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LĪGUMS Nr.
Ludza,
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA
UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS
Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa
iela 16, Ludza, LV–5701, turpmāk – Pasūtītājs, tās Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora
Sergeja Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, no vienas
puses un
SIA “Pontoni.lv”, 40003764955, Malienas iela 76-62, Rīga, LV-1064, turpmāk –
Izpildītājs, valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Oša personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no
otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk – Puses,
Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti Puses un katrs atsevišķi arī Puse, pamatojoties uz
iepirkuma Pontonu tilta ierīkošana no Mazā Ezerkrasta ielas līdz Ludzas pludmalei “Radziņš” A.
Upīša ielā 16, Ludzā pāri Mazajam Ludzas ezeram (iepirkuma identifikācijas numurs ID Nr. LNP
2021/12) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, (turpmāk – Līgums):
1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas pret atlīdzību kvalitatīvi un savlaicīgi, ar savu
darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, ievērojot Līgumā un tā pielikumos,
Būvprojektā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā Būvnormatīvos, noteiktās
prasības, labā kvalitātē izpildīt Pasūtītāja darba uzdevumu – Izpildītājs apņemas pārdot,
piegādāt, ierīkot un nodot Pasūtītājam Pontonu tiltu no Mazā Ezerkrasta ielas līdz Ludzas
pludmalei “Radziņš” pāri Mazajam Ludzas ezeram un veikt teritorijas labiekārtošanu
(turpmāk tekstā – Darbi).
1.2. Darbus Izpildītājs izpilda kā krietns un rūpīgs saimnieks saskaņā ar šo Līgumu, visiem
Iepirkuma dokumentācijas nosacījumiem, Būvprojektu, Tāmi (1. pielikums), kas pievienota
Līgumam un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.3. Pasūtītājs apņemas Darbus pieņemt atbilstoši normatīvajiem aktiem un šī Līguma
nosacījumiem.
2.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līgumcena par Darbiem ir 85 094.73 EUR(astoņdesmit pieci tūkstoši deviņdesmit četri
eiro un 73 centi), pievienotās vērtības nodoklis 17 869.89 EUR(septiņpadsmit tūkstoši
astoņi simti seši desmiti deviņi eiro un 89 centi), kopā pievienotās vērtības nodokli 102
964.62 EUR(viens simts divi tūkstoši deviņi simti seši desmiti divi eiro un 62centi).
2.2. Izpildītājs ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteikto nodokļu un citu obligāto maksājumu
samaksu.
2.3. Līgumcena ietver visu Izpildītājam pienākošos samaksu par Līgumā noteikto saistību
savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī – visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas
ar Darbiem, tajā skaitā, bet ne tikai – transporta izdevumus, dokumentācijas sagatavošanu, kā
arī jebkādas citas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību savlaicīgai, pilnīgai
un kvalitatīvai izpildei.
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2.4. Pasūtītājs var veikt Izpildītājam avansa maksājumu ne vairāk kā 20% (divdesmit procentu
apmērā no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa.
2.5. Pasūtītājs apņemas pārskaitīt atlikušo Līgumcenu (ja tiek piemērots 2.4.punkts) 68 075.78
EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši septiņdesmit pieci eiro un 78 centi) uz Izpildītāja norādīto
bankas kontu 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas
parakstīšanas 20 (darbdienu) laikā no maksājumu, pamatojošu dokumentu saņemšanas,
pārskaitot Līguma summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
2.6. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
2.7. Izpildītājam ir tiesības iesniegt e-rēķinu, nosūtot to uz dome@ludza.lv.
2.8. Līdzēji atzīst un apstiprina, ka elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez paraksta saskaņā ar
likuma “Par grāmatvedību” 7.¹ pantu un ja uz tā norādīta piezīme “Rēķins ir sagatavots
elektroniski un ir derīgs bez paraksta”.
3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
3.1.Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Izpildītājs apņemas veikt Līguma 1.1.apakšpunktā minētos Darbus 2(divu)mēnešu laikā no šī
Līguma noslēgšanas dienas, tajā skaitā nododot Darbus atbilstoši Līguma 4. nodaļas
