Līgums Nr. 3-19/2017/250
Par Viesītes novada teritorijas plānojuma izstrādi
Viesīte, Viesītes novads

2017. gada 4. augustā

Viesītes novada pašvaldība”, reģistrācijas Nr. 90000045353, juridiskā adrese: Brīvības iela 10,
Viesīte, Viesītes novads, LV5237, tās domes priekšsēdētāja Alfona Žuka personā, kurš darbojas
pamatojoties uz pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses,
un
SIA „Reģionālie projekti”, reģistrācijas Nr. 40003404474, juridiskā adrese: Rūpniecības iela
32b-2, tās valdes locekļa Ivo Narbuta personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk
tekstā - Izpildītājs) no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz
iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā " Viesītes novada teritorijas
plānojuma izstrāde”, identifikācijas Nr. VNP 2017/16, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto
piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets
1.1.

1.2.

Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos,
pienācīgā kvalitātē veikt Viesītes novada teritorijas plānojuma izstrādi, turpmāk tekstā Pakalpojums.
Pakalpojums tiek veikts saskaņā ar Izpildītāja iesniegto pakalpojuma sniegšanas grafiku
(1.pielikums), Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) un spēkā esošiem normatīviem
aktiem.
2. Līguma termiņš

2.1.

2.2.
2.3.

Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušās abas Puses un ir spēkā līdz Pušu
savstarpējo saistību pilnīgai izpildei vai Līguma laušanai saskaņā ar Līguma
nosacījumiem.
Izpildītājs pakalpojuma izpildi uzsāk 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma
noslēgšanas.
Pakalpojuma izpildes termiņš 2019. gada 30. jūnijs.

3. Līguma cena un norēķinu kārtība
3.1. Maksa par Pakalpojumu, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi
saistītos izdevumus, atbilstoši iepirkumā iesniegtajam finanšu piedāvājumam ir EUR
22675,40 (divdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro un 40 centi) (turpmāk
tekstā - Līguma summa), tai skaitā cena bez PVN ir EUR 18740,00 (astoņpadsmit tūkstoši
septiņi simti četrdesmit un 00 centi) (turpmāk tekstā – Līgumcena) un PVN 21% summa ir
EUR 3935,40 (trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 40 centi).
3.2. Kopējās Līguma summas samaksu Izpildītājam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
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3.3. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojums ir izpildīts nekvalitatīvi vai citādi nekā Pasūtītājs
norādījis, tad Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no trūkumu konstatēšanas brīža rakstveidā
iesniedz Izpildītājam pretenziju, norādot konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņu.
Trūkumu novēršanu Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem.
3.4. Izpildītais pakalpojums tiek nodots Pasūtītājam ar nodošanas –pieņemšanas aktu.
3.5. Pasūtītājs samaksu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta
parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas pēc līguma 3.2. punkta nosacījumiem.
3.6. Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam dienā, kad Pasūtītājs veicis bezskaidras naudas
pārskaitījumu Izpildītāja rēķinā norādītajā bankas norēķinu kontā.
3.7. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 3.5.punktā noteiktos samaksas termiņus, tas maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,5% (puse no procenta) no nesamaksātās summas par katru
nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma
summas.
3.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no visu saistību izpildes. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības, kas Izpildītājam radušies no līgumsaistību pārkāpuma.
3.9. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 2.3.punktā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu, tas maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (puse no procenta) apmērā no kopējās Līguma cenas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma cenas.
3.10. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no visu saistību izpildes. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo Izpildītāju no zaudējumu atlīdzības, kas Pasūtītājam radušies no līgumsaistību
pārkāpuma.
3.11. Pasūtītājs ir tiesīgs no Izpildītājam maksājamās summas ieturēt Izpildītājam aprēķinātu
līgumsodu.
4. Pušu pienākumi un tiesības
4.1. Izpildītājam ir jāizpilda Pakalpojums un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību un
efektīvi, jāaizsargā Pasūtītāja likumīgās intereses darījumos ar trešajām personām, kā arī
jāievēro konfidencialitāte saņemtajā informācijā.
4.2. Izpildītājam jāatlīdzina Pasūtītājam nodarītie zaudējumi, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ,
ja Pakalpojums ir izpildīts nekvalitatīvi, tai skaitā, kad nepilnības ir atklātas pēc nodošanas
– pieņemšanas akta parakstīšanas, vai neatbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.
4.3. Izpildītājs sniedz Pasūtītājam pārskatus par Pakalpojuma izpildi pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
4.4. Izpildītājs apņemas nekavējoties rakstiski brīdināt Pasūtītāju par apstākļiem, kuri varētu
kavēt darbu izpildi, par kuriem neaprēķina līgumsodu, bet uz abpusējas rakstveida
vienošanās pamata pagarina pakalpojuma izpildes termiņu. Izpildes termiņš ar
pagarinājumu nedrīkst pārsniegt divus gadus no līguma noslēgšanas.
4.5. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam Līguma cenu par kvalitatīvi izpildīto
Pakalpojumu, saskaņā ar Līguma noteikumiem.
5. Nepārvaramas varas apstākļi
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc
Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas
varas vai ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju

rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās
saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu darbību, nekavējoties, bet
ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei.
Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto
saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru
izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu
un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma
saistību izpildes.
5.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts
atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma izbeigšanu.
6. Apakšuzņēmēju darbs
6.1. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība veicama atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta
noteikumiem.
6.2. Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir pienākums rakstveidā informēt Pasūtītāju par jebkurām
izmaiņām iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī papildināt apakšuzņēmēju sarakstu ar
informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Pakalpojuma izpildē.
6.3. Izpildītājs ir pilnībā materiāli un juridiski atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu Pakalpojuma
izpildē.
7. Speciālistu nomaiņa
7.1. Speciālistu nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Izpildītājam
nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. Izpildītājs speciālistu nomaiņu lūdz
rakstveidā, pievienojot iesniegumam visus iepirkuma nolikumā speciālista kvalifikācijas
izvērtēšanai prasītos dokumentus.
8. Līguma grozīšana, papildināšana un izbeigšana
8.1. Līgumu var papildināt, grozīt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties Līgumā noteiktajā
kārtībā.
8.2. Grozījumi Līgumā tiek veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta
nosacījumiem, noformējot tos rakstiski. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma
grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.3. Pusēm rakstveidā jāinformē vienai otru, ja konstatē, ka:
8.4.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
8.4.2. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
8.4.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni.
8.5. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, kā arī vienpusēji
Līgumā noteiktajā kārtībā.
8.6. Pasūtītājs, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt
Līgumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:
8.6.1. Izpildītājs Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk
nekā 10 (desmit) kalendārās dienas;
8.6.2. Izpildītājs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā
noteiktās saistības vai pienākumus;
8.6.3. ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai arī Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai
apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība.
8.7. Šī Līguma 8.5.punktā minētā Līguma pirmstermiņa izbeigšana neierobežo Pasūtītāja
tiesības uz zaudējumu atlīdzību un/vai līgumsodu.
8.8. Izpildītājs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt vai
izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un
Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas.
9.
Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi
9.4. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav
iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

9.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesīgā persona, vai
adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo
otrai Pusei.
9.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie
Izpildītāja.
9.7. Līguma visi pielikumi, kā arī visi Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu
parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
9.8. Visi šajā Līgumā minētie paziņojumi un cita veida korespondence iesniedzama otrai
Pusei personiski pret parakstu vai nosūtāma vēstulē kā vienkāršu pasta sūtījumu uz
šādām adresēm :
9.9. Uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi attiecīgo paziņojumu ne vēlāk kā 7 (septītajā) dienā pēc
tā nosūtīšanas dienas, ja paziņojums tiek sūtīts pa pastu.
9.10. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
9.11. Līguma dokumenti:
9.11.1. Iepirkuma nolikums (glabājas pie Pasūtītāja),
9.11.2. Izpildītāja piedāvājums iepirkumam (glabājas pie Pasūtītāja),
9.11.3. Šis līgums,
9.11.4. Līguma pielikumi,
9.11.5. Līguma grozījumi (ja tādi būs).
9.12. Pušu kontaktpersonas līguma izpildē:
9.13. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta
Dimitrijeva, tālr. 27865802, e-pasts gunta.dimitrijeva@viesite.lv.
9.14. Kontaktpersona no Izpildītāja puses: Ivo Narbuts, tālr. 26526565, e-pasts: ivo@rp.lv.
9.15. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens
glabājas pie Pasūtītāja un viens pie Izpildītāja.
9.16. Līguma pielikumi:
9.16.1. Pielikums Nr. 1. Pakalpojuma izpildes grafiks (kopija);
9.16.2. Pielikums Nr. 2. Tehniskā specifikācija
10.

Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs
Viesītes novada pašvaldība

Izpildītājs

Faktiskā adrese:

90000045353
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes
novads, LV 5237
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes
novads, LV 5237

40003404474
Rūpniecības iela 32b-2, Rīga, LV1045
Rūpniecības iela 32b-2, Rīga, LV1045

Banka:

A/S SEB banka

AS Swedbank

Norēķinu konts:

LV66UNLA0009013130395

LV59HABA0001408035739

Bankas kods:

UNLALV2X

HABALV22

Nosaukums
Reģistrācijas Nr.:
Juridiskā adrese:

SIA „Reģionālie projekti”

Domes priekšsēdētājs

Valdes loceklis

____________________ A. Žuks

__________________ I. Narbuts

z.v.

z.v.

