
UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr..5 16.2. 2~
iepirkumu procedūras ID Nr. KND/2013/23 „Dikļ u estrādes tehnis ē projekta izstrāde,

būvniecī ba un autoruzraudzī ba" ietvaros

2013.gada 27.septembrīKocēnu novada kocēnu pagastā

KOCĒNU NOVADA DOME reģ istrācijas Nr. 90009114171, juridiskā adrese: Alejas iela 8,
Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV — 4220, turpmāk līguma tekstā saukta
„Pasūtītājs, domes priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš rī kojas pamatojoties uz likumu
„Par pašvaldībām" un Kocēnu novada pašvaldības nolikuma pamata, no v!enas puses,

un

SIA „EKERS", ie rakstī ta komercreģistrā 10.07.2003. ar vienoto reģ istrācijas numuru:
44103001903, juridiskā adrese: Valmiera, Tērbatas iela 33, LV-4201, valdes locekļ a Ulda Boša
personā, turpmāk tekstā saukta — „Uzņēmējs",
abi kopā turpmāk tekstā saukti "'Puses" un katrs atsevišķ i- „Puse'", bez maldī bas, viltus un
spaidiem noslēdz šo Līgumu par sekojošo.

1. L Ī GUMĀ LIETOTIE TERMINI UN INTERPRETĀCIJA

1.1. Šajā Lī gumā lietotajiem terminiem ir sekojoša nozīmē:

1.1.1. Iepirkumu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8~.pantam „Dikļ u estrādes
tehniskā projekta izstrāde, būvniecī ba un autoruzraudzī ba", iepirkuma identifikācijas Nr.
KND/2013/23;

1.1.2. Tehniskā specifikācija
Tehn!sko aprakstu kopums, kas nosaka Pasūtī tāja prasības uz iepirkuma priekšmeta
Dik/u estrādes tehniskā projekta izstrāde, buvniecī ba un autoruzraudzī ba (Lī guma
1. pielikums) ;

1.1.3. Uzņēmējs
Fiziska vai juridiska persona, ar kuru Pasūtī tājs noslēgts Būvdarbu lī gumu, un kas
piesaista apakšuzņēmējus, noslēdzot attiecīgus līgumus, un ir atbildī ga par Darb!

veikšanu kopumā, kas norādī ta šī  Līguma ievaddaļ ā;
1.1.4. Apakšuzņēmējs

Fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz Uzņēmēja un šāda Apakšuzņemēja
starpā atsevišķi noslēgto līgumu, veic atsevišķu Darbu daļ u un par kuras darbībām un to
rezultātu ir pilnībā atbildīgs Uzņēmējs;

1.1.5. Lī gums.
Uzņēmuma līgums;

1.1.6. Tehniskais projekts

tehniskais projekts
„Dikļ u estrādes tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība".
Projektēšanas darb i i e tver t e hniskā p rojekta i z s trādāšanu, bū vprojektešanai
nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, un citus darbus, ieskaitot autoruzraudzī bas
nodrošināšanu, kas Uzņēmējam jāveic saskaņā ar noslēgto Lī gumu, Vispērīgajien!

Uzņēmeja izstrādāts un ar Pasūtī tāju saskaņcts un Kocēnu novada būvvaldē akcepteti



būvnoteikumiem un citiem projektēšanas darbus reglamentējošajiem normatīvajiem
aktiem;

1.1.7. Projekta dokumentācija
tehniskā projekta un visu ar to saistī to dokumentu un materiālu kopums;

1.1.8. Darbi
Visi un jebkādi pastāvīgi, sagatavošanās un pagaidu darbi, ko Uzņēmējam jāveic,
ieskaitot Projektēšanas, būvniecī bas, uzraudzī bas, materiālu piegādes un citus darbus,
kas nepieciešami Projekta pilnī gai, savlaicīgai un pienācīgai realizācijai, Objekta
nodošanai ekspluatācijā un nodošanai Pasūtī tājam, ievērojot šī  Līguma noteikumus,
Latvijas Republikā spēkā esošos normatī vos aktus, Būvuzrauga un Autoruzrauga
prasības, kā arī  Pasūtī tāja norādī jumus;

1.1.9. Objekts
Visi Tehniskajā projektā iekļ autie Dikļ u pagasta Dikļ u estrādes būvējamie objekti kopā:,

1.1.10. Atlīdzība

līgumu;

1.1.11. Pasūtī tājs

Līguma 9.1.punktā norādī tā kopējā atlīdzība par visu Darbu veikšanu saskaņā ar šo

Kā norādī ts šī  Līguma ievaddaļ ā;
1.1.12. Puses

Pasūtī tājs un Uzņēmējs;

1.1.13. Materiāli.
Jebkādas vielas un priekšmeti, būvizstrādājumi un iekārtas, ko paredzēts iebūvet
Objektā univai kas veido Darbu daļ u;

1.1.14. Projekts

1.1.15. Darbu izpildes vieta

Dikļ u estrādes tehniskā projekta izstrāde, būvniecī ba un autoruzraudzī ba;

