Līgums Nr. PIKC LVT 2017/7
Liepājā,

2017.gada 1.jūnijā

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums”, tā direktora
Agra Ruperta personā, kurš darbojas pamatojoties uz Nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs),
no vienas puses, un SIA “VEGA 1 serviss”, tās valdes priekšsēdētāja Aldis Pīlēns personā,
kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti
„Puses”, bet katrs atsevišķi saukta arī „Puse”, saskaņā ar iepirkuma procedūras „PIKC
“Liepājas Valsts tehnikums” inženierkomunikāciju sistēmu apkalpošana un
remontdarbi”, identifikācijas Nr. PIKC LVT 2017/7 (turpmāk - iepirkums) rezultātiem, bez
maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - „Līgums”, par turpmāk
minēto:
1.
1.1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, ar savu darbaspēku un materiāli tehniskajiem līdzekļiem pienācīgā kvalitātē
veikt Pasūtītāja ēku Vānes ielā 4, Vānes ielā 4A, Liepājā, Ventspils ielā 51, Liepājā,
Ventspils ielā 51A, Liepājā (turpmāk - Objekti) inženierkomunikāciju sistēmu un to
elementu (turpmāk-Sistēmas) apkalpošanu un remontdarbus (turpmāk -Pakalpojum i),
saskaņā ar iepirkuma dokumentāciju (nolikumu, tehnisko specifikāciju, nolikuma
pielikumiem), Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumā.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma kopējā cena pa šī Līguma 1.punktā sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar
Izpildītāja iesniegto Finanšu-tehnisko piedāvājumu iepirkumā (Līguma 2.pielikums) ir
EUR 77678,64 (septiņdesmit septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit astoņi euro, 64
centi).
2.2. Papildus Līguma cenai Pasūtītājs maksā Izpildītājam PVN, normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un apmērā PVN (21%).
2.3. Izpildītāja Finanšu - tehniskajā piedāvājumā (Līguma 2.pielikums), iekļautās vienību
cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par
faktiski izpildīto un saskaņā ar Līguma noteikumiem pieņemto Pakalpojumu apjomu.
2.4. Samaksu par Pakalpojumiem Pasūtītājs veic vienu reizi mēnesī saskaņā ar Izpildītāja
Finanšu - tehniskajā piedāvājumā norādītajām vienību cenām. Pakalpojumu maksā
ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojumu izpildi kopumā, tajā skaitā Sistēmu
pārbaudes, regulēšanas, iestatīšanas, pieslēgšanas/atslēgšanas izmaksas, avārijas
situāciju novēršanas un remonta darba izmaksas, samaksa par materiāliem un
pielietojamajiem tehniskajiem līdzekļiem, kas nepieciešami veicot Sistēmu un to
elementu darbības atjaunošanu, Izpildītāja speciālistu ceļa izdevumi nokļūšanai
Objektos, rezerves daļu un materiālu piegādes uz Objektu izdevumi, Sistēmu apkopes
darbu veikšanas grafika izveides un reglamentētu apkopes darbu izmaksas, Pasūtītāja
konsultāciju par inženierkomunikāciju izmantošanas iespējām un noteikumiem
izmaksas, darbinieku darba algas, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises,
nodokļi (izņemot PVN), nodevas, izmaksas nepieciešamo atļauju iegūšanai no trešajām
personām un visas citas izmaksas, kas nepieciešamas kvalitatīvai Tehniskajā
specifikācijā aprakstīto Pakalpojumu sniegšanai, ja vien šāda samaksa saskaņā ar
Līguma noteikumiem netiek veikta atsevišķi.
2.5. Pakalpojumu maksu par iepriekšējo mēnesi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc abu Pušu parakstīta Pakalpojumu ikmēneša
nodošanas - pieņemšanas akta un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas, maksājumu
pārskaitot uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.
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2.6.
2.7.

3.
3.1.

3.2.

