Līgums Nr.7.41/29
Veidlapu, atļauju un žurnālu izgatavošana valsts SIA “Autotransporta direkcija”
vajadzībām
(iepirkuma 3.daļai)

Rīga,

2018. gada 29.maijā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija", reģ. Nr.
40003429317, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, kuru pamatojoties uz Statūtiem pārstāv valdes
priekšsēdētājs XXX XXX, no vienas puses, un
SIA “LGV Baltija”, reģ. Nr. 40103910537, turpmāk tekstā – Izpildītājs, kuru pamatojoties
uz statūtiem pārstāv tās valdes loceklis XXX XXX, no otras puses, turpmāk tekstā - Puses,
pamatojoties uz 2018. gada 12.martā izsludinātā iepirkuma „Veidlapu, atļauju un žurnālu
izgatavošana valsts SIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām” (identifikācijas numurs AD
2018/1) rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā - Līgums, par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas izgatavot un piegādāt Pasūtītājam atbilstoši
Līgumam pievienotajai tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), kas ir šī līguma
neatņemama sastāvdaļa, ETMK reģistrācijas žurnālus un ES brauciena formulāru
grāmatas (iepirkuma 3.daļa) (tālāk tekstā - Prece).
1.2. Precei jāatbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.
2.

PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Izpildītājs apņemas:
2.1.1. Ievērot šī Līguma nosacījumus;
2.1.2. Veikt Preces izgatavošanu un piegādi Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) darba dienu
laikā no maketa saskaņošanas dienas saskaņā ar Līguma pielikumā norādīto
tehnisko specifikāciju;
2.1.3. Veikt maketa iesniegšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma
noslēgšanas/pasūtījuma izdarīšanas un materiālu iesniegšanas dienas saskaņā ar
Līguma pielikumā norādīto tehnisko specifikāciju;
2.1.4. Nodrošināt iespēju Pasūtītājam vai tā pilnvarotai personai pārbaudīt Izpildītāja
darbību, kas ir saistīts ar pasūtījuma izpildi;
2.1.5. Līguma darbības laikā, kā arī pēc tā beigām neizpaust nekādu ar pasūtījumu,
Līgumu, Pasūtītāja uzņēmumu vai darbību saistītu konfidenciālu informāciju;
2.1.6. Par Preces patvaļīgu izgatavošanu Izpildītājs ir atbildīgs saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
2.2. Pasūtītājs apņemas:
2.2.1. Ievērot šī Līguma nosacījumus;
2.2.2. Nodrošināt ar Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un materiāliem;
2.2.3. Izskatīt Izpildītāja iesniegtos materiālus un savlaicīgi sniegt attiecīgus komentārus
un papildinājumus;
2.2.4. Pirms Izpildītājs uzsācis ražošanu, apstiprināt tehnisko maketu. Līguma 10.1.
punktā minētā koordinatora paraksts uz tehniskā maketa tiks uzskatīts par
apstiprinājumu, ka tas ir pareizs, pilnīgs un atbilst iesniegtajiem materiāliem, un
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2.2.5.
3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

4.
4.1.
4.2.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

6.
6.1.

Pasūtītājs pēc gatavā pasūtījuma saņemšanas necels pretenzijas pret pasūtījumā
iekļautās informācijas atbilstību iesniegtajai;
Savlaicīgi veikt samaksu par saņemtajiem pakalpojumiem.
LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Līguma summa ir 13498,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi
euro, 00 centi), neieskaitot Latvijas Republikā noteikto pievienotās vērtības nodokli.
Līguma summā ietilpst visas ar Preci saistītās izmaksas, tai skaitā, maketēšanas,
dizaina, maketa saskaņošanas ar Pasūtītāju, iespiešanas, griešanas, iesiešanas un
piegādes izmaksas.
Līguma summa, kas noteikta 3.1.punktā, nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam
samaksā par Preci, tās piegādi vai ko citu, kas varētu skart Līguma summu.
Pasūtītājs maksā Izpildītājam, pārskaitot attiecīgo maksājuma summu uz Izpildītāja
norādīto norēķinu kontu, 100% (viens simts procenti) pēcapmaksas veidā 10 (desmit)
darba dienu laikā no pasūtījuma un preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas un
parakstīšanas dienas.
Līgumā paredzētā kopsumma tiek uzskatīta par samaksātu ar brīdi, kad Izpildītāja
norēķinu kontā ir ieskaitīta kopsumma pilnā apmērā.
Pasūtītājs neapmaksā Izpildītājam nekvalitatīvi izpildītu darbu un brāķa produkciju,
kas var tikt konstatēts visā Līguma darbības laikā. Par to tiek sastādīts akts, un
Izpildītājam Prece aktā norādītajā skaitā jāizgatavo un jāpiegādā par saviem līdzekļiem
ar Pasūtītāju saskaņotos termiņos.
PRECES PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
Līguma Prece skaitās nodota Pasūtītājam no preču pavadzīmes - rēķina saņemšanas
un parakstīšanas brīža.
Ja Pasūtītājs kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt preču pavadzīmi – rēķinu par saņemto
Preci, tā pienākums ir rakstiski informēt Izpildītāju par atteikuma iemesliem 5 (piecu)
darba dienu laikā no Preces preču pavadzīmes - rēķina saņemšanas dienas. Atteikums
neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes.
NEPĀRVARAMĀ VARA
Ja viena vai otra Puse nevar pilnīgi, vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu
dēļ, kurus izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas,
blokāde, eksporta aizliegums piederumu ražotājvalstī, un Puses tos nevarēja paredzēt
un ietekmēt, saistību izpildes termiņš, Pusēm rakstiski vienojoties, tiek pagarināts par
laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.
Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties
no savām līgumsaistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējumu
atlīdzināšanu. Kreditēto summu neizmantotie atlikumi šajā gadījumā 10 (desmit)
dienu laikā atmaksājami Pasūtītājam.
Puse, kurai kļuvis neiespējami, izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu
laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.
LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA
Līguma papildinājumus un grozījumus Puses veic rakstiskā formā, un tie ir
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6.2.
6.3.
6.4.

