
 
 

IEPIRKUMA LĪGUMS NR.__________ 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432,  adrese Ūdensvada ielā 3, 

Daugavpilī, Latvijā, valdes locekļa Sergeja Selicka personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs), 

no vienas puses, 

un 

<komersanta firmas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese>, <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> personā, kas 

rīkojas uz <pārstāvību apliecinošs dokuments>  pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk šā līguma 

tekstā kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi, 

 

pamatojoties uz iepirkuma procedūras <iepirkuma procedūras priekšmets> (turpmāk tekstā - Iepirkuma 

procedūra) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas: 

Pamatojoties uz Pasūtītāja veiktās Iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas prasībām, Pasūtītājs, izdarot 

attiecīgu pieprasījumu, pasūta, bet Izpildītājs veic inženiertopogrāfisko uzmērījumu un cauruļvadu izpildshēmu 

sagatavošanu (turpmāk tekstā – Darbi). 

 

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, Līguma darbības termiņš ir 1 (viens) gads. 

2.2. Līgums izbeidzas ar tā darbības termiņa notecējumu vai pēc Pušu līgumsaistību pilnīgas izpildes. 

2.3. Jebkurai no Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, ja otrā Puse nepilda Līguma noteikumus, rakstiski brīdinot par 

to otru Pusi 10 dienas iepriekš. 

 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

3.1. Maksimāla saskaņā ar Līgumu izpildāmo Darbu kopējā vērtība (cena) ir <summa cipariem un vārdiem>, tajā 

skaitā pievienotās vērtības nodoklis (<>%) <summa cipariem un vārdiem> apmērā (turpmāk tekstā – Līguma 

summa).  

3.2. Ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc kvalitatīvi un atbilstoši Pasūtītāja prasībām paveikto Darbu izpildes, kā arī – 

nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā  summu, kas ir vienāda ar attiecīgu izpildīto Darbu vērtību (cenu). 

3.3. Izpildītājs izpilda Darbus par cenām, kādas noteiktas attiecīgajiem Darbiem šajā līgumā. Līgumā noteiktajās 

Darbu cenās ietilpst visa Izpildītājam maksājamā atlīdzība par attiecīgo Darbu izpildi, proti, visi Izpildītāja tiešie un 

netiešie izdevumi, kas saistīti ar Izpildītājam Līgumā pielīgto saistību izpildi. 

3.4. Ja Izpildītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 

summas par katru saistību izpildes nokavējuma dienu. 

3.5. Ja Pasūtītājs nepilda savas no Līguma izrietošas saistības, tas maksā līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 

summas par katru saistību izpildes nokavējuma dienu. 

3.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto 

līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām. 
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4. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA, DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, KVALITĀTES ATBILSTĪBAS 

PĀRBAUDE 

 

4.1. Izpildītājs izpilda visus tos un tikai tos Darbus, kurus Pasūtītājs ir pasūtījis, izdarot pieprasījumu. Pasūtītājs 

pasūta Darbus, ievērojot nepieciešamību un savas finansiālās iespējas. Jebkurā gadījumā pieprasījuma izdarīšana 

ir Pasūtītāja tiesības nevis pienākums. Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt neirobežotu pieprasījumu 

skaitu, kamēr saskaņā ar Līgumu pasūtīto Darbu kopējā vērtība (cena) nesasniedza Līguma summu. 

4.2. Pasūtītājs izdara pieprasījumu rakstiski, nosūtot to Izpildītājam pa pastu, pa faksu, pa elektronisko pastu vai 

iesniedzot to Izpildītājam pret parakstu. Pa pastu nosūtīts pieprasījums uzskatāms par Izpildītāja saņemtu 

septītajā dienā no tā nodošanas pastā. Pa faksu vai pa elektronisko pastu nosūtīts pieprasījums uzskatāms par 

saņemtu dienā, kad Izpildītājs tādā pašā veidā (t.i., pa faksu vai pa elektronisko pastu) nosūtījis Pasūtītājam 

rakstisku apliecinājumu par pieprasījuma saņemšanu. Izpildītājam pret parakstu iesniegts pieprasījums uzskatāms 

par saņemtu iesniegšanas dienā. Ja Pasūtītājs vienlaicīgi izdara pieprasījumu vairākos no iepriekš minētiem 

veidiem, tad uzskatāms, ka Izpildītājs pieprasījumu saņēmis dienā, kurā iestājas agrākais no šajā līguma punktā 

iepriekš norādītajiem pieprasījuma saņemšanas faktiem. 

