2.1-19/144
________________________________
Pasūtītāja Līguma numurs

V/16.10.15.
________________________________
Izpildītāja Līguma numurs

Līgums par Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrādi (tehniskais
projekts) ceļa „Jaunpriedaines – Spicieri” atjaunošanai Launkalnes pagastā, Smiltenes
novadā
Cēsis,

2015.gada 16. oktobrī

Vidzemes plānošanas reģions, Administrācijas vadītājas Gunas Kalniņas-Priedes
personā, kura rīkojas saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona 2007. gada 17. janvāra
Attīstības padomes sēdē Nr.1 apstiprināto nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,
Smiltenes novada pašvaldība, domes priekšsēdētāja Ginta Kukaiņa personā, kurš
rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Smiltenes novada pašvaldības nolikumu
(turpmāk – Pašvaldība), no otras puses, un
SIA „Ceļu komforts”, valdes priekšsēdētāja Edgara Leiša personā, kurš rīkojas
saskaņā ar pārstāvības pamats (turpmāk – Izpildītājs), no trešās puses (turpmāk abi kopā –
Puses un katrs atsevišķi – Puse),
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “Kapacitātes
stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām,
vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3-24/NFI/INP-001 “Reģionālās politikas
aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” 2.4.apakšaktivitātes
“Pašvaldību investīciju piedāvājumu investoru piesaistei sagatavošana” ietvaros, savstarpēji
vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem un pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma
Nr.VPR/2015/16/NFI “Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tehniskais
projekts)” rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1.1.

1.2.

1.3.

1. Līguma priekšmets un summa
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs kā krietns un rūpīgs saimnieks veic Smiltenes novada
investīciju piesaistes materiālu izstrādi (tehniskais projekts) ceļa „Jaunpriedaines –
Spicieri” atjaunošanai Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, saskaņā ar Līguma
1.pielikumu “Darba uzdevums” un Līguma 2.pielikumu „Izpildītāja
piedāvājums”(turpmāk – Darbs).
Līgumcena par Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam
ir EUR 15 786.15 (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši euro un
piecpadsmit centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viena procenta)
apmērā (turpmāk – PVN), t.i., EUR 3 315.09 (trīs tūkstoši trīs simti piecpadsmit euro
un deviņi centi), kas kopā ir EUR 19 101.24 (deviņpadsmit tūkstoši viens simts
viens euro un divdesmit četri centi), turpmāk – Līguma summa.
Līguma summa ietver visas izmaksas, kas saistītas ar šajā Līgumā paredzētā Darba
izpildi pilnā apjomā, t.sk., personāla izmaksas, nodokļus, kā arī visas ar to netieši
saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.).
2 Pušu pienākumi un tiesības

2.1.

Pasūtītāja pienākumi:
2.1.1. ievērot visus šī Līguma noteikumus;
2.1.2. pēc Izpildītāja pieprasījuma nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošo
informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Darba izpildei;
2.1.3. kopā ar Pašvaldību pieņemt izpildīto Darbu no Izpildītāja, ja Darbs izpildīts
atbilstoši Līgumam un Līguma 1.pielikumam pilnā apjomā un Līgumā
noteiktajā termiņā;

