LĪGUMS Nr. 10/2016
„Pasažieru (skolēnu) pārvadājums Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
Dauderu nodaļas apmeklējumam Rīgā” (iepirkuma identifikācijas nr.LNVM/2016/1)
Iepirkuma priekšmeta pirmā un otrā daļa
Rīgā, 2016. gada 12.aprīlī
Līgums noslēgts starp:
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (Reģ. Nr.90000076673, adrese Lāčplēša iela
106/108, Rīgā, LV-1003), kuru uz Nolikuma pamata pārstāv tā direktors Arnis Radiņš,
turpmāk saukts – “Pasūtītājs”,
un SIA “MĒTRA A” (reģ.nr. 42102009812 juridiskā adrese Jāņa iela 8A - 3, Aizpute,
Aizputes novads, LV - 3456), kuru uz Statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētāja
Valda Drulle, turpmāk saukts – “Izpildītājs”,
Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā turpmāk Līguma tekstā saukti Puses.
Ņemot vērā, ka Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
iepirkumā „ Pasažieru (skolēnu) pārvadājums Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
Dauderu nodaļas apmeklējumam Rīgā”, iepirkuma identifikācijas nr.LNVM/2016/1,
iepirkuma priekšmeta I daļā Pasažieru pārvadājums J.Čakstes Liepājas pilsētas
10.vidusskolai un II daļā Pasažieru pārvadājums Virgas pamatskolai,
Puses noslēdz līgumu ar šādiem noteikumiem:
1. Līguma priekšmets
1.1.Izpildītājs saskaņā ar šī līguma noteikumiem, izmantojot savā rīcībā esošo
tehnisko aprīkojumu, transportu un personālu veic pasažieru (skolēnu)
pārvadājumus tālāk norādītajos maršrutos un apjomā (tālāk tekstā –
Pakalpojums):
Pasažieru Izbraukšanas Izbraukšanas
skaits
adrese un
laiks no
laiks
Rīgas
15.04.2016. 42
Alejas ielā 16, Plkst.22.00
Liepājā
Plkst.8.00
Datums

05.05.2016. 49

Virga, Virgas
pagasts,
Priekules
novads
Plkst.8.00

Plkst.19.00
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Maršruts
J.Čakstes Liepājas pilsētas
10.vidusskola, Liepāja, Alejas
iela 16 – Rīgas radio un
televīzijas tornis Zaķusalā Rīga, Sarkandaugavas iela 30
(Dauderi) – Vecrīga – Rīga,
Brīvības iela 75 (Dailes teātris) –
J.Čakstes Liepājas pilsētas
10.vidusskola, Liepāja, Alejas
iela 16.
Virgas pamatskola, Virga,
Virgas pagasts, Priekules novads
- Rīga, Sarkandaugavas iela 30
(Dauderi) - Rīga, Mūkusalas iela
3 (LNB) – Vecrīga – Virgas
pamatskola, Virga, Virgas
pagasts, Priekules novads

1.2. Līguma 1.1.punktā norādīto maršrutu mērķis ir Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja struktūrvienības Dauderu nodaļa un Tūrisma apskates objektu Rīgā
apmeklējums skolēniem – labāko darbu autoriem, Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja rīkotajā skolēnu pētniecisko darbu konkursā „Sasniegumi saimniecībā,
sabiedrībā, zinātnē, kultūrā un sportā manā novadā/pilsētā Latvijas Republikas
laikā (1918.- 1940.)”.
1.3.Izpildītājam pakalpojuma sniegšanai ir spēkā esoša licence sērija PS nr.00800,
derīga līdz 2017.gada 21.oktobrim.

