
7.pielikums  

Iepirkuma līguma projekts  

 

 
Iepirkuma līgums 

“Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi” 

 

2019. gada __. ____________, 

Liepājā 

 

Šo līgumu, pamatojoties uz iepirkuma “Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu 

uzturēšanas darbi”  (iepirkum identifikācija _______) rezultātiem, ir noslēguši: 

 

<komersanta nosaukums>, turpmāk - Izpildītājs, tās ______________ personā, kurš darbojas uz 

statūtu  pamata, no vienas puses, 

un  

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, turpmāk - Pasūtītājs, pārvaldnieka Jāņa Lapiņa 

persona, kurš rīkojas pamatojoties uz Liepājas speciālas ekonomiskās zonas  valdes 2019.gada __._____ 

lēmuma Nr._____ “Par līguma “Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi” 

slēgšanu, no otras puses, turpmāk katra puse atsevišķi saukta – Puse, bet abas puses kopā – Puses, 

noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  

 

1.1. Šī līguma priekšmets ir remonta padziļināšanas darbi (dziļumu uzturēšana) Liepājas ostas kuģu 

kanālu un akvatorijas projektēto dziļumu uzturēšana no 2019.gada 1. jūnijs līdz 2020. gada 

31.maijm ar iespēju pagarināt līgumu līdz 1 (vienam) gadam. 

1.2. Pasūtītājs  uzdod  un  Izpildītājs  par  samaksu  apņemas veikt remonta  padziļināšanas  darbus 

Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas projektēto dziļumu uzturēšanai atbilstoši  

apstiprinātajiem tehniskajiem uzdevumiem, Līgumā noteiktā kārtībā, pienācīgā kvalitātē, ievērojot 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, turpmāk - Darbi. 

1.3. Darbi  ietver  visu  Līgumā  un  tehniskajos  uzdevumos  noteikto  darbu  izpildi, vadību  un  

organizēšanu. 

1.4. Remonta padziļināšanas darbi  projektēto  dziļumu  uzturēšanai  jāveic  netraucējot  kuģu  kustībai 

ostā. 

1.5. Līgumu veido un ir tā neatņemama sastāvdaļa šādi dokumenti: 

a) Iepirkuma procedūras dokumenti (Nolikums un tā pielikumi); 

b) Iepirkuma procedūras piedāvājums. 

 

2. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

2.1. Uzsākt Darbus 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja izsaukuma.  

2.2. Nozīmēt sertificētu atbildīgo darbu vadītāju, saņemt visas darbu veikšanai nepieciešamās atļaujas 

izņemot Valsts vides dienesta izdotos tehniskos noteikumus remonta padziļināšanas darbiem, ko 

saņem un nodod Izpildītājam Pasūtītājs. 

2.3. Izpildītājs pirms darbu uzsākšanas saņem no Pasūtītāja tehnisko uzdevumu darba veikšanai, 

informāciju par padziļināšanas darbu iecirkni un  jūras  izgāztuvi (ar koordinātēm), un nes atbildību 

par darbu veikšanas procesu. Pasūtītājs nodod Izpildītājam padziļināšanas darbu iecirkņa 

koordinātes, ja tas nepieciešams. 



2.4. Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumus 

Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Liepājas  ostas  noteikumus, kā arī citus spēkā  

esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par jebkādiem 

minēto  noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.    

2.5. Izpildītājs apmaksā visas savas telefonsarunas, elektroenerģijas patēriņu, notekūdeņu, bilžūdeņu 

un naftas produktiem piesārņoto ūdeņu nodošanu. Dzeramais ūdens Izpildītāja kuģiem tiek 

piegādāts par Izpildītāja līdzekļiem.  

2.6. Izpildītājs nodrošina ekipāžu ar pārtiku, tekošo sagādi un apmaksā šos izdevumus. 

2.7. Izpildītājs organizē iespējami nepieciešamo rezerves detaļu sagādi un transportēšanu, un pats  

apmaksā šos izdevumus. 