samaksāt Izpildītājam par Līguma un Līguma 1.pielikumā noteiktajā apjomā
un termiņā izpildītu Darbu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu
laikā sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu un rezultātiem.
Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darba izpildi līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu
segšanai, ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības, paziņojot par to
Izpildītājam 1 (vienu) darba dienu iepriekš.
Pašvaldības pienākumi:
2.4.1. ievērot visus šī Līguma noteikumus;
2.4.2. pēc Izpildītāja pieprasījuma nodrošināt Izpildītāju ar tā rīcībā esošo
informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Darba izpildei;
2.4.3. kopā ar Pasūtītāju pieņemt izpildīto Darbu no Izpildītāja, ja Darbs izpildīts
atbilstoši Līgumam un Līguma 1.pielikumam pilnā apjomā un Līgumā
noteiktajā termiņā.
Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu
laikā sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu un rezultātiem.
Izpildītāja pienākumi:
2.6.1. ievērot visus šī Līguma noteikumus;
2.6.2. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē Darba
izpildi noteiktajos termiņos un kārtībā;
2.6.3. nodrošināt Darba izpildi atbilstoši Līgumā noteiktajām prasībām, ievērojot
normatīvos aktus, kas regulē Līgumā noteiktā Darba izpildi, kā arī uzņemties
atbildību par sekām, kuras iestāsies normatīvo aktu neievērošanas vai
nepienācīgas ievērošanas rezultātā.
Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par Pasūtītājam, Pašvaldībai vai
trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem un nemantisko kaitējumu, un atlīdzināt
visus izdevumus, zaudējumus un nemantisko kaitējumu, kas Izpildītāja darbības vai
bezdarbības rezultātā, radušies Pasūtītājam un trešajām personām.
Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas neizpaust informāciju, un
veikt visus nepieciešamos pasākumus informācijas neizpaušanai, ko Izpildītājs
ieguvis no Pasūtītāja Līguma izpildes gaitā, izņemot valsts institūcijas, kurām saskaņā
ar likumu ir tiesības prasīt šādu informāciju.
Izpildītājam ir tiesības prasīt samaksu par kvalitatīvu un savlaicīgu Darba izpildi
atbilstoši Līguma noteikumiem.
2.1.4.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.8.

3. Darba nodošanas un pieņemšanas kārtība
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Darbu Izpildītājs apņemas izpildīt ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim.
Līguma 1.pielikuma 10.punktā noteiktā starpziņojuma iesniegšanas termiņu
Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju un Pašvaldību, ievērojot, Līguma 3.1.punktā noteikto
kopējo Darbu izpildes termiņu.
Starpziņojumu, Pušu saskaņotajā termiņā, Izpildītājs nodod Pasūtītājam ar nodošanas
un pieņemšanas aktu. Pasūtītājs un Pašvaldība 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
starpziņojuma saņemšanas, pārbauda starpziņojuma atbilstību Līguma un Līguma
1.pielikuma noteikumiem un paraksta nodošanas un pieņemšanas aktu vai rīkojas
saskaņā ar Līguma 3.6.punktā noteikto.
Izpildītā Darba rezultātu, t.i. Līguma un Līguma 1.pielikumam atbilstoši izstrādātu un
noformētu investīciju piesaistes materiālu (tehnisko projektu) ceļa „Jaunpriedaines –
Spicieri” atjaunošanai Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, Izpildītājs Līguma
noteiktajā termiņā nodod Pasūtītājam ar nodošanas un pieņemšanas aktu. Nodošanas
un pieņemšanas akta projektu sagatavo, paraksta un Pasūtītājam iesniedz Izpildītājs.
Pasūtītājs un Pašvaldība 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 3.4.punktā minētā
nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas, pārbauda izpildītā Darba atbilstību
Līguma un Līguma 1.pielikuma noteikumiem un paraksta nodošanas un pieņemšanas
aktu vai rīkojas saskaņā ar Līguma 3.6.punktā noteikto. Darba rezultāts, t.i. Līguma

3.6.

3.7.

3.8.

un Līguma 1.pielikumam atbilstoši izstrādātais un noformētais investīciju piesaistes
materiāls (tehniskais projekts) ceļam „Jaunpriedaines – Spicieri” ar nodošanas un
pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi tiek nodots pašvaldības īpašumā.
Ja Pasūtītājs vai Pašvaldība konstatē trūkumus vai neatbilstības Izpildītāja iesniegtajā
starpziņojumā vai Izpildītāja veiktajā Darbā, Pasūtītājs un Pašvaldība neparaksta
nodošanas un pieņemšanas aktu un uzdodot Izpildītājam par saviem līdzekļiem
Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērst konstatētos trūkumus. Puses paraksta nodošanas
un pieņemšanas aktu pēc tam, kad Izpildītājs novērsis norādītos trūkumus un
neatbilstības.
Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt nekvalitatīvi izpildītu Darbu, ja tas neatbilst
Līguma vai Līguma 1.pielikuma noteikumiem, apmaksu veicot tikai par Līguma un
Līguma 1.pielikuma atbilstošu un faktiski izpildītu Darbu, ko ir akceptējis Pasūtītājs
un Pašvaldība.
Darbu uzskata par izpildītu ar dienu, kad Puses savstarpēji paraksta Līguma
3.4.punktā noteikto nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir pamats rēķina
izrakstīšanai.
4. Norēķinu kārtība

4.1.

