PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. BV – 16 - 22 - lī
Rīgā

2016. gada 5. aprīlī

Rīgas pilsētas būvvalde, reģistrācijas Nr. 90002719440, juridiskā adrese: Amatu iela 4,
Rīga, LV–1050, tās vadītāja Ingusa Vircava personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes
2008. gada 21. jūlija nolikumu Nr. 117 „Rīgas pilsētas būvvaldes nolikums” (turpmāk –
Pasūtītājs), no vienas puses un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Pilna Servisa Līzings”, reģistrācijas
Nr. 40003546341 , juridiskā adrese: Gunāra Astras iela 13, Rīga, LV-1082, tās valdes
locekļa Māra Salzirņa personā, kas rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs), no
otras puses, turpmāk tekstā kopā saukti Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma “Autoservisa
pakalpojumi Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībām”, identifikācijas Nr. RD RPB 2016/2,
rezultātiem, izsakot savu gribu, bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šo līgumu
(turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītāja automašīnām servisa
pakalpojumus – automašīnu remonta un tehniskās apkopes darbus saskaņā ar
Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātā CPV klasifikatora kodu 50112000-3
(turpmāk – Pakalpojums), pamatojoties uz Pasūtītāja nepieciešamo remontu vai
rezerves daļu pasūtījumu (turpmāk – Pasūtījums).
Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs sniedz autoservisa remontdarbus un tehniskās apkopes
darbus (turpmāk – Pakalpojums), atbilstoši iepirkumā iesniegtajām Tehniskajā un
Finanšu piedāvājumā (2. Pielikums) norādītajām cenām un pasūtījumam.
1.2. Pakalpojuma cena, kas nav noteikta 2. Pielikumā, tiek noteikta saskaņā ar spēkā
esošo Izpildītāja cenrādi Pakalpojuma izpildīšanas brīdī.
1.3. Pakalpojuma veikšanai tiek izmantotas Izpildītāja rezerves daļas, piederumi un
materiāli. Izpildītājs Līguma darbības laikā saskaņā ar Finanšu piedāvājumā sniegto
informāciju piemēro atlaidi
% () apmērā automašīnas rezerves daļām no
mazumtirdzniecības cenas.
2. LĪGUMA TERMIŅŠ
2.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījuši abi Līdzēji, un ir spēkā līdz no Līguma
izrietošo Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
2.2. Līgums ir spēkā līdz 3.1. punktā norādītās līgumcenas sasniegšanai vai līdz
2018. gada 15. martam, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Kopējā līgumcena var būt mazāka, bet nedrīkst pārsniegt 20 000,00 EUR (divdesmit
tūkstoši euro), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN 21 %
sastāda 4 200,00 EUR (četri tūkstoši divi simti euro). Summa ar PVN 21 %
24 200,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši divi simti euro).
3.2. Izpildītāja sniegtais Pakalpojums atbilstoši Pasūtījumam tiek apmaksāts pēc
Pakalpojuma izpildes 10 (desmit) darba dienu laikā pēc elektroniskā rēķina
saņemšanas no Izpildītāja.
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3.3. Līdzēji savstarpējos norēķinus veic euro valūtā ar pārskaitījumu uz Līgumā
norādītajiem Līdzēju bankas kontiem. Līdzējs, kurš veic maksājumu, sedz visas
izmaksas (banku noteiktās komisijas maksas u.tml.), kas saistītas ar pārskaitījumu uz
otra Līdzēja bankas kontu.
3.4. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā
(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā
www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana”, norādītajai informācijai par elektroniskā
rēķina formātu.
3.5. www.eriga.lv elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam,
izvēloties vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:
3.5.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu
sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);
3.5.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā
www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana”, norādītajai informācijai
par failu augšupielādi XML formātā;
3.5.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portālā
http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana”.
3.6. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem
elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
3.7. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 10 (desmit) darba dienu
laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši
portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par
elektroniskā rēķina formātu.
3.8. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad
Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana”,
norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam
elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši
Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis
apmaksai.
3.9. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā
elektroniskā rēķina apstrādes statusam.
3.10. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem
neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un
neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma
nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā elektroniskā
rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto
elektronisko rēķinu.
4. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA
4.1. Pasūtītājs pilnvaro Līguma 1. Pielikumā norādītās personas (turpmāk – Pilnvarotā
persona) nogādāt Pasūtītāja automašīnas Izpildītāja remonta darbnīcās un nodot
jebkuru no tām remonta vai tehniskās apkopes veikšanai un pēc remonta vai
tehniskās apkopes veikšanas saņemt automašīnas, to atslēgas un dokumentus no
Izpildītāja.
4.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi informēt Izpildītāju par izmaiņām 1. Pielikumā,
iesniedzot Izpildītājam rakstveida paziņojumu.
4.3. Līguma darbības laikā var tikt veikti vairāki Pasūtījumi, nepārsniedzot Līguma
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
4.9.