2.8. Izpildītājs uzņemas atbildību par kuģu uzpildīšanu ar degvielu un apmaksā šos izdevumus. 

2.9. Visa iepriekšminētā apgāde un nodrošināšana notiek ar aģentēšanas kompānijas, kura  sniedz  

pakalpojumus Liepājas ostā, starpniecību, un ar kuru Izpildītājs noslēdz līgumu par apkalpošanu 

līdz Darbu uzsākšanai. 

2.10. Izpildītājam papildus šī līguma 2.13.punktā noteiktajam jāsniedz informācija par darbu gaitu 

Pasūtītājam pēc tā pieprasījuma. 

2.11. Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, 

kuri var rasties trešajām personām darbu veikšanas periodā Izpildītāja darbības vai bezdarbības 

rezultātā. 

2.12. Izpildītāja kuģiem jābūt apdrošinātiem atbilstoši starptautiskajām kuģošanas prasībām. Izpildītājs 

nodrošina savu ekipāžu ar nepieciešamajām nelaimes gadījumu, slimības un citām sociālajām 

apdrošināšanām. 

2.13. Izpildītājam projekta realizācijas gaitā jāsadarbojas un jāsniedz nepieciešamā informācija 

Pasūtītājam. Izpildītājs katru dienu informē Pasūtītāju par darbu veikšanas gaitu, iesniedzot  

rakstiskas atskaites.   

2.14. Izpildītājam ir tiesības veikt dziļumu kontrolmērījumus paveiktā darba apjoma kontrolei darbu 

izpildes gaitā. 

2.15. Ja Izpildītāja darbības rezultātā akvatorijā ārpus remonta padziļināšanas tehniskā uzdevuma 

robežām tiek konstatēti grunts sanesumi (dziļumu mērījumi uzrāda mazākus dziļumus nekā tie 

bijuši pirms darbu uzsākšanas), kas radušies darbu veikšanas procesa tiešā ietekmē, tad  Izpildītājs 

nekavējoties par saviem līdzekļiem veic dziļumu atjaunošanas darbus.   

2.16. Ja darbu veikšanas zonā (tehniskā uzdevuma robežās) tiek atrasti kabeļi vai cauruļvadi, kuri nav 

norādīti tehniskajā uzdevumā, Izpildītājs nav atbildīgs par tiem nodarītajiem bojājumiem, tomēr 

apņemas darīt visu nepieciešamo, lai novērstu bojājumus, kā arī nekavējoties informēt par  

notikušo Pasūtītāju.    

2.17. Izpildītājs nav atbildīgs par jebkādu zemūdens konstrukciju vai nogāžu stabilitāti remonta 

padziļināšanas darbu laikā vai pēc tam, ja darbi veikti atbilstoši tehniskajam uzdevumam, ja vien  

šādas negatīvas sekas nav radušās Izpildītāja vai viņa apakšuzņēmēja vainas dēļ.     

 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

3.1. Sniegt pilnu un patiesu Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama darbu veikšanai. 

3.2. Izsniegt Izpildītājam remonta padziļināšanas darbu tehniskos uzdevumus grafiskā  un  elektroniskā 

veidā, jūras grunts izgāztuves koordinātes, Valsts vides dienesta tehniskos noteikumus darbu 

veikšanai. 

3.3. Samaksāt Izpildītājam par pilnīgi, savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītiem darbiem saskaņā ar šī Līguma 

4.punkta nosacījumiem. 

3.4. Nelabvēlīgos laika apstākļos, meteoroloģisko apstākļu dēļ izsaukto dīkstāvju gadījumos, remonta 

gadījumā Pasūtītājs ierāda piestātni bez maksas.     



