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Pārgaujas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116276, juridiskā adrese: „Iktes”,
Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, izpilddirektores Marutas DRUBIŅAS personā, kura
darbojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Pārgaujas novada pašvaldības nolikuma pamata,
turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SHAF", Vien. reģistrācijas Nr. 44103074729,
juridiskā adrese: Raiņa iela 9 - 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126, kuras vārdā
saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis Jānis HERBSTS, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,
abi kopā turpmāk - Līdzēji, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkoto atklāto konkursu „Pārgaujas
novada pašvaldībai piederošo autoceļu mehanizēta attīrīšana no sniega”, iepirkuma
identifikācijas Nr. PNP 2017/25, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem par iepirkuma priekšmetu
un Pasūtītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
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1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs, apņemas veikt Pārgaujas novada pašvaldībai piederošo
autoceļu mehanizētu attīrīšanu no sniega (turpmāk – Darbs), saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju (pielikums Nr.1), pret atlīdzību kvalitatīvi un savlaicīgi ar savu sniega tīrīšanas
tehniku (HTZ T-150K), degvielu un darbaspēku: 1. Daļā (maršrutā Rozulas autoceļu
saraksts-23.8km) attīrīšanu no sniega ziemas periodā saskaņā ar iesniegto Finanšu
piedāvājumu (pielikums Nr.2.);
Precīzu darba vietu un darba apjomu noteiks Līguma 9.5.2.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja
kontaktpersona, informējot Izpildītāju.
Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā samazināt vai palielināt darbu apjomu, attiecīgi
izmainot Darbu apjomu un Līguma summu, par ko Puses noslēdz atsevišķu vienošanos.
Izpildītājs apliecina, ka Līgumā minētie Darbi ir realizējami un, ka Iepirkuma Finanšu
piedāvājumā ir iekļauti visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi.
Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1.), Ministru kabineta
09.03.2010. noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli’’, Ceļu satiksmes noteikumiem u.c.,
normatīvajiem aktiem, kas skar Darbu izpildi.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
Par kvalitatīvu un termiņā paveikto Darbu Pasūtītājs apņemas Izpildītājam veikt samaksu
par katru attīrīto autoceļa km no sniega saskaņā ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā
uzrādīto km daudzuma uzskaiti.
Samaksa par vienu attīrīto autoceļa km, cena 17.00 EUR (septiņpadsmit euro 00 centi),
pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā 3.57 EUR (trīs eiro un piecdesmit septiņi centi),
kopā summa 20.57 EUR (divdesmit eiro un piecdesmit septiņi centi) tiek veikta saskaņā ar
pretendenta finanšu piedāvājumu.
Samaksa Izpildītājam tiek veikta par faktiski padarīto Darbu.
Nekvalitatīvs vai pilnībā nepabeigts Darbs netiek apmaksāts.
Līguma cenā ietilpst visi spēkā esošie valsts un pašvaldību nodokļi un nodevas, citas
izmaksas un izdevumi, kas saistīti ar šī Līguma izpildi.
Samaksu par kvalitatīvi izpildīto Darbu, Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā
uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, pamatojoties uz Pušu pārstāvju parakstītu Darba
pieņemšanas – nodošanas aktu par faktiski izpildītā Darba apjomu, un Izpildītāja izsniegtu
rēķinu.
Samaksa par kvalitatīvi veiktajiem Darbiem tiek veikta reizi mēnesī, ņemot vērā faktiski
paveikto Darba apjomu.
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Pasūtītājs samaksu veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 2.6.punktā noteiktā Darbu
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu uz
Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.
3. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2019.gada 31.maijam.
Līgums var tikt lauzts pirms termiņa Pusēm par to savstarpēji rakstveidā vienojoties, vai
šajā Līgumā paredzētajos gadījumos.
Pirms termiņa Līgums var tikt vienpusīgi lauzts, ja viena no Pusēm nepilda savas Līgumā
noteiktās saistības. Tādā gadījumā Pusei – Līguma pārtraukšanas ierosinātājai, ir jābrīdina
otra Puse rakstveidā ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienās pirms Līguma laušanas.
4. Darba uzdevums un izpilde, darbu – pieņemšana nodošana
Pasūtītājs informē Izpildītāju par nepieciešamo Darbu apjomu, izpildes vietu un izpildes
termiņu, sniedzot informāciju uz Izpildītāja norādīto tālruņa Nr.: 29438550.
Izpildītājs ar savu tehniku ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā apņemas uzsākt attīrīt no sniega
autoceļus un ielas Līguma 1.1.punktā noteiktajā maršrutā pēc mutiska Darba uzdevuma
saņemšanas no Pasūtītāja.
