LĪGUMS PAR AUTOTRANSPORTA NODROŠINĀŠANU
Nr. JUR 2019-04/277
Ādažu novadā

2019.gada 5.aprīlī

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata
pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un
SIA „Sabiedriskais autobuss” (turpmāk – Pārvadātājs), tās pilnvarotās personas Jekaterinas
Dubrovskas personā, kura darbojas uz pilnvaras Nr.SA-P/010419-10 pamata, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti „Puses”, un katra atsevišķi „Puse”,
saskaņā ar Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Transporta pakalpojumi Ādažu Mākslas un mūzikas skolai” (id.
Nr. ĀND 2019/51) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2019.gada 26.marta sēdes lēmumu (protokols
Nr.05-30-2019/51-1), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.

Pasūtītājs uzdod un Pārvadātājs apņemas sniegt pasažieru pārvadājuma pakalpojumus ar
autobusu (turpmāk – transportlīdzeklis) ar diviem transportlīdzekļa vadītājiem maršrutā
Ādaži-Hamburga-Ādaži, nodrošinot Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu
nokļūšanu dalībai koncertdarbībā un meistarklasē (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar
Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Līguma noteikumiem un Pakalpojumu reglamentējošo
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1.

Kopējā Līguma summa (turpmāk – līgumcena) ir 4595,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti
deviņdesmit pieci euro un 0 centi). Pakalpojums netiek aplikts ar PVN.

2.2.

Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi (t.sk. degviela, darba
alga transportlīdzekļa vadītājiem, pasažieru gaidīšanas laiks, transportlīdzekļa uzturēšana un
visi citi attiecināmie izdevumi).

2.3.

Pakalpojumu uzskata par pilnībā izpildītu tikai tad, kad Puses par to ir parakstījušas
Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktu.

2.4.

Pasūtītājs veic avansa maksājumu 919,00 EUR (deviņi simti deviņpadsmit euro un 0 centi)
apmērā bez PVN uz Pārvadātāja norādīto bankas norēķinu kontu pēc Pārvadātāja rēķina
saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 25.08.2019. Atsauce uz Līgumu izrakstītajā rēķinā ir obligāta.

2.5.

Pasūtītājs veic atlikušo samaksu 3676,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro 0 centi) apmērā bez
PVN pēc Pakalpojuma izpildes, 10 (desmit) dienu laikā no nodošanas-pieņemšanas akta
abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, pārskaitot to uz Pārvadātāja norādīto bankas
norēķinu kontu. Atsauce uz Līgumu izrakstītajā rēķinā ir obligāta.

2.6.

Ja Pasūtītājs ir izpildījis 2.4.punktu un Pakalpojuma atteikšanas gadījumā ievērojis 7.3.punkta
nosacījumus, Pārvadātājs apņemas avansa maksājumu atmaksāt Pasūtītājam 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par atteikšanos no Pakalpojuma.

2.7.

Ja Pasūtītājs ir izpildījis 2.4.punktu, bet Pakalpojuma atteikšanas gadījumā neievēro 7.3.punkta
nosacījumus, tad Pārvadātājs var paturēt Pasūtītāja samaksāto avansa maksājumu pilnā apmērā.
3. LĪGUMA TERMIŅŠ

3.1.

Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3.2.

Pakalpojuma sniegšanas laiks ir no 2019.gada 26.septembra līdz 3.oktobrim.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1.

Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
4.1.1. ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pirms Pakalpojuma uzsākšanas nodrošināt
Pārvadātāju ar Pakalpojuma veikšanai visu nepieciešamo informāciju, kas ir atkarīga no
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4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.
4.2.

Pasūtītāja, t.i. iekāpšanas un izkāpšanas vietas, laiks, braukšanas maršruts un
paredzamais gaidīšanas laiks;
apmaksāt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;
neapmaksāt 2.5.punktā minēto rēķinu, ja Pakalpojums nav veikts pilnā apmērā un
pasažieri nav nokļuvuši galamērķī;
nodrošināt, ka Pasūtītāja pārstāvis un pasažieri ievēro un pilda transportlīdzekļa vadītāja
norādījumus Pakalpojuma izpildes laikā, ja tas saistīts ar ceļu satiksmes un pasažieru
drošību;
nepārvadāt viegli uzliesmojošas, sprāgstošas, indīgas, kodīgas, narkotiskas un
smakojošas vielas, kā arī priekšmetus, kas var piesārņot transportlīdzekli un bojāt tā
aprīkojumu vai inventāru;
segt zaudējumus, kas ir radušies Pasūtītāja pasažieru darbības vai bezdarbības rezultātā.