4.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt rakstisku pieprasījumu pieņemšanu no Pasūtītāja darba dienās no plkst. 

08.00 līdz plkst. 16.30. 

4.4. Izpildītājs izpilda Pasūtītāja pasūtītos un tā prasībām atbilstošus Darbus termiņos, kuri noteikti Pasūtītāja 

tehniskajā specifikācijā, kas ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa, proti: 

4.4.1.inženiertopogrāfiskos uzmērījumus – 2 nedēļu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas; 

4.4.2.ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu izpildshēmas sagatavošanu: 

4.4.2.1.uzmērīšanu - 2 dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas; 

4.4.2.2.noformēšanu - 2 nedēļu laikā no rakstiska pieprasījuma saņemšanas. 

4.5. Izpildītājs izpilda Darbus, izmantojot savā rīcībā esošo darbaspēku, darbarīkus, ierīces, iekārtas, līdzekļus, 

transportlīdzekļus. 

4.6. Pēc Darbu izpildes Izpildītājs nodod, bet Pasūtītājs pieņem Darbus. Darbu nodošana un pieņemšana notiek 

Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, piedaloties Izpildītāja pārstāvim. Par konkrētu Darbu nodošanas laiku Izpildītājs 

informē Pasūtītāju rakstiski vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 

4.7. Par atklātiem Darbu trūkumiem vai savstarpējām pretenzijām Darbu nodošanas un pieņemšanas laikā tiek 

sastādīts akts. 

4.8. Darbu, kas atzīti par izpildītiem atbilstoši Līguma noteikumiem, izpildi apliecina Pasūtītāja un Izpildītāja 

parakstīts attiecīgo Darbu nodošanas-pieņemšanas akts, kurā tiek norādīts veikto Darbu uzskaitījums (apraksts).  

4.9. Izpildītājs izpilda Darbus kvalitatīvi, tas ir – atbilstoši Līguma noteikumiem, saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

4.10. Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un netiek apmaksāti līdz 

konstatēto neatbilstību novēršanai un attiecīgo Darbu pieņemšanai no Pasūtītāja puses. 

4.11. Ja Darbu nodošanas un pieņemšanas laikā jebkura no Pusēm konstatē, ka Darbi ir izpildīti nekvalitatīvi vai 

citādi neatbilst Līguma nosacījumiem, Izpildītājs novērš šo trūkumu 3 dienu laikā no tā atklāšanas dienas. Atklāto 

trūkumu novēršana neatbrīvo Izpildītāju no Līguma 4.4.punktā mīnēto termiņu ieverošanas. 

4.12. Izpildītājam ir pienākums 20 dienu laikā novērst arī tādus trūkumus Darbos, kuru kvalitāti vai atbilstību 

Pasūtītāja prasībām nav bijis iespējams pārbaudīt un konstatēt Darbu nodošanas un pieņemšanas brīdī, gadījumā 

ja tos konstatē 30 dienu laikā no nodošanas-pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas dienas. 
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5. GARANTIJA 

 

5.1. Garantija ir Izpildītāja apliecinājums, ka Izpildītāja atbilstoši Pasūtītāja prasībām izpildīto Darbu rezultātiem 

garantijas periodā būs bez defekta, tas ir, saglabās lietošanas īpašības, drošumu, izpildījumu un kvalitāti. 

5.2. Saskaņā ar Līguma nosacījumiem un atbilstoši Pasūtītāja prasībām Izpildītāja izpildīto Darbu rezultātu 

garantijas periods ir 24 mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. 

5.3. Ja garantijas periodā Darbu rezultātiem rodās jebkādi defekti vai bojājumi, kuriem par iemeslu kļuva no 

Pasūtītāja neatkarīgie apstākļi un par kuru rašanos nav vainojams Pasūtītāja personāls, Izpildītājam ir pienākums 

par saviem līdzekļiem 20 dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas tos novērst, atgriežot Darbu rezultātiem 

normālas, Pasūtītāja prasībām atbilstošas īpašības (turpmāk tekstā – Garantijas darbi). Garantijas darbu laikā 

Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam iespēju netraucēti un nepārtraukti veikt savu saimniecisku darbību, ja tās 

veikšana ir atkarīga no kvalitatīvu Pasūtītāja prasībām atbilstošo Darbu rezultātu pastāvēšanas. 