2. Saistību izpildes kārtība
2.1.Izpildītājs veic visus līgumā noteiktos pienākumus līguma sekmīgai izpildei, kā
arī savlaicīgi sniedz Pasūtītājam pārskatus un, ja nepieciešams - ieteikumus.
2.2.Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja visu līguma izpildei nepieciešamo
informāciju.
2.3.Izpildītājs nodrošina pakalpojuma sniegšanai komfortablu tūrisma klases
autobuss atbilstošs CSDD un ES noteiktajām normām. Autobusam jābūt
aprīkotam ar (a) mīkstajiem krēsliem, kuriem ir regulējamas atzveltnes; (b)
tualeti; (c) gaisa kondicionieri; (d) žalūzijām vai aizkariem logu aptumšošanai;
(e) bagāžas nodalījumu autobusa griestu daļā; (f) attiecīgajiem tehniskajiem
zīmējumiem skolēnu pārvadāšanai.
2.4.Izpildītājs nodrošina, lai autobusā būtu pasažieru skaitam atbilstošs vietu skaits,
ievērojot, ka pasažieru skaits var palielināties par ne vairāk kā 2 (diviem)
pasažieriem.
2.5.Izpildītājam norādītajā datumā jānodrošina Pakalpojums norādītajā maršrutā.
2.6.Pakalpojuma sniegšanas laikā jānodrošina tūristu grupas (ar tūristu grupu
saprotot Līguma 1.1.punktā norādīto kopējo pasažieru skaitu – skolēnu grupa ar
skolēnu grupu pavadošajiem pieaugušajiem) uzņemšana norādītajā adresē un
izvadāšana pa norādītajiem maršrutiem un nogādāšana atpakaļ uzņemšanas
vietā. Norādītie maršruti Rīgas robežās pēc pieprasījuma var mainīties, iekļaujot
vienu līdz divus papildus objektus Rīgas robežās vai izslēdzot vienu vai divus
objektus no paredzētā maršruta.
2.7. Izpildītājam jānodrošina tūristu grupas uzņemšana pie vai netālu pie
attiecīgajiem objektiem un nogādāšana pieprasītajos apskates objektos.
2.8.Pēc tūristu grupas pieprasījuma ārpus Rīgas teritorijas Izpildītājam jānodrošina
tehniskās pieturas.
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2.9.Izpildītājs nodrošina autobusa dīkstāvi, izvietošanu autostāvvietās, nodrošina to
apmaksu.
2.10.
Izpildītājs pakalpojuma sniegšanai nodrošina nepieciešamo skaitu
autobusa vadītājus.
2.11.
Izpildītājs pakalpojuma sniegšanas laikā ir atbildīgs par Izpildītāja
sniegto pakalpojuma drošību.
2.12.
Izpildītājs pakalpojuma sniegšanas laikā ievēro ceļu satiksmes
noteikumus.
2.13.
Pēc pakalpojuma sniegšanas un pilnīgas izpildes attiecīgajā maršrutā
Puses sastāda un paraksta Darbu pieņemšanas nodošanas aktu.

3. Saistību izpildes termiņi
3.1.Izpildītājs nodrošina pakalpojuma sniegšanu Līguma 1.1.punktā norādītajos
datumos: 2016.gada 15.aprīlī un 2016.gada 05.maijā.
3.2.Precīzi izbraukšanas laiki no maršruta sākumpunkta un maršruta beigu punkta
norādīti Līguma 1.1.punktā. Par precīziem izbraukšanas laikiem no tūrisma
apskates objektiem Izpildītāja autobusa vadītājs vienojas mutiski ar tūrisma
grupas atbildīgo personu.
4. Kontaktpersonu saraksts
4.1.Pasūtītāja kontaktpersona ar līgumu saistīto jautājumu izpildē (…).
4.2.Pasūtītāja kontaktpersona vismaz divas darba dienas pirms paredzētā
pakalpojuma informē Izpildītāja kontaktpersonu par tūrisma grupas atbildīgo
personu un iesniedz šīs personas kontaktinformāciju.
4.3.Izpildītāja kontaktpersona ar līgumu saistīto jautājumu izpildē (..).

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi
5.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi:
4.1.1. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar šī līguma, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
iepirkuma „ Pasažieru (skolēnu) pārvadājums Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
Dauderu nodaļas apmeklējumam Rīgā” (iepirkuma identifikācijas nr.LNVM/2016/1)
izvirzītajām prasībām, minētajam iepirkumam iesniegto piedāvājumu un atbilstoši ar
Pasūtītāju saskaņotajiem Pakalpojuma sniegšanas termiņiem;
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4.1.2. sniegt Pakalpojumu ar pienācīgu rūpību un atbildību, un atbilstoši līgumā
norādītajam;
4.1.3. ievērot Pasūtītāja pārstāvju norādījumus;
4.1.4. nodrošināt Pakalpojuma sniegšanas drošību;
4.1.5. sniedzot Pakalpojumu, neizpaust Izpildītāja rīcībā nonākušo informāciju, ja šāda
informācija (rakstiskas, elektroniskas, mutiskas vai citas formas), ko Pasūtītājs atklājis
Izpildītājam, uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu trešajām personām;
4.1.6. nodrošināt, ka Izpildītāja darbinieki un pilnvarotās personas ievēros šo līgumu;
4.1.7. nodrošināt, ka Izpildītājam ir visas nepieciešamās atļaujas, licences vai sertifikāti
Līgumā noteiktā Pakalpojuma sniegšanai;
4.1.8. nekavējoties informēt Pasūtītāja atbildīgo personu/ pilnvaroto pārstāvi par
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai
nepieļautu Pasūtītājam zaudējumu rašanos, izpildot šo Līgumu;
4.1.9. ievērot darba drošības un darba aizsardzības, kā arī ugunsdrošības prasības;
4.1.10. atlīdzināt jebkādus zaudējumus, kas Pakalpojuma sniegšanas laikā Izpildītāja
vainas dēļ ir nodarīti Pasūtītāja mantai;
5.2. Izpildītājam ir tiesības:
4.2.1. saņemt samaksu par Pakalpojumu, ja tas ir sniegts ar pienācīgu rūpību un
atbildību, un atbilstoši Līgumā norādītajām prasībām;
4.2.2. pieprasīt no Pasūtītāja Pakalpojuma kvalitatīvai sniegšanai visu nepieciešamo
informāciju.