Par rēķina apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz
Izpildītāja bankas norēķinu kontu.
Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no jebkura maksājuma, kas attiecas uz Izpildītāju,
pamatojoties uz šo Līgumu, pirms tā izmaksas Izpildītājam.
PASŪTĪTĀJA p i e n ā k u m i u n t i e s ī b a s
Pasūtītāja pienākumi:
3.1.1. desmit darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, ievērojot nosacījumu,
ka Izpildītājs ir izpildījis Līguma 5.punkta noteikumus, nodot Izpildītājam
Sistēmas Objektos ar nodošanas - pieņemšanas aktu.
3.1.2. sniegt Izpildītājam nepieciešamās un Pasūtītāja rīcībā esošās ziņas par Objektiem,
kas nepieciešamas Pakalpojumu kvalitatīvai sniegšanai;
3.1.3.nodrošināt Izpildītāja darbinieku iekļūšanu Objektos, tajā skaitā palīgtelpās
(pagrabā, u.c.) Pakalpojumu sniegšanai;
3.1.4.Pasūtītāja pilnvarotajai personai veikt apkopes darbu uzraudzību, pārbaudi un
ierakstu kontroli Inženierkomunikāciju uzturēšanai nepieciešamajā tehniskās
apkopes darbu izpildes žurnālā, kurš glabājas pie Pasūtītāja Objekta pārvaldnieka;
3.1.5.informēt Izpildītāju par Sistēmas defektiem, bojājumiem un novirzēm no
uzstādītajiem režīmiem un citām nepilnībām;
3.1.6.pirms materiālu un pielietojamo tehnisko līdzekļu izmantošanas, kas nepieciešami
veicot defektu novēršanu un Sistēmu darbības atjaunošanu, ja to vērtība pārsniedz
100,00 EUR, neskaitot PVN, rakstiski saskaņot Izpildītāja sagatavotu defektu aktu
un, ja Līgumā noteikts, tāmi, kurā norādītas remontdarbu izmaksas;
3.1.7.Līguma darbības pēdējo 3 (trīs) mēnešu ietvaros kopā ar Izpildītāja pārstāvi
apsekot Sistēmas un, ja atklājas Sistēmu defekti, sastādīt un iesniegt Izpildītājam
Sistēmas defektu aktu.
3.1.8.
veikt samaksu, saskaņā ar Līgumu.
Pasūtītāja tiesības:
3.2.1. Līguma darbības laikā vērsties pie Līguma 5.1. apakšpunktā minētās
apdrošināšanas sabiedrības ar lūgumu sniegt ziņas par atlikušo Izpildītāja
civiltiesiskās atbildības limitu un gadījumā, ja tas ir mazākas par Līguma
5.1.1.apakšpunktā noteikto, pieprasīt Izpildītājam limita atjaunošanu 5 (piecu)
darba dienu laikā;
3.2.2.pieaicināt trešo personu Pakalpojumu sastāvā ietilpstošu Sistēmu apkopes un
remontdarbu veikšanai, ja Izpildītājs neveic minētos darbus un/vai neievēro
noteiktos termiņus, kā arī gadījumā, ja Izpildītāja piedāvātās tāmes izmaksas nav
saskaņojamas, jo neatbilst vidējam tirgus cenas līmenim vai Izpildītājs piedāvā
neatbilstošus tehniskos risinājumus, piedzenot samaksu par trešo personu
sniegtajiem pakalpojumiem no Izpildītāja.

4. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
4.1. Izpildītāja pienākumi:
4.1.1. desmit darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, ievērojot nosacījumu,
ka Izpildītājs ir izpildījis Līguma 5.1.apakšpunkta noteikumus, pieņemt Sistēmas
Objektā ar nodošanas - pieņemšanas aktu.
4.1.2. desmit darba dienu laikā no Sistēmu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas
dienas, iesniegt Pasūtītājam Inženierkomunikāciju uzturēšanai nepieciešamo
tehniskās apkopes darbu izpildes žurnālu visām Sistēmām, iepriekš saskaņojot
žurnāla formu ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. Žurnāla formai ir jāatbilst Latvijas
Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajos normatīvajos aktos ietvertajām
prasībām un standartiem. Par plānotajiem tehniskās apkopes darbiem un avārijas
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remontdarbiem ir Izpildītājs veic ierakstus žurnālā, kas atrodas pie Pasūtītāja
Objekta pārvaldnieka;
4.1.3. trīsdesmit darba dienu laikā no Sistēmu nodošanas - pieņemšanas akta
parakstīšanas dienas veikt Objekta Sistēmu auditu, Sistēmu izpilddokumentācijas
atbilstības pārbaudi, pēc nepieciešamības veicot izpilddokumentācijas atjaunošanu
un sastādīt defektu aktu par kritiskiem un vidēji kritiskiem trūkumiem un kopā ar
Izpildītāja pilnvarotās personas parakstītu audita un defektu akta nodošanas pieņemšanas aktu iesniegt audita atzinumu, izpilddokumentācijas papildinājumus
un defektu aktu Pasūtītāja pilnvarotajai personai;
4.1.4. trīsdesmit darba dienu laikā no Sistēmu nodošanas - pieņemšanas akta
parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītāja pilnvarotajai personai Sistēmu apkopes
darbu veikšanas aktualizētu grafiku ar norādi uz konkrēto kalendāro nedēļu, kad
attiecīgie darbi tiks veikti un veikt Sistēmu tehnisko apkopi, ievērojot grafikā
norādīto regularitāti. Mainoties normatīvo aktu prasībām, kas nosaka
inženiersistēmu pārbaudes periodiskumu, Izpildītājam jānodrošina aktuālo (spēkā
esošo) prasību izpildi;
4.1.5. saskaņā ar Tehniskās apkopes reglamentu veikt Sistēmu apkopes darbus.
Gadījumā, ja Tehniskās apkopes reglaments kādai no iekārtām nesatur tehniskās
apkopes prasības, Izpildītājs veic Tehniskās apkopes reglamenta papildināšanu un
pilnveidošanu saskaņā ar izgatavotājas rūpnīcas prasībām, iepriekš saskaņojot
izmaiņas Tehniskās apkopes reglamentā ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. Šādā
gadījumā Līguma grozījumi nav jāveic;
4.1.6. veikt Sistēmu regulēšanu, lai nodrošinātu Objektu telpās to nozīmei atbilstošus
apstākļus;
4.1.7. veikt Pasūtītāja atbildīgo darbinieku instruktāžu, atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
4.1.8. veikt Sistēmu remontu, lai uzturētu tās darba kartībā un nodrošinātu Sistēmām
paredzēto funkciju izpildi;
4.1.9. ja, veicot avārijas situāciju novēršanu un remontu, nepieciešams izmantot
materiālus un tehniskos līdzekļus, kuru izmaksas katrā atsevišķā gadījumā
nepārsniedz EUR 100,00 bez PVN, iesniegt Pasūtītāja pilnvarotajai personai
defektu aktu. Nomainīto iekārtu un materiālu izmaksas tiek ietvertas ikmēneša
nodošanas - pieņemšanas aktā;
4.1.10.ja, veicot avārijas situāciju novēršanu un remontu, nepieciešams izmantot
materiālus un tehniskos līdzekļus, kuru izmaksas katrā atsevišķā gadījumā
pārsniedz EUR 100,00 bez PVN, iesniegt Pasūtītāja pilnvarotajai personai defektu
aktu, kurā tiek norādītas arī materiālu un tehnisko līdzekļu izmaksas, vai tāmi.
Izpildītājs veic remontu tikai pēc tam, kad Pasūtītāja pilnvarotā persona ir
saskaņojusi attiecīgās izmaksas. Nomainīto iekārtu un materiālu izmaksas tiek
ietvertas ikmēneša nodošanas - pieņemšanas aktā vai darbu nodošanas pieņemšanas aktā;
4.1.11. iepriekšējā mēnesī sniegtos Pakalpojumus Pasūtītājam nodot iesniedzot Pasūtītāja
pilnvarotajai personai Izpildītāja pilnvarotās personas parakstītu Pakalpojumu
ikmēneša nodošanas - pieņemšanas aktu. Ja kādi no Sistēmu tehniskās apkopes
reglamentējošiem darbiem tiek veikti daļēji, vai netiek veikti vispār, attiecīgajā
ikmēneša nodošanas - pieņemšanas akta ailē darbu izpildes apjoms tiek ierakstīts
procentuāli padarītajam un Pasūtītājam ir tiesības ieturēt samaksu proporcionāli
nepaveiktajam apkopes darbu apjomam;
4.1.12. nodrošināt, ka Pakalpojumu ietvaros veicamajos darbos iesaistītajam Izpildītāja
personālam ir derīgi sertifikāti un licences darbībām ar attiecīgām sistēmām vai
vielām:
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4.1.12.1. personāls ir apmācīts veikt aukstumapgādes, siltumapgādes un
ventilācijas sistēmu apkopi;
4.1.12.2. ne mazāk kā 3 speciālisti ir sertificēti veikt tādu gaisa kondicionēšanas
un siltumsūkņu iekārtu remontu vai apkopi, kurās ir ozona slāni
noārdošās vielas vai dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzēs (darbība
ī.i.);

