LĪGUMS Nr. LOC 2015/15/1
Liepājā

2015.gada 25.novembrī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.
42103030247 (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētāja Gata GRIEZĪŠA personā, kurš rīkojas
uz sabiedrības statūtu pamata, no vienas puses un
SIA “Tīrības centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 42103036752 (turpmāk tekstā – Izpildītājs), tās valdes
locekļa Armanda MIHELSONA personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses,
pamatojoties uz atklāta konkursa „Par telpu uzkopšanu” (identifikācijas Nr. LOC 2015/15) rezultātiem
(Iepirkuma daļā Nr.1/Iepirkuma daļā Nr.2), turpmāk tekstā – Līgums:
1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Līguma priekšmets ir SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” piederošo ēku Brīvības ielā 39,
Liepāja/Brīvības ielā 3/7, Liepājā telpu ikdienas uzkopšana (turpmāk tekstā - Pakalpojumi).
1.2. Pakalpojumu apjoms, veidi un izmaksas noteiktas Līguma pielikumā Nr.1, kas ir neatņemama Līguma
sastāvdaļa.
1.3. Pasūtītājs un Izpildītājs var vienoties par citu ar telpu uzkopšanu saistītu pakalpojumu sniegšanu, kā arī
telpu uzkopšanas papildu pakalpojumiem un to apmaksu, par to noslēdzot atsevišķu vienošanos.
2.
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS KARTĪBA
2.1. Izpildītājs veic telpu ikdienas uzkopšanas darbus PASŪTĪTĀJA ēkās Brīvības iela 39,
Liepājā/Brīvības ielā 3/7, Liepājā atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, nodrošina nepieciešamā skaita
darbinieku pastāvīgu klātbūtni visu Liepājas Olimpiskā centra/LOC Ledus halles darba laiku, kuri
atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem veic telpu uzkopšanas darbus, nodrošinot kvalitatīvu telpu
uzkopšanas pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam.
2.2. Pirms šajā līgumā paredzēto darbu uzsākšanas Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvji apseko uzkopjamās
telpas un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, kurā fiksē visus pamanītos uzkopjamo virsmu
defektus. Nodošanas – pieņemšanas aktu sagatavo divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei.
2.3. Izpildītājs un Pasūtītājs katru mēnesi saskaņo telpu uzkopšanas grafiku par nākamo mēnesi.
2.4. Izpildītājs nodrošina šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu ar saviem darbiniekiem, uzkopšanas
tehniku, inventāru, iekārtām un materiāliem. Izpildītājs izmanto tikai kvalificētus un atbilstoši
apmācītus darbiniekus, kuri ir instruēti par darba drošību.
2.5. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar bezmaksas elektroenerģiju, aukstu un siltu ūdeni, un piemērotām
telpām, uzkopšanas materiālu, inventāra, uzkopšanas tehnikas un iekārtu uzglabāšanai un Izpildītāja
darbinieku pārģērbšanās vajadzībām.
3.
SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Par saņemtajiem pakalpojumiem Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju pēc Līguma pielikumā Nr.1
minētajiem izcenojumiem.
3.2. Izpildītājs veic faktiski sniegto pakalpojumu uzskaiti, katra mēneša beigās to saskaņojot ar Pasūtītāju.
3.3. Samaksa par Izpildītāja sniegtajiem Līguma pielikumā Nr.1 minētajiem pakalpojumiem katra
kalendārā mēneša laikā tiek izdarīta par iepriekšējā mēnesī faktiski saņemtajiem pakalpojumiem.
Samaksa tiek veikta 30 (desmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
3.4. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē.
3.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis apmaksu uz Izpildītāja norādīto kontu
kredītiestādē.
3.6. Pasūtītājs un Izpildītājs ne biežāk kā reizi 12 (divpadsmit) mēnešos var pārskatīt nolīgtās vienību cenas
un gadījumā, ja vidējās tirgus cenas ir izmainījušās, pamatojoties uz Centrālās Statistikas pārvaldes
datiem par izmaksu izmaiņām, Puses var vienoties par nolīgto cenu izmaiņām.
4.
LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā izpildījušas
savas saistības.
4.2. Pakalpojumu sniegšanas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no 2015.gada 1.decembra.
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4.3. Ja kāda no Pusēm vēlas pārtraukt šo Līgumu, tad otro Pusi par to ir jābrīdina rakstiski vismaz 50
(piecdesmit) dienas iepriekš.
4.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, rakstveidā ne vēlāk kā 10 (desmit)
dienas iepriekš par to brīdinot Izpildītāju, neatlīdzinot Izpildītājam radušos zaudējumus, ja Izpildītājs
vairākkārt (vismaz 3 (trīs) reizes) nav sniedzis pakalpojumu vai sniedzis to zemā kvalitātē un par to ir
sastādīts akts. Pasūtītājs šādā gadījumā samaksā Izpildītājam par faktiski saņemto pakalpojumu
apjomu.
4.5. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, rakstveidā ne vēlāk kā 10 (desmit)
dienas iepriekš par to brīdinot Pasūtītāju, ja:
4.5.1. Pasūtītājs kavē apmaksas termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
4.5.2. Pasūtītājs kavē veikt darba izpildi ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām.
4.6. Līguma izbeigšanas gadījumā, par sniegtajiem pakalpojumiem tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas
akts, saskaņā ar kuru Puses veic savstarpējo norēķinu.
5.
PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Izpildītājs apņemas:
5.1.1. veikt telpu uzkopšanu saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem – noteiktajā termiņā, apjomā un
atbilstošā kvalitātē;
5.1.2. veikt telpu uzkopšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošināt darba drošības un
ugunsdrošības noteikumu ievērošanu;
5.1.3. darbu veikšanā izmantot kvalitatīvus un sertificētus mazgājamos un dezinfekcijas līdzekļus
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nodrošināt higiēnas prasību ievērošanu, jebkuras virsmas un
seguma ilglaicīgas kalpošanu;
5.1.4. segt zaudējumus, kuri nodarīti Pasūtītājam un/ vai trešajām personām sakarā ar šī līguma
noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.
5.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā sniegtu Pakalpojumu šajā līgumā noteiktajos
termiņos un kārtībā.
5.3. Gadījumos, ja ir nepieciešama telpu uzkopšana ārpus kārtas, darbu izpildes nosacījumus Puses saskaņo
vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš.
5.4. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai
nepieciešamo informāciju. Izpildītājam ir pienākums šo informāciju Pasūtītājam nekavējoties sniegt.
5.5. Puses apņemas nodrošināt konfidencialitāti un neizpaust informāciju, kas viņām kļuvusi zināma,
izpildot šo līgumu attiecībā uz Pasūtītāja un/ vai Izpildītāja darbību, klientiem, komercnoslēpumiem.
Šī noteikuma neievērošanas gadījumā vainīgā Puse apņemas atlīdzināt otrajai Pusei zaudējumus, kas
radušies informācijas izpaušanas rezultātā.
6.
PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
6.1. Pasūtītāja pārstāvji ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā ir:
Liepājas Olimpiskā centra, adrese: Brīvības ielā 39, Liepājā, tehniskais direktors Raitis Sjanīts, tālruņa
nr. 29453077, elektroniskā pasta adrese: raitis@loc.lv;
LOC Ledus halles, adrese: Brīvības ielā 3/7, Liepājā, tehniskais direktors Uldis Pīrāgs, tālruņa
nr.29447969, elektroniskā pasta adrese: uldis@loc.lv
6.2. Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā ir: Inna Kukuka, tālruņa nr. 26390032,
elektroniskā pasta adrese: inna.kukuka@serviks.lv.
6.3. Pusēm ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski
informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to
atsaukumam.
7.
LĪGUMSODI
7.1. Pretenzijas par Izpildītāja sniegto pakalpojumu kvalitāti Pasūtītājs izsaka ne vēlāk kā 3 (trīs) darba
dienu laikā no attiecīgā gadījuma konstatēšanas, sastādot par tām aktu, nepieciešamības gadījumā,
pievienojot aktam fotouzņēmumus un nosūtot to Izpildītājam.
7.2. Izpildītājs saņemtās pretenzijas izskata un pamatotu pretenziju gadījumā garantē novērst radušās
nepilnības 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas.
7.3. Gadījumā, ja Izpildītājs darbus veicis zemā kvalitātē, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100,00
(viens simts euro un 00 centu) apmērā par katru dienu, līdz brīdim, kad Izpildītājs novērsis radušās
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7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

