APSTIPRINĀTS
Iepirkumu komisijas sēdē
2017. gada 10. oktobrī.

Lubānas novada pašvaldība

NOLIKUMS
iepirkumam LNP2017/4
(publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā)

Lubānas novada Indrānu pagasta ceļu
mehanizēta attīrīšana no sniega
2017./2018. gada ziemas sezonā.

Lubāna,
2017. gads

1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
LNP2017/4, iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
1.2. Pasūtītājs un kontaktpersona
Pasūtītāja nosaukums: Lubānas novada pašvaldība
Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830
Reģistrācijas numurs: 90000054159
Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: Egils Rēvelis, tālruņa numurs
26482016, 64894941, egils.revelis@lubana.lv.
1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.3.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 31. oktobrim, plkst.
15.00 Tilta ielā 11, Lubānā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam
jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai tiks neatvērts nosūtīts
pa pastu iesniedzējam.
1.3.2. Pasūtītājs neorganizē atklātu piedāvājumu atvēršanas sanāksmi.
1.4. Iespējas iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju un saņemt to.
1.4.1. Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties pašvaldības mājas lapā internetā adresē
www.lubana.lv, kā arī Lubānas novada pašvaldībā (adrese: Tilta iela 11, Lubāna,
Lubānas novads, LV-4830) darba dienās no plkst. 8.30 līdz 12.30 un 13.30 līdz 17:30,
sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts IUB mājas lapā internetā.
1.5. Piedāvājuma noformēšana
1.5.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
 pasūtītāja nosaukums un adrese;
 pretendenta nosaukums un adrese;
 atzīme ”Piedāvājums iepirkumam ”Lubānas novada Indrānu pagasta ceļu mehanizēta
attīrīšana no sniega 2017./2018. gada ziemas sezonā”, LNP2017/4”.
 Neatvērt līdz 2017. gada 31. oktobrim plkst. 15.00.
1.5.2. Piedāvājums sastāv no divām daļām:
 pretendenta pieteikums dalībai konkursā, ieskaitot finanšu piedāvājumu (viens
oriģināls);
 tehniskais piedāvājums (viens oriģināls).
1.5.3. Katru piedāvājuma daļu iesniedz, ievietojot 1.5.1. punktā minētajā aploksnē. Katras
piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams
atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam.
1.5.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
1.5.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
1.5.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu
1.5.7. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.5.8. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.3.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja
īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Lubānas novada Indrānu pagasta ceļu mehanizēta attīrīšana no
sniega saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) un “Valsts autoceļu ikdienas
uzturēšanas darbu tehniskajās specifikācijās” izvirzītajām prasībām.
CPV kods: 90620000-9.
2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir nedalīts.
2.1.3. Līguma izpildes laiks un vieta
Līguma izpildes laiks – līdz 2018. gada 30. aprīlim
Līguma izpildes vieta – Lubānas novada Indrānu pagasts.
3. Prasības pretendentiem
3.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Par pretendenta reģistrācijas prasību izpildi pasūtītājs pārliecināsies publiskajās datu bāzēs.
3.2. Uz pretendentu un personu grupas dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa,
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas izslēgšanas nosacījumi.
Pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas izslēgšanas
nosacījumiem pasūtītājs pārbaudīs Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
3.3. Prasības tehniskajam nodrošinājumam:
3.3.1. izmantojamās tehnikas vienībām un mehānismiem jābūt darba kārtībā, aprīkotiem ar
signālugunīm un signālplāksnēm;
3.3.2. minimālais tehnikas daudzums, kas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai: vienlaicīgi
vismaz divas tehnikas vienības, aprīkotas ar slīpām regulējamām lāpstām.
3.3.3. izmantojamām tehnikas vienībām jābūt īpašumā vai nomā.
4. Iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumu paraksta pretendenta paraksttiesīga
persona vai tā pilnvarota persona (pielikums Nr. 2).
4.2. Tehniskais piedāvājums.
Tehniskajā piedāvājumā uzrādīt tikai tās tehnikas vienības, kuras tiks izmantotas
iepirkuma priekšmetā norādīto darbu izpildei. Piedāvājumam jāpievieno tehnikas
piederību apliecinošu dokumentu kopijas (tehniskā pase, nomas līgums).
4.2. Finanšu piedāvājums
Pretendents finanšu piedāvājumā norāda viena ceļa kilometra (neatkarīgi no pārgājienu
skaita) uzturēšanas cenu un maksu par līguma izpildi, pieņemot, ka pakalpojums jāsniedz
8x sezonā. Visas cenas tiek noteiktas euro (EUR). Vienības cenā iekļaujamas visas
saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas (t.sk. nokļūšana līdz
darbu veikšanas vietai). Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši
Pretendentam, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Līguma vienas vienības cena tiek
fiksēta uz visu darba izpildes laiku un nevar tikt mainīta līguma darbības laikā. Tehniskajā
specifikācijā norādītie darbu apjomi var mainīties, ņemot vērā laika un citus apstākļus, kā
arī Pasūtītāja finansiālās iespējas. Samaksa par kvalitatīvi veiktiem darbiem tiks veikta
reizi mēnesī, ņemot vērā faktiski veikto darbu apjomu. Par darbiem, kuri veikti bez
Pasūtītāja norādījumiem samaksa netiks veikta.