„Neikenkains", Diķļ i, Diķļu pagasts, Kocēnu novads (kadastra apzīmēj ums 9652 005
0377), ar kopējo platību 7t 000 m2, (turpmāk — Objekts);

Pasūtī tāja normatī vajos aktos noteiktajā kārtī bā pieaicināts speciālists, kurš kompetents
veikt būvuzraudzī bu un realizē Darbu būvuzraudzī bu saskaņā ar spēkā esošo
būvnormatī vu un normatī vo aktu noteikumiem;

1.1.16. Būvuzraugs

1.1.17. Autoruzraugs
Tehniskā projekta autors, kurš saska ņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem un
normatīvajiem aķtiem realizē Darbu autoruzraudzību;

1.1.18. Etapi
1. ETAPS

Tehniskais projekts, būvniecī ba — Tehniskā projekta izstrāde un estrādes būvniecī b~
pabeigta. Veikta būvlaukuma apsekošana un novērtēšana, sastādīts apsekošanas akts.
Tehniskais projekts paredz estrādes daudzfunkcionalitāti, skatī tāju zonas da ļ as izbūvi,
saliekamas skatī tāju solu sistēmas izbūvi, krēslu rindu stiprinājumu izbūvi, kopā no 500
— 1200 skatī tāju vietām. Estrādes skatuves platformas izmēri — orientējošais apa ļ ālaukuma izmērs 25 m (platums)z25m (dziļ ums). Skatuves grīdai paredzēts koka dēļ usegums. Skatuves daļ ā paredzētas tribīnes korim lī dz pat 1500 vietām. Palī gtelpu
pārbūve zem esošās tribī nes, griestu augstums 2,1 m, cokolā elektrosadale, pergolas

2



tipa aizskatuve.Projektējamai triju skatuvju grīdai un skatī tāju solu sistēmām paredzēti
KRINNER vai analogi skrūvpāļ u pamati. Elektroapgādei cokolstāvā akumulatori, ārejie
tī kli ar pieslēguma vietu un sadali aizskatuves zonā, paredzot energoefektī vu gaismas
ķermeņu izmantojumu un zibens aizsardzību. Skatī tāju ērtībai — pastāvīgu tualešu
izbūve.

Tehniskais projekts iekļ auj:
Vispārīgo un arhitektūras daļ u:

Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli atbilstoši Kocēnu
novada Būvvaldes izdotajarn Plānošanas arhitektūras uzdevumam;
Pieprasī jumu iesniegšana un t e hnisko noteikumu saņemšana no Plānošanas
arhitektūras uzdevumā noteiktajām institūcijām;
Topogrāfiskais uzmērī jums un topogrāfiskā plāna izstrāde;
Ģeotehniskā izpēte;
Tehniskās apsekošanas atzinums.

Inženierrisinājumu daļ a:
izstrādāt tehnisko projektu, atbilstoši būvniecī bu reglamentējošiem normatī viem aktiem.
institūciju i zdotajiem t ehniskajiem n o teikumiem un pašvaldī bas sa istošajiem
noteikumiem;
būtiskāko risinājumu saskaņošana, skiču projektu un tehnisko projektu ar Pasūtī tāju;
līgumu par tehniskā projekta ekspertīzi noslēgšana;
tehniskā projekta akceptēšana Kocēnu novada Būvvaldē.

Ekonomikas daļ a:
Būvdarbu apjoma saraksts (BA) ;
Izmaksu aprēķ ins (T); Tehniskajā projektā paredzēt darba apjomu un izmaksu aprēķinus
atbilstoši LR Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi
par Latvijas būvnormatī vu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtī ba"";
Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;
DOP — darba organizācijas projekts un satiksmes organizācijas plāns rekonstrukc!jas
veikšanas laikā.

2. ETAPS
Autoruzraudzī ba — Darbu izpilde nodrošināta atbilstoši saska ņotajam tehniskajam
projektam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 26.jūnija noteikumiem
Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatī vu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzī bas
noteikumi", citiem Latvijas būvnormatī viem, Vispārī giem būvnoteikumiem un citiem
būvniecī bu regulējošajiem normatī vajiem aktiem pilnā apjomā;
Etapa pab e igšanas kri tē rijs - Uzņēmēja u n Pas ū tī tāja p a rakstī ts
pieņemšanas/nodošanas akts un Kocēnu novada Būvvaldes izdots akts par būves
nodošanu ekspluatācijā;

1.1.19. Būvatļ auja normatī vajos aktos noteiktajā kārtī bā kompetentas iestādes izdota at ļ auja,
pamatojoties uz kuru iespējams tiesiski uzsākt un veikt Objekta būvdarbus;

1.1.20. Projektēšanas uzdevums šī  Līguma 1.pielikumā pievienotais dokuments, kurā ietvertas
Pasūtī tāja pamatprasī bas Projekta dokumentācijas izstrādāšanai, kas ietver Tehnisko
specifikāciju;



