Iepirkums: „Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma iepirkums”, (ID Nr. SIA-RM-2015/35)

IZRAKSTS no 15.04.2015. līguma Nr. SRM-15-277-lī
Getliņi EKO Līguma reģistrācijas Nr. A__/2015
Klienta Līguma reģistrācijas Nr.SRM-15-277-lī

LĪGUMS
Par Daugavas labā krasta atkritumu pieņemšana un apsaimniekošana
Rīgā,

2015.gada 15.aprīlī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Getliņi EKO”, tās valdes priekšsēdētāja Imanta Stirāna personā,
kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk līguma tekstā saukts "Getliņi EKO", no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas meži”, tās valdes locekļa Jura Buškevica personā, kurš
darbojas saskaņā ar statūtiem un 08.01.2014. pilnvaru Nr.SRM-14-6-pv, turpmāk līguma tekstā saukts
“KLIENTS”, no otras puses, abi kopā saukti - ”LĪDZĒJI”, brīvas gribas vadīti, bez maldības, spaidiem un
viltus, noslēdza šo līgumu ar sekojošiem noteikumiem:
1. Līguma priekšmets
1.1. Līguma priekšmets ir cieto sadzīves atkritumu, kas norādīti Iepirkuma Tehniskās specifikācijas
2.lotē (1.pielikums – Tehniskā specifikācija) (t.sk. atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai
būvniecībā) (turpmāk tekstā – CSA) piegāde, pieņemšana un apglabāšana CSA poligonā „Getliņi”.
1.2. “KLIENTAM” ir tiesības nodot "Getliņi EKO", un "Getliņi EKO" ir pienākums pieņemt no “KLIENTA”
apglabāšanai piegādātos CSA katru dienu no pulksten 7.00 līdz 22.00.
1.3. Kopējā plānotā līgumcena par CSA pieņemšanu Līguma darbības laikā ir EUR 20 999.99 (divdesmit
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 centi) un papildus PVN atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktā apmērā.
2. CSA pieņemšanas un uzskaites noteikumi
2.1. Līdzēji vienojas par sekojošu uz CSA poligonu "Getliņi" nogādāto CSA apjomu uzskaiti:
2.1.1. "Getliņi EKO" izsniedz “KLIENTAM” identifikācijas karti, kurā tiek fiksēts “KLIENTA”
nosaukums, automašīnas valsts reģistrācijas numurs. Izmantojot identifikācijas karti,
svaru uzskaites sistēmā automātiski tiek reģistrēts ievesto CSA apjoms tonnās,
iebraukšanas un izbraukšanas laiks;
2.1.2. no "Getliņi EKO" puses identifikācijas kartes izsniedz "Getliņi EKO" pilnvarots pārstāvis
"Getliņi EKO" atrašanās vietā - Stopiņu novads, Rumbula, Kaudzīšu iela 57;
2.1.3. identifikācijas karte tiek izsniegta/piesaistīta katrai “KLIENTA” automašīnai;
2.1.4. piekļuves paroli svaru reģistrācijas programmas interneta versijai, “KLIENTS” var
saņemt nosūtot "Getliņi EKO" pieprasījumu par piekļuves paroles saņemšanu uz
elektronisko pasta adresi – info@getlini.lv.
2.1.5. ievesto atkritumu apjomu uzskaite tiek veikta tonnās.
2.2. ”KLIENTS” nekavējoties paziņo ”Getliņi EKO” par identifikācijas kartes nozaudēšanu.
3. Līdzēju tiesības un pienākumi
3.1. "Getliņi EKO" nodrošina, lai:
3.1.1. notiktu nepārtraukta CSA pieņemšana noglabāšanai ik dienu no pulksten 7 00 rītā līdz
2200 vakarā;
3.1.2. tiktu nodrošināta cilvēku atrašanās pietiekami drošā attālumā no “KLIENTA”
autotransporta, kurš veic atkritumu izkraušanu.
3.2. No savas puses “KLIENTS” apņemas:
3.2.1. ar savu transportu nogādāt atkritumus uz "Getliņi EKO" vai tās pilnvaroto pārstāvju
norādīto vietu "Getliņi EKO" poligona teritorijā.
