LĪGUMS Nr.
par kvadracikla iegādi projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ludzas novadā
ietvaros”
Ludzā,
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ
PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS
Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, tās izpilddirektora
Sergeja Jakovļeva personā, kura rīkojas uz Ludzas novada pašvaldības nolikuma pamata,
(turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un
SIA “SDK”, reģistrācijas Nr. 40003352064, tās valdes locekļa Jāņa Kivlinieka
personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses, Pasūtītājs un
Piegādātājs abi kopā saukti Līdzēji un katrs atsevišķi arī Līdzējs, pamatojoties uz iepirkuma
Kvadracikla iegāde projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ludzas novadā ietvaros”,
identifikācijas Nr. LNP 2021/18 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu,
(turpmāk – Līgums):
I. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.Piegādātājs apņemas pārdot, piegādāt un nodot Pasūtītājam jaunu kvadraciklu Can – Am
Outlander MAX 650 XT, izlaiduma gads 2021 (turpmāk – Prece) un tā aprīkojumu
(turpmāk – Aprīkojums), saskaņā ar Līgumā un Tehniskajā piedāvājumā (1.pielikums)
norādīto, bet Pasūtītājs apņemas samaksāt Piegādātājam par atbilstoši Līguma
noteikumiem piegādātu un nodotu Preci un Aprīkojumu, atbilstoši Finanšu piedāvājumam
(2.pielikums).
1.2.Piegādātājs nodrošina Preces aprīkošanu atbilstoši tehnikās specifikācijas (turpmāk –
Tehniskā specifikācija) prasībām.
II.LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
2.1.Līguma kopējā summa ir 12528,10 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit
astoņi euro un desmit centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības
nodoklis (turpmāk – PVN) ir 2630,90 EUR (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un
deviņdesmit centi). Summa ar PVN ir 15159,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts
piecdesmit deviņi euro un nulle centi).
2.2.PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo nodokļa likmi.
2.3.Līguma summa ietver Preces ar Aprīkojumu piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai
piegādes vietai, visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN, kā arī citas izmaksas, kas
attiecas uz Preci un tās Aprīkojuma piegādi.
2.4.Apmaksa par Preces un Aprīkojuma piegādi tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc
Līgumā noteiktajā kārtībā veikta nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un
rēķina iesniegšanas dienas. Rēķinā jānorāda Līguma numurs.
2.5.Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz
Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
2.6. Līgumcena par visu Pakalpojuma apjomu netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz
Izpildītāja izmaksu pieaugumu.
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”.
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III.PRECES UN APRĪKOJUMA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1.Preces piegādes vieta ir Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads.
3.2.Piegādātājs Preci un Aprīkojumu piegādā 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma abpusējas
parakstīšanas dienas.
3.3.Piegādātājs nodod Preci un Aprīkojumu Pasūtītājam kopā ar nodošanas - pieņemšanas aktu
un rēķinu, kurā tiek norādīts piegādātās Preces un Aprīkojuma nosaukums, daudzums,
vienības cena, PVN likme un kopējā cena bez PVN.
3.4.Pasūtītājs Preces un Aprīkojuma saņemšanas brīdī ir tiesīgs pārbaudīt Preces un
Aprīkojuma atbilstību Līguma noteikumiem un Preces un Aprīkojuma kvalitāti. Ja Prece
vai Aprīkojums neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotā persona sagatavo
defektu aktu. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Preci un/vai Aprīkojumu un
neveikt apmaksu līdz defektu novēršanai.
3.5.Piegādātājs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no defektu akta sagatavošanas
brīža par saviem līdzekļiem atbilstoši piegādā Pasūtītājam defektīvās Preces un/vai
Aprīkojuma vietā jaunu Preci un/vai Aprīkojumu vai ar novērstiem Preces un/vai
Aprīkojuma defektiem.
3.6.Jautājumu par defektu aktā norādītā pamatotību izlemj Līdzēju pārstāvji defektu akta
sastādīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, Līdzējiem ir tiesības pieaicināt neatkarīgu
ekspertu, kura piegādi apmaksā Piegādātājs, ja tiek konstatēts, ka Preces un/vai
Aprīkojuma defekta rašanās iemesls nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē,
ka Preces un/vai Aprīkojuma defekts radies Pasūtītāja vainas dēļ vai defekta nav,
neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs.
3.7.Prece un Aprīkojums uzskatāms par piegādātu un nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad Līdzēji
(to pilnvarotie pārstāvji) abpusēji parakstījuši nodošanas - pieņemšanas aktu.