4.2.

Pasūtītājs par Līguma un Līguma 1.pielikumā noteiktajā apjomā un termiņā izpildītu
Darbu veic samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 3.4.punktā minētā
nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas,
veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja maksājums ir izpildīts
Pasūtītāja izmantotajā maksājumu apstrādes sistēmā.
5. Pušu atbildība

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

Pušu zaudējumu apmērs ir aprobežots tikai ar Puses tagadējās (jau esošās) mantas
samazinājumu. Šī Līguma ietvaros Pusēm nav pienākuma atlīdzināt otrai Pusei
radušos sagaidāmās peļņas atrāvumu.
Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neizpilda Darbu pilnā apjomā atbilstoši
Līgumā un Līguma 1.pielikuā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no
Izpildītāja līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma summas
par katru nokavēto Darbu izpildes termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procentus) no Līguma summas.
Ja Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenovērš Līguma 3.6.punkta kārtībā
konstatētās Darba izpildes neatbilstības pilnā apjomā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt
no Izpildītāja līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma
summas par katru nokavēto trūkumu novēršanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procentus) no Līguma summas
Ja Pasūtītājs neveic samaksu Izpildītājam Līgumā noteiktajos termiņos, Izpildītājam
ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa procenta)
apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma termiņa nokavējuma
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no nokavētā maksājuma
summas.
Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no jebkura maksājuma, kas Izpildītājam
pienākas, pamatojoties uz šo Līgumu, pirms tā izmaksas Izpildītājam.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes pienākuma un neizslēdz
zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu.
6. Autortiesības

6.1.

Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja Darba izpildes rezultātā radītie materiālie objekti un
visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekti

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

(turpmāk – Autortiesību objekts) un to aizsargā Autortiesību likums un citi
normatīvie akti.
Autortiesību objekts ir Pašvaldības īpašums. Pašvaldībai ar šo Līgumu un bez
papildus atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā
minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu
radītajiem autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pašvaldība ir tiesīga izmantot
jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām.
Autora mantiskās tiesības uz Autortiesību objektu pēc nodošanas un pieņemšanas
akta parakstīšanas pāriet Pašvaldībai.
Izpildītājs apņemas bez Pašvaldības rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām,
kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektu, kas saskaņā ar šo Līgumu
atzīstami par Pašvaldības īpašumu.
Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī
autoratlīdzību un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību vai honorāru.
7. Nepārvarama vara (Force Majeure)

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma noteikumu neizpildi, ja tam par iemeslu
ir notikumi vai apstākļi, kurus Puse nespēj kontrolēt, pret kuriem Puse nevarēja
saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas, un kurus to rašanās gadījumā Puse
nevar novērst, vai pārvarēt (Force Majeure).
Puse, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba
dienu laikā no Force Majeure iestāšanās, paziņo par to otrai Pusei, norādot saistības,
kuru izpilde nav, vai nebūs iespējama.
Pēc Līguma 7.2.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas Puses vienojas par
Līguma izpildes termiņu pagarināšanu, nepieciešamajām izmaiņām Līgumā vai arī
par Līguma izbeigšanu.
Ja Puse nokavē Līguma 7.2.apakšpunktā minēto paziņojuma termiņu, tai zūd pamats
prasīt Līguma izpildes termiņa pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu, pamatojoties uz
Force Majeure.
8. Līguma grozīšana un izbeigšana

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Pusēm, savstarpēji rakstveidā vienojoties, ir tiesības grozīt Līgumu. Līguma
grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
Būtiski Līguma grozījumi ir veicami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā
noteikto kārtību tikai šādos gadījumos, ja:
8.2.1. Darba izpildes laikā tiek mainītas Darba izpildes tehniskās prasības vai stājas
spēkā izmaiņas normatīvajos aktos, kas pēc būtības neietekmē Līgumā
noteikto Darba rezultātu;
8.2.2. Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ zudusi nepieciešamība pēc visa Līgumā
minētā Darba izpildes, kā rezultātā samazinās veicamā Darba apjoms.
Pasūtītājam un Pašvaldībai kopīgi ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkādu
zaudējumu atlīdzības pienākuma, paziņojot par to rakstveidā Izpildītājam vismaz 10
(desmit) darba dienas iepriekš ja:
8.3.1. Izpildītājs nepilda vai pārkāpj Līguma saistības, vai ja tiek pieņemts Saeimas,
Ministru kabineta lēmums vai Pasūtītāja lēmums par finansējuma
samazināšanu, kā arī citu būtisku apstākļu dēļ;
8.3.2. Pasūtītājam vai Pašvaldībai ir zudusi nepieciešamība saņemt Darbu no
Izpildītāja.
Ja Pasūtītājs un Pašvaldība kopīgi vienpusēji izbeidz Līgumu, Pasūtītājs 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas, izdara pilnīgu norēķinu ar Izpildītāju par
faktiski izpildīto Darbu, to faktiskā apmērā.
Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, noslēdzot rakstisku vienošanos, vienlaikus
vienojoties par savstarpējo norēķinu kārtību.

9. Citi noteikumi
9.1.
9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta visas Puses, un ir spēkā līdz pilnīgai
Līgumā noteikto saistību izpildei.
No Līguma izrietošos strīdus Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja Puses nespēj
atrisināt strīdu savstarpēju sarunu ceļā, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar
Latvijas Republikas tiesībām.
Gadījumā, ja viens vai vairāki Līguma noteikumi jebkādā likumīgā veidā kļūst vai
tiek atzīti par spēkā neesošiem, nelikumīgiem vai nesaistošiem, tas nekādā veidā
neietekmē un neierobežo pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas
elektroniski vai rakstiski otrai Pusei.
Līguma izpildes laikā Puses nosaka šādus pilnvarotos pārstāvjus:
9.5.1. no Pasūtītāja puses: Laima Engere, tālrunis +371 28376912, e-pasts:
laima.engere@vidzeme.lv;
9.5.2. no Pašvaldības puses: Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības
nodaļas vadītāja Ilze Sausā, tel. 64707877, 29225765, e-pasts:
ilze.sausa@smiltene.lv.
9.5.3. no Izpildītāja puses: SIA ,,Ceļu komforts’’ valdes priekšsēdētājs Edgars
Leitis, mob. t.29470503 , e-pasts: edgars@celukomforts.lv.
Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par
nodošanas un pieņemšanas akta noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu
iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
9.7.1. Līguma 1.pielikums „Darba uzdevums” (uz 4 lapām.);
9.7.2 Līguma 2.pielikums „Izpildītāja piedāvājums” uz skaits lapām, kas glabājas pie
Pasūtītāja.
Līgums sagatavots latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros uz piecām lapām. Viens
Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Pašvaldības un trešais – pie
izpildītāja. Visi Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs

Pašvaldība

Izpildītājs

Smiltenes novada dome

SIA „Ceļu komforts”

Reģ.Nr.90002180246

Reģ.Nr. 90009067337

Reģ.Nr. 44103040845

Jāņa Poruka iela 8, Cēsis
LV-4101

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene,
Smiltenes novads, LV-4729

Adrese: „Ežmalas”, Plāņu pagasts,
Strenču novads, LV-4730

Tālr. 64116014

Tālr. 64774844

Tālr. 29470503

Fakss: 64116012

Fakss: 64707583

Fakss: 64231636

E-pasts: vidzeme@vidzeme.lv

E-pasts: dome@smiltene.lv

E-pasts: Edgars@celukomforts.lv

Valsts Kase

Banka: A/S “SEB banka”

Banka: Swedbanka

Konts:
LV37TREL921063104300B

Konts:
LV75UNLA0050014255591

Konts:
LV53HABA0551013495740

SWIFT kods: TRELLV22

SWIFT kods: UNLALV2X

SWIFT kods: HABALV22

/Guna Kalniņa-Priede/

/ Gints Kukainis /

/ Edgars Leitis /

Vidzemes plānošanas reģions