4.10.

4.11.

4.12.
4.13.
4.14.

5.1.
5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.2.
5.2.1.

3.1. punktā noteikto līgumcenu.
Pilnvarotās personas paraksts uz Pasūtījuma apliecina Pasūtītāja piekrišanu
Pasūtījumā norādīto darbu veikšanai un šo darbu ietvaros nepieciešamo nomaināmo
rezerves daļu iegādei par Pasūtījuma brīdī spēkā esošajām Izpildītāja noteiktajām
cenām.
Ja papildus nepieciešama tādu darbu veikšana, kas nav norādīti Pasūtījumā, tad
Izpildītājs nekavējoties informē par to Pilnvaroto personu telefoniski vai elektroniskā
formā un lūdz piekrišanu papildus darbu veikšanai. Pilnvarotās personas piekrišana
papildus darbiem pieļaujama telefoniski un elektroniskā formā.
Izpildītājs savlaicīgi telefoniski un elektroniski informē Pilnvaroto personu par
paredzamo automašīnas saņemšanas laiku un visiem neparedzētiem apstākļiem, kuru
rezultātā automašīnu nav iespējams nodot Pilnvarotajai personai Pasūtījumā
noteiktajā laikā.
Par Izpildītāja izmantotajām rezerves daļām, materiāliem un veiktajiem darbiem
atbilstoši Pasūtījumam Izpildītājs izraksta elektronisku rēķinu latviešu valodā, tajā
norādot visus veiktos darbus, izmantotās rezerves daļas un materiālus.
Pēc Pakalpojuma sniegšanas Izpildītājs izsniedz Pilnvarotajai personai automašīnu.
Pasūtītājam ir tiesības atteikties pieņemt Pakalpojumu un maksāt par to, ja veikto
darbu vai rezerves daļu kvalitāte ir neapmierinoša. Atsakoties pieņemt Pakalpojumu,
Pasūtītājs rakstveidā norāda uz iemesliem, kas ir atteikuma pamatā.
Ja Izpildītājs atzīst atteikumu par pamatotu, Izpildītājs novērš trūkumus ar Pasūtītāju
saskaņotā termiņā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc atteikuma
saņemšanas. Ja trūkumi nav novērsti 3 (trīs) darba dienu laikā pēc atteikuma
saņemšanas, Pasūtītājs ir tiesīgs anulēt konkrēto Pasūtījumu, par to nesamaksājot.
Ja Izpildītājs atzīst atteikumu par pamatotu, tad Līgumā 3.2. punktā noteiktais
samaksas termiņš tiek pagarināts atbilstoši termiņam, kas Izpildītājam nepieciešams
trūkumu novēršanai, kas ir saskaņots ar Pasūtītāju.
Izpildītājs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu Pakalpojuma izpildi.
Izpildītājs sniedz 6 (sešu) mēnešu garantijas termiņu izpildītajiem darbiem,
Izpildītāja iegādātām un remontā izmantotām rezerves daļām, un materiāliem.
Pasūtītājs nodrošina automašīnas izņemšanu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc
Pasūtījuma izpildes. Pretējā gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam
samaksu par autostāvvietas izmantošanu.
5. LĪDZĒJU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
Izpildītāja pienākumi un tiesības:
Izpildītāja pienākums ir kvalitatīvi izpildīt visu Līgumā noteikto darbu apjomu ar
saviem darba rīkiem, materiāliem, ierīcēm un darba spēku uz sava riska pamata, kā
arī organizēt un veikt Pakalpojuma izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
Izpildītājs apņemas atbildēt par visiem zaudējumiem, kas sakarā ar veicamajiem
darbiem var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām.
Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus, ja darbu vai rezerves daļu kvalitāte ir
neapmierinoša un segt visus ar trūkumu novēršanu saistītos izdevumus.
Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par veikto Pakalpojumu saskaņā ar šī
Līguma 3.2.-3.10. punktu.
Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
Pasūtītāja pienākums ir veikt apmaksu par izpildīto Pakalpojumu saskaņā ar šī