nosacījumiem.
3.3. Līguma izpildes vieta: A. Upīša iela 16, Ludza, Ludzas novads.
4. DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA
4.1. Izpildītājs nodod, un Pasūtītājs pieņem Darbus, sastādot Aktu, kas ar Pušu abpusēju
parakstīšanu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4.2. Ja Darbi neatbilst Līguma, tehniskās specifikācijas un Pasūtītāja noteiktajām prasībām,
Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Darbu pieņemšanas un Aktu neparakstīt.
4.3. Līdz brīdim, kamēr Darbi nav nodoti Pasūtītājam un abpusēji parakstīts Akts, visu risku par
Darbiem nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par nekaušu bojājumu, iznīcināšanu u.tml.,
uzņemas Izpildītājs.
5. PUŠU SAISTĪBAS
5.1. Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar šo līgumu, tehnisko specifikāciju un apliecina,
ka Līgumcena ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Darbus Līgumā noteiktajā termiņā.
5.2. Izpildītājs, veicot Darbus, apņemas:
5.2.1. veikt darbus saskaņā ar Finanšu piedāvājumu un lokālajām tāmēm (1. pielikums);
5.2.2. Darbus veikt Pasūtītāja darbiniekiem izdevīgā darba laikā un Līguma 3.3. punktā norādītajā
adresē;
5.2.3. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem resursiem un līdzekļiem;
5.2.4. nodrošināt Darbu izpildē iesaistīto speciālistu atbilstošu kvalifikāciju;
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5.2.5. kompensēt izdevumus pēc to faktiskiem apmēriem, kas Pasūtītājam radušies Izpildītāja vai
viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ, 10 (desmit) darbdienu laikā no
Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas;
5.2.6. apakšuzņēmēju piesaiste vai nomaiņa drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
Par Darbu izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju vai personāla veiktā darba kvalitāti un atbilstību
Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbild Izpildītājs.
5.3. Pasūtītājs apņemas:
5.3.1. samaksāt Izpildītājam par veikto Darbu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
5.3.2.izsniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju,
dokumentāciju un pilnvaras.
5.3.3. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Darbu
izpildes gaitu.
6.GARANTIJAS
6.1.Izpildītāja Darbiem tiek noteikta garantija 60 (sešdesmit) mēneši no dienas, kad tiek parakstīts
Darbu nodošanas – pieņemšanas akts.
6.2. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par saviem līdzekļiem novērst
Darbu garantijas laikā atklājušos un/vai radušos defektus.
6.3. Garantijas laikā par Līguma prasībām neatbilstošu Darbu Pasūtītājs telefoniski un elektroniski
paziņo Izpildītājam 2(divu) darbdienu laikā pēc fakta konstatēšanas, uzaicinot Izpildītāju noformēt
divpusēju aktu par konstatētajām neatbilstībām. Izpildītājam pēc paziņojuma saņemšanas
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā, jāierodas pie Pasūtītāja Līguma 3.3. punktā
norādītajā vietā. Izpildītāja neierašanās gadījumā Pasūtītājam ir tiesības sagatavot aktu bez
Izpildītāja piedalīšanās un sagatavotais akts kļūst saistošs Izpildītājam.
6.4. Izpildītājam jāapmaina Līguma prasībām neatbilstošie Darbi, pret kvalitatīviem un Līguma
prasībām atbilstošiem, vai jāveic garantijas remonts 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma
6.3.punktā norādītā akta noformēšanas dienas. Ja Izpildītājs neievēro šajā punktā noteikto
nosacījumu un 5(piecu) darbdienu laikā nedod Pasūtītājam motivētu atbildi vai neuzsāk defektu
novēršanu, tad Pasūtītājs veic darbus saviem spēkiem, pieprasot visas izmaksas no Izpildītāja.
6.5. Ja Pusēm rodas domstarpības Darbu kvalitātes novērtējumā, tās, savstarpēji vienojoties, ir
tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus (speciālistus), kuru slēdziens par Darbu kvalitāti būs
saistošs Pusēm. Ja ekspertu (speciālistu) slēdzienā konstatēti Darbu kvalitātes trūkumi, Izpildītājs
apmaksā visus izdevumus par slēdziena sagatavošanu.
7.PUŠU PĀRSTĀVJI
7.1. Pasūtītāja pārstāvis šī Līguma administrēšanai un kontaktpersona jautājumos, kas ir saistīti ar
Darbu izpildi, ir Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
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projektu vadītāja Ilona
ilona.meksa@ludza.lv.

