Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā:
„Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums Daugavas kreisajā krastā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2018/8

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.SRM-18-180-lī
Rīgā, 2018.gada 04.aprīlī
SIA „Rīgas meži”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003982628, turpmāk tekstā saukts
Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Tauriņa personā, kas darbojas uz Statūtu pamata un
08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv, no vienas puses, un
SIA “Meliorators-J”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103069401, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, valdes priekšsēdētājas Lilitas Dravnieces personā, kas darbojas uz Statūtu pamata no
otras puses,
kopā saukti Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma
iepirkums” (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2016/9), rezultātiem, noslēdz šo līgumu,
turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:
1. Līguma priekšmets
1.1 Pasūtītājs ar savu transportu nogādā ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS UN APSTRĀDES
KOMPLEKSĀ (turpmāk tekstā – Komplekss), kas atrodas Jūrmalas apvedceļa 23.km,
Mārupē, Mārupes novadā, bet Izpildītājs pieņem šķirošanai atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai
specifikācijai – Līguma 1.pielikums :
1) celtniecības atkritumus – būvgružus,
2) bioloģiskos atkritumus – komposta veidošanai,
3) lielgabarīta atkritumus,
4) zemi, smilti, grunti un tml., materiālu izgāztuves rekultivācijas vajadzībām,
turpmāk tekstā saukti – Atkritumi, par Izpildītāja Iepirkumā iesniegtajā Tehniskajā / Finanšu
piedāvājumā norādīto vienas vienības cenu 10.25 EUR/m3 (desmit euro, 25 centi) par vienu
kubikmetru (Līguma – 2.pielikums).
2. Līguma izpildes kārtība
2.1. Pieņemto Atkritumu apjoma uzskaite tiek veikta kubikmetros m3, neatkarīgi no atkritumu
blīvuma, pamatojoties uz atkritumu ievešanas transporta kravas tilpņu ģeometriskajiem
parametriem.
2.2. Ievesto Atkritumu apjomu Izpildītājs fiksē izsniegtās limitkartes pielikumā, kā arī izdara
atzīmes Pasūtītāja automašīnas ceļazīmē par katru ievesto kravu.
2.3. Pasūtītāja transporta vadītājs uzrāda Izpildītāja izsniegto limitkarti Izpildītāja darbiniekam
kontrolpostenī aizpildīšanai un pēc kravas pārbaudes Izpildītāja darbinieks dod tiesības Pasūtītāja
transportlīdzeklim iebraukt Kompleksā Atkritumu izbēršanai norādītajās vietās. Ja krava satur
atkritumus, kas neatbilst 1.1. punktā minētajiem, tad Izpildītājs pēc šādu atkritumu atklāšanas
informē par to Pasūtītāju, bet Pasūtītājs 1 (vienas) darba dienas laikā minētos atkritumus izved no
Kompleksa, par ko tiek veikta atbilstoša atzīme limitkartē.
2.4. Pasūtītājs ieved Atkritumus šķirošanai un pārstrādei, ievērojot Kompleksa darba laiku, bet
darba laikam ir jābūt vismaz no plkst.8:30 – 17:00 valstī noteiktajās darba dienās.
2.5. Ja Pasūtītājs Kompleksā ieved atkritumus, kas pēc 2011.gada 19.aprīļa Ministru kabineta
noteikumiem Nr.302 ir klasificēti kā bīstami, tad Izpildītāja pienākums ir sastādīt aktu un nogādāt
to Lielrīgas Reģionālajai Vides Pārvaldei, norādot tajā neatbilstības iemeslu. Visus izdevumus,
kas saistīti ar šāda akta sastādīšanu, sedz Pasūtītājs.