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Līguma 3.2.-3.10. punktu.
5.2.2. Pasūtītājam ir tiesības atteikties pieņemt Pakalpojumu un maksāt par to, ja veikto
darbu vai rezerves daļu kvalitāte ir neapmierinoša, kā arī prasīt Izpildītājam novērst
trūkumus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.2.3. Pasūtītājam ir tiesības anulēt konkrēto Pasūtījumu saskaņā arī šī Līguma
4.10. punktu.
6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
6.1. Par samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 %
(nulle, komats, viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātās rēķina summas par
katru kavējuma dienu.
6.2. Ja Pasūtījumā savstarpēji saskaņotajā termiņā Izpildītājs neveic Pakalpojumu, tad
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle, komats, viens procents) apmērā
no līgumcenas par katru nokavēto dienu.
6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no pienākuma izpildīt saistības un atlīdzināt
visus tiešos un netiešos zaudējumus, kas radušies otram Līdzējam sakarā ar Līguma
nepienācīgu izpildi.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Ja Līdzēji nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus
izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiki,
valsts varas vai pārvaldes institūciju pieņemtie lēmumi, saistību izpildes termiņš tiek
pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.
7.2. Ja Līguma 7.1. punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, tad
Līdzējiem ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu.
7.3. Līdzējam, kuram kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu)
darba dienu laikā jāpaziņo rakstveidā otram Līdzējam par šādu apstākļu rašanos vai
izbeigšanos.
7.4. Līdzēji neatbild viens otram par radītiem zaudējumiem, ja tie radušies nepārvaramas
varas rezultātā.
8. LĪGUMA GROZĪŠANA VAI IZBEIGŠANA
8.1. Grozījumi, papildinājumi, labojumi Līgumā noformējami rakstveidā, un tie stājas
spēkā pēc tam, kad abi Līdzēji tos ir parakstījuši.
8.2. Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem par to rakstveidā savstarpēji vienojoties, kā arī
līguma 7.2. punkta noteiktajā gadījumā.
8.3. Pasūtītājam ir tiesības, 10 (desmit) darba dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot
Izpildītāju, vienpusēji pirms termiņa beigām izbeigt Līgumu.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risināts pārrunu ceļā. Ja Līdzēji nespēj
vienoties pārrunu ceļā, tad visi strīdi, domstarpības vai prasības tiek risinātas tiesā
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.2. Līgums satur Līdzēju pilnīgu vienošanos. Līdzēji ir iepazinušies ar tā saturu un piekrīt
visiem tā punktiem, ko apliecina ar saviem parakstiem.
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9.3. Līdzējs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē otru Līdzēju par rekvizītu
(nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu. Līdz šāda paziņojuma
saņemšanas dienai visi sūtījumi, ko viens Līdzējs nosūtījis otram Līdzējam uz iepriekš
norādīto adresi, atzīstami par pienācīgi nosūtītiem un saņemtiem, kā arī visi
maksājumi, ko viens Līdzējs ieskaitījis šajā Līgumā norādītajā norēķinu kontā,
atzīstami par pienācīgi izdarītiem.
9.4. Līdzēji savā starpā sazinās rakstveidā pa pastu, e-pastu, faksu vai pa tālruni. Līdzēji
atzīst par pierādījumu savas un otra Līdzēja paustajai gribai visu informāciju, kas
sūtīta no Līgumā norādītās e-pasta adreses, pa pastu vai faksu:
9.4.1. Pasūtītāja kontaktinformācija:
-