5.1.
5.2.

5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst
Nolikuma prasībām.
Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības

nodokļa.
6. Iepirkuma līgums
6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta
piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.
6.2. Līguma projekts pielikumā Nr. 3.
7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
7.1. Iepirkuma komisijas tiesības
7.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs
vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei,
pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents
vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti
komisijai.
7.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
7.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
7.1.4.Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt
iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem.
7.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Nolikumu.
7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem
normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par
iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8. Pretendenta tiesības un pienākumi
8.1. Pretendenta tiesības
8.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
8.1.2. Iesniegt sūdzību par iepirkuma nolikumu un tā norises likumību (līdz iepirkuma līguma
noslēgšanai).
8.1.3. Apsekot objektu, iepriekš to saskaņojot ar pasūtītāju.
8.1.4. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.
8.2. Pretendenta pienākumi
8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.
8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un
vērtēšanai.

Pielikumā:
Pieteikuma veidlapa (pielikums Nr. 1)
Tehniskā specifikācija (pielikums Nr. 2)
Iepirkuma līguma projekts (pielikums Nr. 3)

Pielikums Nr. 1

Pretendenta pieteikums iepirkumam
„ Lubānas novada Indrānu pagasta ceļu
uzturēšana 2017./2018. gada ziemas sezonā”
identifikācijas Nr. LNP2017/4
Esam iepazinušies ar iepirkuma „ Lubānas novada Indrānu pagasta ceļu uzturēšana 2017./2018.
gada ziemas sezonā” (identifikācijas Nr. LNP2017/4) Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī
pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem, un piedāvāju
veikt:
Lubānas novada Indrānu pagasta ceļu uzturēšanu 2017./2018. gada ziemas sezonā saskaņā ar
Nolikumu par viena ceļa kilometra (neatkarīgi no pārgājienu skaita) uzturēšanas cenu:
Objekts

Pašvaldības ceļi
Piebreaucamie ceļi uz viensētām

Ceļu
kopgarums
km
67.43
63,32

Kopējā maksa
sezonā
(8x)

1 km
cena
EUR

Kopā
Pretendenta nosaukums
Vienotais reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Biroja adrese
Kontaktpersona
Tālruņa numurs
Faksa numurs
E-pasta adrese
Bankas reknvizīti

Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.
Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo
aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši darba uzdevumam.
Vārds, Uzvārds

_____________________________________

Ieņemamais amats

_____________________________________

Paraksts

_____________________________________

Datums

__________

_________________

Pielikums Nr. 2
Lubānas novada Indrānu pagasta ceļu uzturēšana
2017./2018. gada ziemas sezonā.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LNP2017/4.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. No līguma noslēgšanas dienas līdz 2018. gada 30. aprīlim veikt Lubānas novada Indrānu pagasta ceļu
braucamās daļas mehanizētu attīrīšanu no irdena sniega visas brauktuves platumā. Darbu jāuzsāk 1
stundas laikā pēc pasūtītāja pārstāvja telefoniska pieprasījuma saņemšanas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.