Mekša,

tālruņa

numurs

65707131,

e-pasta

adrese:

7.2. Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi
un pabeigšanu ir atbildīgais: valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Ošs, tālruņa numurs 29406359, epasta adrese: martins@pontoni.lv.
7.3. Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi.
7.4. Izpildītāja speciālistu var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot Līgumā
noteikto.
7.5. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto
pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja
saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas dēļ, kuras darbība ir sākusies pēc Līguma
parakstīšanas un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst ar jebkādām saprātīgām
darbībām. Pie šādiem apstākļiem pieder – masu nekārtības, banku bankroti, avārijas, dabas
katastrofas (ugunsnelaime, plūdi utt., kas ir saitīti ar Līguma izpildes nodrošināšanu).
8.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, nekavējoties par to jāpaziņo otram Līdzējam,
norādot kādā termiņā, pēc tā domām, ir paredzama Līdzēja saistību izpilde.
8.3. Ja kādu no Pusēm neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarināts saistību izpildes termiņš
iepriekšējos punktos minētās nepārvaramās varas dēļ, katra no Pusēm patur sev tiesības
vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nekavējoties rakstiski informējot otru Pusi.
8.4. Par nepārvaramu varu netiek uzskatīti Izpildītāja Darbu izpildes kavējumi (ja vien minētās
problēmas tieši neizriet no nepārvaramās varas).
9. PUŠU ATBILDĪBA
9.1. Katrai no Pusēm saskaņā ar Civillikumu ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei veikto Darbu
rezultātā nodarītos tiešos un netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses prettiesiskas
(neatļautas) rīcības dēļ.
9.2. Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Izpildītājam ir tiesības
pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no summas, kura samaksa tiek kavēta, par
katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās summas.
9.3. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.2.punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš,
Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no līgumcenas, par
katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
9.4. Šajā Līgumā paredzētā Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no Līgumā paredzēto
saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
10. LĪGUMA GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA
10.1. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līdzējiem rakstiski vienojoties.
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10.2. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstiski par to paziņojot Piegādātājam vismaz
10 (desmit) dienas iepriekš ja:
10.2.1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz
vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai
kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
10.2.2. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas
spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts
liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un
nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;
10.2.3. Izpildītājs ir nokavējis Līguma izpildes termiņu vairāk nekā par 1 (vienu) mēnesi,
neiesniedzot skaidrojumus;
10.2.4. Līguma izpilde neatbilst šim Līguma nosacījumiem, un šī neatbilstība nav vai nevar
tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā;
10.2.5. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai
nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
10.2.6. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;
10.2.7. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
10.2.8. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
10.2.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav
sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
10.2.10. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
10.2.11. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus
intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
10.3. Līgumā var tikt veikti grozījumi ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā paredzēto,
precizējumi vai papildinājumi, lai nodrošinātu Līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi. Katrā
Līguma grozīšanas reizē Pasūtītājs izvērtē grozījumu pamatotību un norāda atbilstību
Publisko iepirkumu likuma attiecīgajai normai, iepirkuma dokumentiem. Visi Līguma
grozījumi noformējami rakstiski divos identiskos eksemplāros un pievienojami Līgumam kā
neatņemama sastāvdaļa. Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie ir abpusēji parakstīti.
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11.CITI NOSACĪJUMI
11.1. Puses apliecina, ka tiem ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās ir sniegušas patiesu
un pilnīgu informāciju.
11.2. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem un ka visi noteikumi
ir tām saprotami un pieņemami.
11.3. Līguma izpildes oficiālā un darba valoda ir latviešu valoda.
11.4.Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi
pārņem viņu tiesības un pienākumus.
11.5.Līgumā noteiktās tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otras
Puses piekrišanu un ievērojot Publisko iepirkumu likumu.
11.6.Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.
11.7. Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt
visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā
mērķa sasniegšanu un Pušu tiesību un pienākumu realizēšanu.
11.8.Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru Puses atklājušas viena otrai Līguma
sastādīšanas un izpildes nolūkā, uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu trešajām
personām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos
paredzētos gadījumus.
11.9.Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski
noformētiem un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē, vai elektroniski
parakstītiem.
11.10. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas
rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu
valodā un nosūtītai uz tās adresi, ja vien Puse – informācijas saņēmēja – nav iepriekš
norādījusi savādāk.
11.11. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu
spēkā esamību.
11.12. Līgums ir parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
11.13. Līguma pielikumi:
11.13.1. 1. pielikums – Būvdarbu tāmes.
12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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SIA “Pontoni.lv:
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