Puses vienojas, ka, maksimālais Darbu izpildes termiņš konkrētajā autoceļa daļā no Darba
uzdevuma saņemšanas brīža nepārsniegs 12 stundas.
Par Darba uzdevuma izpildi Izpildītājs informē Pasūtītāja pārstāvi uzreiz pēc Darbu
pabeigšanas, bet ne vēlāk kā nākamajā kalendārajā dienā, sniedzot informāciju Līguma
9.5.2.apakšpunktā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim uz tālruni 29453168.
Līgumā paredzētais Darbs tiek nodots Pasūtītājam ar Darbu pieņemšanas – nodošanas
aktu, kuru paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.
Pasūtītājam izpildītie Darbi jāpieņem nākamajā darba dienā no paziņojuma par Darbu
izpildi saņemšanas dienas. Izpildīto Darbu pieņemšanu Pasūtītāja vārdā veic Pasūtītāja
pārstāvis. Darbu pieņemšanā ir jāpiedalās Izpildītāja pārstāvim.
Veicot Darbu pieņemšanu, Pasūtītāja pārstāvis pārbauda Darbu kvalitātes atbilstību
Pasūtītāja noteiktajām specifikācijām. Ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē Darbu kvalitātes
neatbilstību Pasūtītāja noteiktajām specifikācijām, tas sastāda aktu, kurā norāda veikto
Darbu neatbilstību (Darbu veidu, platību, atrašanās vietu) un norāda termiņu neatbilstību
novēršanai un šo aktu izsniedz Izpildītāja pārstāvim izpildei.
Izpildītājs konstatētās neatbilstības novērš par saviem līdzekļiem un par to informē
Pasūtītāja pārstāvi Līguma 4.4.punktā noteiktajā kārtībā.
5. Pušu tiesības un pienākumi
Izpildītājam Darbs jāveic kvalitatīvi, pilnā apjomā un Līgumā noteiktajā termiņā.
Izpildītājam attīrot ceļus no sniega nav pieļaujams veidot sablīvēta sniega vaļņus uz
pieslēdzošos ceļu (māju ceļi, servitūti) braucamās daļas (krustojumi). Nav pieļaujama
sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.
Izpildītājs apņemas par paveikto Darbu Pasūtītājam iesniegt Darbu pieņemšanas –
nodošanas aktu un rēķinu par veikto Darbu izmaksām.
Izpildītājam ir jānodrošina, lai Darbs tiktu veikts ievērojot darba drošības, ceļu satiksmes
drošības, vides aizsardzības u.c. noteikumus.
Izpildītājs uzņemas visu veicamo Darbu risku.
Izpildītājs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam, ja rodas apstākļi, kas palēnina Darba
veikšanu vai padara to neiespējamu.
Izpildītājs veic Darbus saviem spēkiem vai var uzticēt veikt Līgumā nolīgto Darbu daļu
izpildi apakšuzņēmējiem, ievērojot šādus noteikumus:
5.7.1.
apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājam ir pienākums rakstveidā saskaņot ar
Pasūtītāju, Izpildītājam ir aizliegts piesaistīt apakšuzņēmēju, ja nav saņemts Pasūtītāja
saskaņojums;

5.7.2.
Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēja veiktajiem Darbiem, uzņemoties risku uz savu
atbildību.
5.8. Pasūtītājam ir pienākums 24 stundu laikā izvērtēt un parakstīt Izpildītāja iesniegto Darbu
pieņemšanas – nodošanas aktu.
5.9. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku un citiem resursiem, kas atrodas Darba izpildes
vietā, kā arī par Izpildītāja darbības vai bezdarbības radīto kaitējumu.
5.10. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma bez atlīdzības novērst trūkumus un
defektus, kas ir radušies tā īpašumam vai valdījumam Izpildītāja vainas dēļ veicot Darbu.
5.11. Jebkādas izmaiņas Līgumā un pielikumā, Puses veic tikai rakstveidā, iepriekš par to
savstarpēji vienojoties.
6. Pušu atbildība
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Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.
Par Darba neizpildīšanu Pasūtītāja Darba uzdevumā noteiktajos termiņos, vai to
nekvalitatīvu izpildi, Izpildītājs nes atbildību saskaņā ar šo Līgumu, un spēkā esošo Latvijas
Republikas likumdošanu.
Ja Izpildītājs neievēro Darbu uzsākšanas un Darbu izpildes termiņus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs
piemērot Izpildītājam par katru Līguma izpildes nokavēto dienu līgumsodu 0,05% apmērā
no Līguma cenas par katru nokavēto dienu.
