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Iepirkuma līgums 

par notekūdeņu dūņu transportiera piegādi un uzstādīšanu Nr.45/2016 

 

Ventspilī, 2016.gada 25.maijā 

 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA”, vienotais reģistrācijas numurs 41203000983, tās valdes priekšsēdētāja 

Edgara Daugeļa personā (turpmāk–Pasūtītājs), no vienas puses 

un  

UAB „Gandras energoefektas”, vienotais reģistrācijas numurs 155909013, tās ģenerālā direktora 

Dmitrij Podčernin personā (turpmāk–Izpildītājs), no otras puses,  

kopā turpmāk sauktas-Puses, katra atsevišķi–Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma 

“Notekūdeņu dūņu transportiera piegāde un uzstādīšana” ar identifikācijas Nr.ŪDEKA2016/5 

(turpmāk–Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk–Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Izpildītājs pārdod, piegādā un uzstāda Notekūdeņu attīrīšanas ietaisē Dzintaru ielā 52a, 

Ventspilī, notekūdeņu dūņu transportieri (turpmāk–Iekārta), kas atbilst Iepirkuma nolikuma 

Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, Izpildītāja iesniegtajam finanšu un tehniskajam 

piedāvājumam. Piegādātajai Iekārtai ir jābūt jaunai un nelietotai, Iekārtai jāatbilst Līguma un tā 

pielikumu nosacījumiem. Šajā Līguma punktā noteiktās Iepirkuma Tehniskās 

specifikācijas/Izpildītāja tehniskā piedāvājuma un Izpildītāja finanšu piedāvājuma kopijas ir 

pievienotas Līgumam kā pielikumi un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. Līguma summa un tās samaksas kārtība 
2.1. Līguma summa par Iekārtu, Iekārtas piegādi un uzstādīšanu tiek noteikta 12 800,00 EUR 

(divpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi), plus PVN 0%-0 EUR (nulle euro), pavisam 

kopā 12 800,00 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). 

2.2. Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 15 (piecpadsmit) 

dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 3.1.punktā noteikto Iekārtas 

nodošanas-pieņemšanas aktu. Šajā Līguma punktā noteiktais maksājums tiek veikts saskaņā ar 

Pušu parakstīto nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītāja iesniegto rēķinu. 

2.3. Pasūtītājs tam Līgumā noteikto maksājumu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu, 

kas noteikts Līgumā, vai arī Izpildītāja bankas kontu, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, 

kura apmaksa tiek veikta. 

2.4. Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad Līgumā noteiktais 

maksājums ir saņemts Izpildītāja Līgumā vai rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši 

Līgumam, norādītajā Izpildītāja kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums 

tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma 

uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei. 

 

3. Iekārtas nodošana – pieņemšana. 
3.1. Iekārta tiek pieņemta ar nodošanas–pieņemšanas aktu. Iekārta uzskatāma par piegādātu, 

uzstādītu un nodotu Pasūtītājam ar dienu, kas Puses parakstījušas Iekārtas nodošanas– 

ieņemšanas aktu. Pasūtītājs šajā Līguma punktā noteikto aktu paraksta 5 (piecu) darba dienu 

laikā, skaitot no dienas, kad ir pabeigta Iekārtas piegāde un uzstādīšana vai arī minētajā termiņā 

Pasūtītājs aktu neparaksta un tiek gatavots un parakstīts Līguma 3.2.punktā noteiktais akts, ja ir 

konstatēts, ka piegādātā un uzstādītā Iekārta kopumā vai kāda tās daļa neatbilst Līguma un tā 

pielikumu nosacījumiem un/vai Iekārta kopumā vai kāda tās daļa ir bojāta. 

