Līgums Nr. 3-19/2017/195
Par transporta pakalpojumiem
ESF projekts „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes
novadā”, vienošanās Nr. 9.2.4.2./16/I/016
Viesīte, Viesītes novads

2017. gada 15. jūnijā

Viesītes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000045353, Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads,
LV-5237, tās domes priekšsēdētāja Jāņa Dimitrijeva personā, kas rīkojas pamatojoties uz
pašvaldības nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,
un
SIA „Viesītes transports” reģistrācijas Nr. 554030154801, juridiskā adrese: Smilšu iela 39,
Viesīte, Viesītes novads, tās valdes locekļa Kārļa Puriņa 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 " Pasažieru transporta pakalpojumi
ESF projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes
novadā” ietvaros, identifikācijas Nr. VNP 2017/09 ESF, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto
piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam transporta pakalpojumuspasažieru autopārvadājumu nodrošināšanu (turpmāk – Pakalpojumi) atbilstoši
tehniskajai specifikācijai (2. pielikums) ar iepirkumā piedāvātajiem autobusiem,
saskaņā Finanšu piedāvājumā (1.pielikums) noteiktajiem izcenojumiem un Līguma
nosacījumiem.
1.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līguma summas apguvei,
bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 30. decembrim.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa ir EUR 10999,91 (desmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro
un 91 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk-PVN). PVN 21% EUR 2309,98
(divi tūkstoši trīs simti deviņi euro un 98 centi). Līguma kopējā summa ir EUR
13309,89 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti deviņi euro un 89 centi)
2.2. Pakalpojuma cena (1 km izcenojums un 1 dīkstāves stundas izmaksas) tiek noteikta
nemainīga visā Līguma darbības laikā atbilstoši finanšu piedāvājumam (1. pielikums).
2.3. Līguma kopējā summa var mainīties atkarībā no pieprasītā pakalpojuma apjoma.
Pasūtītājs negarantē pakalpojuma izmantošanu pilnā apjomā.
2.4. Līguma summā ietvertas visas ar Pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tajā skaitā,
degvielas izmaksas nokļūšanai no/līdz izbraukšanas vietas (ai) (no/līdz Pasažiera gala
mērķim, transportlīdzekļa apdrošināšana, transportlīdzekļu vadītāja izmaksas (darba
alga, apdrošināšana), transportlīdzekļu amortizācijas u.c. izmaksas, kā arī visi nodokļi
un nodevas. Izpildītājs divu darba dienu laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas, elektroniski
e-pastā iesniedz Pasūtītāja kontaktpersonai ceļa zīmi saskaņošanai.
2.5. Izpildītājs līdz katra kalendārā mēneša piektajam datumam iesniedz Pasūtītājam rēķinu
un apliecinātas ceļa zīmju kopijas par iepriekšējā mēnesī sniegto Pakalpojumu.
2.6. Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt rēķinus, kā arī citus dokumentus, sagatavotus papīra veidā
vai arī elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
sagatavošanu). Uz elektroniski sagatavota rēķina ir jānorāda atzīme: “Šis dokuments ir
parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu!”. Elektroniskā
formāta rēķini jānosūta uz Pasūtītāja oficiālo e-pasta adresi: dome@viesite.lv. Ja

