LĪGUMS Nr.___
Par šķeldas padeves sistēmas izveidi Malnavas koledžas katlu mājā
Malnavā
14.jūnijā. 2016.
Malnavas koledža, adrese Kļavu iela 17, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-5750,
Reģ.Nr.90000019505, tās direktora Jura Bozoviča personā, kas rīkojās pamatojoties uz nolikuma
pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
SIA “AGB Serviss”, adrese Kuldīgas šoseja 6, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862,
Reģ.Nr.48503009453, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Bundzena personā (turpmāk –
Uzņēmējs), kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Līdzēji), pamatojoties uz Malnavas koledžas Iepirkumu
komisijas Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā organizētā iepirkuma “Šķeldas padeves
sistēmas izveide Malnavas koledžas katlu mājā”, ar ID Nr. MK 2016/5, rezultātiem un SIA “AGB
Serviss” iesniegto piedāvājumu (skat. Pielikumu), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Uzņēmējs apņemas ar savu darbaspēku, tehniku, iekārtām un materiāliem, kuru vērtība
ir ierēķināta Līguma cenā, veikt šķeldas padeves sistēmas izveidi Malnavas koledžas katlu mājā
(turpmāk – Darbi) Malnavas koledžā, saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju un Uzņēmēja
iesniegto piedāvājumu (skat. Pielikumu).
2. Līgumsumma un norēķinu kārtība
2.1. LĪGUMA summa:
2.1.1. Līgumcena bez PVN ir EUR 29431.70 (Divdesmit deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit
viens eiro 70 centi);
2.1.2. PVN 21 % ir EUR 6180.66 (Seši tūkstoši viens simts astoņdesmit eiro 66 centi);
2.1.3. LĪGUMA summa kopā ar PVN 21 % ir EUR 35612.36 (Trīsdesmit pieci tūkstoši seši simti
divpadsmit eiro 36 centi).
2.2.Līguma summa tiek apmaksāta sekojošā kārtībā:
2.2.1. avansa maksājums 20% apjomā, kas sastāda EUR 5886.34 + PVN 21% 1236.13, kopā
7122.47 10 (desmit) dienu laikā no līguma slēgšanas un avansa rēķina saņemšanas,
2.2.2. saskaņā ar izpildes tāmēm par iepriekšējā mēnesī veikto un pieņemto darbu apjomu
(proporcionāli dzēšot avansa maksājumu) 10 (desmit) dienu laikā no mēnesī izpildīto Darbu
pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, bet kopumā ne vairāk kā 80%
no kopējā Darbu apjoma,
Par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu Uzņēmējs līdz nākošā mēneša 5.datumam Pasūtītājam
iesniedz nodošanas - pieņemšanas aktu. Pasūtītājam trīs dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas
akta saņemšanas jāiesniedz Uzņēmējam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt Darbu vai
daļu Darba.
2.2.3. noslēdzošais maksājums līdz 20.12.2016., pēc līgumsaistību pilnīgas izpildes un
pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
2.3. Uzņēmējs apliecina, ka līgumcenā ir iekļautas visas Līguma izpildei obligātās un
nepieciešamās izmaksas.
2.4. Līdzēji nav tiesīgs līgumcenu mainīt.
3. Līguma izpildes termiņš
3.1. Līguma izpildes termiņš ir līdz 2016.gada 30.septembrim.
3.2. Līdzēji nav tiesīgi izpildes termiņu pagarināt.
4. Pasūtītāja saistības
4.1. Pasūtītājs ir tiesīgs:
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4.1.1. Kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Uzņēmēja kontroles veikšanai nepieciešamo
informāciju.
4.1.2. Vienpusēji apturēt būvdarbus, ja Uzņēmējs pārkāpj Līguma vai normatīvo aktu prasības.
4.1.3. Ja Uzņēmējs Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā nav izpildījis vai nepienācīgi izpildījis
savas saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs Uzņēmējam aprēķināt līgumsodu – 0.2% apmērā no līgumcenas
par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no līgumcenas (bez PVN). Līgumsods
neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas
radušies tā vainas dēļ.
4.1.4. Citas tiesības, kas noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos vai Līgumā.
4.2. Pasūtītāja pienākumi:
4.2.1. Līgumā noteiktajā laikā un kartībā veikt norēķinus par izdarītajiem Darbiem.
4.2.2. Savlaicīgi veikt Uzņēmēja izpildīto Darbu pieņemšanu, ja tie atbilst Līguma noteikumiem
un būvnormatīvu prasībām.
4.2.3. Atturēties no darbībām, kas var traucēt Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar būvniecības
noteikumu pārkāpumiem.
4.2.4. Savlaicīgi sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un sniegt visu nepieciešamo
informāciju Uzņēmēja darbības nodrošināšanai.
