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LĪGUMS
Par transporta pakalpojuma nodrošināšana Ērgļu novada kolektīvu braucienam uz

Ķelni – Reizīki

Ērgļos, 2015.gada 08.oktobrī

Ērgļu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90002214379, adrese: Rīgas iela
10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, turpmāk saukts “Pasūtītājs”, domes
priekšsēdētāja Guntara Velča personā, kurš darbojas uz Nolikuma pamata, no vienas
puses, un
SIA "Smārdes AL", reģistrācijas Nr. 40003499051, adrese: Smārdes stacija – 3,
Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129, tās valdes priekšsēdētāja Romāna Lučko
personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk tekstā saukts -
“Izpildītājs”, pamatojoties uz iepirkuma „Transporta pakalpojuma nodrošināšana
Ērgļu novada kolektīvu braucienam uz Ķelni – Reizīki”, identifikācijas Nr. ĒNP
2015/11, rezultātiem, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem un viltus, noslēdz
sekojošu līgumu (turpmāk tekstā saukts - “Līgums”):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. “Pasūtītājs” pasūta un apmaksā, bet ”Izpildītājs” ar saviem spēkiem, tehniskiem
līdzekļiem un materiāliem izpilda šādu pakalpojumu –„ Transporta pakalpojuma
nodrošināšana Ērgļu novada kolektīvu braucienam uz Ķelni – Reizīki”.
“Izpildītājs” pakalpojumu izpilda atbilstoši „Līgumam”, iepirkuma nolikuma
1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” nosacījumiem un atbilstoši “Izpildītāja”
iepirkumā iesniegtajam finanšu piedāvājumam, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā un
ES spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas attiecināmi uz
„Līgumā” noteikto pakalpojumu un tā izpildi. Šajā līguma punktā minētā Iepirkuma
tehniskā specifikācija un “Izpildītāja” finanšu piedāvājuma kopija ir pievienotas
līgumam un ir „Līguma” neatņemas sastāvdaļas.
1.2. Puses vienojas, ka līgumcena bez PVN ir EUR 4446 (četri tūkstoši četri simti
četrdesmit seši euro).
2. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Iespēju robežās savlaicīgi, ne vēlāk kā 5 dienas iepriekš, rakstiski e-pastā pieteikt
nepieciešamo transporta pakalpojumu, norādot nepieciešamo vietu skaitu,
izbraukšanas laiku un vietu, brauciena maršrutu (nepieciešamības gadījumā arī
papildus nosacījumus, kas nepieciešami konkrēta brauciena organizēšanai).
2.2. Apmaksāt „Izpildītājam” veiktos transporta pakalpojumus pēc faktiski izpildītiem
darbiem, piemērojot pretendenta iesniegtā Tehniskā piedāvājumā punktā 1.10 minēto
vienības cenu par 1km visam papildus nobrauktajam attālumam pa Ķelni-Reizīki un
tās apkārtni.
2.3. Autobusa vai to inventāra sabojāšanas gadījumā, ja tam par iemeslu ir
„Pasūtītāja” vai tās pilnvaroto personu, darbinieku vai personu, kas pēc „Pasūtītāja”
pieprasījuma tiek pārvadāti, vaina, neuzmanība vai nolaidība, no saviem līdzekļiem
apmaksāt radušos zaudējumus un kaitējumus.
2.4. „Pasūtītājs” uzņemas atbildību par noteikumu, kas jāievēro pasažieriem
braucienā, ko organizē „Pasūtītājs”, laikā „Izpildītāja” autobusos, ievērošanu, kā arī
nosaka atbildīgo personu par šo noteikumu ievērošanu.
2.5. Ja „Izpildītājs” sniedzot pakalpojumu, neievēro kādu iepirkuma tehniskajā
specifikācijā minēto kritēriju, „Pasūtītājs” sastāda aktu par konstatēto pārkāpumu. Ja
līguma izpildes laikā tiek sastādīti 3 (trīs) akti, „Pasūtītājs” patur tiesības līgumu lauzt
vienpusēji.
3. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pieņemt „Pasūtītāja” pieteikumu transporta pakalpojumam iepriekš noteiktajā
laikā iepirkumā „Transporta pakalpojuma nodrošināšana Ērgļu novada kolektīvu
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braucienam uz Ķelni – Reizīki”, identifikācijas Nr. ĒNP 2015/11, noteiktajā
apjomā.
3.2. Nodrošināt drošu un kvalitatīvu sniegtā pakalpojuma izpildi.
3.3. Ja pakalpojuma izpildes laikā radīsies tehniskas problēmas ar autobusu, kā
rezultātā nav iespējams nodrošināt pakalpojumu un, līdz ar to, pienācīgu līguma
izpildi, pretendentam ar saviem resursiem (t.sk., finanšu, darbaspēka u.c.)
nekavējoties ir jānodrošina līdzvērtīgs autobuss.
3.4. Šī līguma 3.2. punkta nosacījumu neizpildīšanas gadījumā, ja tam par iemeslu ir
„Izpildītāja” vai viņa pilnvaroto personu, darbinieku vaina, neuzmanība vai nolaidība,
no saviem līdzekļiem apmaksāt radušos zaudējumus un kaitējumus.
3.5. Aprēķinot sniegto pakalpojumu, piemērot iepirkumam piedāvātos izcenojumus,
kas noteikta SIA „Smārdes AL” piedāvājumā iepirkumam „Transporta
pakalpojuma nodrošināšana Ērgļu novada kolektīvu braucienam uz Ķelni –
Reizīki”, identifikācijas Nr. ĒNP 2015/11 (minētā dokumenta kopija ir šī līguma
pielikums un tā neatņemama sastāvdaļa).
3.6. Rēķinus par pakalpojumu piestādīt ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
pasūtījuma izpildes.
4. NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. ”Pasūtītājs” apņemas apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu
10 (desmit) dienu laikā pēc Rēķina piestādīšanas, pārskaitot naudu „Pakalpojuma
sniedzēja” bankas kontā.
5. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
5.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz tā 1.punktā minētā
līguma priekšmeta izpildei.
5.2. Jebkuri papildinājumi vai grozījumi šajā līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noslēgti
un izdarīti rakstiski un tos parakstījušas abas līgumslēdzējas puses.
5.3. Līgums var tikt lauzts pirms termiņa, ja viena no pusēm par to rakstiski paziņo
otrai pusei mēnesi iepriekš un ja tam par pamatu ir pierādīta līguma saistību
neizpildīšana no otras līgumslēdzēja puses.
5.4. Pušu strīdi un domstarpības tiek atrisināti, pusēm vienojoties, ja šāda vienošanās
nav panākama, tad LR likuma noteiktajā kārtībā tiesas ceļā.
5.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 2 lapām ar vienu pielikumu ar vienādu
juridisku spēku un glabājas pie katras no pusēm.

6. Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:
Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
IBAN LV39HABA0551034000143
A/s „Swedbank”

Ērgļu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs:

Guntars Velcis

IZPILDĪTĀJS:
SIA „Smārdes AL”
Reģ. nr. 40003499051
Smārdes stacija – 3, Smārde,
Engures novads, LV-3129
LV94PARX0001109920025
A/s Citadele

SIA „Smārdes AL”
Valdes priekšsēdētājs

Romāns Lučko


