nulle komats viena procenta) apmērā no laikā nesamaksātās naudas summas par katru nokavētu dienu,
bet ne vairāk kā 20% (divdesmit procentus) no neapmaksātā Darba vērtības saskaņā ar iesniegto rēķinu.
6.10. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.
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7. Citi noteikumi
7.1.Izpildītājam Darba izpildei jānodrošina savs personāls.
7.2. Piedāvātajā vienības izcenojumā ietvertas darba algas ar sociālo nodokli un visas pārējās izmaksas
Darba pilnīgai veikšanai.
7.3. Izpildītājam jāļauj Pasūtītājam un Pasūtītāja pārstāvim apmeklēt visas vietas, kur notiek vai notiks
Darbs, kas saistīts ar Līgumu.
7.4. Izpildītājam jāizpilda visas konkrētā Darba veikšanai nepieciešamās instrukcijas, kuras dod
Pasūtītājs balstoties uz spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem.
8. Pārstāvji un kontaktinformācija
8.1.Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz
Darba izpildi ir: XXXXX tālr.:XXXXX; e-pasts XXXXX.
8.2.Izpildītāja pārstāvis ar šī Līguma saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz
Darba izpildi un pabeigšanu un administratīvi atbildīgā persona ir: XXXXX, tālr.: XXXXX, e-pasts:
XXXXX.
8.3.Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto
pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē pārējās Puses par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto
pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
8.4.Līguma 8.daļā minētie Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi
un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu
finanšu dokumentus.
9. Noslēguma noteikumi
9.1. Līgums sastādīts uz trijām lapām divos eksemplāros, pa vienam katrai Līguma slēdzējpusei.
9.2. Līguma valoda ir latviešu valoda.
9.3. Uz Līgumu attiecas Latvijas Republikas likumi.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

SIA “Komunālā pārvalde”
Uliha iela 44, Liepāja, LV 3401
Vienotais reģ.Nr..42103017215
PVN maks. kods LV 42103017215
Norēķinu konts Nr. XXXXX
AS SEB banka
Bankas kods UNLALV2X

SIA “Tranzīts L”
Tērauda iela 3, Liepāja, LV 3401
Vienotais reģ.Nr. 42103017130
PVN maks.kods LV 42103017130
Norēķinu konts Nr. XXXXX
AS “Swedbank”
Bankas kods HABALV22

Valdes loceklis:

Valdes loceklis:

J.Neimanis

V.Kleinšmits

z.v.
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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
1.Tehniskais apraksts:
Izpildītājam jāveic Liepājas pilsētas liedaga zonas mehanizēta attīrīšana vasaras sezonā no 2015.gada
15.maija līdz 2015.gada 15.septembrim, izmantojot Pasūtītāja smilšu attīrīšanas iekārtu (marka BEACH
TCH STR 2000), un savākto atkritumu nogādāšana legālā izgāztuvē, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas
likumam. Darbs veicams ar Izpildītāja personālu, transportu, tehniku, darba organizāciju un materiāliem.
Darbs jāveic saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu grafiku (Pielikums Nr.4) un notikumiem, vasaras sezonas
laikā, ne retāk kā divas reizes nedēļā, kad to pieļauj laika apstākļi.
Darba izpildes grafikā paredzētie Darba apjomi, kas nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ nav veikti, netiek
apmaksāti. Darbs jāpabeidz līdz plkst. 8.00, darba uzsākšana pieļaujama pēc plkst. 22:30.
Darbs jāveic noteiktās pludmales vietās (posmos) liedaga zonā saskaņā ar SIA “Komunālā pārvalde”
apstiprinātu grafiku, kuru saskaņo uzsākot darbus:
Darba veikšanas vieta ir pludmale (4,5 km garumā, 13,5 ha platībā):
no dienvidu mola līdz pilsētas DR robežai grafikā (skatīt nolikuma pielikumu nr.4) noteiktajos posmos, darbs
veicams tā, lai pludmales liedaga zona visā garumā tiktu uzkopta vismaz 1 (vienu) reizi nedēļā, ja ir darba
veikšanai atbilstoši laika apstākļi.
Zilā karoga pludmales zona – no Kūrmājas prospekta pagarinājuma pludmalē līdz Jūrmalas ielas
pagarinājumam pludmalē 3 (trīs) ha platībā, liedaga zonas uzkopšana veicama kopā 5 (piecas) reizes
nedēļā, ja ir darba veikšanai atbilstoši laika apstākļi.
Objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājam ir tiesības izmainīt - samazināt vai palielināt plānotās uzkopšanas
apjomus un intensitātes, piemērojot piedāvātās vienības cenu.
Pasūtītājs pieņem tikai pilnīgi izpildītus darbus, par to kvalitāti pārliecinoties dabā.
2.Izpildes termiņš:
Liepājas pilsētas liedaga zonas mehanizētā attīrīšana veicama vasaras sezonā no 2015.gada 15.maija līdz
2015.gada 15.septembrim.
3. Kvalitātes prasības nosaka:
2.3.1. 2012.gada 10.janvāra Ministru Kabineta noteikumi Nr.38 “Peldvietas izveidošanas un
uzturēšanas kārtība”;
2.3.2. Atkritumu apsaimniekošanas likums.
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