Izpildītājs no Pasūtītāja nesaņem apstiprinājuma e-pastu par rēķina saņemšanu,
Izpildītājam trīs darba dienu laikā rēķins jānosūta atkārtoti, ar atzīmi “Atkārtots
rēķins”.
2.7. Pasūtītājs par sniegto Pakalpojumu veic samaksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja
norādīto bankas norēķina kontu 20 darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītāja
iesniegtais rēķins ir reģistrēts Viesītes novada pašvaldībā.
2.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu par
Pakalpojumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas norēķinu kontu.
2.9. Izpildītājs, veicot aprēķinu, izmanto tikai Finanšu piedāvājumā (1.pielikums) noteikto
cenu par vienu km nobraukumu un par vienu gaidīšanas stundu.
2.10.
Izpildītājs rēķinā norāda šī līguma numuru, projekta nosaukumu un vienošanās
numuru: „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes
novadā”, vienošanās Nr. 9.2.4.2./16/I/016.
3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1. Izpildītāja pienākumi:
3.1.1. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu.
3.1.2. nodrošināt piedāvāto transportlīdzekli normatīvajos aktos noteiktajā tehniskajā
kārtībā, tam jāatbilst pasažieru pārvadāšanai noteiktajām normatīvo aktu
prasībām, atbilstoši tehniskajai specifikācijai;
3.1.3. nodrošināt brīvu iespēju saņemt Pakalpojumu, ja pieprasījums veikts vismaz
septiņas dienas pirms pasūtījumā noteiktā Pakalpojuma izpildes.
3.1.4. nodrošināt braucienam transportlīdzekļa vadītāju, nodrošinot ar visiem
nepieciešamajiem dokumentiem.
3.1.5. nodrošināt sniegtā Pakalpojuma (nobraukto kilometru skaita, dīkstāves ilgumu,
automašīnas vadītāja vārdu un uzvārdu) precīzu uzskaiti
3.1.6. nodrošināt savlaicīgu nokļūšanu uz Pakalpojuma pasūtījumā norādīto vietu,
norādītajā laikā;
3.1.7. ja Pakalpojuma sniegšanas laikā transportlīdzeklim rodas tehniska rakstura
problēmas, nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu ar citu tehniskā kārtībā esošu
transportlīdzekli.
3.2. Izpildītāja tiesības:
3.2.1. saņemt samaksu par sniegto Pakalpojumu pēc Izpildītāja rēķina un sniegtās ceļa
zīmes (informāciju par maršrutu, nobrauktajiem kilometriem un gaidīšanas laiku)
saskaņošanas ar Līguma kontaktpersonu;
3.3. objektīvu apsvērumu dēļ aizvietot vai nomainīt piedāvāto transportlīdzekli ar
līdzvērtīgu transportlīdzekli.
3.4. Pasūtītāja pienākumi:
3.4.1. nodrošināt informāciju par Pakalpojuma pasūtījumu sagatavošanu un iesniegšanu
Pretendentam elektroniski. Pasūtījums satur šādu informāciju: maršruts,
izbraukšanas laiks, izbraukšanas vieta un galamērķis, citi būtiski apstākļi;
3.4.2. veikt Pakalpojuma pasūtījumu vismaz septiņas dienas pirms pasūtījumā noteiktā
Pakalpojuma izpildes, nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs veikt papildu
pakalpojuma pasūtījumu vai izmaiņas Pakalpojuma pasūtījumā vienu darba dienu
pirms pasūtījumā noteiktā Pakalpojuma izpildes.
3.5. Pasūtītāja tiesības:
3.5.1. Pasūtītājam ir tiesības atsaukt pieprasīto Pakalpojumu, iepriekš brīdinot Izpildītāju
elektroniski vai telefoniski, ja zudusi faktiskā nepieciešamība ne vēlāk kā vienu
stundu pirms pakalpojuma sniegšanas.
4. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
4.1. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa bez līgumsoda Izpildītājam
rakstveidā paziņojot vienu mēnesi iepriekš, ja:
4.1.1. Līgumā ietverto Pasūtītāja saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar
būtisku Pasūtītāja finansējuma samazinājumu vai izmaiņām piešķirtajā
finansējumā.