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3.3. “KLIENTS” ir informēts un apņemas ievērot aizliegumu ievest CSA poligona "Getliņi"
atkritumus, saskaņā ar LR MK 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 “Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
3.4. “Getliņi EKO” veic “KLIENTA” piegādāto sadzīves atkritumu apglabāšanu atbilstoši LR MK
2011.gada 24.maija noteikumu Nr.1032 normām “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu
poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”.
4. Līdzēju savstarpējo norēķinu kārtība
4.1. Apmaksa par 1 tonnu CSA noteikta EUR 27.54 par vienu tonnu, saskaņā ar 2.pielikumu „SIA
”Getliņi EKO” finanšu piedāvājums iepirkumā”, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa.
“KLIENTA” pienākums iebraucot CSA poligona „Getliņi” teritorijā, ”Getliņi EKO” apsardzes
darbiniekam deklarēt ievesto atkritumu veidu atbilstoši Tehniskai specifikācijai (Līguma
1.pielikums).
4.2. ”LĪDZĒJI” vienojas, ka norēķini tiek veikti pārskaitījumu veidā.
4.3. ”Getliņi EKO” nosūta “KLIENTAM” elektroniski sagatavotu rēķinu, no „Getliņi EKO”
elektroniskās pasta adreses rekins@getlini.lv uz “KLIENTA” elektronisko pasta adresi:
rigasmezi@riga.lv vai valerijs.morozs@riga.lv .
4.4. Rēķins par atskaites mēnesī ievesto CSA daudzumu „Getliņu” poligonā tiek sagatavots un
nosūtīts līdz nākama mēneša 10.datumam.
4.5. ”LĪDZĒJI” vienojas, ka elektroniski sagatavots rēķins ir spēkā esošs bez ”LĪDZĒJI” parakstiem.
4.6. ”KLIENTA” pienākums ir veikt savlaicīgu apmaksu par atkritumu pieņemšanu un apglabāšanu
5 (piecu) darba dienu laikā, saskaņā ar ”Getliņi EKO” piestādīto rēķinu. Ja apmaksa netiek veikta
atkritumi netiek pieņemti.
4.7. Ja ”KLIENTS” nav veicis kādu šajā līgumā noteikto maksājumu līgumā paredzētajā termiņā, tad
”KLIENTS” maksā "Getliņi EKO" līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā
no savlaicīgi nenomaksātās summas par katru nokavēto maksājumu dienu, bet kopumā ne
vairāk kā 10% no kavētā maksājuma kopējās vērtības. Līgumsoda samaksa neatbrīvo
”KLIENTU” no šajā līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma.
5. Līdzēju atbildība, strīdu izskatīšanas un līguma laušanas kārtība
5.1. ”LĪDZĒJI” vienojas, ka savas saistības pildīs godprātīgi. Līdz ar to visi Strīdi un domstarpības
starp ”LĪDZĒJIEM”, kuras var rasties Šī līguma izpildes gaitā, tiks risināti savstarpēju pārrunu
ceļā. Ja 20 (divdesmit) dienu laikā no pirmā paziņojuma nosūtīšanas netiek panākta vienošanās,
tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesu iestādes ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.2. Līgums stājas spēkā ar 2015.gada 15.aprīli un ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim vai līdz
brīdim, kad tiek sasniegta iepirkumā plānotā līgumcena 20 999.99 EUR, neietverot pievienotās
vērtības nodokli. Līdzēji var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, ja Līgumā
noteiktajā termiņā Līguma summa bez PVN nav apgūta.
5.3. Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Līdzējiem savstarpēji rakstiski
vienojoties. Jebkurš Līdzējs var izbeigt līgumu, rakstiski par to brīdinot otru pusi 1 (vienu)
mēnesi iepriekš.
5.4. ”KLIENTAM” ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez ”Getliņi EKO” piekrišanas, ja „KLIENTU”
neapmierina ”Getliņi EKO” veikto Pakalpojumu kvalitāte un/vai ”Getliņi EKO” nepilda savas
saistības, atsakās veikt pakalpojumu atbilstoši Līguma noteikumiem, par to rakstiski brīdinot
”Getliņi EKO” 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš.
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5.5. Līguma pirmstermiņa izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes gaitā radušos saistību
izpildes.
5.6. ”KLIENTS” garantē, ka Getliņu cieto sadzīves atkritumu poligonā apglabāšanai ievestie
atkritumi atbilst Latvijas Republikas 2010.gada 18.novembra likumam “Atkritumu
apsaimniekošanas likums” un LR MK 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 “Noteikumi par
atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām, tie nesatur
apglabāšanai aizliegtus piemaisījumus.