4.1.13.

4.1.14.
4.1.15.

4.1.16.
4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.

4.1.20.

4.1.21.
4.1.22.

4.1.23.
4.1.24.

4.1.12.3. ne mazak ka 5 speciālistiem ir pielaide elektromontažas darbiem
(pielaide ne zemāka, kā Bz);
4.1.12.4. ne mazāk kā 1 lokmetināšanas speciālists ar mehanizēto iekārtu inertās
gāzes vidē (MIG) un rokas lokmetināšanu (MMA);
nodrošināt, ka Izpildītājam un tā apakšuzņēmējam, ja Izpildītājs piesaista
apakšuzņēmēju attiecīgo darbu veikšanai, ir izsniegta Valsts vides dienesta licence
darbam ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm vai
ekvivalenta licence;
nodrošināt, ka Līguma izpildē iesaistītajam personālam ir noslēgti darba līgumi vai
uzņēmuma līgumi ar Izpildītāju vai tā apakšuzņēmēju;
nodrošināt, ka Izpildītāja rīcībā ir kvalitatīvai Pakalpojuma sniegšanai
nepieciešamais tehniskais aprīkojums (instrumenti, mēraparāti, licencētas
programmatūras u.c.), nepieciešamās profesionālās un organizatoriskās spējas,
infrastruktūra un apkalpošanas darbu veikšanas metodika;
utilizēt bīstamos atkritumus, par bīstamo atkritumu utilizāciju sastādīt atkritumu
savākšanas un uzskaites aktu;
sniedzot Pakalpojumus, ievērot Līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā
esošos tiesību aktus, ugunsdrošības prasības, darba drošības noteikumus,
Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus, kā arī uzņemties atbildību par sekām,
kuras varētu iestāties šajā apakšpunktā noteikto noteikumu neievērošanas vai
nepienācīgas ievērošanas rezultātā;
uzņemties pilnu materiālo atbildību par Objektam, Pasūtītājam un Objekta
nomniekam nodarītajiem zaudējumiem un segt visus zaudējumus, kā arī par
saviem līdzekļiem novērst visus bojājumus, kas Izpildītāja, tā darbinieku vai
apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā radušies Pasūtītājam vai
trešajām personām;
nodrošināt, ka Pakalpojumu sniegšanā piedalās Izpildītāja iepirkumā iesniegtajā
piedāvājumā norādītie speciālisti vai to nomaiņas gadījumā līdzvērtīgi - iepirkuma
dokumentācijā noteiktajām prasībām atbilstoši speciālisti.
Pakalpojumus sniegt, nodrošinot netraucētu Pasūtītāja darbību Objektos. Ja ir
nepieciešams veikt darbus, kas var apgrūtināt Pasūtītāju darbību, vai nepieciešams
veikt darbus telpās, kur atrodas aparatūra, saskaņot ar Pasūtītāju Pakalpojumu
sastāvā ietilpstošo darbu veikšanas laiku;
informēt Pasūtītāja Objekta pārvaldnieku par Sistēmas defektiem, bojājumiem un
novirzēm no uzstādītajiem režīmiem un citām nepilnībām;
nodrošināt mērīšanas līdzekļu verificēšana saskaņā ar 2007.gada 9.janvāra
Ministru kabineta noteikumiem Nr.40 “Noteikumi par valsts meteoroloģiskajai
kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, kā arī kontrolmēraparatūras
darbības uzraudzību;
veikt avārijas situāciju novēršanu un remontu, ievērojot Tehniskajā specifikācijā
norādīto reaģēšanas laiku un ierašanās laiku Objektā;
Līguma darbības pēdējo 3 (trīs) mēnešu ietvaros kopā ar Pasūtītāja pārstāvi
apsekot Sistēmas un, ja Pasūtītāja pārstāvis sastādījis defektu aktu, Pasūtītāja
norādītajā termiņā novērst Sistēmu defektus;