Autoceļa nosaukums

Indrāni - Liedeskrogs
Jaunie kapi - Birznieki - Dambīši
Gundegas - Mantinieki
Moroza - Meirānu tilts
Meirānu tilts - Krūmiņi
Tūjas - Nagliņas
Meirānu stacija - Meldri
Dzirnulejas - Meirānu skola
Sprīdīši-Cepurnieki
Kastaiņi - Moroza
Ezernieki - Visagala kapi
Tauriņi - Akmentiņi - Imantas
Sogārdi - Bļodāri
Mendaugas - Jaunmendaugas
Burtnieki - Mālkalns
Līčagals - Pededzes laipas
Ceļi kopā:

Brauktuves
platums,
(vidēji) m

Nr.
p.k.

Autoceļa
garums
(km)

1.1. Pašvaldības ceļi Indrānu pagastā – 67.43 km.

9.69
14.06
11.60
6,67
2.34
5.49
0.38
0.48
4.45
1.66
0.91
1.76
1.53
0.69
0.36
0.94
63,01

5
5
6
6
6
6
4.5
5
5
5
5
4
4.5
3.5
4
4.5
x

Autoceļa
seguma veids

grants
grants/asfalts
grants
grants
grants
grants
grants
asfalts
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants
grants

Uzturē
šanas
klase

Brauktuves
attīrīšanas
laiks*
stundas

6
6
6
6
6
6
6
6
12
12
12
12
12
12
12
12
x

*- Laiks ielu brauktuves attīrīšanai no sniega tiek skaitīts no sniega snigšanas beigām līdz brauktuves
attīrīšanai no sniega.
1.2. Piebreaucamie ceļi uz viensētām 63,32 km (attālums no valsts vai pašvaldības ceļa līdz viensētai):
Sniedzītes 0,2 km, Roznieki 1,2 km, Lettes 1,42 km, Silarāji 0,4 km, Krāces 0,43 km, Akmeņtači 0,93
km, Bitaiņi 0,46 km, Branti 2,14 km, Čonkas 0,3 km, Zemturi 0,22 km, Skudrītes 0,31 km, Grāvmalas,
Kaktiņi 0,63 km, Māras, Mēneslīcis 0,55 km, Cielaviņas 0,90 km, Vizuļi, Vaidavas, Ozoliņi, Zīlītes 2,17
km, Dūjiņas 0,06 km, Lauciņi 0,31 km, Dainuvītes 0,07 km, Vēsmiņas 0,10, Upenes 0,11, Vaivari,
Dambīši 1,59 km, Dambišu mājas, Pārupes 0,28 km, Jauncepurītes 0,16 km, Cepurīšu skola 0,28 km,
Sprīdīši 0,10 km, Cepurītes 0,10 km, Salmiņi 0,09 km, Tanenbergi 0,50 km, Madernieki 1,65 km,
Mendaugas 0,12 km, Mindaugas 0,8 km, Apogi 0,40 km, Apogu lapsa 0,90 km, Odziņas 0,10 km,
Apšusalas 1,10 km, Uztupi 0,10 km, Cinīši 0,10 km, Brūklenāji 0,10 km, Liedesmala, Piekalnes 0,12 km,
Zemgaļi, Liepiņas, Koknesi 2,01 km, Zemnieki, Vīndegas, Vizbuļi, Mazpuriņi, Brodiņi, Puķītes,
Smaidiņi, Zīlītes 3,63 km, Airītes 0,67 km, Āres 0,05 km, Melnalkšņi 0,3 km, Saulieši, Ievāji, Ozolkalns
0,75 km, Priedītes, Salas 1,63 km, Jurāni, Jaunīšu mājas 0,41 km, Kalniņu mājas 0,48 km, Lapenieki 0,44