 

6. DARBU IZPILDES VIETA 

 

Darbu izpildes vieta ir teritorija, kurā Pasūtītājam ir tiesības veikt savu saimniecisku darbību. Precīza konkrēto 

Darbu izpildes vieta nosakāma attiecīgajā Pasūtītāja pieprasījumā. 

 

7. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

7.1. Izpildītājs apņemas: 

7.1.1. kvalitatīvi izpildīt Darbus atbilstoši Pasūtītāja prasībām, ievērojot attiecīgās nozares un profesijas labo 

praksi; 

7.1.2. nodot Pasūtītājam īpašumā Darbu kontrolējošās iestādes vai citas institūcijas izsniegtos dokumentus, kas 

apliecina Darbu atbilstību noteiktiem standartiem, izkaidrot Darbu rezultātu saglabāšanas un drošības 

noteikumus, kā arī izsniegt Pasūtītājam citus dokumentus, kuri tam varētu būt noderīgi Darbu rezultātu 

lietošanas vai ekspluatācijas laikā (sertifikāti, darba instrukcijas u.c.);  

7.1.3. pēc kvalitatīvās Darbu izpildes nodot Darbus Pasūtītājam, parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu. 

7.2. Pasūtītājs  apņemas: 

7.2.1. norēķināties ar Izpildītāju, samaksājot tam Darbu vērtību (cenu) par kvalitatīvi, atbilstoši Pasūtītāja 

prasībām izpildītiem Darbiem Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā; 

7.2.2. nelikt Izpildītājam šķēršļus Līguma nosacījumu izpildei; 

7.2.3. pieņemt Darbus, parakstot Izpildītāja iesniegto nodošanas-pieņemšanas aktu, ja Izpildītājs ir izpildījis 

Darbus kvalitatīvi, bez defektiem, trūkumiem un atbilstoši Pasūtītāja prasībām. 

 

8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI 

 

8.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata 

tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.2 Līguma gaitu kontrolē Pasūtītāja norīkots pārstāvis – <amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta 

adrese>. Par pārstāvja maiņu Pasūtītājs informē Izpildītāju rakstveidā. 

8.3. Līgumu prioritātes secībā veido šādi dokumenti, kuri ir daļa no Līguma: 
 

a. [a. šīs iepirkuma līgums; 
b.  b. Iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija; 
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c.  c. Pielikumi: 

  - Iepirkuma procedūras laikā Izpildītāja sniegtā precizējošā informācija; 

  - Iepirkuma procedūras laikā Pasūtītāja sniegtā precizējošā informācija; 
d.  d. Izpildītāja piedāvājums; 
e.  e. Izpildītāja parstāvja pilnvaras apliecinošā dokumenta kopija. 

 
Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.]1 
 

8.4. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie 

Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja, katrs eksemplārs uz <lapu skaits> lapām. 

8.5. Ar Līguma parakstīšanas brīdi Pušu pārstāvji apliecina, ka viņiem ir visas tiesības uzņemties Līgumā noteiktās 

saistības un pienākumus, kā arī vienojas pildīt visus Līgumā paredzētos nosacījumus. 

 

 

PASŪTĪTĀJS: 

 

SIA „Daugavpils ūdens” 

Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvija 

Pasta indekss: LV-5400 

Reģ.Nr. 41503002432 

PVN maksātāja reģ.Nr.LV41503002432 

Banka: Swedbank 

Bankas kods: HABALV22  

Konts: LV65 HABA 0001 4080 5086 0 

 

 

Pasūtītāja vārdā: 

SIA „Daugavpils ūdens” 

valdes loceklis Sergejs Selickis 

 

_________________________________ 

Paraksts, parakstīšanas vieta un datums 

 

 

IZPILDĪTĀJS:  

 

<komersanta firma> 

<adrese> 

Pasta indekss: <Pasta indekss> 

Reģ.Nr. <Reģ.Nr.> 

PVN kods: <PVN kods> 

Banka: <banka> 

Bankas kods: <bankas kods> 

Konts: <konta numurs> 

 

 

Izpildītāja vārdā: 

<komersanta firma> 

<pārstāvja amats, vārds, uzvārds>              

 

_________________________________ 

Paraksts, parakstīšanas vieta un datums 

 

                     

 

                                                           
1
 Līgumā ietilpstošo dokumentu saraksts var mainīties atkarībā no situācijas  


