LĪGUMS Nr. 04-13/21
par sniega izvešanas pakalpojumu nodrošināšanu Rīgā
Rīgā

2016. gada 25. janvārī

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs 40003334410,
juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura rīkojas
saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Clean R”, reģistrācijas numurs 40003682818, juridiskā
adrese Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, tās valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Antonoviča un valdes locekļa
Guntara Levica personās, kuri rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no
otras puses,
Pasūtītājs un Izpildītājs kopā turpmāk tekstā – Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Sniega
izvešanas pakalpojuma nodrošināšana Rīgā”, identifikācijas numurs TNA2015/35, turpmāk tekstā –
iepirkums, rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.
1. Līguma priekšmets un termiņš
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs saskaņā ar Līgumu un iepirkuma tehnisko specifikāciju (Līguma
pielikums Nr. 1) apņemas savākt un izvest sniegu, turpmāk tekstā – Pakalpojumi, no iepirkuma
tehniskajā specifikācijā minētajiem nekustamajiem īpašumiem, turpmāk tekstā – objekti.
1.2. Pakalpojumu sniegšanas termiņš ir līdz 2016. gada 30. aprīlim.
1.3. Ja Pasūtītājam ir nepieciešams saņemt Pakalpojumu jaunā objektā, Pasūtītājam ir tiesības
palielināt objektu skaitu, kurā sniedzams Pakalpojums, Pakalpojuma cena objektā tiek noteikta
atbilstoši Pakalpojuma cenai (Līguma pielikums Nr. 2). Šādas izmaiņas tiek noformētas kā
vienošanās pie Līguma.
2. Pakalpojumu sniegšanas kārtība
2.1. Pakalpojumus konkrētā objektā Pasūtītāja kontaktpersona (Līguma 6.6.1. punkts) pieprasa
Izpildītājam pa diennakts dežūrtālruni 29498426, e-pastu: arnis.luidmanis@cleanr.lv vai faksu
67270148.
2.2. Pakalpojumu ietvaros veicamie darba organizācijas jautājumi katrā konkrētā objektā Izpildītājam
ar Pasūtītāja kontaktpersonu (Līguma 6.6.1. punkts) jāsaskaņo pirms Pakalpojumu sniegšanas
uzsākšanas.
2.3. Ja vien Pasūtītājs nav noteicis ilgāku laiku Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai, Izpildītāja
pienākums ir uzsākt Pakalpojumu sniegšanu konkrētā objektā ne vēlāk kā 2 (divas) stundas pēc
Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas konkrētā objektā un veikt nepārtrauktu Pakalpojumu ietvaros
veicamo darbu izpildi līdz to pilnīgai pabeigšanai. Izpildītāja pienākums ir uzsākt darbus un veikt
nepārtrauktu uzdoto darbu veikšanu līdz pilnīgai to izpildei.
2.4. Pēc Pakalpojumu pabeigšanas konkrētā objektā Izpildītājs sastāda Pakalpojumu pieņemšanas –
nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros, kurā norāda izvestā sniega apjomu m³ un kuru Izpildītājs
nodod Pasūtītājam izskatīšanai. Pasūtītājs Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu izskata un
paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī minētajā termiņā sniedz Izpildītājam pamatotas
pretenzijas pret sniegtajiem Pakalpojumiem.
3. Līguma cena un samaksas noteikumi
3.1. Pakalpojuma cena ir 5,30 EUR (pieci euro un 30 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli.
Pakalpojuma cena ir nemainīga visa Līguma darbības laikā un ir norādīta Līguma pielikumā Nr. 3.
3.2. Samaksu par Pakalpojumiem Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no abu Pušu
parakstīta Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas un no attiecīga rēķina
saņemšanas. Pamats rēķina izrakstīšanai ir abu Pušu parakstīts Līguma 2.4. punktā minētais
Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akts.
3.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu.
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4. Pušu pienākumi un tiesības
4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
4.1.1. savlaicīgi veikt samaksu par Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā apmērā un termiņā;
4.1.2. nodrošināt Izpildītājam pieeju objektam, kurā Izpildītājam jāsniedz Pakalpojumi, ievērojot
Līguma 2.2. punkta noteikumus.
4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi:
4.2.1. sniegt Pakalpojumus kvalitatīvi, Līgumā noteiktajos termiņos un saskaņā ar Pasūtītāja
norādījumiem;
4.2.2. Pakalpojumu sniegšanas laikā garantēt Izpildītāja darbinieku un trešo personu drošību;
4.2.3. nogādāt no objekta izvesto sniegu šim nolūkam paredzētajās vietās, ievērojot normatīvo aktu
prasības;
4.2.4. sniedzot Pakalpojumus, ievērot darba drošības tehnikas noteikumus, ugunsdrošības un ar darba
drošību saistītās prasības, kā arī uzņemties atbildību par jebkurām sekām, kuras iestājas minēto
noteikumu neievērošanas vai nepienācīgas ievērošanas rezultātā;
4.2.5. sniegt Pakalpojumus, izmantojot Izpildītāja tehniku un darbaspēku;
4.2.6. segt Pakalpojumu sniegšanas laikā radītos zaudējumus objektam, Pasūtītājam un trešajām
personām un to mantai, kā arī atlīdzināt Pakalpojumu sniegšanas laikā nodarīto kaitējumu