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
6.1. Pasūtītāja pienākumi:
5.1.1. par Pakalpojumu norēķināties saskaņā ar Līguma noteikumiem;
5.1.2. sniegt Izpildītājam Pakalpojuma sniegšanai visu nepieciešamo informāciju;
6.2. Pasūtītāja tiesības:
5.2.1. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja informāciju par Pakalpojuma sniegšanā
izmantojamā aprīkojuma tehniskā nodrošinājuma tehnisko stāvokli;
5.2.2. saņemt no Izpildītāja Pakalpojumu izpildi visaugstākajā kvalitātē un ar pienācīgu
rūpību;
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5.2.3. apturēt vai izbeigt līgumu pēc Pasūtītāja ieskatiem, ja Izpildītājs vai Izpildītāja
personāls pārkāpj šī līguma noteikumus.

7. Līguma summa un samaksas kārtība
7.1. Līguma kopējā summa ir EUR 825.60 (astoņi simti divdesmit pieci euro 60 centi)
bez PVN, PVN 21% 173.38 (viens simts septiņdesmit trīs euro 38 centi), kopā ar
PVN EUR 998.98 (deviņi simti deviņdesmit astoņi euro 98 centi).
7.2. Līguma kopējā summā ir iekļauti pilnīgi visi izdevumi, kas saistīti ar
Pakalpojuma sniegšanu (transports, degviela, transporta vadītāja izmaksas,
autostāvietu izmaksas un citas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu).
7.3. Līguma kopējā summa sastāv no
7.3.1. maksas par pakalpojuma sniegšanu iepirkuma priekšmeta pirmajā daļā - I
Pasažieru pārvadājums J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolai - EUR
395.60 apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;
7.3.2. maksas par pakalpojuma sniegšanu iepirkuma priekšmeta otrajā daļā - II
Pasažieru pārvadājums Virgas pamatskolai - EUR 430.00 apmērā,
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli .
7.4.

Līguma kopējo summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā:

7.4.1. 5 darba dienu laikā EUR 395.60 (trīs simti deviņdesmit pieci euro 60 centi) un
pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā EUR 83,08 (astoņdesmit trīs euro 08
centi), kopā ar PVN 21% apmērā EUR 478.68 (četri simti septiņdesmit astoņi
euro 68 centi), pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu un savstarpēji
parakstītu Darbu pieņemšanas nodošanas aktu, kas apstiprina Pakalpojuma
sniegšanu J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolai.
7.4.2. 5 darba dienu laikā EUR 430.00 (četri simti trīsdesmit euro 00 centi) un
pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā EUR 90,30 (deviņdesmit euro 30
centi), kopā ar PVN 21% apmērā EUR 520.30 (pieci simti divdesmit euro 30
centi), pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu un savstarpēji parakstītu
Darbu pieņemšanas nodošanas aktu, kas apstiprina Pakalpojuma sniegšanu
Virgas pamatskolai .
7.5.