3.5. Nodrošināt darbu  kontroli ar dziļumu mērījumiem pēc darbu pabeigšanas.  

 

 

4. DARBU SAMAKSA 

4.1 Par pilnīgi, kvalitatīvi un savlaicīgi veiktajiem Darbiem Pasūtītājs  pārskaita  Izpildītāja  norēķinu  

kontā  summu: 

4.1.1. Atbilstoši veiktā darba apjomam _____ EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli,    par 

viena grunts m3 izstrādi, izvešanu un izkraušanu jūras grunts izgāztuvē. 

4.1.2. ______ EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, par tehnikas 

mobilizāciju/demobilizāciju vienam izsaukumam. 

4.2. Samaksa par tehnikas dīkstāvi Pasūtītāja vainas dēļ (Pasūtītāja vai citu institūciju amatpersonu  

lēmumi, u.c. apstākļi, kuri nav atkarīgi no Izpildītāja darbības un kavē darbu izpildi) noteikta 

atbilstoši dīkstāves izmaksām ______ EUR/st., neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

4.3. Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam mobilizācijas/demobilizācijas izdevumus pēc ierašanās un darbu 

uzsākšanas saskaņā ar Pasūtītājam pieņemamā formā iesniegto rēķinu.  

4.4. Pēc konkrētajā tehniskajā uzdevumā paredzētā darba apjoma izpildes, Izpildītājs sastāda ar 

dokumentiem pamatotu nodošanas-pieņemšanas aktu, ko iesniedz Pasūtītājam. Šis akts kļūst par 

pamatu rēķina izrakstīšanai un iesniegšanai Pasūtītājam. Norēķins tiek veikts 20 darba dienu laikā 

pēc savstarpēja nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. 

4.5. Ja darbu izpildes termiņš pārsniedz vienu kalendāro mēnesi, Izpildītājs var pieprasīt 

starpmaksājumu, kura lielums pamatots ar mērījumiem un ar paveiktā darba apjoma aprēķiniem. 

Šādā gadījumā tiek ieturēta procentuāla daļa – 5% no padarītā darba samaksas (līdz galīgajam 

objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai). 

4.6. Līguma darbības laikā netiks veikti statistikas pārrēķini un degvielas sadārdzinājuma 

kompensācija.  

4.7. Ja darbu faktiskie apstākļi, kuri izveidojas darbu procesā, neatbilst tehniskā uzdevuma 

noteikumiem, Puses sastāda divpusēju aktu, kas kļūst par pamatu apmaksas un darbu izpildes 

termiņu izmaiņām.   

4.8. Dīkstāve, kuru izraisījusi ostas saimnieciskā darbība – kuģu kustība caur padziļināšanas darbu 

iecirkni (kuģu palaišana), iekļauta vienības cenā un netiek atsevišķi apmaksāta. 

4.9. Dīkstāve, kuru izraisījis tehnikas remonts, nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi, u.c., iekļauta 

vienības cenā un netiek atsevišķi apmaksāta. 

4.10. Pārdziļinājums līdz 0,50 m dziļumā, kas  radies darba  procesā  projektēto  dziļumu  nodrošināšanai 

līdz tehniskajos uzdevumos paredzētajam, tiek  apmaksāts  atbilstoši  Līgumā  noteiktajai vienības 

cenai. 

4.11. Gadījumā, ja iepriekš Pusēm vienojoties konstatēts, ka nav iespējams veikt dziļuma mērījumu, lai  

noteiktu zemessūcēja izsmeltās grunts apjomu hidrometeoroloģisko apstākļu dēļ, izsmeltās grunts 

daudzumu nosaka pēc mērījumiem zemessūcēja tilpnēs.  

4.12. Pasūtītājs ir tiesīgs norīkot savu pārstāvi  grunts mērījumu tilpnē novērošanai. Atsevišķos darbu 

iecirkņos darbu apmaksai var tikt pielietota laika likme, kas sastāda  ______ EUR/st. 

 

5. DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

 

5.1. Izpildītājs nodod Pasūtītājam objektu ar dziļumu mērījumiem. Pabeidzot darbus atbilstoši 

konkrētam tehniskajam uzdevumam, Izpildītājs atbilstoši  apjomu  uzskaites  dokumentam  sastāda  

darbu  pieņemšanas-nodošanas aktu. 