4.1.25. pēc Pakalpojuma pēdējā ikmēneša nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas,
ievērojot Tehniskajā specifikācijā minētos nosacījumus par garantijas darbu
veikšanu, nodot Sistēmas Objektos Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu;
4.1.26. kompensēt Pasūtītājam, tā darbiniekiem uzliktos administratīvos sodus, ja tie
piemēroti normatīvo aktu prasību neizpildīšanas gadījumos no Izpildītāja.
4.2. Izpildītāja tiesības:
4.2.1. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Pasūtītājam pilnībā, kvalitatīvi un
atbilstoši Līgumam sniegtiem Pakalpojumiem, saskaņā ar Līgumu.
5.
5.1.

5.2.

APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅAS KĀRTĪBA
Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju
nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē,
izņemot Līguma 5.1.1. un 5.1.2.apakšpunktos minētos gadījumus:
5.1.1.Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis
informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām
Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām balstījies, lai
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Izpildītājs pēc Līguma noslēgšanas
drīkst nomainīt personālu un apakšuzņēmēju, kā arī iesaistīt papildu personālu un
apakšuzņēmējus tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko
iepirkumu likumā 68.panta trešajā daļā noteiktos nosacījumus. Pasūtītājs nepiekrīt
šā apakšpunktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no
Publisko iepirkumu likumā 68.panta trešajā daļā noteiktajiem nosacījumiem.
5.1.2.Izpildītājs drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto
apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Līguma 3.4.1. apakšpunkta noteikumi,
kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma
izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida
piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma
izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja
iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, ko
Pasūtītājs pārbauda atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam.
Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju
nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet
ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un
dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai

6. APDROŠINĀŠANA
6.1. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās
dienas iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises,
apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu,
apliecinātas kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina šādas
apdrošināšanas polises esamību:
6.1.1. Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar kopējo
atbildības limitu Pasūtītāja Objektos ne mazāku kā EUR 200 000,00 (divi simti
tūkstoši euro un 00 centi) un pašrisku ne lielāku kā EUR 300,00 (trīs simti euro un
00 centi) par zaudējumiem, ko izraisa Izpildītājs.
6.2. Izpildītājs nodrošina Līguma 6.1.apakšpunktā minēto apdrošināšanu līdz Līguma
darbības termiņa beigām.
6.3. Izpildītājam ir pienākums apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projektus
saskaņot ar Pasūtītāju.