vārds, uzvārds: Mārtiņš Bērziņš
amats: Vadītāja biroja Resursu nodrošinājuma nodaļas vadītājs
e-pasts: m.berzins@riga.lv
fakss: 67012805
tālrunis: 67012888
mob.tālr.: 20283582

9.4.2. Izpildītāja kontaktinformācija:
- vārds, uzvārds: Ringolds Burkāns
- amats: Servisa vadītājs
- e-pasts: ringolds.burkans@psl.lv
- fakss: 67266282
- tālrunis: 67266281
- mob.tālr.: 29110900
9.5. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz sešām (6) lapām. Katrs no
Līdzējiem saņem 1 (vienu) Līguma eksemplāru. Abiem eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi kopā uz 3 (trīs) lapām, kas ir šī Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
Pasūtītājs:

10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI
Izpildītājs:

Rīgas pilsētas būvvalde
Reģ. Nr. 90002719440,
Juridiskā adrese: Amatu iela 4, Rīga,
LV-1050
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Konts: LV65NDEA0022600022010

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pilna
Servisa Līzings”
Reģ. Nr. 40003546341
Juridiskā adrese: Gunāra Astras iela 13, Rīga,
LV-1082
Banka: AS SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV93HABA0551000760860

Paraksts
___________________________z.v.
/I. Vircavs/

Paraksts
___________________________z.v.
/M. Salzirnis/
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1. Pielikums
2016. gada 5.aprīļa
Līgumam Nr. BV-16-22-lī
Pilnvaroto personu saraksts
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Vārds, Uzvārds

Tālrunis
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2. Pielikums
2016. gada 5.aprīļa
Līgumam Nr. BV-16-22-lī

Nr.
p.k.

1.

2.

3.

Izmaksu
pozīcija

Toyota
Corolla

Opel
Combo

Toyota
Land
Cruiser

Mitsubishi
Lancer
Wagon

Opel
Astra

Toyota
Auris

A

B

C

D

E

F

G

Priekšējo
bremžu kluču
maiņa
Aizmugurējo
bremžu kluču
maiņa
Priekšējo
bremžu disku
maiņa

4.

Aizmugurējo
bremžu disku
maiņa

5.

Riteņu
ģeometrijas
regulēšana

6.

Priekšējo
amortizatoru
maiņa
Aizmugurējo
amortizatoru
maiņa
Eļļas un eļļas
filtru maiņa
Gaisa, salona
un degvielas
filtra maiņa
Priekšējā
apakšējā
lodbalsta
maiņa

7.

8.
9.

10.

8
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Viena
sliekšņa
maiņa,
sagatavošana
krāsošanai,
vietējā
krāsošana
divas kārtas.
Priekšējās
tuvās, tālās
gaismas,
aizmugurējā
gabarīta
lampiņu
maiņa
Ātrumkārbas
maiņa
Sajūga maiņa
Autotransport
a sistēmtests –
diagnostika
Riepu
montāža/
balansēšana
(4 gab.)
Ritošās daļas
diagnostika

18.

Stāvbremzes
profilakse

19.

Priekšējā
riteņa gultņa
maiņa
Aizmugurējā
riteņa gultņa
maiņa

20.

Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja sezonālo riepu uzglabāšanu bez maksas.

Novērtēšanas objekts un vērtēšanas kritērijs
Servisa vienas stundas darba likme ar visām piemērojamām
atlaidēm

Izmaksas
euro ar atl.
bez PVN