5.2. Darbam nav garantijas termiņa. Izpildītāja atbildība beidzas pēc darbu pieņemšanas-nodošanas 

aktu parakstīšanas.  

 



6. KONFIDENCIALITĀTE 

 

6.1. Neviena no Pusēm nav tiesīga nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai 

personai  bez otras Puses piekrišanas. 

6.2. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot informāciju par Līguma saturu trešajai personai bez otras 

Puses piekrišanas. 

 

7. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMSODI 

 

7.1. Pasūtītājs un Izpildītājs cenšas risināt iespējamos strīdus un nesaskaņas pārrunu ceļā. Strīdu 

noregulēšanai pārrunu ceļā Puses savstarpēji vienojoties ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus. 

7.2. Strīdi un nesaskaņas, ko nevar atrisināt pārrunu ceļā, tiek izskatīti un risināti Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.   

7.3. Ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās saistības, Izpildītājs 10 darba 

dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% 

(nulle komats viena procenta) apmērā no pasūtīto Darbu summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10 procentus no pasūtīto Darbu summas. 

7.4. Ja Pasūtītājs neveic norēķinus Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā 

pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle 

komats viena procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10 procentus no nesamaksātās summas. 

7.5. Ja Izpildītājs neveic līgumsoda samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt 

līgumsodu no Izpildītājam par Darbu veikšanu pienākošo samaksu, par to rakstiski paziņojot 

Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no ieturējuma veikšanas dienas. 

7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības 

pienākuma. 

 

8. FORCE MAJEURE 

 

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas 

apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, 

blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar 

Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) 

darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei, ziņojumam pievienojot 

kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību 

izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.  

8.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu 

apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma izbeigšanu. 

 

 

9. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

 

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz ______.gada ____._____. 

Izpildītājam Darbu uzsākšanai jāsaņem Pasūtītāja rakstisks uzaicinājums. 

9.2. Pusēm vienojoties Līgums var tikt pagarināts uz laiku līdz vienam gadam. 



9.3. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstiski un stājās spēkā tad, kad tos 

parakstījušas abas Puses. 

9.4. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstiski šādos 

gadījumos: 

9.4.1. Ja Izpildītājs vairāk par septiņām dienām kavē Darba uzsākšanu pēc rakstiska izsaukuma 

saņemšanas no Pasūtītāja par remonta padziļināšanas darbu sākšanu. 

9.4.2. Ja Izpildītājs tiek pasludināts par maksātnespējīgu vai bankrotējušu.        

9.4.3. Ja Izpildītājs neievēro Līguma nosacījumus un pēc rakstiska Pasūtītāja paziņojuma 

saņemšanas nenovērš Līguma neizpildi. 

9.5. Līguma 9.4.punkta apakšpunktos noteiktajos gadījumos Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo 

Līgumu, nosūtot attiecīgu paziņojumu Izpildītājam, bez vienošanās par Līguma izbeigšanu 

noslēgšanas. 

9.6. Līgums  var  tikt  lauzts  Pusēm  vienojoties. 

9.7. Līgums sagatavots uz 5 (piecām) lapaspusēm 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu 

juridisko spēku, viens eksemplārs Izpildītājam un viens eksemplārs Pasūtītājam. 

 

 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 Pasūtītājs Izpildītājs 

 Liepājas speciālās 

ekonomiskās zonas pārvalde 

 

Nodokļu maksātāja reģ. 

numurs  
9000329402 

 

Adrese Fēniksa iela 4, Liepāja,  

LV-3401 

 

Bankas nosaukums AS “Swedbank”  

Bankas kods HABALV22  

Bankas konta Nr. LV12HABA0001407037000  

 

 

 

Pasūtītājs  

___________________________ 

Izpildītājs  

 ___________________________ 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

 

 

 

 

 