6.4. Ja apdrošināšanas polisei Līguma 6.2.apakšpunktā minētajā laikā beidzas termiņš,
Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam jaunus tāda paša veida un satura Līguma
5.1.apakšpunktā noteiktos dokumentus ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms
iepriekšējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņa pēdējās dienas,
uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.
7. LĪGUMA IZPILDES SPĒJAS GARANTIJA
7.1. Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam līguma izpildes spējas garantija atbilstoši līguma
3.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma
noslēgšanas.
7.2. Līguma izpildes spējas garantijai jābūt spēkā no līguma spēkā stāšanās līdz ne mazāk kā
28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteikto Pakalpojumu sniegšanas pabeigšanas
datuma.
7.3. Garantiju drīkst iesniegt uz īsāku termiņu periodiski pagarinot, bet garantijas darbības
termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 mēnešiem vai par 7.4.punktā norādīto termiņu. Ja līgums
noslēgts ar piegādātāju apvienību, tad pieļaujama vienlaicīga vairāku garantiju
iesniegšana, ja kopējā garantiju summa atbilst līguma 3.pielikuma „Garantiju noteikumi”
prasībām un izdoto garantiju saturs garantē Pasūtītājam tiesības saņemt visu garantijas
summu.
7.4. Ja iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktais Pakalpojumu sniegšanas apjoms nav
pabeigts 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms līguma izpildes spējas garantijas beigām, tad
izpildes spējas garantija jāpagarina atbilstoši 7.2.punktā noteiktajam (termiņš nedrīkst būt
īsāks nekā 28 dienas pēc Pakalpojumu sniegšanas pabeigšanas datuma) un tā jāiesniedz
Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms iepriekšējās garantijas termiņa
beigām.
7.5. Ja Pakalpojumu sniegšanas apjoms nav pabeigts 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms
līguma izpildes spējas garantijas beigām un Izpildītājs nav veicis līguma izpildes spējas
garantijas pagarinājumu, tad Pasūtītājam ir tiesības saņemt visu garantijas summu līdz
brīdim, kamēr Izpildītājs nav iesniedzis līguma noteikumiem atbilstošu izpildes spējas
garantiju.
8. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS
8.1. Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei
Pakalpojuma sniegšanas un garantijas laikā nodarītos tiešos un netiešos zaudējumus, ja
tādi ir radušies Puses prettiesiskas (neatļautas) rīcības rezultātā un ir konstatēts un
dokumentāli pamatoti pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī
cēloniskais sakars starp prettiesisko (neatļauto) rīcību, kas izpaužas kā ļauns nolūks vai
rupja neuzmanība, un nodarītajiem zaudējumiem. Puses nav atbildīgas par nejaušu
zaudējumu atlīdzināšanu.
8.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Līguma 6.1.1.apakšpunktā minētās polises termiņa beigšanās
gadījumā, Izpildītājs nav noslēdzis jaunu apdrošināšanas līgumu, Pasūtītājam ir tiesības
prasīt Izpildītājam līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi) apmērā par katru
dienu līdz minētā trūkuma novēršanai, sākot ar dienu, kad beidzies minētās
apdrošināšanas polises termiņš, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma
kopējās summas.
8.3. Par Izpildītājam Līgumā noteikto vai ar Līgumu noteikto termiņu neievērošanu, izņemot
Līguma 8.4.apakšpunktā noteikto gadījumu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam
līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi) apmērā par katru dienu, kas
pārsniedz šajā apakšpunktā noteikto termiņu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
Līguma kopējās summas.
8.4. Ja Izpildītājs neievēro Tehniskajā specifikācijā noteikto reaģēšanas laiku un ierašanās
laiku Objektā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam līgumsodu 30,00 EUR
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8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

(trīsdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru stundu, kas pārsniedz Pasūtītāja norādīto
termiņu līdz minētā defekta novēršanai, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
Līguma kopējās summas.
Par Līguma 3.punktā noteikto samaksas termiņu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs prasīt
no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (procenta desmitās daļas) apmērā no savlaicīgi
nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti)
no pamatparāda.
Izpildītājs par sava personāla rīcību Līguma ietvaros atbild kā par savu.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt līgumsodu, vēršot savu prasījumu
pret Izpildītāju vai līguma izpildes spēju garantijas devēju, vai ieturēt aprēķināto
līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās Līguma summas, t.sk. arī gala maksājuma, pēc Pasūtītāja brīvas izvēles. Par piemērojamo līgumsodu Pasūtītājs rakstveidā informē
Izpildītāju.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no pārējo Līguma saistību izpildes.

9.
GARANTIJAS
9.1. Pakalpojumu ietvaros veikto remonta darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi,
un tas sākas no dienas, kad Puses parakstījušas darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.
Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja
noteiktajā termiņā.
9.2. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst,
Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu
novēršanas izmaksas. Defektu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot
Līguma 7.punktā noteikto līguma izpildes spējas garantiju. Par lēmumu nodot defektu
novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas
iepriekš.
10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā
pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda
nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības
(dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā
arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju
pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu
iespējamās kontroles robežās u.c.).
10.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs)
darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas rakstiski jāinformē
par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas
kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un
raksturojumu.
10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs)
mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi
vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt
zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
10.4. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm
atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 9.2.punktam.
10.5. Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms apstāklis, kad Izpildītājam vai tā
nodarbinātajiem speciālistiem vairs nav spēkā esošas valsts institūciju izdotās atļaujas
Līgumā paredzēto saistību izpildei vai darba strīdi vai streiki.

