LĪGUMS
Skrundā, 2017. gada 29.decembrī
Skrundas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000015912, juridiskā adrese: Raiņa iela
11, Skrunda, turpmāk tekstā- Pasūtītājs, tās priekšsēdētājas Loretas ROBEŽNIECES
personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un pašvaldības nolikumu,
un
SIA „DZIKA”, reģistrācijas Nr. 58503026741, juridiskā adrese Amatnieku iela
12, Skrunda, Skrundas novads, tās valdes locekļa Dzintara Ankevica personā, kurš
darbojas uz statūtu pamata, tālāk tekstā - Izpildītājs, bez viltus, spaidiem un maldiem,
saskaņā ar veikto iepirkumu „Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas
nodrošināšana Skrundas pilsētā un novadā” (ID Nr. SNP/2017/16) un LR spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem noslēdz šo Līgumu par tālāk minēto:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas veikt ielu apgaismojuma
elektrotīklu ekspluatācijas nodrošināšanu Skrundas pilsētā un novadā, turpmāk
tekstā – Pasūtījums, saskaņā ar Pasūtītājam iesniegto finanšu piedāvājumu
(Pielikums Nr.2) un tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1).
1.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par Pasūtījuma izpildi par reāli
padarītajiem darbiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, ievērojot, ka
Līguma kopējā summa ir EUR 21 582,57 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti
astoņdesmit divi euro un 57 centi) bez PVN.
2. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Izpildītāja pienākums ir izpildīt Pasūtījumu saskaņā ar šī līguma priekšmetu
kvalitatīvi un termiņā, kādu nosaka Pasūtītājs un šis Līgums.
2.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs informē Pasūtītāju par uzdotā
Pasūtījuma izpildes gaitu un Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem saistībā ar
Pasūtījumu.
2.3. Izpildītājs apņemas izpildīt Pasūtītāja Pasūtījumu saskaņā ar spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām un iesniegto piedāvājumu.
2.4. Izpildītājs apņemas neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu
informāciju, kas tam kļuvusi zināma izpildot Pasūtījumu.
2.5. Šī līguma izpildes laikā, esot atbildīgam attiecībā pret Pasūtītāju par visu darbu
veikšanu, Izpildītājs savā vārdā Pasūtījuma veikšanā var iesaistīt citas
juridiskas personas.
2.6. Izpildītājs ir tiesīgs uz zaudējumu atlīdzību, kas tam radušies Pasūtītāja vainas
dēļ.
2.7. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas Pasūtījuma izpildes laikā tiek
nodarīti trešajām personām.
3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam visus dokumentus un ziņas, kas
nepieciešamas Izpildītājam dotā Pasūtījuma izpildei.

