LĪGUMS IEP/LRAS-2018/5
Grobiņas pagasts, Grobiņas novads

2018.gada 6.aprīlī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Liepājas RAS”, reģistrācijas Nr. 42103023090, tās valdes
locekļa Normunda Niedola personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk šā līguma tekstā saukts
Pasūtītājs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TK Serviss", reģistrācijas Nr. 40103377454, tās valdes
locekļa Ērika Bondara personā, kurš rīkojas uz Statūta pamata, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs,
no otras puses,
abi kopā - Puses un katrs atsevišķi - Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklāta konkursa
“Gāzes iegūšanas un elektroenerģijas ražošanas kompleksa servisa apkalpošana”, identifikācijas
numurs LRAS 2018/5 (turpmāk tekstā saukts Konkurss) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu,
noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā saukts arī Līgums):
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Gāzes iegūšanas un elektroenerģijas ražošanas komplekss - poligona gāzes pārstrādes bloks, kas
sastāv no divām koģenerācijas iekārtām TEDOM QUANTO D550 SP un vienas LNV Energy
gāzes sūkņu un dedzinātavas stacijas saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju, turpmāk tekstā
– Komplekss.
1.2. Koģenerācijas iekārta – poligona gāzi un dabasgāzi patērējošā iekārta ar nominālo elektrisko
jaudu 584 kW, kas ražo siltumu un elektroenerģiju vienlaicīgi, turpmāk tekstā – KI.
1.3. Gāzes sūkņu un dedzinātavas stacija – iekārtu bloks, kas sastāv no Robox (Robuschi) RBS sērijas
gāzes sūkņa, gāzes sadedzināšanas lāpas Hofgas Efficiency 500, sūknēšanas un dedzinātavas
stacijas vadības un kontroles bloka.
1.4. Servisa apkalpošana - darbu apjoms, kas saskaņā ar Konkursa tehnisko specifikāciju ir jāveic
Izpildītājam.
1.5. Neplānotā servisa apkalpošana - avārijas dienesta nodrošināšana, ar ierašanos objektā 24
(divdesmit četru) stundu laikā darba dienās un 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā brīvdienās, pēc
Pasūtītāja pieprasījuma.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Izpildītājs apņemas veikt gāzes iegūšanas un elektroenerģijas ražošanas kompleksa servisa
apkalpošanu saskaņā ar šo Līgumu, atbilstoši Konkursa Tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.1),
izgatavotāja/ rūpnīcas instrukcijām un Pasūtītāja norādījumiem, un apņemas nodrošināt Kompleksa
tehnisko stāvokli un drošu darbību atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.
3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā 48 (četrdesmit astoņus) mēnešus vai līdz brīdim,
kad kopējā līgumsumma sasniedz EUR 143’999,00 (viens simts četrdesmit trīs tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN.
4. LĪGUMA IZPILDES VIETA
Līguma izpildes vieta ir sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligons “Ķīvītes”, Grobiņas
pagastā, Grobiņas novadā, LV – 3430.
5. LĪGUMSLĒDZĒJU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. Izpildītāja pienākumi:
5.1.1. Veikt Kompleksa servisa apkalpošanas darbus saskaņā ar Konkursa tehniskās specifikācijas,
iekārtu ražotāju (Deutz, Tedom un LNV Energy) un Pasūtītāja norādījumiem.
5.1.2. Veikt neplānotu servisa apkalpošanu pēc Pasūtītāja izsaukuma.
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5.1.3. Izpildītājam ir tiesības veikt izmaiņas plānoto servisa apkalpošanas darbu grafikā, ja tam ir
objektīvs un pierādāms pamatojums (piem. eļļas analīžu rezultāti, jauni apkopju materiāli), rakstiski
saskaņojot to ar Pasūtītāju.
5.1.4. Servisa apkalpošanas darbu apjoms veicams saskaņā ar Konkursa tehnisko specifikāciju un
Pasūtītāja norādījumiem.
5.1.5. Nodrošināt servisa apkalpošanas darbiem nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, nepieciešamos
materiālus un rezerves daļas saskaņā ar Konkursa tehnisko specifikāciju.
5.1.6. Nodrošināt avārijas dienesta pakalpojumus 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī Līguma
darbības periodā. Avārijas gadījumā Izpildītājs nodrošina speciālista ierašanos 24 (divdesmit četru)
stundu laikā darba dienās un 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā brīvdienās vai svētku dienās no brīža,
kad saņemts Pasūtītāja telefonisks vai citādā veidā saņemts izsaukums (e-pasts, fakss). Izpildītājs,
nepieciešamības gadījumā sniedz bezmaksas telefoniskas konsultācijas.
5.1.7. Rakstiski 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc fakta konstatēšanas ziņot Pasūtītājam par
iekārtas darbības parametru vai ekspluatācijas režīma neatbilstību tehniskajām prasībām.
5.1.8. Izpildot darbus, ievērot visus spēkā esošos Latvijas Republikas likumus un normatīvus, tehnisko
noteikumu prasības, drošības tehnikas, ugunsdrošības noteikumu prasības.
5.1.9. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski sniegt informāciju par Kompleksa tehnisko stāvokli, par
servisa apkalpošanas darbu izpildi un apstākļiem, kas traucē darbu izpildi.
5.1.10. Izdarīt nepieciešamos ierakstus iekārtu pasē un iekārtu apskates žurnālā.
5.1.11. Izpildītājs neatbild par tīkla operatora izraisītas elektropadeves pārtraukšanas radīto iekārtu
dīkstāvi.
5.1.12. Gāzes sūkņu un dedzinātavas staciju apkopi un remontu plānot laikā, kad tiek veikta KI
apkope vai remonts, un kad Komplekss ir apturēts.
5.1.13. Nodrošināt Pasūtītāja personāla apmācību darbam ar iekārtu, ja tas ir nepieciešams kvalitatīvai
un ekonomiskai iekārtas ekspluatācijai.
5.1.14. Segt visus ar pakalpojuma sniegšanu saistītos darbus, kas ir iekļauti Kompleksa servisa
apkalpošanas pakalpojuma cenā, tajā skaitā darbaspēka izmaksas un ar to saistītās izmaksas
(nokļūšana uz un no pakalpojuma sniegšanas vietas, apmešanās u.c.) saskaņā ar Izpildītāja iesniegto
finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2).
5.1.15. Par katru servisa apkalpošanu un neplānotajiem izsaukumiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam
darbu izpildes aktu, kurā uzskaitīti visi paveiktie darbi, nomainītās rezerves daļas un izmantotie
materiāli (pielikums Nr. 3).
5.2. Pasūtītāja pienākumi:
5.2.1. Veikt Kompleksa ekspluatāciju saskaņā ar iekārtu ekspluatācijas instrukcijām.
5.2.2. Veikt kompleksa ikdienas apkopes darbus, tajā skaitā sveču un svečvadu nomaiņu, vārstu
regulēšanu, gaisa un eļļas filtru, eļļas nomaiņu, ik pēc 600 (sešsimts) motorstundām , izņemot servisa
apkalpošanas darbus, kas veicami ik pēc 3000 (trīs tūkstoši) motorstundām saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju.
5.2.3.Veikt Kompleksa darbības uzraudzību, izdarot ierakstus iekārtu darba žurnālā par darbību,
nostrādātajām motorstundām, galvenajiem parametriem. 100 (viens simts) motorstundas pirms
kārtējās servisa apkalpošanas paziņot par to Izpildītājam.
5.2.4. Nodrošināt Izpildītāja personālam netraucētu piekļūšanu iekārtām.
5.2.5. Nodrošināt Kompleksa sanitāri higiēnisko normu, ugunsdrošības un tehniskā stāvokļa atbilstību
ražošanas procesam.
5.2.6. Savlaicīgi veikt Līgumā paredzētos maksājumus.
6. NORĒĶINU KĀRTĪBA
6.1. Katra mēneša pēdējā dienā Pasūtītājs uzņem KI nostrādāto motorstundu skaitu, kas tiek
pielīdzināts visa Kompleksa nostrādāto motorstundu skaitam, sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī
nostrādāto motorstundu daudzumu un pa e-pastu vai faksu nosūta Izpildītājam.
6.2. Izpildītājs uz Pasūtītāja nosūtītā paziņojuma pamata veic aprēķinu, rēķinot 5,80 EUR (pieci eiro
un 80 centi), (bez PVN) par katru KI nostrādāto motorstundu, sastāda atbilstošu divpusēju aktu, kurā
iekļauj informāciju par periodā paveiktajiem darbiem saskaņā ar līguma 5.1.15. punktu, ja šis
dokuments nav sastādīts jau iepriekš. Izpildītājs izraksta rēķinu un nosūta to Pasūtītājam, kurš rēķinu
apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā.