5.7. Gadījumā, ja veicot apglabāšanu tiek atklāts, ka “KLIENTA” piegādātie atkritumi satur ”Getliņi
EKO” apglabāšanai aizliegtus atkritumus, fakts tiek fiksēts “KLIENTA” klātbūtnē. “KLIENTS”
sedz visus izdevumus, kas saistīti ar šo atkritumu savākšanu un iznīcināšanu vai nogādāšanu šo
atkritumu apglabāšanai atbilstošā vietā.
5.8. ”KLIENTA” pienākums ir savlaicīgi brīdināt ”Getliņi EKO” par jaunu automašīnu piesaistīšanu
CSA nogādāšanai uz CSA poligonu „Getliņi”, kā arī par ”KLIENTA” automašīnu valsts
reģistrācijas numurzīmju nomaiņu. Informāciju par izmaiņām tiek nosūtīta uz ”Getliņi EKO”
atbildīgā darbinieka elektronisko pasta adresi – atvasee@getlini.lv.
6. Papildus noteikumi
6.1. Visi šī līguma grozījumi, izmaiņas, protokoli un pielikumi ir jānoformē rakstiski un jābūt Līdzēju
pilnvaroto pārstāvju parakstītiem.
6.2. Visi no šī līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita sarakste un
informācija izdarāma rakstiski, un nododama personīgi vai nosūtāma adresātam ar ierakstītu
vēstuli.
6.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, latviešu valodā uz 3 (trim) lapām ar vienādu juridisku
spēku un no noslēgšanas brīža glabājas pa vienam eksemplāram pie katras no Līdzējiem.
6.4. Līdzēju kontaktpersonas:
Klients: Meža apsardzības daļas vadītājs – Valērijs Morozs tālr.: +371 26510928;
Getliņi EKO: Guntis Kampe, tālr.: +371 26454417.
Pielikumā:
1. Tehniskā specifikācija;
2. SIA ”Getliņi EKO” finanšu piedāvājums iepirkumam.
7. Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti.
SIA „Getliņi EKO”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas meži”
Kaudzīšu iela 57, Rumbula
Adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034
Stopiņu novads, LV-2121
Reģ. Nr. LV 40003982628
Reģ. Nr. LV40003367816
Banka: AS „Citadele banka”
A/S „SEB banka”,
Konta nr. LV15PARX0005508860001
Konts: LV39 UNLA 0050 0055 21195
Tālr. 67012553, Fakss 6037207
Tālr. 67317800, Fakss 67317810
rigasmezi@riga.lv, www.rigasmezi.lv
getlini@getlini.lv, www.getlini.lv
SIA „Getliņi EKO”
_______________________ I.Stirāns

SIA „Rīgas meži”
_________________________J.Buškevics
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Līguma 1.pielikums
Iepirkuma
„Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma iepirkums”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2015/35)
2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
1. MĒRĶIS
Nodrošināt kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu SIA „Rīgas meži”
vajadzībām.
2. TEHNISKAIS APRAKSTS:
Lote nr.1:Paredzamais darba apjoms: SIA „Rīgas meži” Tīreļu, Rīgas mežniecību, Dārzu un parku
teritorijās esošo būvgružu, biodegrablo, lielgabarīta cieto atkritumu, smilšu un grunts
apsaimniekošana- Daugavas kreisajā krastā. Pasūtītājs atkritumus uz pārstrādes (noglabāšanas)
vietām izved ar savu transportu, kas atrodas ne tālāk kā 25 km rādiusā no Rīgas.
Maksimālais plānotais atkritumu daudzuma limits līguma darbības laikā - līdz EUR
20 999.99, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Lote nr.2:Paredzamais darba apjoms: SIA „Rīgas meži” Gaujas, Daugavas, Rīgas mežniecību, Dārzu un
parku teritorijās esošo cieto sadzīves atkritumu pieņemšana un apsaimniekošana- Daugavas
labajā krastā. Pasūtītājs atkritumus uz pārstrādes (noglabāšanas) vietām izved ar savu transportu,
kas atrodas ne tālāk kā 25 km rādiusā no Rīgas.
Maksimālais plānotais cieto sadzīves atkritumu daudzuma limits līguma darbības laikā līdz EUR 20 999.99, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
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Līguma 2.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

