pielikums
AKCEPTĒTS
ar Aizkraukles novada domes sēdes
2016.gada 21.decembra
lēmumu Nr.251 (protokols Nr.18, 6.§)

PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 2.3-1/16/ ____
Aizkrauklē, 2016. gada ___.decembrī
Aizkraukles novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000074812, Lāčplēša 1a, Aizkrauklē,
pašvaldības izpilddirektora Eināra Zēberga personā, kurš darbojas uz novada pašvaldības Nolikuma
pamata (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS), no vienas puses un
SIA “Aizkraukles KUK”, reģistrācijas Nr.48703000438, Jaunceltnes iela Nr.9, Aizkraukle, valdes
locekļa Ivara SEKAČA personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, kā “UZŅĒMĒJS”, no otras puses,
(turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE / -ES, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma
3.panta pirmās daļas 7.punktu, pamatojoties uz Aizkraukles novada domes 2016.gada 21.decembra
lēmumu Nr.____ (prot.Nr.____ ) noslēdz sekojošu līgumu:

1. Līguma priekšmets.
1.1. Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt dekoratīvo zālāju kopšana
Aizkraukles pilsētā 2017.gada pļaušanas sezonā.
2. Līguma cena.
2.1. Pasūtītājs apņemas maksāt Uzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar darbu izmaksas vienības
cenām, kas noteiktas līguma 3.pielikumā, kas pievienots līgumam un ir neatņemama tā
sastāvdaļa un pļautajām platībām saskaņā ar līguma 2.pielikumu.
2.2. Līguma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa ir EUR 27388,93 un 21% PVN EUR
5751,67, kopējā slīguma summa EUR 33140,60 (trīsdesmit tīs tūkstoši simt četrdesmit euro un
60 centi).
3. Darbu izpildes termiņš un noteikumi.
3.1. Darba izpildes termiņš ir līdz 2017.gada pļaušanas sezonas beigām.
3.2. Uzņēmējam darbu veikšanas laikā jāievēro Pasūtītāja norādījumi par darbu izpildes secību un
organizāciju, kā arī darba aizsardzības normu un vides aizsardzības pasākumu ievērošanu,
garantējot iespējami mazāka kaitējuma nodarīšanu apkārtējai videi. Darbi ir jāveic saskaņā ar
Līguma noteikumiem, Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina vienošanos,
Līguma cenu vai Darbu izpildes termiņus, un tehnisko specifikāciju – līguma otrais pielikums
uz trīs lapām
3.3. Veiktajiem Darbiem ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajām darba sanitārajām, vides
aizsardzības normām.
4. Maksājumu veikšanas kārtība.
4.1. Pasūtītājs samaksu par izpildītajiem darbiem veiks šādā kārtībā:
4.1.1. Pasūtītājs apmaksu veic ar bezskaidras naudas norēķinu uz Izpildītāja norādīto bankas
kontu.
4.1.2. Darbs tiek apmaksāts ne biežāk, kā reizi kalendārajā mēnesī pēc darba izpildes un
pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 10 (desmit) kalendāro
dienu laikā.
5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības.