nepilnības. Šādu gadījumu Pasūtītājs konstatē, sastādot aktu un nosūtot to Izpildītājam. Turpmākie
norēķini notiek pēc līgumsodu samaksas.
Gadījumā, ja Izpildītājs nav veicis darbus saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem paredzētajā laikā un
apjomā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centu) apmērā par katru
dienu, kad nav sniegts pakalpojums. Šādu gadījumu Pasūtītājs konstatē, sastādot aktu un nosūtot to
Izpildītājam. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsodu samaksas.
Gadījumā, ja Pasūtītājs nav apmaksājis iesniegtos maksājuma dokumentus, šī līguma punkta
3.3.punktā noteiktajā kārtībā, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 (nulle komats viena) procenta
apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses
vai tā darbinieku, kā arī šo Pušu līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai
skaitā, rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā

8.
STRĪDU IZSKATĪŠANA
8.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs risina savstarpējo
pārrunu ceļā.
8.2. Ja Līgumā 8.1.punktā noteiktajā kārtībā Puses nevar savstarpēji vienoties, strīdus izskata Latvijas
Republikas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas
Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
9.
CITI NOTEIKUMI
9.1. Par jebkurām izmaiņām, kas attiecās uz Līgumu, Puses savlaicīgi ziņo viena otrai.
9.2. Visi grozījumi un papildinājumi Līgumā jāizdara rakstiski un tie stājas spēkā tikai pēc tam, kad tos ir
parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji.
9.3. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros valsts valodā uz 3 (trīs) lapām ar pielikumiem, kuriem ir vienāds
juridisks spēks, pa vienam katrai Pusei.
10.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZPILDĪTĀJS:
SIA “Tīrības centrs”
reģistrācijas numurs 42103036752
Adrese: Liepājas iela 78c-13, Rīga, LV-1002
Banka: AS SEB banka
Konta Nr.:LV05UNLA0050007597801

PASŪTĪTĀJS:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas
Olimpiskais centrs”
reģistrācijas numurs 42103030247
Adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
Banka: AS Swedbank
Konta Nr.: LV12HABA0551004276046

Valdes loceklis

Valdes priekšsēdētājs

A. Mihelsons ________________________

G. Griezītis ________________________

z.v.

z.v.
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