Ja Pasūtītājs neveic Līguma 2.7.punktā noteiktajā termiņā maksājumus, tad Pasūtītājs
maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05% no nokavētā maksājuma summas par katru
maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no galvenās saistības
apmēra.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
7. Nepārvarama vara
Ar nepārvaramu varu (force majeure) saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja
paredzēt, novērst vai ietekmēt, un par kuru rašanos Līdzēji nenes atbildību, tas ir, dabas
katastrofas, kara darbība, terora akti, blokādes, civiliedzīvotāju nemieri, valsts un
pašvaldību institūciju rīcība un to pieņemtie normatīvie akti, lēmumi un rīkojumi, kā arī citi
ārkārtēja rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz nepārvaramas varas apstākļiem
Līdzējiem jālūdz to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai institūcijai.
Līdzējiem ir tiesības pagarināt Līguma nosacījumu izpildes termiņus par laika posmu, kurā
darbojas nepārvaramā vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darba dienām no nepārvaramas
varas iestāšanās dienas paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savas saistības, kas
radusies nepārvaramās varas dēļ. Paziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi
kompetenta un neatkarīga institūcija, un kura satur nepārvaramās varas iestāšanās
apstiprinājumu un raksturojumu.
Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramās varas sākumu un beigu laiku gadījumā Līdzēji
netiek atbrīvoti no saistību izpildes.
Ja nepārvaramās varas dēļ šī Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Līdzēji ir
tiesīgi vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) darba dienas
iepriekš.
Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramās varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības
pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida
zaudējumiem.
8. Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Izpildītājs neveic Darbus Darba
uzdevumā noteiktajā termiņā vai apjomā, neatbilstoši Pasūtītāja tehniskajām
specifikācijām, vai neievēro citas šajā Līgumā noteiktās prasības.
Pasūtītājs, nosūtot 10 (desmit) darba dienas iepriekš Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir
tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
8.2.2. Izpildītājs neievēro Līguma 4.2. un 4.3.punktā noteikto Darbu uzsākšanas un izpildes
termiņu un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) darba dienas;
8.2.2. uzsākta Izpildītāja likvidācija vai arī Izpildītājs atzīts par maksātnespējīgu.
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Izpildītājs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt
Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja
nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.
Izbeidzot Līgumu 8.1., 8.2. un 8.3.punktā minētajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji
paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu,
Puses ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par izpildītajiem
Darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Nekvalitatīvi veiktie Darbi netiek apmaksāti.
Puses savstarpējo norēķinu šī Līguma 8.4.punktā minētajos gadījumos veic 30 (trīsdesmit)
dienu laikā pēc šī Līguma 8.4.punktā minētā akta parakstīšanas.
Līdzēji visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties pēc Līguma spēkā stāšanās, risina
savstarpēju sarunu ceļā. Ja radušos strīdus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tie izskatāmi
Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. Citi noteikumi
Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir spēkā tikai tad, ja
tie izdarīti rakstveidā, tos parakstījuši abu Pušu pilnvaroti pārstāvji. Veicot Līguma
grozījumus Līdzēji ievēro Publisko iepirkuma likuma 61.panta regulējumu.
Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir šī Līguma
neatņemama sastāvdaļa, ja tie sastādīti un parakstīti Līguma 9.1.apakšpunktā noteiktajā
kārtībā.
Puses paziņo viena otrai par juridiskā statusa, juridiskās vai biroja adreses un bankas
rekvizītu maiņu 3 (trīs) darba dienu laikā.
Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus
trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
Līguma izpildei Puses pilnvaro pārstāvjus, kuru pienākums ir vadīt un sekot šī Līguma
izpildei, tai skaitā pārbaudīt un pieņemt dokumentus, informēt par Līguma izpildi:
9.5.1.
no Izpildītāja puses atbildīgā amatpersona Jānis Herbsts, tālrunis: 29438550, epasts: shafsia@inbox.lv.
9.5.2.
no Pasūtītāja puses kontaktpersona:
Ilvars Balodis, talrunis: 29453168, e-pasts: ilvars.balodis@pargaujasnovads.lv;
Līgums ir sastādīts un parakstīts divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku,
latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, pa vienam eksemplāram katram no Līdzējiem.
9.6.1.
Šī Līguma neatņemama sastāvdaļa ir:
1. Pielikums Nr.1 – tehniskā specifikācija uz divām lapām;
2. Pielikums Nr.2 – izpildītāja finanšu piedāvājums uz vienas lapas;
10. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs
Pārgaujas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009116276
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Pārgaujas novads, LV-4151

Izpildītājs
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pag., Priekuļu nov., LV-4126,

________________________________________
Izpilddirektore M. DRUBIŅA
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Valdes loceklis J. HERBSTS

