PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr.SM15 – 124

Ventspilī

2015.gada 23.novembrī

Ventspils Augstskola reģistrācijas Nr. 90000362426, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS rektores
Gitas Rēvaldes personā, kura darbojas uz Ventspils Augstskolas Satversmes pamata, no vienas
puses, un SIA “Ģeodēzists” reģistrācijas Nr.41203006878, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, tās
likumiskā pārstāvja valdes locekļa Aigara Ansberga personā, kurš rīkojas pamatojoties uz
publiskā iepirkuma „Tehniskās ēkas nojaukšanas būvprojekta izstrāde”, identifikācijas
Nr.VeA 2015/32/ERAF/VP (turpmāk tesktā – IEPIRKUMS) rezultātu pamata, no otras

puses, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā LĪGUMS:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas ar savu darbaspēku un materiāliem
veikt ēkas pieguļošās teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansēta projekta “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas
ekselences
un
kapacitātes
stiprināšana”
Līguma
Nr.:
2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012 ietvaros saskaņā ar LĪGUMA un
IEPIRKUMA nosacījumiem un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu IEPIRKUMAM
(1.pielikums), kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa, turpmāk LĪGUMAM priekšmets
saukts par DARBU.
2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas DARBU pabeigt un nodot PASŪTĪTĀJAM 30 (trīsdesmit)
dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža - līdz 2015.gada 23.decembrim.
2.2. IZPILDĪTĀJS apņemas nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem
un/vai šķēršļiem, kas kavē DARBU izpildi LĪGUMĀ noteiktajā termiņā un apjomā.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līgumcena par DARBU ir EUR 420,00 (četri simti divdesmit euro) un PVN 21%, EUR
88,20 (astoņdesmit astoņi euro 20 centi), kas veido Līgumsummu EUR 508,20 (pieci
simti astoņi euro 20 centi), saskaņā ar piedāvājumu (1. pielikums), kas ir LĪGUMA
neatņemama sastāvdaļa.
3.2. LĪGUMA 3.1.punktā minēto Līgumsummu par DARBU PASŪTĪTĀJS pārskaita
IZPILDĪTĀJA norēķinu kontā 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc pilnīgi izstrādātas
un saskaņotas DARBA dokumentācijas saņemšanas, Pušu DARBA pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina no IZPILDĪTĀJA
saņemšanas dienas, pārskaitot uz IZPILDĪTĀJA norēķina kontu.
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3.3. Līgumsummā iekļauti visi valsts vai pašvaldību noteiktie nodokļi, nodevas un citas
izmaksas, kas saistītas ar DARBU, tā dokumentācijas saskaņošanu un akceptēšanu,
LĪGUMA izpildi.
4. PROJEKTA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA UN IZMAIŅAS
4.1. Pabeigto DARBU IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM ar nodošanas - pieņemšanas
aktu, kas sagatavots 2 (divos) eksemplāros un iesniegts PASŪTĪTĀJAM.
4.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbdienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta un
DARBU (t.sk.Darbu dokumentācijas) saņemšanas iesniedz IZPILDĪTĀJAM parakstītu
aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt DARBU.
4.3. Gadījumā, ja ir saņemts PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums pieņemt DARBU,
IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem 5 (piecu) darbdienu laikā pēc atteikuma
saņemšanas novērš 4.2.punktā paredzētājā atteikumā norādītos trūkumus un/vai
nepilnības, un atkārtoti nodod PASŪTĪTĀJAM DARBU un pieņemšanas – nodošanas
aktu 2 (divos) eksemplāros.
4.4. DARBU dokumentācijas kļūdas un trūkumi IZPILDĪTĀJAM jānovērš par saviem
līdzekļiem.
5. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. IZPILDĪTĀJS DARBU veic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
5.2. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija DARBU
veikšanai.
5.3. Iepirkuma dokumentācijā norādīto speciālistu nomaiņa veicama tikai ar PASŪTĪTĀJA
piekrišanu. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā iepirkuma
dokumentācijā norādītajai personai.
5.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt IZPILDĪTĀJAM informatīvu ziņojumu par
LĪGUMA ietvaros paveikto DARBU, kā arī par DARBU izpildi kavējošiem faktoriem.
5.5. PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar LĪGUMA nosacījumiem.
5.6. Līdz LĪGUMA priekšmetā paredzēto DARBU uzsākšanai PASŪTĪTĀJS sniedz
IZPILDĪTĀJAM visu nepieciešamo informāciju DARBA veikšanai, kas
PASŪTĪTĀJAM pieejama.
5.7. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt citus speciālistus LĪGUMĀ paredzēto DARBU
veikšanai tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Par DARBU izpildes termiņu pārkāpšanu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM
līgumsodu 0.1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumsummas par katru
nokavētu dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumsummas.