3. Līguma darbības laiks
3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 2019.gada 31.jūlijam vai līdz
brīdim, kad tiek sasniegta iepirkumā plānotā līgumcena 40 000.00 EUR, neietverot pievienotās
vērtības nodokli, ja līgumcena tiek sasniegta pirms noteiktā termiņa.
3.2. Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, ja Līgumā noteiktajā
termiņā Līguma summa bez PVN nav apgūta.
3.3. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstiski
vienojoties.
3.3. Puses var izbeigt līgumu, rakstiski par to brīdinot otru pusi 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
3.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Izpildītāja piekrišanas, ja Pasūtītāju
neapmierina tā veikto Pakalpojumu kvalitāte un/vai Izpildītājs nepilda savas saistības,
atsakās veikt pakalpojumu atbilstoši Līguma noteikumiem, par to rakstveidā brīdinot
Izpildītāju 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš.
3.4. Līguma pirmstermiņa izbeigšana neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
4. Norēķinu kārtība
4.1. Par visu ievesto Atkritumu apjomu Pasūtītājs norēķinās pēc izcenojuma – 10.25 EUR/m3
(desmit euro, 25 centi) par vienu kubikmetru, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk
tekstā – PVN). PVN likme tiek aprēķināta saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu. Puses šī
līguma ietvaros vienojas par savstarpēji saskaņotiem principiem un cenu politiku, kas nav
piemērojama trešajām personām, bet attiecas tikai uz līgumslēdzējiem.
4.2. Pasūtītājs veic samaksu par ievestajiem Atkritumiem vienu reizi mēnesī 15 (piecpadsmit)
kalendāro dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas datuma. Rēķini tiek nosūtīti uz Pasūtītāja norādīto
elektronisko pasta adresi vai faksu.
4.2.1. Puses vienojas, ka Pasūtītāja grāmatvedība akceptē Izpildītāja izrakstīto un elektroniski
nosūtīto rēķinu.
4.3. Izpildītājs izraksta Pasūtītājam rēķinu līdz nākamā mēneša 10.datumam par iepriekšējā
mēnesī ievesto Atkritumu daudzumu. Ja Pasūtītāja ievesto Atkritumu apjoms sasniedz vismaz
300m3 mēnesī, Izpildītājs ir tiesīgs uzreiz iesniegt rēķinu Pasūtītājam par katriem ievestajiem
vismaz 300m3.
4.4. Ja Pasūtītājs norādītajā termiņā nav veicis norēķinus par šķirošanai pieņemtajiem
Atkritumiem, Izpildītājs var pārtraukt pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam, informējot pa to
Pasūtītāja kontaktpersonu, kā arī Pasūtītājam uz nākamo mēnesi vairs netiek piemērota atlaide, ja
Izpildītājs Pasūtītājam atlaidi ir piešķīris, balstoties uz Pasūtītāja ievesto Atkritumu apjomu.
Pasūtītāja veiktā apmaksa ir uzskatāma par notikušu, kad tā ir saņemta Izpildītāja norādītajā
bankas kontā vai arī izņēmuma gadījumā - Pasūtītājam nosūtot Izpildītājam maksājuma
uzdevumu kā apliecinājumu par veikto maksājumu.
4.5. Par samaksas nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% apmērā no laikā
neapmaksātās rēķina summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātā
rēķina summas.
4.6. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
4.7. Ja Pasūtītājs divus mēnešus pēc kārtas nav ievērojis samaksas termiņus, tad Pasūtītājam tiek
piemēroti priekšapmaksas noteikumi, kā arī netiek piemērota atlaide, ja tāda ir bijusi.
4.7.1. Rēķini par priekšapmaksu tiek izrakstīti par paredzamo ievedamo Atkritumu daudzumu
mēnesi uz priekšu. Ja tekošajā mēnesī netiek izmantots paredzētais ievedamo atkritumu
daudzums, tas automātiski pāriet uz nākamo mēnesi. Ja Pasūtītājs vēlas saņemt atpakaļ veikto
priekšapmaksu, tad Izpildītājam ir tiesības paturēt samaksāto PVN likmi
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4.7.2. Rēķins par priekšapmaksu tiek izrakstīts saskaņā ar Pasūtītāja norādīto paredzēto ievedamo
Atkritumu daudzumu.
4.8. Pasūtītājs par sniegtajiem pakalpojumiem gan pēcapmaksas, gan priekšapmaksas gadījumā
norēķinās saskaņā ar 4.1.punktā minēto Izcenojumu.
4.9. Ja Pasūtītāja Atkritumus ved no objekta, kuram ir piemērojams likuma ”Pievienotās vērtības
nodokļa likums” 142.pants un ja Pasūtītāja rīcībā uz konkrēto objektu ir būvatļauja un sagatavota
tāme, kur atsevišķi ir izdalīta pozīcija par būvgružu izvešanu, savākšanu vai tamlīdzīgs
