IEPIRKUMA LĪGUMS
Nr.2.1-42/19/16
Krustpils novadā

2019.gada 8.maijā

Krustpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009118116, juridiskā adrese Rīgas
ielā 150a, Jēkabpils, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, kuras vārdā uz likuma „Par
pašvaldībām” 69.panta 6.punkta pamata rīkojas Krustpils novada pašvaldības
izpilddirektors Raimonds Spēks, no vienas puses, un
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Jēkabpils ceļu rajons, reģistrācijas Nr.
40003356530, turpmāk - IZPILDĪTĀJS, kura vārdā rīkojas saskaņā ar 24.04.2019
valdes sēdes lēmumu Nr.2.1.-A.2/19/24 Jēkabpils ceļu rajona direktors Arturs Ivbulis,
no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, noslēdz šādu līgumu
(turpmāk - līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pamatojoties uz Krustpils novada domes Iepirkumu komisijas 02.05.2019.
lēmumu iepirkumā „Autoceļu grants seguma atjaunošana Krustpils novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā” Id. Nr. KNP 2019/16, Pasūtītājs pasūta un
Izpildītājs veic autoceļu grants seguma atjaunošanas darbus Krustpils novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā, atbilstoši Finanšu – tehniskajam
piedāvājumam.
2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
2.1. Līgums stājas spēkā 2019.gada 8.maijā un ir spēkā līdz 2019.gada 31.oktobrim
vai brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām līgumā noteiktās saistības.
3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
3.1. Līguma summa par līgumā noteikto visa Pakalpojuma apjoma izpildi tiek
noteikta EUR 115 272,50 (simts piecpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit divi eiro
un 50 centi).
3.2. Norēķini tiek veikti par katru veikto darbu apjomu (par kuru Puses vienojušās
līguma 4.2. punktā noteiktajā kārtībā) , 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no rēķina
un abu Pušu parakstīta darba pieņemšanas nodošanas akta saņemšanas Pasūtītāja
grāmatvedībā.
3.3. Pasūtītājs visus Līgumā noteiktos maksājumus par veiktajiem darbiem veic ar
pārskaitījumu uz Izpildītāja Līguma rekvizītos norādīto bankas kontu.
3.4. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad
Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu
un tā to ir pieņēmusi izpildei.
3.5. Līguma pielikumā esošajā Izpildītāja finanšu piedāvājumā noteiktās vienas
vienības cenas tiek noteiktais nemainīgas uz visu līguma darbības laiku, izņemot
gadījumu, ja tās tiek samazinātas.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītājs apņemas:
4.1.1. ievērot līguma nosacījumus;
4.1.2. par darbu veikšanas laiku savlaicīgi iepriekš vienoties ar Izpildītāja
kontaktpersonu pa tālr: 26426603 (Jēkabpils ceļu rajona direktora vietnieks
Oskars Munčs)
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4.1.3. informēt Izpildītāju par veikto darbu neatbilstību līguma un tā pielikumu
nosacījumiem ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no neatbilstības konstatēšanas brīža,
sastādot par to aktu.
4.1.4. Pasūtītāja struktūrvienības, iestādes un atbildīgās personas, kuras Pasūtītāja
vārdā veic Pakalpojuma pasūtījumus:
Pagasta pārvalde
Kontaktpersona
Atašienes pagasta pārvalde
Saimniecības vadītājs Pēteris Gravāns
(mob. tālr. 20288063), pārvaldes vadītāja
Ilona Zalāne (mob. tālr. 29424912)
Mežāres pagasta pārvalde
Komunālās saimniecības vadītājs Valērijs
Indāns (mob. tālr. 29182143), pārvaldes
vadītāja Nadežda Mitrofanova (mob. tālr.
26641668)
Vīpes pagasta pārvalde
Saimniecības vadītājs Juris Puriškevičs
(mob. tālr. 29278541), pārvaldes vadītāja
Ineta Šeinova ( mob. tālr. 26633737)
Krustpils pagasta pārvalde
Saimniecības daļas vadītājs Uldis Zirnītis
(mob. tālr. 26118514) pārvaldes vadītāja
Andra Munce ( mob. tālr. 26602676)
Kūku pagasta pārvalde
Saimnieciskās daļas vadītāja Vilma Kalniņa
(mob. tālr. 20232270), pārvaldes vadītājs
Dzintars Kalniņš (mob. tālr. 26139764)
Variešu pagasta pārvalde
Komunālās saimniecības vadītāja Dace
Vītola (mob. tālr. 20288067), pārvaldes
vadītājs Andris Naidovskis (mob. tālr.
28308041)
4.1.5. Gadījumā, ja mainās kāda no līguma 4.1.4. punktā minētajām Pasūtītāja
kontaktpersonām, tad Pasūtītājs par to informē Izpildītāju.
4.2. Izpildītājs apņemas:
4.2.1. pirms darba veikšanas saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgajām personām darbu
apjomu;
4.2.2. par darba izpildi nekavējoties paziņot Pasūtītāja atbildīgajai personai;
4.2.3. savlaicīgi sagatavot un nodot Pasūtītājam darbu pieņemšanas-nodošanas aktu
un rēķinu;
4.3. Izpildītāja noteiktā kontaktpersona: Krustpils novada pašvaldības Komunālās
saimniecības nodaļas vadītājs Normunds Zizlāns tālr. 26388004, e-pasts:
normunds.zizlans@krustpils.lv
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Puses ir atbildīgas par zaudējumiem, ko tās Līguma izpildes gaitā savas vainas
vai trešo personu vainas dēļ ir radījušas otrai pusei.