5.1. Pasūtītājam ir pienākums:
5.1.1. veikt maksājumus līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;
5.1.2. pieņemt darba izpildes ziņojumus no Uzņēmēja;
5.1.3. parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus pēc Darbu akceptēšanas šajā līgumā noteiktajā
kārtībā.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības:
5.2.1 pieaicināt kvalificētu speciālistu darbu kvalitātes uzraudzīšanai;
6.Uzņēmēja pienākumi un tiesības.
6.1. Uzņēmumam ir pienākums:
6.1.1. veikt darbu sagatavošanu;
6.1.2. uzņemties risku nelaimes gadījumi, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.;
6.1.3. veikt darbus atbilstoši līgumam pievienotajai specifikācijai;
6.1.4. uzņemties atbildību par darba drošības un darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā
ar LR normatīvajiem aktiem;
6.1.5. veikt darbus kvalitatīvi un līgumā noteiktajos termiņos;
7. Kvalitāte un garantija.
7.1. Pasūtītājs veic Darba kvalitātes pārbaudi līdz līguma saistību izpildei.
7.2. Uzņēmējs garantē, ka Darbi tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka
Uzņēmējs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam rodas vai var rasties
neatbilstības gadījumā.
8. Darba nodošana – pieņemšana.
8.1. Par veikto darbu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam nodošanas pieņemšanas aktu divos
eksemplāros, kurš Pasūtītājam 5 darba dienu laikā jāpārbauda un jāparaksta.
8.2. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt darbu, tad puses sastāda divpusēju aktu, kam pievienots saraksts
par trūkumu novēršanu un to termiņiem. Trūkumus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem.
9. Izmaiņas līgumā.
9.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas jebkurā no Līguma daļām. Ikviena
Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai
papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.2. Ja darbu gaitā tiek konstatētas izmaiņas veicamo darbu apjomos vai (un) to saturā, Puses par
to sastāda divpusēju izmaiņu aktu.
9.3. Pasūtītājs finanšu nepietiekamības gadījumā var samazināt darbu apjomu, vai pilnībā atteiktie
no līguma izpildes, trīs dienas iepriekš brīdinot Uzņēmēju par līguma apturēšanu uz laiku vai
pilnīgu pārtraukšanu.
10. Līgumsods.
10.1. Ja Uzņēmējs nav izpildījis Darbus Līgumā noteiktajos termiņos, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam
par līguma pārkāpuma faktu līgumsodu 0.1% no Līguma cenas. Līgumsods nevar pārsniegt
10% no līguma cenas.
10.2. Ja pasūtītājs nav veicis savlaicīgi maksājumus, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par katru nokavēto
dienu nokavējuma procentus 0.1% no kavējuma summas
11. Līguma laušana saistību neizpildes dēļ.
11.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
11.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Uzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu
Līgumu vai tā daļu:
11.2.1. ja Uzņēmējs neizpilda visus Darbus vai kādu to daļu saskaņā ar Līgumā norādītajiem
Darbu izpildes termiņiem un nokavējums ir sasniedzis vismaz 2 (divas) nedēļas;
11.2.2. ja Uzņēmējs nespēj izpildīt jebkuras citas saistības saskaņā ar Līgumu;
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11.3. Uzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā no minētā paziņojuma
saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā priekšapmaksu saņemto summu, kā arī
Līgumsodu saskaņā ar līguma noteikumiem.
11.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski
izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību.

12.1.
12.2.
12.3.

13.1.

13.2.
13.3.

12. Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība.
Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek
atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas
Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas
normām.
13. Līguma noslēgšana un spēkā esamība.
Līgums sastādīts latviešu valodā un sastāv no teksta daļas uz 3 (lapām) lapām un 3
pielikumiem uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku,
katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.
Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim,
kad Puses ir panākušas vienošanos par līguma izpildes atlikšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda
no Pusēm, saskaņā ar šo līgumu, to lauž vienpusēji.
Pasūtītājs:

_____________________________________
(paraksts)
Aizkraukles novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90000074812,
PVN Nr.-LV90000074812
Lāčplēša ielā 1a, Aizkraukle,
AS „SEB BANKA”,
SWIFT, kods – UNLALV2X
Konts: LV28UNLA 0035900130302
Pašvaldības izpilddirektors E.Zēbergs
zv.