Norēķini tiek veikti bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto
norēķinu kontu kredītiestādē.
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8. Pušu atbildība
8.1.Puses neatbild par savu pienākumu neizpildi, ja tam par pamatu ir bijusi
nepārvarama vara.
8.2.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.
8.3.Ja nepārvaramas varas dēļ Puses Līguma pienākumu izpilde tiek apdraudēta,
Puse par to 24 (divdesmit četru) stundu laikā ziņo otrai Pusei, pieņemot sakaru
pieejamību.
8.4.Puses ir atbildīgas viena otrai par Līguma pienākumu neizpildi vai nepienācīgu
izpildi, un tās apņemas atlīdzināt viena otrai visus šajā sakarā radušos
zaudējumus, izņemot nepārvaramas varas gadījumos.
8.5.Ja Izpildītājs nenodrošina Pakalpojuma izpildi noteiktajā termiņā, Izpildītājs
pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 350,00 EUR apmērā.
Izpildītājs ir atbrīvots no līgumsoda samaksas, ja kavējums ir izraisīts no
Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
8.6.Ja Pasūtītājs kavē maksājumu termiņu ilgāk par 10 (desmit) darba dienām, tad
Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.05% (nulle, komats,
piecu procentu) apmērā no attiecīgās laikā nesamaksātās summas par katru
nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10 % no laikā nesamaksātās summas.

9. Līguma termiņš
9.1.Līgums stājas spēkā pēc līguma savstarpējas parakstīšanas un ir spēkā līdz
pilnīgai saistību izpildei, taču ne ilgāk par 2016.gada 5.maiju (ieskaitot).
9.2.Līguma notecējuma termiņš neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kas no tā
izriet.

10. Kvalitāte un garantija
10.1.
Izpildītājs garantē kvalitatīvu Pakalpojumu izpildi un apņemas sniegt
Pakalpojumus ar pienācīgu rūpību un atbildību.
10.2.
Izpildītājs garantē Līguma veikšanai nepieciešamā tehniskā
nodrošinājuma kvalitāti. Gadījumā, ja Izpildītāja tehniskais nodrošinājums
(piemēram, autobuss) nav lietošanai derīgs, Izpildītājs nekavējoties to aizstāj ar
citu līdzvērtīgu tehnisko nodrošinājumu.
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11. Līguma grozīšanas, izbeigšanas un strīdu izskatīšanas kārtība
11.1.
Līgumu var papildināt vai grozīt ar Pušu rakstveida vienošanos, saskaņā
ar Publiskā iepirkumu likuma 67.1 pantā noteikto. Jebkuras izmaiņas Līguma
noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstveidā un ir abu
Pušu parakstītas. Šādi Līguma grozījumi pievienojami Līgumam kā pielikumi
un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.2.
Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju
pārrunu ceļā. Ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nevar vienoties, strīdus risina
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā.
11.3.
Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Pusēm par to savstarpēji vienojoties
vai līgumā noteiktajos gadījumos.
11.4.
Gadījuma, ja Izpildītājs vai Izpildītāja personāls pārkāpj šī līguma
noteikumus Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, nosūtot
rakstveida paziņojumu par līguma izbeigšanu Izpildītājam. Līgums uzskatāms
par izbeigtu no paziņojuma nosūtīšanas dienas. Šādā gadījumā Pasūtītājs veic
norēķinu ar Izpildītāju proporcionāli jau sniegtajiem pakalpojumiem.
11.5. Ja Nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par divām kalendārajām
nedēļām, jebkurai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā
informējot otru Pusi.
12. Nobeiguma noteikumi
12.1. Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt vienai otru par
izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu,
adrešu un kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu, kā arī par izmaiņām attiecībā uz
Līgumā noteiktajiem Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem. Ja kāda Puse nav
sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas
šajā sakarā būtu radušies otrai Pusei.
12.2.
Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12.3.
Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī trešajām personām, kuras ir Pušu
tiesību un saistību pārņēmējas.
12.4.
Līgums ir sastādīts uz 8 (astoņām) lapaspusēm un parakstīts divos
oriģināleksemplāros – pa vienam eksemplāra katrai Pusei. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Pasūtītājs:
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Izpildītājs:

Reģ. Nr. LV 90000076673

Reģ.nr.: 42102009812

SIA “MĒTRA A”
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Lāčplēša iela 106/108, Rīga, LV – 1003,
Latvija
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV35TREL7220220000000

Kontaktpersona
(…)
Personiskais paraksts
_______________________________
/A.Radiņš/
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
direktors

Juridiskā adrese: Jāņa iela 8A – 3, Aizpute,
Aizputes nov., LV – 3456
Pasta adrese: Jāņa iela 8A – 3, Aizpute,
Aizputes nov., LV – 3456
Banka: AS SEB banka
Konta numurs:
LV34UNLA0012006468036
Kontaktpersona
(…)
Personiskais paraksts
___________________________________
/ V.Drulle/
SIA “MĒTRA A”
valdes priekšsēdētāja
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