“Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam19.2. apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros projekts Nr.
Nr. 18-07AL26-A019.2206-000002
“Zaļās klases pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas labiekārtošana ar fizisko aktivitāšu elementiem – āra
nodarbību un brīvā laika pavadīšanai”

LĪGUMS Nr. 142/19
Apē

2019. gada 31.jūlijs

Apes novada dome, vienotais reģistrācijas Nr. 44103082660, adrese: Stacijas iela 2, Ape,
Apes novads, LV-4337, tās izpilddirektora p.i. Jurija RONIMOISA personā, kurš rīkojas
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Apes novada domes Nolikumam, turpmāk
tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA “Fixman”, vienotais reģistrācijas Nr.40003910812, adrese: Vienības gatve 87C-4, Rīga,
LV-1004, projektu vadītāja Katrīnas LAPIŅAS personā, kura darbojas uz Pilnvaras Nr. GP/K/12019 no 01.01.2019. pamata, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā Puses,
pamatojoties uz iepirkuma PIL 9. panta kārtībā “Brīvdabas atpūtas un vingrošanas elementu
komplektu iegāde un uzstādīšana” Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam19.2.
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros projekts Nr. 1807AL26-A019.2206-000002 “Zaļās klases pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas labiekārtošana ar
fizisko aktivitāšu elementiem – āra nodarbību un brīvā laika pavadīšanai” (identifikācijas
numurs: Apes ND 2019/11) rezultātiem, abpusēji vienojoties noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā
saukts - Līgums) par sekojošo:
1. Līguma priekšmets

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt brīvdabas atpūtas un vingrošanas
elementu komplektu, turpmāk tekstā “Iekārtu”, piegādi un uzstādīšanu (novietošanu) Pasta
ielā 26, Ape, Apes novadā, atbilstoši pretendenta piedāvājumam (Līguma Pielikumi – Finanšu
piedāvājums un Tehniskais piedāvājums).
1.2. Uzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Pasūtītāja nosacījumiem un prasībām
Iekārtu atbilstībai nolīgtajam un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai
pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo Iekārtu piegādes un uzstādīšanas apjomu un
termiņu.
2. Līguma darbības laiks un darba izpildes termiņi
2.1. Uzņēmējs līguma 1.1. punktā Iekārtu piegādi un uzstādīšanu (novietošanu) veic līdz 2019.
gada 30. septembrim.
2.2. Darbi uzsākami pēc Būvatļaujas saņemšanas.
3. Līgumcena un samaksas kārtība
3.1. Līguma summa par līguma 1.1. punktā norādīto Iekārtu piegādi un uzstādīšanu (novietošanu)
ir EUR 11 093.34 (vienpadsmit tūkstoši deviņdesmit trīs euro un 34 centi). PVN tiek
maksāts atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantā noteiktajai kārtībai.
3.2. Visi maksājumi tiek veikti 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas –
nodošanas aktu parakstīšanas un rēķina saņemšanas un reģistrēšanas pašvaldībā.

3.3. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar prasībām un uzdevumiem
un iekļāvis Līguma summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un visu
Līgumā noteikto saistību izpildi.
3.4. Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Uzņēmējs var pieprasīt
Pasūtītājam maksāt Uzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā par katru nokavējuma dienu no
summas, kuras samaksa tiek kavēta, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās
summas.
3.5. Rēķinā Uzņēmējs norāda atsauci uz šo Līgumu un projektu.
4. Piegādes noteikumi un termiņš
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
4.2. Uzņēmējs Iekārtas piegādā un uzstāda (novieto) Pasta ielā 26, Ape, Apes novads, LV-4337,
līdz 2019.gada 30. septembrim.
4.3. Iekārtu pieņemšana un nodošana notiek abu līgumslēdzēju Pušu pārstāvju klātbūtnē, abpusēji
parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu.
4.4. Par Iekārtu piegādes un uzstādīšanas datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pārstāvis
atzīmē uz pieņemšanas - nodošanas akta.
4.5. Pasūtītājs pārbauda saņemto Iekārtu kvalitāti un atbilstību Iekārtu piegādes brīdī, pirms
pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. Ja piegādes brīdī iespējams konstatēt, ka Iekārta
ir nekvalitatīva vai neatbilst Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai
Uzņēmējs apmaina Iekārtu pret atbilstošu. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana
neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par defektiem, kas var atklāties pēc Iekārtu saņemšanas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.6. Pēc Iekārtu piegādes un uzstādīšanas Uzņēmējs izsniedz Pasūtītājam:
4.6.1. rakstisku apliecinājumu par Piegādāto iekārtu garantiju ne mazāku kā iepirkuma
dokumentācijā norādīto;
4.6.2. rakstisku apliecinājumu par Piegādāto iekārtu uzstādīšanu (novietošanu) garantiju
ne mazāku kā iepirkuma dokumentācijā norādīto;
4.6.3. pievieno iekārtu uzstādīšanas izpilddokumentāciju – segto darbu aktus.
4.7. Risks par Iekārtu bojāeju pāriet no Uzņēmēja uz Pasūtītāju Iekārtu pieņemšanas brīdī.’
5. Pušu tiesības un pienākumi
5.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
5.1.1. Pasūtītājs maksā par kvalitatīvu Iekārtu piegādi un uzstādīšanu (novietošanu) saskaņā
ar Līguma noteikumiem.
5.1.2. Pasūtītājam ir tiesības veikt Iekārtu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no
Uzņēmēja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas
termiņu.
5.1.3. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Uzņēmēju par neparedzētiem
apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu
dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde.
5.1.4. Pasūtītājam ir pienākums uz vietas pārliecināties par Iekārtu kvalitāti un atbilstību
piedāvājumam un tiesības neparakstīt pieņemšanas - nodošanas aktu un nepieņemt
Iekārtas, ja Iekārtas nav piegādātas atbilstoši Līguma noteikumiem un neatbilst
Uzņēmēja piedāvājumam, sniedzot motivētu atteikumu Iekārtu nepieņemšanai.
5.1.5. Ja Uzņēmējs kavē šī līguma 4.2. punktā noteikto Iekārtu piegādes un uzstādīšanas
termiņu, Pircējs ietur no līguma summas kavējuma naudu 0,1 % par katru kavēto
dienu, bet ne vairāk, kā 10 % (desmit procenti) no līguma kopsummas.
5.2. Uzņēmēja tiesības un pienākumi:
5.2.1. Uzņēmējs veic Iekārtu piegādi un uzstādīšanu (novietošanu) pienācīgā kvalitātē, Pušu
saskaņotā termiņā un apjomā, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem, saskaņā ar iepirkuma dokumentiem, Uzņēmēja iesniegto
piedāvājumu un Līguma nosacījumiem.

