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LĪGUMS Nr. 2.4.5./225-16 
 „Tehniskā sāls piegāde Madonas novada pašvaldības Īpašuma uzturēšanas nodaļai 

2017.gadā” 

Madonā 

 2016.gada 18.oktobrī. 

 

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, juridiskā adrese: 

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, kuras vārdā rīkojas tās 

izpilddirektors Āris VILŠĶĒRSTS, pamatojot ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 

“Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.2.punktu, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no 

vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rufs”, reģistrācijas Nr.44103027283, adrese: 

Brīvības iela 97D, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409, kuras vārdā 

saskaņā ar _____________________________________, turpmāk tekstā saukts 

Piegādātājs, no otras puses, 

saskaņā ar Madonas novada pašvaldības pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūrā „Tehniskā sāls piegāde Madonas novada 

pašvaldības Īpašuma uzturēšanas nodaļai 2017.gadā”, identifikācijas numurs MNP2016/37 

(turpmāk tekstā – Iepirkums),  

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu 

līgumu ar pielikumiem (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Pasūtītājs uzdod un Piegādātājs apņemas nodrošināt tehniskā sāls (turpmāk tekstā arī 

– Materiāls) piegādi ielu kaisīšanai ziemas sezonā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

(turpmāk tekstā – Darbi), Piegādātāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā un citiem 

Iepirkuma dokumentiem.  

1.2. Materiāla piegāde tiek nodrošināta ikreiz pēc vajadzības (Pasūtītāja pieprasījuma) 

atbilstoši faktiskajiem laika apstākļiem jebkurā laikā – ieskaitot arī brīvdienas un 

svētku dienas, visu diennakti. 

1.3. Materiālu piegādes adrese: “Sāls šķūnis”, “Gulbju Krasts”, Lazdonas pagasts, 

Madonas novads. 

1.4. Minimālais 1 (vienas) piegādes daudzums ir 50 m3 (piecdesmit kubikmetri). 

1.5. Līguma Darbu izpildes termiņš ir no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 

31.decembrim. 

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 
2.1. Vienības (tonna) cena par Līguma 1.1.punktā minētā Materiāla piegādi tiek noteikta 

euro 51,90 (piecdesmit viens euro, 90 centi). 

2.2. Kopējā Līgumcena atbilstoši prognozētajam piegādājamā Materiāla daudzumam (610 

tonnas) ir euro 31 659,00 (trīsdemit viens tūkstotis seši simti piecdesmit deviņi euro, 

00 centi). Pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%) tiek aprēķināts atsevišķi un tas ir 

euro 6 648,39 (seši tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro, 39 centi). Kopējā līguma 

summa ar PVN ir euro 38 307,39 (trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti septiņi euro, 39 

centi). 

2.3. Līguma izpildes laikā kopējā Līgumcena un kopējā Līguma summa mainās atbilstoši 

faktiski  piegādāto un pieņemto Materiālu daudzumam. 

2.4. Pasūtītājs veic norēķinus ar Piegādātāju par iepriekšējā mēnesī pieņemto Materiālu 

daudzumu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā rēķina saņemšanas Madonas 

novada pašvaldībā, ja rēķins atbilst abpusēji parakstītajos pieņemšanas – nodošanas 

aktos norādītajam. 

2.5. Samaksa par atbilstoši prasībām veiktajiem Darbiem tiek pārskaitīta uz Līgumā 

norādīto Piegādātāja norēķinu kontu. 
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2.6. Līgums ir vienības cenu Līgums, kas balstīts uz Piegādātāja piedāvājumu Iepirkumā. 

Līgumā noteiktās vienības cenas netiek grozītas un materiālu, darbu mehānismu vai 

citu Darbu izpildei pieskaitāmo izdevumu sadārdzinājums netiek atlīdzināts. 

3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Piegādātājam ir pienākums izpildīt Līguma Darbus atbilstoši Līguma un tā pielikumu 

noteikumiem. 

3.2. Pasūtītājam ir jānorēķinās ar Piegādātāju atbilstoši Līguma noteikumiem. 

3.3. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt visus Piegādātāja rakstveida 

iesniegumus, priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi. 

3.4. Jebkurā Līguma izpildes posmā pēc Pasūtītāja pieprasījuma Piegādātājam ir 

pienākums sniegt atskaiti par Līguma Darbu izpildes gaitu atbilstoši Līgumam. 

