Valsts iepirkuma līgums Nr. 1.5.8.2/19
Par auto remontu un tehnisko apkalpošanu VSAC „Vidzeme” filiāles “Valka” vajadzībām
Rūjienas novada Jeru pagastā

2018. gada 07.maijā

Valsts sociālās aprūpes centrs ”Vidzeme”, reģistrācijas Nr.90000058112,
direktora Modra KARSEĻA personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada
27.oktobra noteikumiem Nr.1243 „Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” nolikums”,
turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un
SIA "LIGUMSS", Vien. reģistrācijas Nr. 44103057254, juridiskā adrese “Stacija”,
Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, kuru saskaņā ar
statūtiem pārstāv tās valdes loceklis Māris STALIS, no otras puses, abi kopā un katrs
atsevišķi turpmāk saukti „Puse” vai attiecīgi „Puses”, pamatojoties uz valsts iepirkumu
„Auto remonts un tehniskā apkalpošana VSAC „Vidzeme” vajadzībām, ID Nr. VSAC
„Vidzeme”2018/2, iesniegto Izpildītāja piedāvājumu iepirkuma 4. daļā un Pasūtītāja
iepirkuma komisijas 03.04.2018. pieņemto lēmumu Nr. 1.5.13/2/3 par līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”:
1.
Līguma priekšmets
1.1. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma apņemas veikt Pasūtītāja transportlīdzekļu
tehniskās apkopes un remontdarbus tam speciāli ierīkotās Izpildītāja servisa telpās
atbilstoši šī Līguma nosacījumiem (turpmāk tekstā – Pakalpojums).
2. Apliecinājumi
2.1. Izpildītājs nodrošina veiktajiem Pakalpojumiem garantiju ne mazāk kā 6 (seši)
mēneši.
2.2. Izpildītājs apliecina, ka Pakalpojumu izpildē pielietos tādas metodes, kas nodrošina
transportlīdzekļu mezglu vai to daļu saglabāšanu tehniskajā kārtībā un izmantos
jaunas, nelietotas, sertificētas rezerves daļas un/vai materiālus, kas atbilst
transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas un Eiropas Savienības noteiktajiem
standartiem.
2.3. Izpildītājs apliecina, ka Pakalpojumu veiks atbilstoši Ceļu satiksmes drošības
direkcijas prasībām un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība
Kopējā Līguma summa par Pakalpojumu nedrīkst pārsniegt 5019.26 EUR (pieci
tūkstoši deviņpadsmit eiro un divdesmit seši centi) bez PVN.
Pakalpojuma cenas noteiktas Līguma pielikumā Nr.1.
Norēķini par saņemto Pakalpojumu tiek veikti euro valūtā bezskaidras naudas
pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja bankas kontu, kas norādīts Līgumā un izsniegtajā
rēķinā.
Samaksa par remonta darbiem, kuri nav norādīti tehniskajā - finanšu piedāvājumā
(Līguma pielikums nr.1) tiek noteikta atbilstoši vidējām pakalpojuma tirgus cenām,
saskaņojot tās ar Līguma norādīto personu.
Pasūtītājs veic maksājumu par Pakalpojumiem 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu
laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas brīža un Pakalpojuma izpildes
apstiprināšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja norēķinu kontu.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas
pārskaitījumu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.

4. Pušu pienākumi un tiesības
4.1. Izpildītājs:
4.1.1. apņemas nodrošināt Pakalpojuma sniegšu Pasūtītājam atbilstoši Līguma un
normatīvo aktu noteikumiem;

4.1.2. apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt visu Pasūtītājam nepieciešamo
informāciju par Līguma izpildes norisi un citiem jautājumiem, kas ir Izpildītāja
kompetencē;
4.1.3. apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē vai varētu
traucēt Līguma kvalitatīvu izpildi;
4.1.4. apņemas ievērot Pasūtītāja pārstāvju norādījumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;
4.1.5. apņemas Līguma minētā Pakalpojuma nekvalitatīvas sniegšanas vai nesniegšana
gadījumā par saviem līdzekļiem un Pasūtītāja noteiktā termiņā novērst konstatētos
trūkumus;
4.1.6. ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja informāciju, kas nepieciešama Pakalpojumu
kvalitatīvai sniegšanai;
4.1.7. ir tiesīgs saņemt samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar šī Līguma
noteikumiem;
4.2. Pasūtītājs:
4.2.1. apņemas sniegt Izpildītājam visu informāciju un norādījumus par Līguma izpildes
organizatoriskiem jautājumiem, iespējamiem ierobežojumiem vai citiem
apstākļiem, kas saistīti ar Līguma kvalitatīvu izpildi un Pakalpojuma sniegšanu;
4.2.2. apņemas veikt samaksu par sniegto Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.
5.9.