5.2.2. Uzņēmējs pirms Iekārtu piegādes un uzstādīšanas (novietošanas) objektā saskaņo ar
šajā Līgumā minēto Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi konkrētu Iekārtu piegādes un
uzstādīšanas (novietošanas) laiku.
5.2.3. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Iekārtām Līgumā noteiktajā termiņā, tad Uzņēmējam
ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par
katru nokavēto maksājuma dienu.
5.2.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
5.3. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas
Puses vai tās darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai
bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības
rezultātā.
6. Nepārvarama vara
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas
varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju
rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās
saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
6.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā
jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā
paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no
Līguma saistību izpildes.
6.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības
termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par
Līguma pārtraukšanu.
7. Līguma laušana
7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras
Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām
sastāvdaļām.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Uzņēmējs kavē Iekārtu
piegādi un uzstādīšanu (novietošanu) ilgāk par 7 (septiņām) dienām, 3 (trīs) dienas par to
iepriekš brīdinot Uzņēmēju. Šādā gadījumā Pasūtītājs neatlīdzina Uzņēmējam tādejādi
radušos zaudējumus un piestāda rēķinu par piegādes kavējumu.
8. Citi noteikumi
8.1. Visa veida informācija, kuru Uzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Līguma izpildes
procesā, ir izmantojama vienīgi Iekārtu piegādes un uzstādīšanas (novietošanas)
organizēšanai. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku
piekrišanu.
8.2. Pasūtītājs pilnvaro Apes novada domes attīstības nodaļas projektu vadītāju Lieni Ābolkalni,
mob.tālr. 26547110, e-pasts liene.abolkalne@ape.lv, veikt darbības Pasūtītāja vārdā, kas
saistītas ar piegādāto Iekārtu kvalitātes kontroli, Iekārtu pieņemšanu un uzstādīšanas
(novietošanas) organizēšanu, komunikāciju ar Uzņēmēju, u.c. ar Līguma izpildi saistītās
darbības.
8.3. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā.
Gadījumā, ja Puses 1 (viena) mēneša laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
8.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katram no abām Pusēm.
Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir
pievienoti trīs pielikums, kas ir neatņemami šī Līguma sastāvdaļa :

8.4.1. Pielikums Nr. 1 ”Pretendenta finanšu piedāvājums”;
8.4.2. Pielikums Nr. 2 “Pretendenta tehniskais piedāvājums un garantijas nosacījumi”
9. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:
Pasūtītājs:
Apes novada dome reģ. Nr. 90000035875
PVN Reģ. Nr. LV90000035872
Adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads,
LV-4337
Banka: LR VALSTS KASE
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV62TREL980257D360800

Uzņēmējs:
SIA “Fixman”
reģ. Nr. 40003910812,
Adrese: Vienības gatve 87C-4, Rīga, LV1004
Banka: A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV50UNLA0050012142702

e-pasts: administracija@ape.lv

e-pasts: birojs@fixman.lv

Telefons: 64307220

Telefons: 27007670

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONOSKU PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