pievienojami Līgumam un ir neatņemamas tā sastāvdaļas pēc to abpusējas
parakstīšanas.
Līgums var tikt papildināts ar pielikumiem pēc Pušu savstarpējas vienošanās. Jebkurš
Līguma pielikums ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Līguma laušana pirms termiņa pieļaujama, ja Puses nepilda uzņemtās saistības.
Līgumu var lauzt arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos,
kas nav ietverti Līgumā.

7. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅAS KĀRTĪBA
7.1.
Izpildītājs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju
nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
7.2.
Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna
personāla un apakšuzņēmēju piesaiste veicama atbilstoši Publisko iepirkumu likuma
62.pantā noteiktajam.
8.
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

9.

STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda saistības, kas noteiktas Līguma 2.1.2. un/vai 2.1.3.
apakšpunktā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam soda naudu 1 % apmērā no Līguma summas
par katru nokavēto dienu. Līgumsoda apmērs nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procenti)
no Līguma summas.
Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam Līguma summu Līguma 3.daļas
noteiktajā kārtībā, tas maksā Izpildītājam soda naudu 1 % apmērā no nesamaksātās
summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda apmērs nedrīkst pārsniegt 10% (desmit
procenti) no nesamaksātās summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
Līguma laušanas pirms termiņa gadījumā, ja tas noticis Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs
maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no kopējās Līguma
summas.
Līguma laušanas pirms termiņa gadījumā, ja tas noticis Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs
maksā Izpildītājam līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no kopējās Līguma
summas.
Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina
savstarpēju pārrunu ceļā.
Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA

9.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību
pilnīgai izpildei.
9.2. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju saistību pārņēmējiem.
10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
10.1. Pasūtītājs ieceļ Starptautisko autopārvadājumu koordinācijas daļas vadītāju XXX
XXX (tālrunis xxx, e-pasts: xxx) par Līguma izpildes koordinatoru. Koordinators ir
atbildīgs par darbības koordinēšanu šī Līguma ietvaros, par pakalpojuma uzraudzību
un sadarbību ar Izpildītāju atbilstoši šim Līgumam, par Pasūtītājam piegādāto
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10.2.

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

materiālu pieņemšanu.
Šā Līguma koordinators no Izpildītāja puses ir XXX XXX (tālrunis xxx, e-pasts:
xxx). Koordinators ir atbildīgs par darbības koordinēšanu šī Līguma ietvaros, par
pakalpojuma izpildes uzraudzību un sadarbību ar Pasūtītāju atbilstoši šim Līgumam,
par Izpildītāja izgatavoto materiālu nodošanu Pasūtītājam.
Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē pārējos
Līguma noteikumus.
Ja kāda no pusēm maina juridisko adresi vai mainās norēķinu konta numurs, tā
paziņo otrai pusei rakstiski 5 dienu laikā.
Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
Līgums ir parakstīts divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām, ar pielikumu kopā uz 7
(septiņām) lapām, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.
Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Puses Līgumu ir izlasījušas, piekrīt tā noteikumiem un to apliecina ar saviem
parakstiem.

11. LĪGUMSLĒDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES, REKVIZĪTI UN PARAKSTI

11.1.

11.2.

Pasūtītājs – Valsts SIA "Autotransporta direkcija", reģ. Nr. 40003429317; juridiskā
adrese: Vaļņu iela 30, Rīgā, LV-1050; A/S „Swedbank”, kods HABALV22, norēķinu
konts: LV57HABA0001408047027.
Izpildītājs – SIA LGV Baltija, reģ. Nr. 40103910537; juridiskā adrese: Elizabetes iela
22-3, Rīga, LV – 1050; Nordea Banka, kods NDEALV2X, norēķinu konts:
LV34NDEA0000084521084.

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

______________XXX XXX

__________________XXX XXX