4.2.5. Savlaicīgi organizēt būvdarbu pieņemšanu – nodošanu.
4.2.6. Citi pienākumi, kas noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos vai Līgumā.
5. Uzņēmēja saistības
5.1. Uzņēmēja tiesības:
5.1.1. Līgumā noteiktajā laikā un apmērā saņemt atlīdzību par paveiktajiem Darbiem.
5.1.2. Laicīgi saņemt no Pasūtītāja visu būvdarbiem nepieciešamo informāciju un dokumentus.
5.1.3. Netraucēti piekļūt būvobjektam.
5.1.4. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 2.2.punktā noteiktajā termiņā, Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt
no Pasūtītāja nokavējuma procentus – 0.2% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru
nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no neapmaksātā rēķina summas (bez PVN).
Nokavējuma procenti neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu
atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.
5.1.5. Citas tiesības, kas noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos vai Līgumā.
5.2. Uzņēmēja pienākumi:
5.2.1. Veikt Darbu izpildi Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē.
5.2.2. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu
noteikumu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām.
5.2.3. Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības
noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides
aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par
jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
5.2.4. Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo
atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.
5.2.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, nekavējoties sniegt atskaiti par paveiktajiem un veicamajiem
Darbiem.
5.2.6. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami
cilvēku veselībai, dzīvībai, īpašumam vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos
pasākumus to novēršanai.
5.2.7. Uzņemties atbildību par apakšuzņēmēju darbu, kā arī viņu pieļautajām kļūdām.
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5.2.8. Uzturēt tīrību objektā visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošina, lai esošie gruži un
materiālu atliekas nepiesārņo objektam pieguļošo teritoriju.
5.2.9. Izmantot kvalitatīvus un sertificētus būvmateriālus.
5.2.10. Pildīt citus no Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Uzņēmēja pienākumus.
6. Izmaiņas līgumā, tā darbības izbeigšana
6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.2. Par Līguma būtiskām izmaiņām, kas maina Līguma cenu, līgumsoda vai kavējuma procentu
apmēru, iepirkuma priekšmetu, samaksas kārtību vai Līguma izpildes termiņus, Līdzēji vienojas
tikai pamatojoties uz Līguma noteikumiem.
6.3. Līdzēji ir tiesīgi vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot par to 5 (piecas) kalendārās dienas
iepriekš, ja kāds no Līdzējiem vairāk kā 14 kalendārās dienas nepilda vai atkārtoti (vairāk kā divas
reizes) pārkāpj Līgumā norādītās saistības.
7. Strīdu risināšanas kārtība
7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiek
attiecīgi protokolēts. Gadījumā, ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nespēj vienoties,
strīds risināms LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā LR tiesā.
8. Citi noteikumi
8.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas ir publicēts Malnavas koledžas mājas lapas
www.malnava.lv Pasūtītāja profila adresē http://www.malnava.lv/ un ir spēkā līdz Līdzēju saistību
pilnīgai izpildei.
8.2. Visos citos jautājumos, ko neparedz Līguma noteikumi, Līdzēji vadās pēc Latvijas Republikas
spēkā esošās likumdošanas.
8.3. Līgums ar pielikumu sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem
viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – Uzņēmēja.
9. Līdzēju rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Malnavas koledža
Reģ. Nr. 90000019505
Kļavu iela 17, Malnavas pag., Kārsavas novads,
LV-5750
Valsts kase
Konts: LV08TREL2150232009000
Kods: TRELLV22

Uzņēmējs:
SIA “AGB Serviss”
Reģ.Nr.48503009453
Kuldīgas šoseja6, Saldus pagasts, Saldus
novads, LV-3862
Banka: AS Swedbank
Konta Nr.: LV18HABA0551005193364
Kods: HABALV22

Direktors:
____________________ / J.Bozovičs /
z.v.

Valdes priekšsēdētājs:
_________________________/A.Bundzens/
z.v.
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Pielikums Nr.1
2016.gada 14.jūnija līgumam Nr.____________