6.1.

6.2.
6.3.

5. Pakalpojuma sniegšanas kārtība
Pakalpojuma izpildes vieta: „Stacija”, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701.
Transportlīdzekļa pieņemšana Izpildītājam Pakalpojuma veikšanai notiek pēc
Pasūtītāja iepriekšējas pieteikšanās, konkrētu laiku Pušu pārstāvjiem abpusēji
saskaņojot.
Transportlīdzekļus Izpildītājam Pakalpojuma veikšanai nodot un saņemt, pēc darbu
veikšanas, ir tiesīgas personas, kuras norādītas Līguma 9.6. punktā vai Pušu
atsevišķi, rakstiski apstiprinātajā sarakstā, kas savukārt ir neatņemama šī Līguma
sastāvdaļa.
Pieņemot katru transportlīdzekli Pakalpojuma veikšanai, Izpildītājs rakstiskā formā
sastāda darbu lapu, nosakot Pakalpojuma apjomu, cenu un izpildes laiku.
Izpildītājs uzsāk darbu pēc tam, kad Pasūtītāja pārstāvis akceptējis darbu lapu, to
parakstot. Viens darba lapas eksemplārs paliek Pasūtītājam, otrs – Izpildītājam.
Ja transportlīdzekļu remonta laikā rodas nepieciešamība veikt papildus remontu,
Izpildītājs apņemas par to informēt Pasūtītāju un attiecīgo remontu veikt tikai tad,
kad saņemta Pasūtītāja piekrišana. Pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma papildus
remonta darba aprakstu Izpildītājs nosūta saskaņošanai uz Pasūtītāja pārstāvja
elektronisko pastu. Transportlīdzekļa papildus remonta darba apjoms tiek papildus
norādīts darba lapā.
Nododot transportlīdzekli pēc Pakalpojuma veikšanas, Pušu pārstāvji paraksta
rēķinu, kurā uzrādīti veiktie darbi, materiāli un to cena.
Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums iesniegt nomainītās
transportlīdzekļa detaļas sertifikātu, ja tādam ir jābūt saskaņā ar šī Līguma 2.daļas
noteikumiem.
Puses ir atbildīgas par zaudējumiem, ko tās Līguma izpildes gaitā savas vainas vai
trešo personu vainas dēļ ir radījušas otrai Pusei.
6. Līguma spēkā stāšanās, grozīšana un izbeigšanas kārtība
Līgums stājas spēkā 2018. gada 07. maijā un ir spēkā līdz 2020. gada 06.
maijam (vai līdz Līguma summas 5019.26 EUR (pieci tūkstoši deviņpadsmit eiro
un divdesmit seši centi) sasniegšanai, atkarībā kurš no nosacījumiem iestājas
pirmais).
Līguma grozījumi noformējami rakstiski. Līguma grozījumi un pielikumi ir Līguma
neatņemamas sastāvdaļas.
Līgumā var tikt veikti grozījumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

noteikumus.
Līgumu var izbeigt, Pusēm par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.
Līgumu vienpusēji var izbeigt tikai Līgumā noteiktajā kārtībā.
Līgumu var izbeigt, Pusei rakstveidā brīdinot par to otru Pusi 30 (trīsdesmit)
dienas iepriekš.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, brīdinot par to Izpildītāju 10
(desmit) dienas iepriekš, ja Izpildītājam Līguma darbības laikā tiek anulētas
licences vai sertifikāti, kas atļauj sniegt Pakalpojumu, ja pret Izpildītāju tiek uzsākts
maksātnespējas process, ja Izpildītājs, nesniedz Pasūtītājam Pakalpojumu, saskaņā
ar Līguma nosacījumiem vai sniedz Pakalpojumu neatbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, Izpildītājs sagatavo
un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai atsevišķu aktu par kvalitatīvi izpildīto
Līguma saistību apjomu un vērtību, un Pasūtītājs to apmaksā 10 (desmit) dienu
laikā, skaitot no attiecīgā akta un rēķina saņemšanas dienas.
7. Pušu atbildība