3.8.Piegādātājs ir atbildīgs par Preces un Aprīkojuma nejaušas, pilnīgas vai daļējas bojāejas vai
sabojāšanas risku līdz nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim.
3.9.Pilnvarotās personas Līguma saistību izpildīšanā (pieņemt Preci un Aprīkojumu, parakstīt
nodošanas – pieņemšanas aktu, rēķinu, sagatavot un parakstīt defektu aktu):
3.9.1. no Pasūtītāja puses: Ludzas novada pašvaldības Vides inženieris Aleksandrs
Narnickis, e-pasts: aleksandrs.narnickis@ludza.lv, tālruņa Nr.371 65707130.
3.9.2. no Piegādātāja puses: Kristaps Krastiņš, e-pasts: kristaps@sdk.lv, tālruņa
Nr.+371 27107917, 67520275.
IV.PRECES UN APRĪKOJUMA KVALITĀTE UN GARANTIJA
4.1.Piegādātajai Precei un Aprīkojumam ir jāatbilst pielikumos noteiktajām prasībām un
jāatbilst prasībām par kurām Līdzēji rakstiski vienojušies Līgumā noteiktā kārtībā.
4.2.Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece un Aprīkojums atbilst Līguma noteikumiem un ir
derīga lietošanai to paredzētajam mērķim.
4.3.Piegādātājs, parakstot Līgumu dod Precei garantiju 2 (divi) gadi no pieņemšanas –
nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
4.4.Garantijas ietvaros Piegādātājs nodrošina Precei un/vai Aprīkojumam konstatēto trūkumu
novēršanu, kā arī garantijas laika tehnisko apkopju veikšanu autorizētos servisos Rīgā ne
ilgāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenziju vai pieteikuma
saņemšanas dienas.
4.5.Ja Līdzēji nevar vienoties par Preces vai Aprīkojuma garantijas laikā atklāto defektu
novēršanu, Līdzējiem ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā
Piegādātājs, ja tiek konstatēts, ka Preces vai Aprīkojuma defekta rašanās iemesls nav
Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka Preces un/vai Aprīkojuma defekts
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radies Pasūtītāja vainas dēļ vai defekta nav, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā
Pasūtītājs.
V.LĪDZĒJU ATBILDĪBA
5.1.Ja Piegādātājs neveic Preces piegādi un/vai neaprīko Preci atbilstoši Tehniskās
specifikācijas prasībām Līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma 0. punktā noteiktās
Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
Līguma 0. punktā noteiktās Līguma summas.
5.2.Ja Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā
Piegādātājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no savlaicīgi
neapmaksātās rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit
procenti) no Līguma 0. punktā noteiktās Līguma summas.
5.3.Ja Piegādātājs garantijas termiņā kavē Līgumā noteiktos garantijas darbus, Piegādātājs
maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no Līguma
0. punktā noteiktās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) no Līguma 0. punktā noteiktās Līguma summas.
5.4.Ja Piegādātājs vienpusēji atkāpjas no Līguma pirms Līguma saistību izpildes, Piegādātājs
maksā Pasūtītājam līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apmērā.
5.5.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pirms Līguma saistību izpildes Līguma 0. punktā
noteiktajos gadījumos, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti
euro) apmērā.
5.6.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, bez Līdzēju rakstiskas vienošanās, aprēķināto līgumsodu
ieturēt no Piegādātājam izmaksājamās Līguma summas.
5.7.Līgumā noteiktā līgumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) darbdienu laikā pēc attiecīgā
Līdzēja rēķina par līgumsoda samaksu izrakstīšanas.
5.8.Ja Piegādātājs nav veicis līgumsoda apmaksu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, bez Līdzēju
rakstiskas vienošanās, ieturēt attiecīgu naudas summu no Piegādātājam veicamajām
apmaksām.
5.9.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes un Līdzēji var prasīt kā
līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.
5.10.Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem
tiešajiem zaudējumiem.
VI.NEPĀRVARAMA VARA
6.1.Līdzēji tiek atbrīvoti 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 Līdzēji 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).
6.2.Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu varu, nekavējoties par to jāpaziņo otram Līdzējam,
norādot kādā termiņā, pēc tā domām, ir paredzama Līdzēja saistību izpilde.
6.3.Ja kādu no Līdzējiem neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarināts saistību izpildes
termiņš iepriekšējos punktos minētās nepārvaramās varas dēļ, katrs no Līdzējiem patur sev
tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nekavējoties rakstiski informējot otru Līdzēju.