3.2. Pasūtītāja sniegtajai informācijai ir jābūt patiesai un pēc satura un apjoma ir
jāatbilst Izpildītāja prasībām. Informācijas atbilstības kritērijus nosaka
Izpildītājs. Izpildītājs nav atbildīgs par sekām, kas radušās nepatiesas
informācijas sniegšanas rezultātā.
3.3. Pasūtītājs apņemas uzskatīt visus jautājumus, kas tiek risināti starp pusēm tikai
par sev saistošiem un neizpaust trešajām personām.
3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt informāciju par Izpildītājam uzdotā uzdevuma
izpildes gaitu un Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem saistībā ar Pasūtījumu.
3.5. Pasūtītājs apņemas netraucēt Izpildītāju veikt Pasūtījumu un negrozīt Līguma
priekšmetu attiecībā uz Izpildītāju vai trešo personu.
4. NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Par 1.1. punktā noteikto darbu izpildi Pasūtītājs samaksā pēc veikto darbu
apjoma, pamatojoties un veikto darbu pieņemšanas-nodošanas aktu un
Pielikumā Nr.1 noteikto vienības izcenojumu.
4.2. Apmaksa tiek veikta šādā kārtībā:
Pasūtītājs, pamatojoties uz Pušu parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu izraksta
atbilstošu rēķinu Pasūtītājam, un Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā
no rēķina saņemšanas brīža samaksā Izpildītājam par paveikto darbu.
Izpildītājs ir tiesīgs par padarītajiem darbiem rēķinu iesniegt ne biežāk kā reizi
mēnesī.
4.3. Par maksājuma izdarīšanas datumu tiek pieņemts datums, kurā Pasūtītāja banka
ieņēmusi izrakstītu maksājuma uzdevumu.
5. DARBU PIEŅEMŠANAS NODOŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Noteiktie darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, kad Puses ir parakstījušas
pieņemšanas-nodošanas aktu. Pieņemšanas-nodošanas akts kļūst par līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
5.2. Pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības
par slēptiem un akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem izpildītājos
darbos. Pieņemšanas- nodošanas akts noformējams divos eksemplāros, no
kuriem vienu turpmāk glabā Pasūtītājs, otru- Izpildītājs.
5.3. Saņemot no Izpildītāja darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, Pasūtītājam ir
pienākums tos izskatīt 15 (piecpadsmit) dienu laikā un bez pretenziju gadījumā
tos parakstīt. Pretenziju gadījumā Pasūtītājam ir jāiesniedz motivēts akta
parakstīšanas atteikums. Motivēta atteikuma gadījumā Pusēm jāsastāda defektu
akts un jāpievieno par nepilnību novēršanas termiņiem, kas nedrīkst pārsniegt 1
(vienu) mēnesi. Ja darba izpildes nepilnībās par cēloni ir pielaistās kļūdas cenu
aptaujas prasībās, tad uz nepilnību novēršanas termiņa laiku tiek atliktas
Izpildītājam noteiktās sankcijas par darbu izpildes termiņa nokavēšanu.
5.4. Ja darbu izpildes nepilnības netiek novērstas 1 (viena) mēneša laikā,
Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vienpusēji uzteikt līgumu. Ja Pasūtītājs
izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, Puses sastāda atsevišķu aktu par
faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību.
5.5. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. Pēc
nepilnību novēršanas notiek atkārtota darbu pieņemšana-nodošana.
5.6. Ja pieņemot izpildītos darbus Pasūtītājs konstatē nepilnības un tiek sastādīts
defektu akts, tad Izpildītājam šādā gadījumā tiek piemērotas līgumā paredzētās
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soda sankcijas par nokavējumu un līgumsoda summa tiek atskaitīta no
Izpildītājam maksājamās summas.
6. LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS,
PAGARINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2019.gada 31.
decembrim.
6.2. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt šo līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru
Pusi vienu mēnesi iepriekš.
6.3. Līguma laušanas gadījumā Pasūtītāja pienākums ir atlīdzināt Izpildītājam
summu, kas tam pienākas saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
7. STRĪDU IZŠĶIRŠANA
7.1. Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā
puse ir materiāli atbildīga saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
7.2. Netiešie zaudējumi- neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis otrai
pusei izpildot saistības- netiek atlīdzināti.
7.3. Strīdi par šo Līgumu izšķirami pusēm vienojoties, bet, ja tas nav iespējams,
strīdus izšķir tiesa.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī
neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kā arī trešās personas
ļaunprātīgas darbības dēļ. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki,
zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūcijas lēmumi,
u.c. kuru rezultātā šī Līguma izpilde nav iespējama.
8.2. Ja iestājas nepārvarama vara, Līguma saistības, tajā skaitā Pasūtījuma izpildes
termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.
8.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par
2(diviem) mēnešiem vai arī tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas
darbosies ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī
Līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda jaunu Līgumu vai vienojas
par Pasūtījuma izpildes termiņu, vai arī lauž šo Līgumu.
9. PAPILDUS NOSACĪJUMI
9.1. Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt
zaudējumus otrai pusei, vai kaitēt otras puses interesēm un prestižam.
9.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav izpildījis šī līguma noteikumus vai arī ir grozījis to
saturu, Izpildītājs neatbild par pasūtījuma izpildi un ir tiesīgs uz zaudējumiem,
kas tam radušies. Izpildītājs neuzņemas saistības par Pasūtītāja atrauto peļņu.
9.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē šajā līgumā paredzēto apmaksas termiņu,
Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,05 % apmērā no nokavētā maksājuma summas
par katru nokavēto maksājuma dienu. Gadījumā, ja Izpildītājs nokavē šajā
līgumā paredzēto Pasūtījuma izpildes termiņu, Izpildītājs maksā līgumsodu
0,05 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu.