11. STRĪDI
11.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās,
ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet
no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas
normatīvos aktus.
11.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav
pamats Izpildītājam pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, kā arī Pasūtītājam aizturēt
maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu,
izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta
Līgumā.
12. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA
12.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un pēc izpildes spējas garantijas
saņemšanas, kas izsniegta atbilstoši iepirkuma nolikuma un Līguma 3.pielikuma
„Garantiju noteikumi” prasībām. Par līguma spēkā stāšanos Pasūtītājs rakstiski paziņo
Izpildītājam piecu darba dienu laikā no garantijas saņemšanas dienas. Izpildītājam nav
tiesību sākt šī Līguma izpildi, kamēr nav saņemts paziņojums par Līguma spēkā
stāšanos. Līgums ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
12.2. Ja izpildes spējas garantija nav iesniegta Pasūtītāja noteiktajā kārtībā vai neatbilst
Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, t.i., nav iestājies Līguma spēkā stāšanās nosacījums,
tad Līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un nenoslēgtu, par ko Pasūtītājs rakstveidā
paziņo Izpildītājam piecu darba dienu laikā no garantijas iesniegšanas termiņa iestāšanās
dienas vai garantijas saņemšanas dienas.
12.3. Izpildītājs sniedz Pasūtītājam Pakalpojumus šādā termiņā (atkarībā no tā, kurš no
nosacījumiem izpildās pirmais):
12.3.1. ir pagājuši 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas;
12.3.2. ir izlietota Līguma 2.1 .apakšpunktā minētā Līguma kopējā summa.
12.4. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties
vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.
12.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot
Izpildītājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos
zaudējumus, ja:
12.5.1. Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek
izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;
12.5.2. Pasūtītājs jau vismaz divas reizes ir iesniedzis Izpildītājam pretenziju saskaņā ar
Līguma noteikumu pārkāpumu, par kuru Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu ir
tiesības pieprasīt līgumsoda samaksu.
12.6. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkāda zaudējumu
atlīdzības pienākuma, ja:
12.6.1. Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam kādu no 6.punktā noteiktajiem
dokumentiem;
12.6.2. Izpildītājam ir atcelta Valsts vides dienesta licence darbam ar ozona slāni
noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm vai ekvivalenta licence
vai beidzies tās termiņš.
12.7. Ja Pasūtītājam ir zudusi nepieciešamība saņemt Pakalpojumus no Izpildītāja, Pasūtītājs
ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu informējot Izpildītāju rakstiski vismaz vienu mēnesi
iepriekš.
12.8. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkāda zaudējumu atlīdzības
pienākuma, ja Pasūtītājs savas darbības vai bezdarbības dēļ kavē kādu no Līguma
2.punktā noteiktajiem samaksas termiņiem ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem un minēto
trūkumu nenovērš 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma
nosūtīšanas dienas Pasūtītājam.
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13. PUŠU PĀRSTĀVJI
13.1. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos,
Puses nozīmē šādas pilnvarotās personas:
13.1.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona: Viktors Bloks, Saimniecības daļas vadītājs, epasts: viktors.bloks@lvt.lv ; tālrunis 29403996.
13.1.2. Izpildītāja pilnvarotā persona: projektu vadītājs Kaspars Bucis, e-pasts:
serviss@ vegal.lv, tālrunis 63489244.
13.2. Līguma 13.1.1. un 13.1.2. punktos norādītās Pušu pilnvarotās personas pilnībā pārzina
Līguma noteikumus un viņiem ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar
Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes
gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai, veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Izpildītāju, pieprasīt
/ sniegt informāciju otrai Pusei, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu
/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas
saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. Pakalpojumu ikmēneša
nodošanas - pieņemšanas aktus, pretenzijas. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus
un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos
termiņus.
14. CITI NOTEIKUMI
14.1. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā, izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses un tie ir reģistrēti
Pasūtītāja lietvedībā.
14.2. Sī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma
noteikumu interpretācijai.
14.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā,
pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot
Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
14.4. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un
tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus
regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo
normatīvo aktu.
14.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu
rekvizīti (tālruņa, faksa numurs, adreses, u.c.), tad tā Puse nekavējoties rakstiski paziņo
par to otrai Pusei. Ja saistītā Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra
Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par
saistīto Pusi.
14.5.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt papildu speciālistu vai
iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot speciālistu, kuru tas iesaistījis Līguma
izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas
atbilstību izvirzītajām prasībām ir vērtēta iepirkuma procedūrā un kuru drīkst
nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt minētajai
speciālistu nomaiņai, ja Izpildītāja piedāvātie speciālisti neatbilst tām
paziņojumā par Līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja speciālistiem;
14.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja speciālistu nomaiņu vai jaunu
speciālistu iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami
lēmuma pieņemšanai.
14.7. Ja kādā no Līguma un tā pielikumu noteikumiem ir pretruna, Puses piemēro Līguma
noteikumus.

14.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, uz 10 (desmit) lapām.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem
atrodas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja.
14.9. Līgumam tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas
sastāvdaļas:
14.9.1. 1.pielikums - Iepirkuma Tehniskā specifikācija uz 4 (četrām) lapām;
14.9.2. 2.pielikums - Izpildītāja piedāvājums iepirkumā uz 4 (četrām) lapām;
14.9.3. 3.pielikums - Garantiju noteikumi uz 1 (vienas) lapas.
15. PUSU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pasūtītājs:
Profesionālās izglītības kompetences
centrs „Liepājas Valsts tehnikums”
reģ. Nr. LV90009516617
juridiskā adrese: Ventspils iela 51, Liepāja,
LV-3405
banka: Valsts kase, kods: TRELLV22
konts: LV20TREL215066400M )0

A.Ruperts

Izpildītājs:
SIA “VEGA 1 serviss”
reģ. Nr. 42103042049
adrese: Dūņu iela 8, Liepāja, LV-3401
banka: AS SEB Banka
kods: UNLALV2X
konts: LV66UNLA00500103471:

