Līgums
Mazsalacā
2016.gada 11. novembrī

Nr. 183/2016

Mazsalacas novada pašvaldība, vienotais reģistrācijas Nr. 90009114167, juridiskā
adrese: Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, tās domes priekšsēdētāja
Harija Rokpeļņa personā, kas darbojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā
saukts „Pasūtītājs”,
un
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs“ Valmieras ceļu rajons,
vienotais reģistrācijas Nr.40003356530, juridiskā adrese: Rīgas iela 65, Valmiera, LV-4201,
tās direktoru Gunta Karpa personā, kas darbojas uz pilnvarojuma pamata, turpmāk tekstā
saukts „Izpildītājs”, kopā tekstā sauktas Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Mazsalacas
novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā” MNP 2016/8 rezultātiem,
vienojas un noslēdz doto līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) par sekojošo:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar savu
darba spēku, tehniku un ceļu kaisīšanas materiāliem 2016./2017. un 2017./2018.gada
ziemas periodā veikt ceļu un ielu sniega tīrīšanu un ikdienas uzturēšanas darbus
Mazsalacas novada koplietošanas ceļiem (turpmāk tekstā Pasūtījums), saskaņā ar ceļu
maršrutiem- Mazsalacas 1.posma (12,238km un krustojumi- 1990m2), Skaņkalnes
2.posma (14,91km), novada ielu ar asfaltbetona segumu kaisīšanu ar pretslīdes
materiālu 13,99 km un iekrāvēja un transporta pakalpojumi.

2. IZPILDES TERMIŅI
2.1.

2.2.

Izpildītājs izpilda Pasūtījumu:
2.1.1.Piedāvājumā minētos darbus veic pēc Pasūtāja pieprasījuma, savstarpēji
saskaņojot katra darba izpildes laiku.
2.1.2.Citos posmos pakalpojumus ielu un lauku teritoriju ceļu uzturēšanā, kā arī
mehānismu pakalpojumus sniedz pēc Pasūtītāja pieprasījuma, iepriekš savstarpēji
vienojoties par sniedzamā pakalpojuma izpildes kārtību un laiku.
Līguma darbības sākums 2016.gada 11. novembris. Līgums tiek slēgts uz laiku līdz
2018.gada 31. maijam.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1.

Viena kilometra Pasūtījumu izpildes cena sastāda – 10,72 euro. Krustojumu, ceļu un
ielu attīrīšana no sniega 1 stundas izmaksa- 31,44 euro. Novada ielu ar asfaltbetona
segumu kaisīšanu ar pretslīdes materiālu 1 km izmaksa- 31,71 euro. Iekrāvēja 31,44
euro un transporta 30,75 euro pakalpojuma 1 stundas izmaksas (cenas bez PVN).
Šī Līguma summa ir 24254,27 euro (divdesmit četri tūkstoši divi simti piecdesmit
četri euro 27 centi), tajā skaitā PVN 21%- 4209,42 euro.
Šī Līguma summa var tikt koriģēta pēc Pasūtītāja budžeta iespējām. Pasūtītājs tiesīgs
pasūtīt, par iepirkuma piedāvājumā norādītajām cenām, sev vēlamo darbu apjomu un
veidu.
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3.2.

3.3.
3.4.

Norēķini notiek vienu reizi mēnesī, pēc Izpildītāja piestādīta rēķina, kuram kā
neatņemama sastāvdaļa ir pielikums – Pušu parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas
akts.
Rēķins tiek apmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc tā iesniegšanas, atbilstoši šī
Līguma 3.2.punkta prasībām.
Pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta paraksta tiesīgas vai pilnvarotas personas.

4. LĪGUMSLĒDZĒJU SAISTĪBAS
4.1.

4.2.

Izpildītājs uzņemas sekojošas saistības:
4.1.1.Veikt Pasūtījuma izpildi atbilstoši tehnisko specifikācijas prasībām.
4.1.2.Nodrošināt Pasūtījuma izpildi, Pušu saskaņotajā noteiktajā termiņā.
4.1.3.Vienu reizi mēnesī vai beidzot konkrētu darbu, nodot Pasūtījumu Pasūtītāja
izvērtēšanai un iesniegt Pasūtījuma pieņemšanas – nodošanas aktu.
4.1.4.Izpildītājs atbild Pasūtītājam par Pasūtījuma kvalitāti, atbilstoši tai, kāda ir
noteikta normatīvajos aktos.
Pasūtītājs uzņemas sekojošas saistības:
4.2.1.Veikt samaksu līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
4.2.2.Parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu par kvalitatīvi un termiņā veiktiem
darbiem, trīs dienu laikā pēc tā saņemšanas.

5. SODA SANKCIJAS
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Gadījumā, ja Izpildītājs neizpilda savas saistības līgumā paredzētajos termiņos, tas
maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no līguma
summas, par katru kavēto dienu, bet nepārsniedz maksimālo līgumsoda summu
10%(desmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas.
Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam līgumā paredzētajā termiņā, tas maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,1%(vienas procenta desmitdaļas) apmērā no laikā
nesamaksātās summas, par katru kavēto dienu, bet nepārsniedz maksimālo līgumsoda
summu 10%(desmit procentu) apmērā no nesamaksātās līguma summas.
Līgumsoda apmaksa neatbrīvo līguma slēdzēju pusi no pamatsaistību izpildes pilnā
apjomā.
Izpildītājs neatbild par kavējumu, kas radies Pasūtītāja darbības vai bezdarbības
rezultātā.
Pārtaucot līguma darbību 8.2. vai 8.3.punktā minētajos gadījumos, vainīgā Puse maksā
soda naudu par līguma izbeigšanu vienpusējā kārtā 10(desmit) procentu apmērā no
līguma summas.

6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1.

6.2.
6.3.

Gadījumā, ja viena vai otra puse nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu
apstākļu dēļ, kurus izraisījušas jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras
akcijas, blokāde, valsts varas vai pārvaldes institūciju pieņemtie lēmumi, saistību
izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu
izraisīto aizkavēšanos.
Gadījumā, ja šie apstākļi ilgst ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, tad jebkurai līguma
slēdzējai pusei ir tiesības vienpusīgā kārtā pārtraukt līgumu.
Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu
laikā jāpaziņo otrai pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.
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7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu
ceļā.
7.2. Gadījumā, ja domstarpības sarunu ceļā atrisināt neizdosies, strīds tiek risināts saskaņā
ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.
8. LĪGUMA IZBEIGŠANA
8.1. Līgums pirms termiņa var tikt izbeigts, ja Puses par to rakstveidā iepriekš vienojas vai
6. nodaļā noteiktajos gadījumos.
8.2. Pasūtītājam vienpusējā kārtā ir tiesības izbeigt šo līgumu, ja Izpildītājs neuzsāk
Pasūtījuma izpildi ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no šī Līguma noslēgšanas dienas,
izņemot gadījumu, ja Pasūtītājs nav devis Pasūtījumu.
8.3
Izpildītājam vienpusējā kārtā ir tiesības izbeigt šo līgumu, ja Pasūtītājs neveic rēķina
apmaksu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no šī līguma 3.3.punktā minētā termiņa.
8.4. Izbeidzot līgumu 8.1.punktā noteiktajā gadījumā:
8.4.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem pilnā apmērā, atbilstoši
šī Līguma 3.2., 3.3. punktu prasībām.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz līgumā minēto saistību
izpildei, vai pārtaucas 8.1., 8.2., 8.3.punktos minētajos gadījumos.
9.2. Pēc šī līguma parakstīšanas visas iepriekšējās pārrunas un sarakste zaudē spēku.
9.3. Dažādi līguma noteikumu grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai gadījumā, ja tie ir
izdarīti rakstiskā formā un, ja tos ir parakstījušas abas līguma slēdzējas puses.
9.4. Puses garantē, ka Līguma noslēgšanas brīdī tām ir bijušas visas nepieciešamās
pilnvaras tā noslēgšanai. Šīs garantijas pārkāpuma gadījumā vainīgā persona ir
personiski atbildīga par zaudējumu segšanu cietušajai Pusei.
9.5. Līgums sastādīts uz 3(trijām) lapām 2(divi) eksemplāros, katrai Pusei 1(viens)
eksemplārs. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
"IZPILDĪTĀJS":

"PASŪTĪTĀJS ":

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”
Valmieras ceļu rajons
Reģ.Nr. 40003356530
Adrese – Rīgas 65, Valmiera, LV-4201
AS SEB banka
Kods UNLALV2X
Konts LV67UNLA0018000460416

Mazsalacas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114167
Adrese – Pērnavas iela 4, Mazsalaca,
Mazsalacas novads, LV-4215
Valsts kase
Kods TRELLV2X
Konts LV56TREL9802572010000

IZPILDĪTĀJA vārdā:

PASŪTĪTĀJA vārdā:

__________________________________
/Guntis Karps/

_________________________________
/Harijs Rokpelnis /

3

1.pielikums 11.11.2016.
Līgumam Nr. 183/2016
Mazsalacas 1. posms- 12,238 km, Ielas posmi Parka 30,Rūjienas 1, Rīgas 1,Rīgas 14 - 1990m2
Mazsalacas pilsēta ar lauku teritoriju

Posms

Prioritāte

Ielas
nosaukums,

Asfaltbetona seguma
garums (m)
platums
(m)

Grants seguma
garums platums
(m)
(m)

1
1

Baznīcas iela
Pērnavas iela

1260
1140

8
7

1830
480
720
1190 m2
170 m2
180 m2
450 m2
98

7
7
9

I posms

1

1. posms:

1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Parka iela
Rīgas iela
Muižas iela
Ielas posms Parka 30
Ielas posms Rūjienas 1
Ielas posms Rīgas 1
Ielas posms Rīgas 14
Peldu iela
Krasta iela
Sporta iela
Brīvības bulvāris
Lielā iela
Dzirnavu iela
Aurupītes iela
Avotu iela
R.Dārziņa iela
Liepu iela
Meža iela
Miera iela
Palejas iela
Kalna iela
Robežu iela

550
250
590
300

5
5
6

5
6

580

6

385

5

510
290
210
310
190
310
380

6
6
5
5
6
5
5

410

6

6
5

580

6

130

5

Lazdu iela
Kopā:
8018
Ielas posmi Parka 30,Rūjienas
12,238km
1, Rīgas 1,Rīgas 14 = 1990 m2 KOPĀ:

4

465
180

4220

Skaņkalnes 2. posms- 14,91 km
Ceļu raksturojošie parametri
Ceļa nosaukums
prioritāte

3

Ebreķi-SalaciešiRožkalni
Jaunapsītes-Veneļi

3

Gaidas-Akmeņkalni

2

Ķeiķi-Straumes

3

Pagastmāja-Zirnīši

3
2. posms

Ķurbēni-Zandas

2

KOPĀ:

garums (km)
7,20
2,14
0,85
0,08
0,78
0,090
1,17
2,6
14,910 km

seguma veids

Piezīmes

grants
grants
grants
asfaltbetons
grants
asfaltbetons
grants
grants

2. Pasūtītāja prasības tehniskajam nodrošinājumam:
2.1. Izmantojamās tehnikas vienībām un mehānismiem jābūt darba kārtībā, atbilstoši satiksmes
drošības prasībām. Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu par vairākām daļām (posmiem), tad
viņam jābūt aprīkotām ar lāpstu vairākām tehnikas vienībām.
3. Pasūtītāja prasības pakalpojuma sniegšanai:
3.1. brauktuves attīrīšanu no sniega veikt ne vēlāk kā 6 stundu laikā pēc pasūtītāja telefoniska
pieprasījuma saņemšanas ievērojot prioritātes:
3.1.1. prioritāte 1- attīra 2 (divu) stundu laikā;
3.1.2. prioritāte 2- attīra 4 (četru) stundu laikā;
3.1.3. prioritāte 3- attīra 6 (sešu) stundu laikā.
3.2. Krasi mainīgos un ārkārtējos apstākļos pasūtītājs nosaka ceļu tīrīšanas prioritātes kārtību un
mainīt darba apjomus.
3.3. Pēc pasūtītāja rīkojuma saņemšanas darba izpildītājs ar savu tehniku ne vēlāk kā 0,5
stundas (pusstundas) laikā uzsāk ielu un autoceļu attīrīšanu no sniega, lai nodrošinātu
skolēnu pārvadājumus uz skolu (līdz plkst. 7:00) un no skolas (līdz plkst. 15:00).
3.4. No sniega attīrītās ceļa joslas platums vismaz 5 metri, izcenojumā jāiekļauj krustojumu un
nobrauktuvju attīrīšana (nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās).
3.5. Veicot ceļu tīrīšanu nedrīkst pieļaut ceļu seguma bojāšanu.
3.6. Veikt Mazsalacas novada ceļu un ielu attīrīšanu no sniega atbilstoši MK noteikumiem

Nr. 224 no 09.03.2010. „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, kā arī Pasūtītāja pārstāvja
norādījumiem.
3.7. Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram darbi jāveic tā, lai netiktu ievainoti
kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa
tuvumā esošās būves.
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