definējums, Izpildītājs Pasūtītājam izraksta nodokļa rēķinu par būvgružu pieņemšanu šķirošanai
(ieskaitot arī citas atbilstošās pozīcijas, kas izriet no likuma „Pievienotās vērtības nodokļa
likums”142.pantu), kurā norāda sniegtā būvniecības pakalpojuma vērtību bez pievienotās vērtības
nodokļa, saskaņā likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.pantu. Pasūtītājs par šādu
saņemto pakalpojumu maksā, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.
4.10. Ja Pasūtītāja rīcībā nav 4.9.punktā minēto dokumentu (būvatļauja un tāme), Izpildītājs
Pasūtītājam izraksta rēķinu ar likumā „Pievienotās vērtības nodokļa likums” noteikto pievienotās
vērtības nodokļa likmi.
4.11. Ja Puses norēķinos izmanto 4.9.punkta prasības, Pasūtītājs Izpildītājam iesniedz būvatļauju
un rakstisku apliecinājumu, ka Pasūtītājam objektā, uz kuru attiecas būvatļauja, ir tiesības rīkoties
saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu, un šajā gadījumā visu
atbildību par Pievienotās vērtības nodokļa nomaksu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu
dienestam uzņemas Pasūtītājs.
5. Pušu tiesības un pienākumi.
5.1. Puses uzņemas tiesības un pienākumus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
5.2. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja piegādāto Atkritumu pieņemšanu Kompleksā katru darba
dienu, saskaņā ar Kompleksa darba laiku.
5.3. Izpildītājs apņemas veikt atzīmi Pasūtītāja limitkartē par katru ievesto kravu.
5.4. Pasūtītājam Kompleksa teritorijā ir saistoši Izpildītāja pilnvarotās personas dotie norādījumi
un Kompleksa noteikumi par pārvietošanos Kompleksa teritorijā un Atkritumu
novietošanas/izbēršanas vietu.
5.5. Ja Pasūtītājs kopā ar Atkritumu kravu Izpildītāja Kompleksa pilnvarotajai personai ir
paredzējis iesniegt iekšējās kārtības dokumentus vai ar tiem pielīdzināmiem dokumentiem, kas
attiecas uz Izpildītāja darbību, Pasūtītājs par to 2 (divas) nedēļas iepriekš informē Izpildītāju.
Izpildītājs patur tiesības atteikties parakstīt šādus dokumentus.
5.6. Vienlaikus ar Līguma noslēgšanu, Pasūtītājs Izpildītājam iesniedz sarakstu ar automašīnām
(tiek pievienots Līguma pielikumā), norādot automašīnas reģistrācijas numuru, kas vedīs
Pasūtītāja Atkritumus uz Kompleksu. Mainoties automašīnām, Pasūtītājs papildina šo sarakstu
pirms automašīnas ierašanās Kompleksā.
5.7. Pušu pienākums ir paziņot otrai pusei, ja tiek mainīti Puses rekvizīti, nosūtot informāciju pa
pastu uz Līgumā norādīto adresi, e-pastu vai arī faksu 1 (vienas) nedēļas laikā.
5.8. Pasūtītāja kontaktpersona ir SIA „Rīgas meži” Meža apsardzības daļas vadītājs Valērijs
Morozs, tālr. +371 26510928, e-pasts: valerijs.morozs@riga.lv.
5.9. Izpildītāja kontaktpersona ir Uģis Jegorovs, tel. 27177997.
6. Citi noteikumi
6.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi, kā arī pagarinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie
noformēti rakstiski un ir abpusēji parakstīti.
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6.2. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Pusēm, Puses cenšas atrisināt savstarpēji
vienojoties sarunu ceļā. Ja 2 (divu) nedēļu laikā netiek panākta vienošanās, strīds tiek risināts
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja,
otrs pie Izpildītāja.
6.4. Līgumam ir šādi pielikumi:
6.4.1. 1.pielikums - Tehniskā specifikācija;
6.4.2. 2.pielikums – Tehniskais / Finanšu piedāvājums.
7.

Pušu juridiskās adreses un maksājumu rekvizīti:

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

SIA „Rīgas meži”
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034
Centrālā biroja (korespondences) adrese:
Jūrmalas gatve 78D, Jūrmala LV-1029
Reģistrācijas Nr.: 40003982628
Banka: AS „Citadele banka”
Konta Nr.: LV15PARX0005508860001

SIA „Meliorators-J”
Juridiskā adrese: Gaujas iela 17, Mārupe,
LV-2167
Kompleksa adrese: Jūrmalas apvedceļa 23.km,
Mārupe, Mārupes novads

____________________/A.Tauriņš/
SIA „Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs

____________________/L.Dravniece/
SIA „Meliorators-J” valdes priekšsēdētāja

Reģistrācijas Nr.: 40103069401
Banka: AS „Swedbank”
Konta Nr.: LV41HABA0001408038294
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