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu, ja Izpildītājs nav iesniedzis visus darbu izpildes aktus par
iepriekšējo mēnesi saskaņā ar Līguma 5.1.15. punktu.
6.4. Ja Pasūtītājs nepamatoti neapmaksā rēķinus Līgumā noteiktajā termiņā, viņš maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā parāda summa.
6.5. Ja Izpildītājs nav ievērojis 5.1.6. vai 5.1.7.apakšpunktā minētos termiņus vai Komplekss atradies
dīkstāvē Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par katru nokavēto vai
dīkstāves stundu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no iepriekšējā mēneša rēķina summas,
bet ne vairāk kā rēķina summa.
6.6. Izmaksas, kas radušās novēršot bojājumus, kuru cēlonis ir Pasūtītāja vai trešās personas nepareiza
iekārtu lietošana, ir apmaksājamas papildus Līguma summai, saskaņā ar pušu atsevišķu rakstisku
vienošanos.
7. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA
7.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Konkursa piedāvājumā norādītā
Izpildītāja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, un iesaistīt papildu personālu un apakšuzņēmējus
Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēju viedokli par nomaiņas iemesliem.
7.2. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
7.3. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā
un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos
gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkumā personālam izvirzītajām
prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts,
nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
7.4. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem
nosacījumiem:
7.4.1. piedāvātais Izpildītāja personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos
apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
7.4.2. tiek nomainīts Izpildītāja personāls vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs
balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma
dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Izpildītāja personālam vai apakšuzņēmējam
nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Konkursā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu
atbilstību Konkursā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta
pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai Konkursa
dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
7.4.3. apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās
Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši
Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos) minētajiem
pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
7.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji
būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas
izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši
Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta
noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad
lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
7.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai
jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma sadaļas noteikumiem.
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Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja
rakstiskas piekrišanas.
7.9. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju vai iesaistīto
personālu gadījumā, ja apakšuzņēmējs vai iesaistītais personāls savus pienākumus veic
nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt
Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
7.10. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 7.sadaļā noteikto Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņas
kārtību, Pasūtītājs var apturēt Līguma izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un
Līguma 3.3.punktā noteiktais Līguma izpildes termiņš netiek pagarināts.
7.11. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies
Izpildītāja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.
7.8.