km, Dzīšļi 1,1 km, Gulbīši 1,34 km, Ulmaņi 0,47 km, Robežnieki 1,70 km, Aizvēji 0,14 km, Straujupi
0,14 km, Kanaviņas, Gundegas 0,17 km, Kastaiņi, Straumes 0,42 km, Ilgas 0,17 km, Silmači 0,31 km,
Silupītes 1,24 km, Aizpurvnieki 1,00 km, Aizsilnieki 0,14 km, Rozgala 0,82 km, Lukauši, Mežsētas 0,30
km, Kauguri 0,37 km, Melnalkšņi 0,29 km, Rozas 0,30 km, Liepiņas, Apariņi, Dzirnukalns, Celmini,
Zīļudārzs 2,50 km, Vāverītes 0,15 km, Avotiņu mājas 0,58 km, Ozolkalns 0,26 km, Kļaviņas 0,74 km,
Mežlīči 0,48 km, Elkšņupes 0,53 km, Ezermala 0,13 km, Ezersala 0,11 km, Grantsbedres 0,24 km,
Ezerkalni 0,55 km, Visagals 0,60 km, Arklupe, Kauderkalns 2,80 km, Krūmiņi 0,16 km, Blisiņi 0,21 km,
Rožudruva 0,24 km, Grīvas, Uplejas 1,16 km, Kalpaka pamatskola 0,22 km, Lābāni 0,26 km, Muzejs
0,55 km, Akmentiņi 0,60 km, Sogārdi 0,11 km, Vanagkalns 0,14 km, Jaunbļodāri 0,40 km, Jaunāres 0,51
km, Druvas 0,36 km, Lucjāņi 0,74 km, Līdumnieki 0,17 km, Uzvaras 0,25 km, Mežstrauti, Māderi 0,92
km, Induļi 0,47 km, Krustiņi 0,30 km, Upeslejas 0,47 km, Lejaskalni, Priedaines 0,44 km, Garkraujas
0,25 km, Aiviekstes 0,10 km, Staburagi 0,04 km, Veldzes 0,47 km, Lieliņi 0,49 km, Strautiņi 0,20 km,
Rainpērkoņi, Klāni 1,13 km.
Piebraucamo ceļu attīrīšanas laiks 12 stundas no sniega snigšanas beigām.
1.3. Prognozētais pakalpojuma sniegšanas apjoms 8 reizs sezonā.
2. Pasūtītāja prasības tehniskajam nodrošinājumam:
2.1. Izmantojamās tehnikas vienībām un mehānismiem jābūt darba kārtībā, aprīkotiem ar
signālugunīm un signālplāksnēm.
2.2. Minimālais tehnikas daudzums, kas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai: vienlaicīgi vismaz
divas tehnikas vienības, aprīkotas ar slīpām regulējamām lāpstām.
3. Pasūtītāja prasības pakalpojuma sniegšanai:
3.1. Izpildītājam jānodrošina, ka asfaltētie ceļi netiks tīrīti ar kāpurķēžu traktortehniku,
izņemot ārkārtas gadījumos izpildītājam ar pasūtītāju par to savstarpēji vienojoties.
3.2. Krasi mainīgos un ārkārtējos apstākļos pasūtītājs nosaka ceļu tīrīšanas prioritātes kārtību.
3.3. Ceļa nobrauktuvēm jābūt attīrītām no sniega vaļņa.
3.4. Palikusī irdenā sniega kārta nedrīkst būt biezāka par 4 cm.
3.5. Sniega risa pieslēdzošos ceļos un iebrauktuvēs nedrīkst būt augstāka par 100 mm.
3.6. Nodrošināt izpildītā darba kvalitāti atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2017” izvirzītajām prasībām.
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Piedāvātā tehnika
pakalpojuma izpildes
laikā

Ražotājvalsts,
izgatavošanas gads,
jauda

Tehniskais stāvoklis
(tehniskās skates
datums)

Piederība
(īpašumā/jānomā/jāpērk)

Uzrādīt tikai tās tehnikas vienības, kuras tiks izmantotas iepirkuma priekšmetā norādīto darbu izpildei.

Pielikums Nr. 3

LĪGUMA PROJEKTS
2017. gada ___. ______________
Lubānas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000054159, tās izpilddirektora Ivara Bodža personā, kurš
darbojas pamatojoties uz pašvaldības NOLIKUMA pamata, turpmāk saukts “Pasūtītājs” no vienas puses
un __________________________________________, personā, kurš rīkojas saskaņā ar
______________________________________________________, turpmāk saukts “Izpildītājs” no
otras puses, abi kopā tekstā saukti „Puses”, bez viltus, maldiem un spaidiem, vadoties no LR
likumdošanas noslēdz līgumu par sekojošo:
1. Līguma priekšmets:
1.1. “Pasūtītājs” pērk, un “Izpildītājs” veic Lubānas novada Indrānu pagasta ceļu mehanizētu attīrīšanu
no sniega 2017./2018. g. ziemas sezonā.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība:
2.1. “Pasūtītājs” apņemas apmaksāt “Izpildītājam” par veiktajiem pakalpojumiem piestādītos rēķinus 10
darba dienu laikā pēc pakalpojuma saņemšanas, pavadzīmes parakstīšanas un pakalpojuma pieņemšanas
- nodošanas akta abu Pušu parakstīšanas dienas. Apmaksu veic ar pārskaitījumu uz “Izpildītāja” norādīto
bankas norēķinu kontu.
Izpildītāja bankas konts_______________________________________________________.
2.2. Pakalpojumu cena, pamatojoties uz iepirkuma LNP2017/4 procedūras rezultātiem (Pretendenta
iesniegtais piedāvājums), ir noteikta sekojoša:
2.2.1. Pašvaldības ceļiem ........ EUR/km,
2.2.2. Piebreaucamajiem ceļiem uz viensētām ....... EUR/km.
2.3. Cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