4.1.2. mainoties Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas regulē Projekta
pasākumu sniegšanu un izmaksas, Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja rosinātajiem
Līguma grozījumiem.
4.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka ir pārkāpti Pakalpojuma sniegšanas nosacījumi vai Līguma
noteikumi, Pasūtītājs ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā 10 dienas
iepriekš informējot Izpildītāju.
4.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Izpildītāja piekrišanas, ja
Izpildītājs atkārtoti Pakalpojumu nenodrošina atbilstoši Līguma noteikumiem.
4.4. Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies Līguma darbības laikā, Puses
risina pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties pārrunu ceļā, strīdi tiek izskatīti tiesā
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.5. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, par to vienu mēnesi
iepriekš rakstveidā brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs kavē vairāk nekā vienu mēnesi tam
ar Līgumu uzliktās maksājumu saistības.
4.6. Ja Izpildītājs nenodrošina Pakalpojumu kvalitatīvi vai savlaicīgi, Pasūtītājam ir tiesības
prasīt maksāt līgumsodu 0,1% apmērā no līguma maksimālās summas, ja minētais
nokavējums radies Izpildītāja vai Izpildītāja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu dēļ,
bet ne vairāk kā 10% apmērā no Līguma maksimālās summas.
4.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus Izpildītājam saskaņā ar Līgumā noteikto,
tad Izpildītājs ir tiesīgs prasīt Pasūtītājam maksāt 0,1% apmērā no kavētā maksājuma
summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% no nesamaksātās
summas.
4.8. Līgumsods nav zaudējumu atlīdzība.
4.9. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja
tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti
pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu
apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem
zaudējumiem.
5. NEPĀRVARAMA VARA
5.1. Ja kāda no Pusēm nav spējīga izpildīt Līguma saistības no sevis neatkarīgu un iepriekš
neparedzētu apstākļu dēļ, tādu kā dabas stihijas, kara stāvokļa, politiskās situācijas,
kompetentu valsts iestāžu aizliegumu dēļ, Līguma izpilde tiek atlikta līdz doto apstākļu
darbības beigām, bet ne ilgāku laiku kā uz 10 darba dienām.
5.2. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, ir jāpierāda, ka tai
nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai
pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst.
5.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, piecu dienu laikā
paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums nav
izdarīts paredzētajā laikā, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.
6. CITI NOTEIKUMI
6.1. Līguma izpildes nodrošināšanai noteiktas šādas kontaktpersonas:
6.2. Pasūtītāja kontaktpersona ir projekta vadītāja Sandra Nikolajeva, tālr. 29383204, epasts: sandra.nikolajeva@viesite.lv.
6.3. Tiesības pasūtīt transportu līguma ietvaros ir:
6.3.1. Projekta vadītājai Sandrai Nikolajevai,
6.3.2. Rites pamatskolas direktorei Ivetai Maševskai,
6.3.3. Viesītes vidusskolas direktoram Andrim Baldunčikam.
6.4. Izpildītāja kontaktpersona dispečere Līga Reča, telefons, 65245284, e-pasts:
viesitestransports@inbox.lv.
6.5. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstveidā. Līguma
grozījumi un papildinājumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6.6. Puses var veikt Līguma grozījumus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta
nosacījumiem.
6.7. Pusēm ir pienākums piecu darba dienu laikā informēt otru Pusi par jebkurām izmaiņām
tās saimnieciskajā darbībā, t.sk. par juridiskās adreses, vai bankas konta maiņu, par
izslēgšanu no Valsts ieņēmuma dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo

personu reģistra, kā arī par saimnieciskās darbības apturēšanu, maksātnespējas vai
bankrota procedūras uzsākšanu.
6.8. Šā līguma dokumenti ir:
6.8.1. Iepirkuma nolikums (glabājas pie pasūtītāja);
6.8.2. Pretendenta piedāvājums iepirkumam (glabājas pie pasūtītāja);
6.8.3. Šis līgums;
6.8.4. Līguma grozījumi, ja tādi būs;
6.8.5. Līguma pielikumi.
6.9. Līgums sagatavots trīs eksemplāros latviešu valodā, divi Līguma eksemplāri glabājas
pie Pasūtītāja, trešais pie Izpildītāja. Visiem trim Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
6.10.
Līgumam pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
6.10.1.
1.pielikums – Finanšu piedāvājums (kopija);
6.10.2.
2. pielikums – Tehniskā specifikācija.
7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Nosaukums

Pasūtītājs
Viesītes novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr.:

90000045353

Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Banka:
Norēķinu konts:
Bankas kods:

Izpildītājs
SIA „Viesītes transports”

554030154801
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes novads,
novads, LV 5237
LV 5237
Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes novads,
novads, LV 5237
LV 5237
Valsts kase
AS SEB banka
LV10TREL980296856160B
TRELLV22

LV37UNLA0050006443895

Domes priekšsēdētājs

Valdes loceklis

___________

_________________ K. Puriņš
z.v.

z.v.

J. Dimitrijevs

UNLALV2X