5.2. Ja pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nesamaksā Izpildītājam par
sniegto Pakalpojumu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1 % apmērā no
savlaicīgi nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu..
5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo tā maksātāju (Pusi) no līgumā noteikto saistību
izpildes.
5.4.Ja Pasūtītāja kontaktpersona konstatē Pakalpojuma nekvalitatīvu izpildi, Pasūtītājs
neparaksta rēķinu par Pakalpojumu, sastādot aktu par trūkumiem un uzdodot
Izpildītājam novērst konstatētos trūkumus noteiktā termiņā. Pasūtītāja kontaktpersona
paraksta Pakalpojuma rēķinu pēc tam, kas Izpildītājs norādītos trūkumus novērsis.
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5.5. Ja Izpildītājs nenovērš konstatētos trūkumus Pasūtītāja kontaktpersonas norādītajā
termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 200,00 par katru konstatēto
gadījumu.
6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
6.1.Pušu atbildība neiestājas, ja līguma saistību izpildi aizkavē vai padara
neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).
6.2.Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to
rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo
izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
6.3.Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par līguma
termiņu pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu.
7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
7.1.Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties par līgumu un tā izpildi līguma
darbības laikā, Puses risina pārrunu ceļā.
7.2.Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami
tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. LĪGUMA LAUŠANA
8.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski paziņojot par to
Pasūtītājam, gadījumos, ja:
8.1.1.Pasūtītājs neveic maksājumus un nokavējuma nauda sasniedz 10% no līguma
summas, kas norādīta līguma 3.1.punktā.
8.2.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski paziņojot par to
Izpildītājam, gadījumos, ja:
8.2.1.Izpildītājs kavē darba izpildi vairāk kā 3 (trīs) dienas pēc Pasūtītāja
kontaktpersonas norīkojuma saņemšanas;
8.2.2. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu
iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana, likvidācijas uzsākšana u.c.
iemesli)
8.2.3. Izpildītājs ceļu ikdienas uzturēšanas darbus veic nekvalitatīvi un atsakās
pieļautos defektus izlabot;
8.2.4. Izpildītājs apmaksai uzrāda darbus, kas reāli nav veikti.
8.3. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas lauzt līgumu kāda cita iemesla dēļ.
8.4. Gadījumā, ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Pasūtītājam ir pienākums veikt
norēķinus par faktiski saņemtajiem Pakalpojumiem līdz līguma laušanas dienai.
8.5. Gadījumā, ja līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā līguma
saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei,
tad Pusei, kura ir vainojam līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi,
kas tai rodas saistībā ar līguma laušanu.
9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
9.1. Parakstītais Līgums pilnībā apstiprina Pušu vienošanos. Līguma grozījumi un
papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas
abas līguma slēdzējas puses.
9.2. Puses, tām līgumā noteiktās saistības un to izpildi, nav tiesīgas nodot trešajām
personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumu, kas noteikts
līguma 9.3.punktā.
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9.3. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem
tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
9.4. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs eksemplārs uz 4
(četrām) lapas pusēm, līgumam ir 4 pielikumi uz 4 (četrām) lapām, kas ir līguma
neatņemamas sastāvdaļas pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzējai Pusei. Abiem
līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Pielikumā:
1. LAU 24.04.2019 Valdes sēdes Nr.2.1.-A.2/19/24 lēmuma izraksts uz 1 lpp.
2. Izpildītāja finanšu piedāvājums uz 1 lpp.
3. Izpildītāja tehniskais piedāvājums uz 1 lpp.
4. Tehniskās prasības pasūtījuma izpildei uz 1 lpp.
10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Krustpils novada pašvaldība

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Jēkabpils ceļu rajons
Reģ. Nr. 40003356530
Juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV
1073;
Biroja adrese: Brīvības iela 2, Brodi, Ābeļu
pagasts, Jēkabpils novads, LV 5201
Tālr. 65237576, 29480153
E-pasts: jekabpils@lau.lv
Banka: AS “SEB banka”
Konts: LV75 UNLA 0009 0034 6728 7

Reģ. Nr. 90009118116
Adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV5202
Tālr. 65237635
E-pasts: novads@krustpils.lv
Banka: AS “ SEB banka”
Konts: LV55UNLA0050014323075

Izpilddirektors

R. Spēks

Pilnvarotā persona
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Arturs Ivbulis