VII.LĪGUMA DARBĪBA
7.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un tā darbības laiks attiecināms līdz
Līdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
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7.2.Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līdzējiem rakstiski vienojoties.
7.3.Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstiski par to paziņojot Piegādātājam vismaz
10 (desmit) dienas iepriekš ja:
7.3.1. 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;
7.3.2. 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;
7.3.3. Izpildītājs ir nokavējis Līguma izpildes termiņu vairāk nekā par 1 (vienu)
mēnesi, neiesniedzot skaidrojumus;
7.3.4. Līguma izpilde neatbilst šim Līguma nosacījumiem, un šī neatbilstība nav vai
nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā;
7.3.5. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai
nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
7.3.6. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku
darbību;
7.3.7. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
7.3.8. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
7.3.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav
sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
7.3.10. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
7.3.11. 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.
7.4.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.
7.5.Piegādātājs nodod un Pasūtītājs pieņem kvalitatīvu Preci un tās Aprīkojumu parakstot
divpusēju Aktu. Vienlaicīgi ar Preces un tās Aprīkojuma nodošanu, Piegādātājs iesniedz
Pasūtītājam ar Preces un tās Aprīkojuma kvalitāti un ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
veikto reģistrāciju CSDD saistītos dokumentus, ekspluatācijas instrukciju un servisa
grāmatiņu.
7.6. Pirms kvadracikla reģistrācijas uz Ludzas novada pašvaldības vārda, Pasūtītājs iepazīstas
ar piegādājamās preces atbilstību Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.
7.7. Preces modeļa maiņa vai aizvietošana ar ekvivalentu preci iespējama tikai izņēmuma
gadījumā, ja Piegādātājs rakstiski apliecina, ka Piegādātāja sākotnējā piedāvājumā norādītā
Prece no Piegādātāja neatkarīgu apstākļu dēļ nav pieejama un iesniedz Pasūtītājam
detalizētu aprakstu par līdzvērtīgu (ekvivalentu) piegādājamo preci 5 dienu laikā no
Līguma noslēgšanas dienas. Ekvivalenta prece nevar būt dārgāka par Piegādātāja
piedāvājumā norādīto Preci.
7.8. Līguma 7.7.punktā minētajā izņēmuma gadījumā Piegādātājs var izmantot Līguma termiņa
pagarināšanu ne vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām.
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7.9. Līguma 7.7.punktā minētajā gadījumā, ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi
norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece
ir ekvivalenta prasītajai.
7.10. Līguma izpildes laikā Piegādātājam radušos izmaksu sadārdzinājums ne līdz Līguma
noslēgšanai, ne tā izpildes laikā netiek atlīdzināts.
VIII.STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
8.1.Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Līdzējiem, tiek sākotnēji risināti
savstarpēju sarunu ceļā.
8.2.No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
8.3.Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts
Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
8.4.Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
IX.CITI NOTEIKUMI
9.1.Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot
Līgumu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
9.2.Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts utt., Līgums paliek spēkā un tā
noteikumi ir saistoši Līdzēju saistību un tiesību pārņēmējam.
9.3.Līdzēji nav tiesīgi pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un
saistības trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
9.4.Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu pārstāvības
tiesības vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona numurs, e-pasta
adrese, biroja, pasta adrese u.c., Līdzējs nekavējoties (ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā)
rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus,
uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot Līgumā esošo
informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā
minētajiem Līdzēju pārstāvjiem.
9.5. Līgumam stājoties spēkā, spēku zaudē Ludzas novada pašvaldības un SIA “SDK” 2021.
gada 31.maijā noslēgtais līgums Nr.3.4.5/2021/32 par kvadracikla iegādi projekta “Zivju
resursu aizsardzības pasākumi Ludzas novadā ietvaros”.
9.6.Līgums ir sagatavots un parakstīts 2(divos) identiskos eksemplāros.
X.LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS
Ludzas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000017453
Raiņa iela 16, Ludza,
Ludzas novadā, LV - 5701
Banka: AS “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konts: LV91PARX0002240270003
Izpilddirektors

(paraksts*) S. Jakovļevs

PIEGĀDĀTĀJS
SIA “SDK”
Reģ. Nr. 40003352064
Adrese: Brīvības gatve 401, Rīga, LV1024
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV71HABA0551016054858
Valdes loceklis (paraksts*) J. Kivlinieks
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