6.2. Par LĪGUMA apmaksas termiņu neievērošanu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM
maksājumu kavējumu naudu 0.1 % (nulle komats viens procents) no attiecīgā
maksājuma summas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
Līgumsummas.
6.3. IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par atbilstoši LĪGUMA noteikumiem veicamo
DARBU kvalitāti un termiņiem.
6.4. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda LĪGUMA vai atsakās no tā izpildes, vai ja LĪGUMS tiek
pārtraukts IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) dienu laikā pēc
PASŪTĪTĀJA pieprasījuma atmaksā PASŪTĪTĀJAM jebkuru kā avansu saņemto
summu un līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumsummas.
6.5. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no LĪGUMĀ uzņemto
saistību izpildes.
7. LĪGUMA LAUŠANA
7.1. Pasūtītājs un Izpildītājs ir tiesīgi, savstarpēji vienojoties, veikt šādus Publisko iepirkumu
likuma 67.¹ panta izpratnē būtiskus Līguma grozījumus:
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7.1.1. Ja DARBA izpilde tiek aizkavēta no trešo personu (izņemot apakšuzņēmējus)
atkarīgu apstākļu dēļ, par laika periodu, kurā DARBA izpilde ir aizkavēta, bet
ne vairāk kā par 2 (divām) nedēļām.
7.2. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām IEPIRKUMĀ IZPILDĪTĀJS balstījies, lai
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un speciālistus, kurus tas iesaistījis
Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas
atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, pēc līguma noslēgšanas drīkst
nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
7.3. Jebkuras LĪGUMA izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par
LĪGUMA neatņemamām sastāvdaļām pēc Pušu parakstīšanas.
7.4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepienācīgi pilda savas saistības un pēc PASŪTĪTĀJA
rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs
atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt LĪGUMU. LĪGUMS tiek uzskatīts par spēku
zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītajā brīdinājumā. Šādā LĪGUMA
laušanas gadījumā IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus tiešos un netiešos
zaudējumus, kā arī atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu un
līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no LĪGUMA summas 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas.
8. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi savstarpēju sarunu ceļā starp
Pusēm.
8.2. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1. Ja kāda no Pusēm nespēj izpildīt LĪGUMA nosacījumus nepārvaramas varas apstākļu
dēļ (Force majeure) – karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina
kompetentu institūciju dokuments, attiecīgā puse ir atbrīvota no zaudējumu atlīdzības
par LĪGUMA nepildīšanu.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai
izpildei.
10.2. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas LĪGUMĀ. LĪGUMĀ ikviena
izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai
papildinājumi kļūst par neatņemamu LĪGUMA sastāvdaļu.
10.3. LĪGUMS ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz
brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par LĪGUMA izpildes pārtraukšanu, vai arī
līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar LĪGUMU, to lauž vienpusēji.
10.4. Visas autora mantiskās tiesības (Autortiesību likuma 15.panta pirmā daļa) un
īpašumtiesības uz visu dokumentāciju, ko LĪGUMA ietvaros ir izstrādājis
IZPILDĪTĀJS, pāriet PASŪTĪTĀJAM pilnas līgumsummas samaksas brīdī.
10.5. Jautājumi, kuri nav izlemti LĪGUMĀ, tiek izlemti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.6. LĪGUMS ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām trešajām
personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
10.1. Lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu LĪGUMA izpildi, Puses pilnvaro pārstāvjus:
no Ventspils Augstskolas puses – Nataļja Jarohnoviča (tālr. 26838344), no SIA
“Ģeodēzists” - Agris Svars (tālr. 63628550, 29234627).
10.2. LĪGUMA sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām
un 1. Pielikumu (piedāvājums un darba uzdevums) uz 10 (desmit) lapām, ar vienādu
3

juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs - pie
IZPILDĪTĀJA.
10.3. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS piekrīt LĪGUMA noteikumiem un apstiprina, to
parakstot.
PASŪTĪTĀJS:
Ventspils Augstskola
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601
Reģ. Nr.90000362426
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV23TREL9150140000000

___paraksts
z.v.

_____ G.Rēvalde

IZPILDĪTĀJS:
SIA “Ģeodēzists”
Vasarnīcu iela 16, Ventspils, LV-3601
Reģ. Nr.41203006878
A/S Swedbank
Kods HABALV22
Konta Nr.LV70HABA0001408059597
___paraksts
z.v.

_____ A.Ansbergs
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