LĪGUMS Nr. 21-25/13/37
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
2013.gada 20.augustā
Ķekavas novada pašvaldība, tās izpilddirektora Aivara Liškovska personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā saukts „Pasūtītājs”, no
vienas puses, un
SIA „ARGU”, tās valdes locekļa Guntara Tukiša personā, kurš rīkojas saskaņā ar SIA
„ARGU” Statūtiem, turpmāk tekstā saukts „Izpildītājs”, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šī līguma tekstā saukti „Puses”, saskaņā ar iepirkuma
procedūras „Ķekavas novada skolēnu pārvadāšana 2013./2014.mācību gadā” (ID Nr.
ĶND/2013/25) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Ķekavas novada skolēnu pārvadāšanu
2013./2014.mācību gadā, turpmāk Līguma tekstā saukts „Pakalpojums”, atbilstoši Izpildītāja
Tehniskajam piedāvājumam (1.pielikums) un Finanšu piedāvājumā (2.pielikums) norādītajām
cenām.
1.2. Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumiem
Nr.166 „Noteikumi par 2013./2014.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku”.
2. PAKALPOJUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Pakalpojuma cenas ir norādītas 2.pielikumā „Finanšu piedāvājums”.
2.3. Par veikto Pakalpojumu Izpildītājs katra mācību mēneša beigās iesniedz Pasūtītājam
rēķinu.
2.4. Pasūtītājs Izpildītāja iesniegto rēķinu apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas dienas.
3. PAKALPOJUMA KVALITĀTE
3.1. Pakalpojuma sniegšanai izmantojamajiem pasažieru autobusiem jābūt spēkā esošajos
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošā tehniskā stāvoklī,
autovadītājiem jābūt ar atbilstošas kategorijas vadītāja kvalifikāciju, Pakalpojuma izpildes
laikā Izpildītājam jābūt derīgai Līgumā noteikto pārvadājumu veikšanas licencei
(sertifikātam).
3.2. Izpildītājam jāievēro un jāizpilda atbilstošo normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar
pasažieru un bērnu pārvadājumiem saskaņā ar Autopārvadājumu likumā un Ceļu satiksmes
noteikumos noteiktajām prasībām.
3.3. Autotransporta tehnisko problēmu gadījumā Izpildītājs patstāvīgi pusstundas laikā
organizē problēmas novēršanu un nodrošina skolēnu nokļūšanu, atbilstoši maršruta
pieturvietām un galapunktam, nepieciešamajā galamērķī, kā arī uzņemas atbildību par
autobusā esošo skolēnu drošību līdz organizētās palīdzības saņemšanai.

4. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
4.1. Izpildītājam ir pienākums novērst jebkuru ar savu darbību saistītu pārkāpumu un
nodrošināt Pakalpojuma nevainojamu izpildi.
4.2. Izpildītājam ir pienākums autotransporta salonā redzamā vietā izlikt pasažieru
pārvadāšanas noteikumus. Uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājam pasažieru pārvadāšanas
noteikumi jāiesniedz arī Ķekavas novada pašvaldības Saimniecības daļas vadītājam Andrim
Jēkabsonam.
4.3. Izpildītājam nav tiesību izsēdināt skolēnu no autobusa pirms skolēnam nepieciešamā
brauciena galamērķa sasniegšanas.
4.4. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Ķekavas vidusskolas direktorei Sandrai
Pugovkai pa tālruni Nr. 67937196, Daugmales pamatskolas direktoram Andrim
Ceļmalniekam pa tālruni Nr. 67957401 vai Ķekavas novada pašvaldības policijai pa
tel.67937102, šādos gadījumos:
4.4.1. par katru maršruta laika grafika izpildes nokavējumu par vairāk kā 5 (piecām)
minūtēm;
4.4.2. par katru pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpuma gadījumu.
4.5. Ja Izpildītājs nokavē Pakalpojuma izpildi vai nepienācīgi izpilda Pakalpojumu
(Pakalpojumu veic daļēji, izpilda nepienācīgā kvalitātē vai neatbilstoši Līguma
noteikumiem), tas par katru kavējuma vai nepienācīgas izpildes gadījumu maksā Pasūtītājam
līgumsodu 5 % apmērā no Pakalpojuma cenas tekošajā norēķinu mēnesī. Līgumsoda samaksa
Izpildītāju neatbrīvo no pārējo Līguma saistību izpildes.
4.6. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt Izpildītājam
izmaksājamo pakalpojuma cenu līgumsoda apmērā.
4.7. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos un
kārtībā.
4.8. Ja Pasūtītājs nokavē Pakalpojuma apmaksu, tas par katru kavējuma dienu, sākot ar 11
(vienpadsmito) dienu no rēķina saņemšanas, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no
laikā nesamaksātās summas.
4.9. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā
arī atlīdzina otrai Pusei radītos zaudējumus.
4.10. Katra Puse ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti pašas Puses, tās pilnvaroto
personu vai darbinieku vainas vai nolaidības dēļ.
4.11. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī
neizpilde radusies nepārvaramas varas (force majeure) ietekmes rezultātā, ko Puses nevarēja
paredzēt, novērst vai ietekmēt. Par minēto apstākļu iestāšanos nekavējoties rakstiski
jāinformē otra Puse.
5. CITI NOTEIKUMI
5.1 Līgums stājas spēkā no 2013.gada 1.septembra un ir spēkā uz 1 (vienu) gadu vai līdz Pušu
saistību pilnīgai izpildei.
5.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām
sastāvdaļām.
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5.3. Ja Pusēm rodas strīdi par līgumsaistību izpildi, domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā.
Ja desmit kalendāro dienu laikā netiek panākta vienošanās, Puses strīdus jautājumus nodod
izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā un turpina pildīt pārējās Līguma saistības.
5.4. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē Ķekavas novada
pašvaldības Saimniecības daļas vadītāju Andri Jēkabsonu, tālrunis 29334115.
5.5. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē Guntars Tukišs, tālrunis
29220192.
5.6. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par
Pakalpojuma pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Pakalpojuma pieņemšanas –
nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām,
savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
5.7. Līgums noformēts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 3 (trīs) lapām, ar vienādu juridisku
spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.
6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pasūtītājs
Ķekavas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000048491
Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Banka: AS „SEB banka”
Konts:LV 85 UNLA 000 301 113 031 1

Izpildītājs
SIA „ARGU”
Reģ.Nr. 40103571773
Juridiskā adrese: „Dzērvītes”, Krimuldas
pagasts, Krimuldas novads
Banka: AS Swedbank
Konts: LV 18 HABA 055 103 378 867 3

_______________________________
Izpilddirektors
A.Liškovskis

_______________________________
Valdes loceklis
G.Tukišs
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