objektam, Pasūtītājam vai trešajām personām un to mantai.
5. Pušu atbildība
5.1. Izpildītājs apņemas pilnā apmērā atlīdzināt Pasūtītājam, objektam un/vai trešajām personām
zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam Izpildītāja, tā darbinieku, pieaicināto trešo personu vai
iekārtu vainas dēļ, sniedzot Pakalpojumus.
5.2. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 3.2. punktā noteikto rēķina apmaksas termiņu, tad Pasūtītājs maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu,
bet ne vairāk kā 10 % no rēķina summas.
5.3. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus atbilstoši Līguma nosacījumiem, tad Izpildītājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu 70,00 EUR (septiņdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru konstatēto
gadījumu. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus Pasūtītājs ir
tiesīgs atskaitīt no Izpildītājam saskaņā ar Līgumu izmaksājamām naudas summām.
5.4. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 2.3. punktā noteikto Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas termiņu
un/vai Pakalpojumu sniegšanas kārtību, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 EUR
(viens simts euro un 00 centi) apmērā par katru nokavēto stundu.
5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas.
5.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies
nepārvaramas varas rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst, ietekmēt un par kuras
rašanos tās nenes atbildību. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ir stihiskas nelaimes, kara
darbības, avārijas katastrofas, epidēmijas, streiki, iekšējie nemieri.
5.7. Pusei, kuras saistību izpildi pilnībā vai daļēji ierobežo iestājušies nepārvaramas varas apstākļi,
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra Puse par šādu
apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos, iesniedzot arī kompetentas valsts institūcijas izsniegtu izziņu,
kurā ietverts nepārvaramas varas apstākļu ietekmes apstiprinājums un raksturojums.
5.8. Par zaudējumiem un kavējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ neviena no Pusēm
atbildību nenes, izpildot Līguma 5.7. punktā noteiktās saistības.
6. Citi noteikumi
6.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm, un ir spēkā līdz 2016. gada
30. aprīlim.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Izpildītāja piekrišanas, ja Izpildītājs
neveic Pakalpojuma izpildi atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai.
6.3. Līguma 6.2. punktā noteiktajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc
Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.
6.4. Jebkuri Līguma grozījumi ir izdarāmi rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad to parakstījušas abas
Puses, izņemot Līguma 6.2. punktā noteiktos gadījumus.
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6.5. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās. Ja sarunas
strīdus neatrisina 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tie tiks izšķirti tiesā piekritības ar Latvijas
Republikas normatīvo aktu noteikumiem.
6.6. Pušu atbildīgās personas Līguma izpildē:
6.6.1.
Pasūtītāja atbildīgā persona:
6.6.1.1.
Ieva Zariņa, tālrunis 26180061, objektos:
6.6.1.1.1.
Antonijas ielā 6, Rīgā;
6.6.1.1.2.
Lomonosova ielā 10, Rīgā;
6.6.1.1.3.
Apes ielā 2, Rīgā;
6.6.1.1.4.
Rūjienas ielā 4, Rīgā;
6.6.1.1.5.
Šķūņu ielā 17, Rīgā;
6.6.1.1.6.
A. Pumpura ielā 1, Rīgā.
6.6.1.2.
Kārlis Akmens, tālrunis 29160607, objektā Baldones ielā 1B, Rīgā;
6.6.1.3.
Juris Lācis, tālrunis 27797567, objektos:
6.6.1.3.1.
Baldones ielā 1A, Rīgā;
6.6.1.3.2.
Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā.
6.6.1.4.
Agnese Skudra, tālrunis 29465745, objektos:
6.6.1.4.1.
Brīvības bulvārī 34, Rīgā;
6.6.1.4.2.
Mārstaļu ielā 19, Rīgā.
6.6.1.5.
Juris Radziņš, tālrunis 29298251, objektos:
6.6.1.5.1.
Brīvības bulvārī 36, Rīgā;
6.6.1.5.2.
Jēzusbaznīcas ielā 6, Rīgā.
6.6.1.6.
Vilnis Buludis, tālrunis 29177236, objektos:
6.6.1.6.1.
11. novembra krastmalā 31, Rīgā;
6.6.1.6.2.
Raiņa bulvārī 15, Rīgā.
6.6.2.
Izpildītāja atbildīgā persona
Arnis Luidmanis, tālrunis 29498426, e-pasts:
arnis.luidmanis@cleanr.lv .
6.6. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām, ieskaitot Līguma pielikumus, 2 (divos) eksemplāros, pa
vienam eksemplāram katrai Pusei.
7.
Izpildītājs:
SIA „Clean R”
Reģ. Nr. 40003682818
Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods NDEALV2X
Konta Nr. LV28NDEA0000080377740
______________________/M. Antonovičs/

Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
VAS „Tiesu namu aģentūra”
Reģ. Nr.LV40003334410
Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007
Banka: AS „SEB banka”
Kods UNLALV2X
Konta Nr.LV64UNLA0002021469371
________________________/S. Sausiņa/
2016. gada ____. janvārī

______________________/G. Levics/
2016. gada ___. ____________
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