Uzņēmējs:
_____________________________________
(paraksts)
SIA „ Aizkraukles KUK”
Reģ.Nr.48703000438
Jaunceltnes 9, Aizkraukle, ,
LV-5101, tel. 5122266
Konta Nr.:LV28 AIZK 0001 1302 00013
A/s „Aizkraukles banka”
kods: AIZKLV22
Valdes loceklis I.Sekacis
zv.
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Pielikums Nr.1.
__.12.2016.līgumam Nr.___
Tehniskā specifikācija
Dekoratīvo zālāju kopšana Aizkraukles pilsētā 2017.gadā
1. Dekoratīvo zālāju kopšana Aizkraukles pilsētā 2017.gadā, tālāk tekstā „darbs”, ir:
1.1. Regulāra zālāju pļaušana šajā darba uzdevumā noteiktajos apjomos, termiņos un kvalitātē;
1.2. Nopļautās zāles novākšana un izvešana;
1.3. Zālāju atjaunošana bojātajās vietās šajā darba uzdevumā noteiktajos apjomos un kvalitātē
2. Prasības izpildāmajam darbam:
2.1. Zālāju pļaušana
2.1.1. Izmantojamie tehniskie līdzekļi.
2.1.1.1. Pļaušanai izmantojamām iekārtām jānodrošina gluda un viendabīga zālāja
virsmas veidošanās, pļaušanai paredzētās iekārtas nedrīkst atstāt riteņu
iespiedumus augsnē, kuri dziļāki par 1 cm.
2.1.2. Pļaušanas periodiskums.
2.1.2.1. Sezonas laikā no maija līdz oktobra mēnešiem zālāji ir jāpļauj atbilstoši zālāja
kategorijai un Pasūtītāja norādījumiem. Uzsākot pirmo pļaušanu pavasarī,
jānovērtē, vai velēna nav izcilāta.
2.1.3. Pļaušanas kvalitātes prasības
2.1.3.1. Nopļautajam zālājam ir jābūt gludam un viendabīgam. Ieteicamais stiebru
garums pēc nopļaušanas ne zemāk par 4-5cm.
2.1.3.2. Ja zālājs ir nopļauts nekvalitatīvi, t.i. nopļauto zālāju virsma nav viendabīga un
gluda, vai pļaušanai nav izmantoti atbilstoši sagatavoti tehniskie līdzekļi, kā
rezultātā pasliktināta vizuālā kvalitāte, zālājs ir jāpļauj atkārtoti Pretendentam
par saviem līdzekļiem. Pamatojums atkārtotai darbu veikšanai ir Pasūtītāja
atbildīgo pārstāvju sastādīts akts.
3. Nopļautās zāles savākšana.
3.1. Ja zālāji netiek pļauti izmantojot iekārtu ar zāles savācēju, tad šajās platības nopļautā zāle ir
jānovāc un jāizved 48 stundu laikā pēc pļaušanas. Ja zāle pēc pļaušanas netiek izvesta
noteiktajā laikā, tiks uzskatīts, ka darbs šajā teritorijā nav veikts un netiks apmaksāts.
4. Zālāja atjaunošana
4.1. Zālājs bojātajās vietās (izbraukumos, iestaigātās takās) pēc Pasūtītāja norādījuma ir
jāsafrēzē, jāizlīdzina, jāuzber atbilstošas kvalitātes augu zeme un jāapsēj ar zālāja sēklu
maisījumu atbilstošu zālāja augšanas vietai un apstākļiem.
4.2. Vēlamais izpildes termiņš- līdz 15. maijam.
5. Speciālās prasības:
5.1. Visi iepriekš atrunātie darbi ir veicami pēc Pasūtītāja rīkojuma saņemšanas;
5.2. Izpildes laiks darbu uzsākšanai un izpildītā nekvalitatīvā darba trūkumu novēršanai – viena
stunda no rīkojuma saņemšanas brīža ar nosacījumu, ja rīkojums saņemts līdz plkst. 12:00;
5.3. Izpildītājam ir saistoši Aizkraukles novada domes labiekārtošanas speciālista norādījumi par
darba izpildes kvalitātes prasībām ciktāl tie neietekmē šā iepirkuma sākotnējos nosacījumus
un līguma cenu.
6. Paredzamie darba apjomi.
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6.1.Orientējošā pļaujamo kopplatība pilsētā ir 232299 m2;
6.2.Orientējošā atjaunojamā zālāja platība viena kopšanas cikla (gada) laikā ir 1000 m2;
6.3.Orientējošais pļaušanas reižu skaits sezonā (izmantot tehniskajā piedāvājumā) – atbilstoši
tehniskai specifikācijai.

Pašvaldības izpilddirektors

E.Zēbergs

5