3.5. Piegādātājs ir atbildīgs par Materiāla kvalitātes saglabāšanu līdz tā nodošanai 

Pasūtītājam. 

3.6. Piegādātājs apņemas piegādāto Materiālu Pasūtītājam nodot ar Darbu pieņemšanas 

nodošanas aktu Līgumā paredzētajā kvalitātē un termiņā.  

3.7. Piegādātājs apņemas visā Līguma darbu izpildes laikā nodrošināt pietiekamus 

finanšu, materiālos un citus resursus pilnīgai Darbu izpildei atbilstoši Līgumā un tā 

pielikumos noteiktajam. 

3.8. Piegādātājs apņemas Līguma izpildes laikā pēc iespējas nekavējoties veikt visu 

pamatoto defektu novēršanu. 

3.9. Piegādātājs apņemas izrakstīt un iesniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto 

maksājumu veikšanai. 

3.10. Piegādātājs apņemas ievērot Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus, kas attiecas uz 

Līguma Darbu izpildi, ja tie nav pretrunā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

3.11. Ja Piegādātājs Darbu izpildē pieaicina apakšuzņēmējus, Piegādātājs pats Pasūtītājam 

ir pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem. 

3.12. Ja Pasūtītājs Materiālu pieņemšanas laikā konstatē, ka Materiāls neatbilst 

specifikācijās norādītajām prasībām vai kā citādi ir nekvalitatīvs, Pasūtītājs ir tiesīgs to 

nepieņemt, sastādot defektu aktu un pieprasot piegādāt kvalitatīvu Materiālu termiņā, 

par kuru puses vienojas. 

4. PUŠU ATBILDĪBA 
4.1. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina 

otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus 

Puse būtu saņēmusi, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 

4.2. Piegādātājam ir pienākums atlīdzināt visus zaudējumus, ja tādi radušies kādai trešajai 

personai Piegādātāja tiešas vai netiešas darbības rezultātā. 

4.3. Ja Piegādātāja vainas dēļ tiek kavēts noteiktais piegādes termiņš, Piegādātājs maksās 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kavējuma summas par katru nokavēto dienu, 

bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Pasūtītājs līgumsodu ir tiesīgs 

ieturēt no izmaksājamām summām. 

4.4. Par Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Piegādātājam 

līgumsodu 0,1% apmērā no kavējuma summas par katru nokavēto dienu, bet 

kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

4.5. Līgumsoda samaksa nevienu no Pusēm neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā 

apjomā. 

4.6. Līgums var tikt izbeigts pēc Pušu rakstveida vienošanās. 

4.7. Līgums var tikt lauzts vienpusēji gadījumā, ja otra Puse nepienācīgi pilda Darbus vai 

neievēro Tehniskās specifikācijas prasības, vai kādu Līgumā noteikto saistību un pēc 

otras Puses rakstiska brīdinājuma saņemšanas nenovērš konkrēto pārkāpumu 3 (trīs) 

darba dienu laikā vai citā termiņā, par kuru Puses rakstiski vienojušās. Līguma laušanas 

gadījumā Puses 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Darbu 
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pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas veic savstarpēju norēķinu par faktiski 

izpildītajiem Darbiem un samaksātajām summām uz Līguma laušanas brīdi. 

4.8. Ja Piegādātājs bez Pasūtītāja piekrišanas atkāpjas no Līguma izpildes, tad viņš ir 

materiāli atbildīgs par visiem Pasūtītāja zaudējumiem, kas rodas Līguma neizpildes 

gadījumā. 

4.9. Ja puse sastopas ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs Līguma saistību izpildi, viņai 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā, rakstiski jāpaziņo otrai pusei par 

aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. 

5. NEPĀRVARAMA VARA 
5.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes kavēšanu, 

ja minētā izpilde vai izpildes kavēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar 

nepārvaramu varu Līguma ietvaros saprotami dabas katastrofas, karš, ilgstošas lietus 

gāzes un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmēja Līguma 

Darbu izpildi.  

5.2. Līgumslēdzējai pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties 

rakstiski jāinformē par to otra puse, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu 

apstākļu iestāšanās. 

5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas, tad 

katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski 

izpildītajiem darbiem. 

6. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 
6.1. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu 

ceļā. Jebkurš neatrisināts strīds vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā 

noteikumu pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas 

Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

7. LĪGUMA GROZĪJUMI UN PAPILDINĀJUMI 

7.1. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas Līgumā izdarīt nebūtiskus 

grozījumus. Puses var vienoties par grozījumiem Līgumā tikai ievērojot Publisko 

iepirkumu likuma 67.1pantu.  

7.2. Līguma ietvaros nav pieļaujami būtiski grozījumi atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 67.1panta trešajā daļā minētajam, izņemot tos gadījumus, kas Līgumā ir bijuši 

sākotnēji paredzēti. 

7.3. Līguma izpildes laikā atkāpes no Iepirkuma dokumentos noteiktā un/vai piedāvājumā 

norādītā ir pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru gadījumu 

atsevišķi, un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un nemaina ekonomisko 

līdzsvaru par labu Piegādātājam. 

7.4. Ja Darbu izpildē ir radušies apstākļi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt, ņemot vērā 

situāciju un Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības, bet kuru dēļ nevar izpildīt 

sākotnēji noslēgto Līgumu, un Puse savlaicīgi par šādiem apstākļiem ir ziņojusi otrai 

Pusei, abas Puses var vienoties par Līguma summas izmaiņām, vai citiem atbilstošiem 

Līguma grozījumiem, ņemot vērā konkrēto situāciju.  

7.5. Līgumā ir izdarāmi grozījumi sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos, kuri pieņemti 

pēc Līguma noslēgšanas, piemēram PVN likmes maiņa u.tml. Ja grozījumi 

normatīvajos aktos, kuri pieņemti pēc Līguma noslēgšanas, pasliktina kādas puses 

stāvokli, tad tā ir tiesīga pieprasīt Līguma laušanu. 

7.6. Ikviena izmaiņa, grozījumi, papildus vienošanās Līgumā tiek noformēta rakstiski un 

abpusēji parakstīta. Jebkuras izmaiņas, grozījumi, papildus vienošanās kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.7. Visas vienošanās, kas izriet no Līguma, izdarāmas rakstiski. 

8. CITI NOTEIKUMI 
8.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. 
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8.2. Piegādātājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kuras ir atbildīgas par Līguma 

izpildi. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi brīdinot otru Pusi. 

8.3.  Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par 

līguma izpildi: 

Piegādātāju līguma izpildē pārstāv tā 

pilnvarotā persona: 

Guntis ĶEVERIS  

Amats: Madonas pilsētas pārvaldnieks Amats:  

Tālrunis: 26325419; 64860569 Tālrunis:  

Fakss: 64860079 Fakss:  

e-pasts: guntis.keveris@madona.lv  e-pasts:  

8.4. Tos Darbu izpildes organizatoriskos jautājumus, kuri nav atrunāti Līgumā, savstarpēji 

risina iepriekšējā punktā minētās personas. 

8.5. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par 

Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un 

pārrunas, izņemot Iepirkuma dokumentos noteikto. Iepirkuma nolikumā un tā 

pielikumos noteiktās prasības ir spēkā Līguma darbības laikā arī tad, ja tie nav 

pievienoti Līgumam kā pielikums. 

8.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma 

noteikumu spēkā esamību. 

8.7. Katrai Pusei ir nekavējoties jāziņo otrai Pusei par savas adreses, tālruņa numura vai 

norēķinu rekvizītu maiņu, kā arī jāpaziņo par izmaiņām pilnvarotās personas paraksta 

tiesībās.  

8.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lappusēm 2 (divos) eksemplāros ar 

vienādu juridisko spēku, no tiem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.  

8.9. Pušu paraksti apliecina, ka tās ir pilnīgi iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā 

noteikumiem. 

9. LĪGUMA PIELIKUMI 

9.1. Pielikums Nr.1 “Iepirkuma sarakste” (uz 1 (vienas) lapas). 

9.2. Pielikums Nr.2 “Piegādātāja piedāvājums Iepirkumā” (Līgumam tiek pievienots 

atsevišķi uz 6 (sešām) lapām). 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Madonas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr. 90000054572 

Adrese:  Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV- 4801. 

AS  

Konts Nr.  

Kods  
 

Izpilddirektors 

 

 

 

 

____________________Āris Vilšķērsts 

SIA “Rufs” 

Reģistrācijas Nr. 44103027283 

Adrese: Brīvības iela 97D, Svelberģis, 

Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409; 

AS  

Konts Nr.  

Kods   
 

Amats 

 

 

 

 

_____________________ V.Uzvārds 
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