3.2. Gadījumā, ja Iekārtas nodošanas–pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Iekārta kopumā vai 

kāda tās daļa neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un/vai Iekārta kopumā vai kāda 

tās daļa ir bojāta, tad par to sagatavojams akts, kuru paraksta Puses un tiek pārtraukta Iekārtas 

nodošana–pieņemšana. Izpildītājam Pušu parakstītajā aktā noteiktajā termiņā (kurš nedrīkst būt 

ilgāks par 10 kalendārām dienām) ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jāveic Līguma un tā 

pielikumu nosacījumiem neatbilstošās vai bojātās Iekārtas vai tās daļas nomaiņa pret Līguma un 

tā pielikumu nosacījumiem atbilstošu Iekārtu vai tās daļu. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā 
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Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par Līgumā noteiktās Iekārtas piegādes un uzstādīšanas 

kavējumu. Šī Līguma punkta daļa par līgumsodu netiek piemērota, ja Izpildītājs veic Līguma un 

tā pielikumu nosacījumiem neatbilstošās vai bojātās Iekārtas vai tās daļas nomaiņu pirms 

Līguma 4.1.1.punktā noteiktā termiņa beigām. 

3.3. Iekārta pāriet Pasūtītāja valdījumā ar dienu, kad Puses ir parakstījušas Līguma 3.1.punktā 

noteikto Iekārtas nodošanas–pieņemšanas aktu, bet Pasūtītāja īpašumā Iekārta pāriet ar dienu, 

kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam par Iekārtu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

 

4. Pušu pienākumi un tiesības 
4.1. Izpildītājs apņemas: 

4.1.1. Iekārtu piegādāt un uzstādīt Notekūdeņu attīrīšanas ietaisē Dzintaru ielā 52a, Ventspilī, 9 

(deviņu) nedēļu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, ievērojot nosacījumu, ka 

Iekārtas uzstādīšanā pieļaujamais tehnoloģiskā procesa pārtraukums ilgst ne vairāk kā 3 (trīs) 

dienas.  

4.1.2. Iekārtu pārdot, piegādāt un uzstādīt atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. 

4.1.3. Izpildītājs tam Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgs nodot trešajām personām 

bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. 

4.1.4. Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju par 

neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, un kuru dēļ var 

tikt traucēta Līguma izpilde. 

4.2. Pasūtītājs apņemas: 

4.2.1. Pieņemt Iekārtu atbilstoši Līguma nosacījumiem, ja piegādātā un uzstādītā Iekārta atbilst 

visām Līguma un tā pielikumu prasībām un nosacījumiem. 

4.2.2. Norēķināties par Iekārtas pārdošanu, piegādi un uzstādīšanu atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

4.2.3. Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 

5. Garantija 

5.1. Izpildītājs garantē, ka piegādātā Iekārta atbilst Iekārtas ražotājfirmas noteiktajiem 

tehniskajiem standartiem un Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. 

5.2. Iekārtas garantijas termiņš tiek noteikts tāds, kāds tas Iekārtai ir norādīts Iepirkumā iesniegtajā 

tehniskajā piedāvājumā un tiek noteikts 2 (divi) gadi. Iekārtas garantijas termiņš sākas no 

dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši Līguma 3.1.punktā noteikto Iekārtas 

nodošanas–pieņemšanas aktu. 

5.3. Pasūtītājam ir tiesības Līguma 5.2.punktā noteiktajā Iekārtas garantijas termiņā pieteikt 

Izpildītājam pretenzijas par Iekārtas kvalitāti un apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams 

konstatēt, pieņemot Iekārtu, kurus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 5 (piecu) darba dienu laikā 

no Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Gadījumā, ja konstatētos Iekārtas 

defektus nav iespējams novērst uz vietas, tad Izpildītājs uz sava rēķina veic Iekārtas vai tās 

daļu nomaiņu pret visiem Līguma nosacījumiem atbilstošu Iekārtu vai tās daļu pēc iespējas 

īsākā laikā, bet ne ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad beidzies 

šajā Līguma punktā noteiktais termiņš, kas paredzēts Iekārtas defektu novēršanai. Veicot 

Iekārtas vai tā daļu nomaiņu, Izpildītājs nodrošina Iekārtas pagaidu darbību. 

5.4. Ja Izpildītājs garantijas termiņā un Līgumā norādītajā laikā atsakās novērst konstatētos 

trūkumus un defektus, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot citai personai. 

Izpildītājs sedz Pasūtītājam visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies no savlaicīgas 

garantijas darbu neizpildes. 