3. Pasūtīšana un piegāde:
3.1. Pakalpojumi tiek veikti saskaņā ar iepirkuma procedūras Tehnisko specifikāciju.
3.2. Izpildītājam ir jāievēro LR likumdošanas akti un kvalitātes prasības, kas regulē šādu darbu
veikšanu.
4. Līguma darbības termiņi:
4.1. Līgums stājas spēkā ar noslēgšanas brīdi, un darbojas līdz 2018. gada 30. aprīlim.
5. Pušu atbildība un sankcijas:
5.1. Katra Puse ir materiāli atbildīga par līgumisko saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
5.2. Neviena no Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un saistības, kas attiecas un izriet no šī Līguma,
trešajai personai bez otras Puses rakstveida piekrišanas.
5.3. Ja Izpildītājs kavē šī Līguma 3.1.punktā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu, tad tas maksā
līgumsodu 0,2% apmērā no pasūtījuma summas par katru nokavējuma stundu.
5.4. Ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktajā termiņā maksājumus, viņš maksā Izpildītājam līgumsodu
0,2% apmērā no nokavētā maksājuma par katru turpmāk nokavēto dienu.

5.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies
nepārvaramas varas rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst, ietekmēt un par kuras rašanos
tās nenes atbildību.
5.6. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, kara darbības, avārijas katastrofas,
epidēmijas, streiki, iekšējie nemieri, valsts pārvaldes lēmumi un rīcība. Par minēto apstākļu iestāšanos
Pusēm jāpaziņo septiņu dienu laikā. Puses nepārvaramas varas gadījumos vienojas par saistību
izpildes termiņa pagarināšanu, Līguma izbeigšanu vai citu Līguma noteikumu izmaiņu, kamēr
darbojas šie apstākļi un sekas. Nepārvaramas varas apstākļi jāpierāda pusei, kura uz tiem atsaucas.
6. Darbu pieņemšana un nodošana:
6.1. Pasūtītājam ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Izpildītāja paziņojuma par darbu
izpildes pabeigšanu ir jāveic pārbaude un jāparaksta Darbu nodošanas – pieņemšanas akts divos
eksemplāros, no kuriem viens paliek pasūtītājam, otrs – Izpildītājam, vai jānorāda neparakstīšanas
iemesli.
6.2. Ja 6.1. punktā minētā laikā Pasūtītājs rakstiski neizsaka pretenzijas par paveiktā Darba kvalitāti,
apjomiem, saturu vai citas pretenzijas, jāuzskata, ka Pasūtītājs ir akceptējis padarītos Darbus.
6.3. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi, defekti vai neatbilstība Līguma noteikumiem,
Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu, norādot neparakstīšanas iemeslus.
6.4. Ja konstatēti 6.3. punktā minētie nosacījumi, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja
konstatētos trūkumus novērst ar saviem līdzekļiem, saskaņotā termiņā.

7. Līguma grozīšana, strīdu izskatīšana:
6.1. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt
Līgumu ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.
6.2. Izmaiņas Līgumā vai papildinājumi stājas spēkā un kļūst par neatņemamu un būtisku sastāvdaļu
tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās.
6.3. Visus strīdus, kas izriet no šī Līguma Puses risina sarunu ceļā. Ja nav iespējams vienoties 15
dienu laikā no strīda rašanās dienas, jebkura no Pusēm ir tiesīga griezties LR tiesu iestādēs strīdus
izšķiršanai.
8. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:
“Pasūtītājs”

“Piegādātājs”