7.1. Puses viena pret otru ir materiāli atbildīgas par Līgumā noteikto saistību neizpildi
vai nepienācīgu izpildi, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem, atbilstoši
Līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.2. Ja Pasūtītājs neapmaksā Izpildītāja rēķinu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā,
Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam samaksāt līgumsodu 0,1% (nulle, komats,
viena procenta) apmērā no laikā nesamaksātās rēķina summas par katru nokavēto
darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās rēķina
summas.
7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes un
zaudējumu atlīdzības pienākuma.
7.4. Nekvalitatīva Pakalpojuma sniegšanas gadījumā, ja rezultātā Pasūtītāja
transportlīdzeklim ir radušies izdevumi, kas apstiprināti ar atbilstošu neatkarīgas
ekspertīzes atzinumu, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam nodarīto kaitējumu, t.sk.
izdevumus, kas radušies transportlīdzekļa diagnostikas izdevumus par eksperta
pakalpojumiem, kā arī citus tiešos zaudējumus, kas radušies nekvalitatīvas
Pakalpojuma izpildes dēļ.
7.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā
radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Šādos gadījumos Pušu attiecības
risināmas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma normām. Par nepārvaramas
varas apstākļiem Puses uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju,
streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju
lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo
Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas
sekas, un kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, noslēdzot šo
Līgumu.
8. Apakšuzņēmēju nomainīšanas kārtība
8.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu
un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šī Līguma izpildē.
8.2. Pasūtītājs var prasīt apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
8.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds
no šādiem nosacījumiem:
8.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos
apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

8.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam
apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma
procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma
procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta
pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem;
8.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10
procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma
42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
8.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli
atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijiem.
8.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas,
ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli
atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijiem.
8.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu
likuma 42. panta noteikumus.
8.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā
pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju
iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu
darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas
nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta
noteikumiem.
9. Citi noteikumi
9.1. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu paraksta tiesības,
īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie rekvizīti, tālruņa, faksa numuri,
adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski,
nosūtot vēstuli, paziņo par to otrai Pusei. Šāds paziņojums kļūst saistošs septītajā
darba dienā pēc tā nosūtīšanas dienas. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas
arī uz Līgumā minētajām Pušu pilnvarotajām personām un to rekvizītiem.
9.2. Līgums ir saistošs abām Pusēm, kā arī abu Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
Neviena no Pusēm nevar nodot no Līguma izrietošās tiesības un/vai saistības
trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
9.3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
9.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus
Līguma noteikumus, un Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.5. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas starp Pusēm Līguma saistību izpildes gaitā,
Puses risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās pārrunu ceļā netiek panākta, strīdi
nododami izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
9.6. Šī Līguma ietvaros Puses ieceļ šādas personas par saviem pilnvarotiem pārstāvjiem
attiecībās ar otro Pusi:
9.6.1. Pasūtītāja pārstāvis: Jevgenijs Ivļevs, tālrunis: 64781259, fakss: 64781259, epasts: jevgenijs.ivlevs@vsacvidzeme.gov.lv;
9.6.2. Izpildītāja pārstāvis: Vadims Vasiļkovskis, mob.t. +371 26616611, epasts:
valka@ligumss.lv.
9.7. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par:
9.7.1.
Līguma izpildīšanas uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pasūtīšanu un

saņemšanu, par Pakalpojuma cenu saskaņošanu saskaņā ar šī Līguma
3.4.punktu;
9.7.2. savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu
apmaksai;
9.7.3.
organizatorisko jautājumu risināšanu, kas saistīti ar Līguma izpildi.
9.8.
Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lappusēm,
katrai Pusei pa vienam eksemplāram, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9.9. Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir pievienoti šādi pielikumi:
1. pielikums – Izpildītāja tehniskais-finanšu piedāvājums 4. iepirkumu daļai uz 5 lpp.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Valsts sociālās aprūpes centrs
„Vidzeme”
Juridiskā adrese: Jeru pagasts, Rūjienas
novads, LV - 4234
Reģistrācijas Nr.: 90000058112
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Konts Nr.: LV41TREL2180445006000
Tālrunis/fakss: 64207920
e-pasts: vidzeme@vsacvidzeme.gov.lv

Izpildītājs:
SIA "LIGUMSS"
Vien. Reģistrācijas Nr. 44103057254
Juridiskā adrese: “Stacija”, Valkas
pagasts, Valkas novads, LV-4701
Banka: Luminor Banka AS
Kods: NDEALV2X
Konts: LV09NDEA0000083913732
Tālrunis: 29395560

______________________________
direktors Modris Karselis

_____________________________
valdes loceklis Māris Stalis

