LĪGUMS Nr. I- 0 1 9 /2017
par arheoloģiskās izpētes darbu veikšanu Ludzas viduslaiku pils teritorijā
Ludzā,

2017. gada ļ j .aprīli

Ludzas novada pašvaldība, reģ. nr. 90000017453, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas
novads, tās izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kurš rīkojas uz Ludzas novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.6 “Ludzas novada pašvaldības nolikums” pamata, turpmāk tekstā
“Pasūtītājs”, no vienas puses
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Archeo”, reģ. Nr. 40103392650, adrese: “Lazdas”,
dz.l, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads, LV-3131, tās valdes locekļa Ulda Kalēja personā,
turpmāk tekstā “Izpildītājs”, no otras puses, kopā un vispārīgi saukti “Puses”.
saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Arheoloģiskās izpētes darbi Ludzas
viduslaiku teritorijā” ID Nr. LNP 2017/17 (turpmāk tekstā - Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja
iesniegto piedāvājumu iepirkumam, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) un vienojas par
sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas ar saviem materiālajiem, tehniskajiem un
intelektuālajiem resursiem, ievērojot šī Līguma noteikumus un saskaņā ar Iepirkuma
Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.l.) un ģeotehniskās un arheoloģiskās izpētes
darbu plānu (Līguma pielikums Nr.2), veikt arheoloģiskās izpētes darbus Ludzas
viduslaiku pils teritorijā Baznīcas ielā 56, Ludzā (turpmāk tekstā - Darbi) par Izpildītāja
Finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.3.) norādīto summu.
1.2. Izpildītājs darbu veikšanai var piesaistīt tikai tās personas un apakšuzņēmējus, kas ir norādīti
piedāvājumā Iepirkumam. Darbu veikšanā iesaistītās personas var mainīt atbilstoši šī Līguma
noteiktajam, to rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju, ja to kvalifikācija un darba pieredze nav
zemāka par piedāvājumā Iepirkumam norādīto.

2. Līguma izpildes termiņš
2.1. Līguma 1.1. punktā paredzētos Darbus Izpildītājam ir pienākums izpildīt 9 (deviņu) mēnešu
laikā no līguma noslēgšanas brīža.
2.2. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Puses paraksta
pieņemšanas-nodošanas aktu.
2.3. Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos gadījumos:
2.3.1. Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ vēlas izmainīt šajā līgumā paredzēto izpildāmo
darbu apjomu vai Darbu Tehnisko specifikāciju.
2.3.2. Ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama darbu
izpilde.
2.3.3. Ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses
saistību izpilde.

3. Izpildītājā pienākumi
3.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus Līguma 2.1. punktā norādītajā termiņā.
3.2. Izpildītājs veic darbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai kā

/

darbuzņēmējam atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumam. Ja Izpildītājs grib
izvēlēties citus darbuzņēmējus, viņam ir jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Izpildītājam ir
aizliegts patvaļīgi visas šajā Ilgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai.
3.3. Izpildītājs veic visu nepieciešamo materiālu un darba riku piegādi un komplektēšanu saviem
spēkiem uz izpētes objektu.
3.4. Izpildītāja pienākumos ietilpst:
3.4.1. Visu darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu
ievērošana.
3.4.2. Darbu saskaņošana ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un atļaujas
saņemšana veikt Darbu vadīšanu.
3.4.3. 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas iesniegt Pasūtītājam Darbu
izpildes grafiku.
3.4.4. Kārtības un tīrības nodrošināšana darba teritorijā visā darbu izpildes laikā.
3.5.Izpildītājs Ilguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja Īpašumiem.
3.6. Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies
neatkarīgi no Izpildītāja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko
rīcību.

4. Pasūtitaja pienākumi
4.1. Pasūtītājs ar Izpildītāju saskaņotos termiņos nodrošina piekļuvi arheoloģiskās izpētes objektam.
4.2. Pasūtītājs apņemas pēc darbu pabeigšanas (ja darbs tika veikts kvalitatīvi un saskaņā ar darba
uzdevumu) pieņemt no Izpildītāja darbus un samaksāt par izpildītajiem darbiem šajā Ilgumā
noteiktajā kārtībā un apmērā.
4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes.
4.4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta
iekšējās kārtības noteikumus, uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu un
Izpildītājs nav novērsis konstatētos trūkumus 10 dienu laikā. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt,
saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas.

5. Līguma summa un norēķinu kārtība
5.1. Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu veikšanu ir EUR 36 292,74 (trīsdesmit seši tūkstoši
divi simti deviņdesmit divi euro, 74 centi), kas sastāv no pamatsummas EUR 29 994,00
(divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro 00 centi) un PVN 21% - EUR
6298,74 (seši tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro un 74 centi).
5.2. Līguma summa ietver arheoloģiskās izpētes darbu izmaksas, nepieciešamās tehnikas piegāžu un
transporta izmaksas, nodokļus, nodevas, neparedzētos izdevumus un citus obligātos maksājumus.
5.3. Līguma 5.1.punktā norādīto kopējo Līguma summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā
un apmērā:
5.3.1. avansa maksājumu 10% apmērā no Līguma summas, samaksājot Izpildītājam 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā, pamatojoties uz rēķinu, kuru Izpildītājs piestāda Pasūtītājam;
5.3.2. kārtējos ikmēneša maksājumus, kas kopā nepārsniedz 70% no Līguma summas,
Pasūtītājam samaksājot Izpildītājam reizi mēnesi 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc
attiecīgajā laika posmā pabeigto Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina
saņemšanas;
5.3.3. Līguma atlikušo summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc
Izpildītāja rēķina saņemšanas, ja Darbu pieņemšanas - nodošanas akts ir abpusēji parakstīts. Par

apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu Izpildītāja kontā.
6. Darbu izpildes kontrole
6.1. Pasūtītājam ir tiesības veikt darbu izpildes kvalitātes pārbaudes.
6.2. Pasūtītājs paziņo
Izpildītājam par jebkuru konstatēto
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

defektu

pirms

darbu

6.3. Ja tiek konstatēts Darbu izpildes vai darbos izmantojamo izstrādājumu defekts, Pasūtītājs par to
paziņo Izpildītajam un Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts paziņojumā minētajā
termiņā.
6.4. Ja Izpildītājs nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā,
Pasūtītajam ir tiesības vērsties pie citām personām defektu novēršanas nolūkā. Pasūtītājs aprēķina
defekta novēršanas izmaksas un Izpildītājam tās ir jāsedz.

7. Darbu pieņemšana un nodošana
7.1. Darbu nodošana notiek ar Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanu Latvijas Republikas
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
7.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek sastādot attiecīgo aktu, kuru paraksta abas
Puses.
8. Pušu korespondence
8.1. Pušu saziņa veicama rakstiski. Pušu paziņojumi ir spēkā no tā nosūtīšanas brīža.
8.2. Līguma izpildes laikā Puses norīko savus pārstāvjus:
no Pasūtītajā puses: Ilona Rimša, tālr.65707411, e-pasta adrese: ilona.rimsa@ludza.lv.
no Izpildītājā puses: Uldis Kalējs, tālr.26463827, e-pasta adrese: uldis.kaleis@gmail.com.

9. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem
9.1. Ja Izpildītāja vainas vai neuzmanības dēļ tiek kavēts Līguma 2.1 .punktā noteiktais Darbu izpildes
termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma naudu par katru nokavēto dienu 0,2% apmērā
no llgumsummas, bet kopumā ne vairāk kā 10% no līgumsummas.
9.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 5.3.punktā noteikto samaksas termiņu, tad Pasūtītājs maksā
Izpildītājam nokavējuma naudu par katru nokavēto dienu 0,2% apmērā no llgumsummas, bet kopumā
ne vairāk kā 10% no llgumsummas.

10. Nepārvarama vara
10.1. Puses tiek atbrīvotas par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ja tā radusies
nepārvaramas varas rezultātā un ja Puse par nepārvaramas varas iestāšanos laicīgi rakstiski informējis
otru Pusi.
10.2. Par nepārvaramu varu tiek atzīstami ugunsgrēki, karadarbība, zemestrīces, plūdi, valsts varas
un pārvaldes institūciju lēmumi, ārkārtēji laikā apstākļi u.c. apstākļi, kuru rezultātā ši līguma izpilde
tiek ierobežota vai nav iespējama.
10.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā, Ilguma saistības un Darbu izpildes termiņi tiek
pagarināti par laiku, kurā attiecīgi pastāvēja nepārvaramas varas apstākļi un to izraisītās sekas.

11. Līguma izbeigšana
11.1.
11.2.

Līgums izbeidzams tikai šajā Ilgumā minētajos gadījumos un kārtībā.
Ja Pasūtītājs kavē Līguma 5.3.punktā noteikto maksājuma termiņu vairāk par 10 (desmit)

kalendārām dienām, Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, par to paziņojot
ierakstītā vēstulē, vai pa faksu Pasūtītājam.
11.3. Ja Izpildītājs kavē Līguma 2.1 .punktā noteikto Darbu izpildes termiņu vairāk par 10 (desmit)
kalendārām dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, par to paziņojot
ierakstītā vēstulē, vai pa e-pastu Izpildītājam.
11.4. Puses, savstarpēji vienojoties ir tiesīgas izbeigt Līgumu.

12. Noslēguma noteikumi
12.1. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji
vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12.2. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek
spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī līguma punkti.
12.3. Izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska
vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses.
12.4. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, trīs identiskos eksemplāros,
kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem divi līguma eksemplāri glabājas pie Pasūtītāja un
viens - pie Izpildītāja.
12.5. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
Pielikumā:
Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām (Pielikums N r.l.);
Ģeotehniskās un arheoloģiskās izpētes darbu plāns uz 1 (vienas) lapas (Pielikums Nr.2);
Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas (Pielikums Nr.3.).

13. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:
Ludzas novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000017453
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads
Banka: AS “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konts:

Izpildītājs:
SIA “Archeo”
Reģ.Nr.40103392650
“Lazdas” dz. 1, Vānes, Vānes pagasts,
Kandavas novads, LV -3131
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV37HABA0551030381691
Valdes loceklis:

S. Jakovlevs
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