5.5. Garantijas laikā plānveida tehniskās apkopes veic Izpildītājs. Garantijas apkope jāveic saskaņā 

ar Iekārtas ražotāja ekspluatācijas noteikumiem. 

 

6. Pušu atbildība 

6.1. Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas par 

katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma 

summas. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Pasūtītājam ir jānomaksā 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāja 

rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu. 
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6.2. Līguma 4.1.1.punktā noteikto termiņu kavējumu gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas par katru nokavēto 

dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas. Uz šī 

Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Izpildītājam ir jānomaksā 15 darba dienu laikā, 

skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja rēķinu par šajā Līguma punktā 

noteikto līgumsodu. 

6.3. Gadījumā, ja Pārdevējs kavē Līguma 5.3.punktā noteikto Iekārtas vai tās daļu defektu 

novēršanas un/vai Iekārtas maiņas termiņu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 50 

EUR (piecdesmit eiro) par katru kavējuma dienu. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie 

līgumsodi Izpildītājam ir jānomaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad 

Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu. 

6.4. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 8.2.punktu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 10% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas. 

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. 

6.6. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteikto maksājumu, ir tiesības ieturēt no tā līgumsodu, kas 

Izpildītājam aprēķināts un noteikts saskaņā ar Līgumu. 

6.7. Gadījumā, ja Izpildītājs, veicot Iekārtas piegādi un uzstādīšanu, bojā trešo personu un/vai 

Pasūtītāja mantu vai nodara kaitējumu trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai 

veselībai, tad Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām 

sekām, kā arī sedz visus nodarījuma rezultātā radītos zaudējumus. 

6.8. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu 

radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. 

Puses nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem zaudējumiem. 

 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Puses neatbild par savu pienākumu neizpildi, ja tai par pamatu ir bijusi nepārvarama vara. 

Nepārvarama vara Līguma kontekstā ir notikums, kas liedz pildīt Līguma pienākumus un 

nebija iepriekš paredzams Līguma noslēgšanas laikā, un nav atbildīgās Puses izraisīts vai 

veicināts. 

7.2. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt Līguma saistības vai Līguma pienākumu izpilde tiek 

apdraudēta Līguma 7.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 24 (divdesmit četru) stundu laikā paziņo 

otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos, pieņemot sakaru pieejamību. 

7.3. Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma darbības 

termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt 

pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku, uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. 

Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk, kā vienu mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par 

turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu 

izbeigšanos. 

 

8. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no Līguma. 

8.1. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus. 

8.2. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek 

noformēts ar vienošanās protokolu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.3. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt 

Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus. 

8.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja tiek pasludināts Izpildītāja 

maksātnespējas process vai tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process. 

 

9. Citi nosacījumi 

9.1. Visus strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes 

laikā, Puses risina pārrunu ceļā. 

9.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami tiesā pēc 

Pasūtītāja juridiskās adreses, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.3. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz brīdim, kas Puses ir 

izpildījušas visas tām no Līguma izrietošās saistības. 

9.4. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un ar to abpusējas 

parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
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9.5. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu 

saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas. 

9.6. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pasūtītāja puses ir Pasūtītāja 

__________, tālrunis __________, e-pasts ___________________________. 

9.7. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Izpildītāja puses ir 

____________________, tālrunis ________________, e-pasts _______________________. 

9.8. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.  

9.9. Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros, katrs uz četrām lapām, no kuriem viens 

glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridiskais spēks. 

9.10. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi: 

1.pielikums. Pretendenta piedāvājums. 

2.pielikums. Nodošanas-pieņemšanas akts. 

 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” UAB „Gandras energoefektas” 

Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602 Veteranų g. 5, LT-31114 Visaginas 

Vienotais reģ.Nr. LV41203000983 Vienotais reģ.Nr. 155909013 

A/S SWEDBANK, kods HABALV22 AB „Šaulių bankas“ Visagino KAS kods 71822 

Konts: LV56HABA0001402060108 Konts: LT27 7182 2000 0846 7886 

  

_______________________ _______________________ 

Valdes priekšsēdētājs  Ģenerālais direktors  

Edgars Daugelis Dmitrij Podčernin 

z.v. z.v. 

 