8. IZPILDĪTĀJA GARANTIJAS
8.1. Izpildītājs garantē savu veikto darbu kvalitāti 12 (divpadsmit) mēnešus pēc darbu izpildes, kas
pieņemti ar darbu izpildes aktu.
8.2. Nomainītajām detaļām un mezgliem tiek nodrošināts izgatavotāja vai piegādātāja garantijas laiks,
kas nav mazāks kā 6 (sešiem) mēnešiem no darbu izpildes akta parakstīšanas brīža.
8.3. Izpildītājs garantē, ka ir saņēmis visas nepieciešamās speciālās atļaujas, licences vai sertifikātus
šajā Līgumā noteikto darbu veikšanai.
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies
nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru
agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus
un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav
izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav
paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas
nodrošināties, noslēdzot Līgumu.
9.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu
pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt
rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums
attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda
paredzamais termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
9.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu
izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto
apstākļu beigšanos.
9.4. Nepārvaramas varas apstākļu pārtraukumu neieskaita noteiktajā Darba izpildes termiņā,
proporcionāli pagarinot Darba izpildes termiņu.
10. CITI NOTEIKUMI
10.2. Strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpēji vienojoties, bet nepieciešamības gadījumā saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10.3. Visi grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā ir spēkā tikai tad, ka tie noformēti rakstiski un tos
parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji.
10.4. Līgums var tikt grozīts vai papildināts Pusēm savstarpēji vienojoties, ja tiek mainīta Latvijas
Republikas likumdošana vai normatīvie akti, kas ietekmē šī Līguma noteikumus vai darbību.
10.5. Līgumattiecības par pabeigtām atzīstamas pēc tam, kad līgumslēdzējas Puses ir izpildījušas
savstarpējās saistības un starp tām pilnībā nokārtoti norēķini.
10.6. Līgums var tikt grozīts vai izbeigts pēc abu pušu vienošanās vai vienpusēji, ja otra puse
pārkāpusi līgumsaistības, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski informējot otru pusi.
10.7. Termini, kas lietoti Līgumā atbilst to jēgai un formulējamam, kādā tie ir lietoti iepirkuma
procedūras dokumentācijā. Iepirkuma procedūras dokumentācijā izskaidrotie termini Līguma tekstā
lietoti to aprakstītajā nozīmē, ja vien no konteksta nav iespējams saprast citu termina nozīmi. Līguma
izpildes gaitā Pusēm ir saistoši iepirkuma procedūras dokumentācijā paredzētie noteikumi.
10.8. Līgums sagatavots uz 5 (piecām) lapām un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam katrai pusei.

10.9. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi (Tehniskā specifikācija un Finanšu piedāvājums), kas ir šī Līguma
neatņemamas sastāvdaļas.
10.10. Kontaktpersonas
Izpildītājam:
Vārds, uzvārds:
XXXXX
Pasta adrese:
Kaivas iela 50/3-11b, Rīga, LV-1021
Mob. tālr.:
+371 XXXXX
E-pasts:
XXXXX
Fakss:
Pasūtītājam:
Vārds, uzvārds:
Pasta adrese:
Mob. tālr.:
E-pasts:
Fakss:

XXXXX
Ķīvītes, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads., LV-3430
+371 XXXXX
XXXXX vai XXXXX
+371 XXXXX

10. PUŠU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS
SIA “Liepājas RAS”
Reģ.nr. 42103023090
“Ķīvītes”, Grobiņas pagsts,
Grobiņas novads, LV-3430
AS Swedbank, HABALV22
LVXXXXXXXXXXXXXX

____________________________
Valdes loceklis
Normunds Niedols

IZPILDĪTĀJS
SIA "TK Serviss"
Reģ. nr. 40103377454
Kaivas iela 50/3-11b
Rīga, LV-1021
AS Swedbank HABALV22
LVXXXXXXXXXXXXXX

____________________________
Valdes loceklis
Ēriks Bondars
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