3

9.4. Strīdus, kas varētu rasties starp pusēm, puses risinās savstarpēju pārrunu ceļā,
savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, tad strīds
izskatāms Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
9.5. Šis Līgums ir sastādīts uz četrām lapām ar diviem pielikumiem, divos
eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Izpildītāja, bet otrs pie Pasūtītāja.
9.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus
līguma noteikumus.
9.7. Puses nav atbildīgas viena pret otru pie nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem
kā ugunsgrēks, dabas stihija, jebkura rakstura karadarbība, valsts pārvaldes
iestāžu aizliedzoši akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus puses
nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek
atlikts attiecīgi uz termiņu, kurā darbojas šie apstākļi.
9.8. Izpildītājs un Pasūtītājs piekrīt visiem līguma noteikumiem un apstiprina, to
parakstot.
10. PUŠU REKVIZĪTI
Pasūtītājs

Izpildītājs

Skrundas novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90000015912,
juridiskā adrese: Raiņa iela 11, Skrunda,
Skrundas novads, LV-3326
Banka: AS SEB banka
Kods:UNLALV2X
Konts: LV02UNLA0011012130924

L.Robežniece

SIA „DZIKA”
reģistrācijas nr. 58503026741
dzīvo: Amatnieku iela 12, Skrunda,
Skrundas novads, LV-3326
Banka: AS Swedbanka
Kods: HABALV22
Konts:LV04HABA0551042243251

Dz.Ankevics
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1.pielikums
ID Nr. SNP/2017/16

Tehniskā specifikācija
1.

2.
3.
4.
5.

6.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Uzņēmējam vismaz reizi nedēļā veic ielu apgaismojuma stāvokļa apsekošanu
Skrundas pilsētā un novadā (Rudbārži, Rudbāržu pagasta Sieksāte, Nīkrāces
pagasta Dzelda un Lēnas, Raņķi, Raņķu pagasta Smilgas, Skrundas pagasta
Kušaiņi, Ciecere,Jaunmuiža un Plostnieki-Skrundas pag.) un novērš bojājumus.
Bojājumus novērš ne vēlāk kā 24 stundu laikā no to konstatēšanas.
Uzņēmējs nodrošina, ka nedegošo gaismekļu skaits nepārsniedz 5% no kopējā
apsaimniekošanā nodoto gaismekļu skaita.
Darbu izpildē izmantot tikai materiālus un iekārtas, kuru kvalitāte atbilst spēkā
esošajiem normatīviem, standartiem un likumdošanai.
Uzņēmējam ar saviem spēkiem veikt visus darbus, kas saistīti ar darbu
sagatavošanu (elektrotīklu atslēgšana un pieslēgšana, nožogojums, sabiedriskās
drošības nodrošināšana un citi darbi) un uzņemties atbildību par normatīvu aktu
ievērošanu.
Ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus Pasūtītāja
norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti.
Uzņēmējs nav tiesīgs, bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas, veikt objektos tādus
darbus, kuri nav uzdoti.
Uzņēmējs uzņemas atbildību, ja tiek konstatēta darbu neatbilstoša kvalitāte,
darba drošības noteikumu neievērošana objektā.
Remonta darbu veikšanas laikā nodrošināt transporta un gājēju kustības drošību,
nepieciešamības gadījumā darba vietu norobežojot. Pēc remonta darbiem
sakārtot teritoriju ap remonta darbu teritoriju. Domstarpības, kas rodas darbu un
materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir
pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti.
Uzņēmējs veic dabas stihijas, ekspluatācijas gaitā radušos vai trešo personu
darbības rezultātā izraisīto bojājumu lokalizāciju apgaismošanas tīklos, par to
paziņojot Pasūtītājam. Uzņēmējam 24 (divdesmit četru) stundu laikā novērst
radušos bojājumus ielu apgaismojuma tīklos.
Uzņēmējam katra mēneša beigās sastādīt aktu par izpildītiem darbiem un to
iesniegt saskaņošanai Pasūtītājam.
Pēc Pasūtītāja norādījuma veikt ielu apgaismojuma tīkla darbības režīma
izmaiņas 10 stundu laikā no informācijas saņemšanas brīža.
Uzņēmējam apkalpošanā tiks nodoti:

Skrundas pilsētā
Skrundas novadā

Apgaismojuma
ķermeņi
418
121

Vadības sadales
12
11
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