Pārvadātāja tiesības un pienākumi:
4.2.1. veikt Pakalpojumu kvalitatīvi un savlaicīgi, saskaņā ar tā veikšanu reglamentējošajiem
normatīvajiem aktiem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem;
4.2.2. savlaicīgi piegādāt transportlīdzekli pasažieru iekāpšanas vietā un izbraukt paredzētājā
laikā;
4.2.3. nodrošināt labā tehniskajā stāvoklī esošo transportlīdzekli, visu salona iekārtu un
aparatūras darbību atbilstoši kvalitātes prasībām un normatīvajos aktos noteiktos
nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma veikšanai;
4.2.4. nodrošināt, ka transportlīdzekļa vadītājiem ir pasažieru pārvadāšanai atbilstoša
normatīvajos aktos noteiktā kvalifikācija, transportlīdzekļa vadītāji pārzin brauciena
maršrutu un brīvi pārvalda latviešu valodu;
4.2.5. atbildēt par transportlīdzekļa vadītāju Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu un
pārkāpumu gadījumā apmaksāt sodu;
4.2.6. transportlīdzekļa bojājuma gadījumā, kas nav radies Pasūtītāja vainas dēļ, segt visus ar
šo negadījumu saistītos zaudējumus, kā arī nodrošināt līdzvērtīgu transportlīdzekli
nepieciešamības gadījumā;
4.2.7. nodrošināt transportlīdzekli ar degvielu, kā arī apmaksāt izdevumus par
transportlīdzekļa apdrošināšanu, ceļu nodokļiem, u.c. saistītajiem izdevumiem;
4.2.8. vienpusēji nemainīt ar Pasūtītāju saskaņoto pārvietošanās maršrutu, kā arī neatteikt
braucienu kādā no saskaņotajiem maršruta posmiem, izņemot, ja aizliegums izriet no
Ceļu satiksmes noteikumiem;
4.2.9. iepazīstināt pasažierus ar kārtības noteikumiem transportlīdzeklī un aizrādīt pasažieriem
vai Pasūtītāja pārstāvim par to neievērošanu;
4.2.10. atbildēt par pasažieru drošību, dzīvību un veselību, un to mantu drošību brauciena laikā
saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
4.2.11. nodrošināt, ka transportlīdzeklī ir iespēja pārvadāt pasažieru personīgās mantas, svētku
tērpus, instrumentus, u.tml. Transportlīdzeklim ir mantu novietošanai izmantojami
bagāžas nodalījumi. Ja bagāžas nodalījums nav izmantojams vai tā nav, tad vienoties ar
Pasūtītāju par sēdvietu skaitu, ko var aizņemt minētās mantas, nepalielinot līgumcenu;
4.2.12. nodrošināt, ka transportlīdzeklis ir komfortabls, ar klimata kontroli vai kondicionēšanas
sistēmu, kas nodrošina vienmērīgu temperatūru +20º C visā transportā, pasažieru krēsli
ir mīksti, ar galvas paliktņiem, trokšņa līmenis nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto
pieļaujamo normu;
4.2.13. segt zaudējumus, kas ir radušies Pārvadātāja darbības vai bezdarbības rezultātā.
5. PUŠU ATBILDĪBA

5.1.

Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei
radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu pretenzijām, netiek
atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei
izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

5.2.

Ja Pasūtītājs neveic atlikušo samaksu par Pakalpojumu pēc tā izpildes 2.5.punktā noteiktajā
termiņā, tad Pārvadātājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,2 % apmērā no laikā nesamaksātās
summas par katru nokavēto maksājuma dienu, izņemot, ja samaksas nokavējums iestājies no
Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ.
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5.3.

Ja Pārvadātājs rupji ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt
un Pārvadātājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 50,00 EUR par katru konstatētu
gadījumu, kas norādīts Pušu parakstītā nodošanas–pieņemšanas aktā.

5.4.

Ja Pārvadātājs savas vainas dēļ atsakās sniegt Pakalpojumu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu
500,00 EUR.

5.5.

Kopējais līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 10 % (desmit procenti) no līgumcenas. Līgumsodu
nepiemēro, ja Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otras Puses vainas dēļ
vai Līgumā paredzētajos gadījumos. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto
saistību pilnīgas izpildes.
6. NEPĀRVARAMA VARA

6.1.

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma
noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi:
stihiskas nelaimes, avārijas, 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 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 Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes.

6.3.

Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts
atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.
7. LĪGUMA GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA

7.1.

Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras
Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

7.2.

Gadījumā, ja Pasūtītājs neizpilda 2.4.punktu, Pārvadātājam ir tiesības atcelt Pakalpojuma
rezervāciju un vienpusēji izbeigt Līgumu, elektroniski par to paziņojot Pasūtītāja
kontaktpersonai.

7.3.

Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu un atteikties no Pakalpojuma ne vēlāk kā 14
(četrpadsmit) dienas pirms 3.2.punktā minētā termiņa, telefoniski vai elektroniski paziņojot to
Pārvadātāja kontaktpersonai.
8. CITI NOTEIKUMI

8.1.

Visus strīdus un domstarpības, kuras varētu rasties sakarā ar Līgumu, Puses risina sarunu ceļā,
bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas
skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izšķirts tiesā.

8.2.

Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi,
veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Pakalpojuma pieņemšanas–
nodošanas aktus, ir Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktore Kristīne Savicka (t.
26892523, e-pasts kristine.savicka@adazi.lv). Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas
noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada
pašvaldībā” 98.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību
nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par
līgumsummas, cenas vai citu nosacījumu izmaiņām, ja vien tās nav atrunātas Līgumā.

8.3.

Pārvadātāja atbildīgā
jekaterina@btour.lv.

8.4.

Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā
esamību. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

8.5.

Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, no tiem viens
glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Pārvadātāja.

persona

ir

Jekaterina
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Dubrovska,

t.

27722904,

e-pasts

8.6.

Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, ir pievienoti šādi pielikumi:
8.6.1. Tehniskā specifikācija, uz 1 lp.;
8.6.2. Pārvadātāja piedāvājums, uz 1 lp.;
8.6.3. Pilnvara, uz 1 lp.
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI:

Pasūtītājs: Ādažu novada dome
Reģ. Nr.90000048472
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
n/k: LV43TREL9802419010000

Pārvadātājs: SIA „Sabiedriskais autobuss”
Reģ. Nr. 48503004916
Adrese: Viskaļu iela 13, Rīga, LV-1026
Banka: A/S Luminor Bank
Kods: NDEALV2X
n/k: LV44NDEA0000085126572

Izpilddirektors G.Porietis
2019.gada 5. aprīlī

Pilnvarotā persona J.Dubrovska
2019.gada ___.aprīlī
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