1.1.21. Izmaiņas Pasūtī tāja pieprasī tas izmaiņas Darbos (tostarp Projekta dokumentācijā un/vai
būvdarbos un to rezultātā) atbilstoši šī  Līguma 7.2.punkta noteikumiem;

1.1.22. Laika Grafiks šī  Lī guma 2.pielikums, kurā atspoguļ oti Darbu un Etapu izpildes
tet mlņl;

1.1.23. Ikmēneša Darbu pieņemšanas- nodošanas akts kā definēts Līguma 8.1.punktā;

1.1.24. Etapa pieņemšanas- nodošanas akts kā definēts Līguma 8.2.1.punktā;

1.1.25. Sākotnējais Darbu pieņemšanas- nodošanas akts kā definēts Līguma 8.3.1.punktā;

1.'1.26. Galīgais Darbu pieņemšanas- nodošanas akts kā definēts Līguma 8.4.1.punktā;

1.1.27. Garantijas periods Līgumā norādī tais 24 mēnešu laika posms;

1.1.28. Saistī bu izpildes nodrošinājums;

1.1.29. Uzņēmēja līgumā noteikto saistību izpildes nodrošinājums kā definēts Līguma
13.nodaļ ā;

1.1.30. Avanss — pēc Uzņēmēja pieprasī juma saskaņā ar šī  Līguma noteikumiem Uzņēmējam
izmaksājama Atlīdzības daļ a, kas nepārsniedz 20'/o no Atlīdzības summas, un kura
dzēšanai tiek izdarī ti proporcionāli ieturējumi no turpmākajiem Uzņēmējam veicamajiem
maksājumiem;

1.1.31. Maksājuma ieturējums lī guma izpildes laikā saskaņā ar šī  līguma noteikumiem izdarī tais
ieturējums no Uzņēmējam veiktajiem maksājumiem nolūkā nodrošināt pienācī gu Līguma
saistī bu izpildi un Garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanu.

LI GUMA PRIEKŠMETS

2.1. Uzņēmējs apņemas veikt visus nepieciešamos Dikļ u estrādes — zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu: 9652 005 0377 projektešanas, būvniecī bas, autoruzraudzī bas,
Materiālu piegādes un citus Darbus, kas nepieciešami Projekta pilnī gai, savlaicī gai un
pienācīgai realizācijai, nodošanai eksp.uatācijā un nodošanai Pasūtī tājam, ievērojot šī
Līguma noteikumus, Vidzemes apgabaltiesas 2013.gada 24.aprīļ a sprieduma norakstu
Lietā Nr. C05064312, 2013.gada 2.maija nodomu lī gumu starp Kocēnu novada domi un
zemes gabala a r k adastra apzīmējumu- (9652 005 0 377) 7 , 1 h a pl a tī bā
īpašniekuitiesisko valdī tāju — Dikļ u evaņģēliski luterisko draudzi, Latvijas Evaņģēliski
luteriskās baznī cas 2013.gada 13.augusta izrakstu no Ī pašumu komisijas sēdes
protokola nr.14, 2013.gada 27.augusta izrakstu no LELB Virsvaldes prezidija sēdes
protokola Nr.16 par atļ auju Dikļ u evaņģēliski luteriskajai draudzei mainī t tai piederošo
nekustamo īpašumu — zemes gabalu (kadastra apzīmējums 9652 005 0377), ar kopejo
platī bu 7,1 ha pret Koccnu novada pašvaldī bai piederošo nekustamo ī pašumu — zemes
gabalu (kadastra apzīmējums 9664 011 0069), Latvijas Republikā spēkā esošos
normatī vos aktus, Būvuzrauga un A u toruzrauga prasī bas, kā a r ī  P asū tī tāja
norādī jumus, ja tādi tiek doti, kā arī  pienācīgi izpildī t citas šajā Līgumā paredzētās vai
no tā izrietošās saistī bas.

2.2. Uzņēmēja pienākums ir veikt citus darbus, piegades, drošī bas pasākumus u.tml., kas nav
tieši norādī ti šajā Līgumā, bet izriet no tā jēgas un būtības un ir saprātīgi un pamatoti
nepieciešami Darbu pienācīgai izpildei, to mērķa sasniegšanai un Projekta pilnīgai
realizācijai.

2.3. Pasūtī tājs apņemas par pienācīgi veiktiem un Pasūtī tāja pieņemtiem Darbiem maksāt
Uzņēmējam šajā Līgumā noteikto Atlīdzību, šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.



3.1.2. saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto sniegt Uzņēmējam saprātīgi

PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

Neierobežojot citas šajā Līgumā paredzētās Pasūtī tāja saistības, Pasūtī tājam ir sekojoši
pienākumi:

šajā Lī gumā noteiktajā kārtī bā pieņemt pienācī gi veiktos Darbus un samaksāt
Uzņēmējam par pienācīgi veiktajiem Darbiem atbilstoši Līguma noteikumiem;

nepieciešamo informāciju, pilnvarojumus u.c. dokumentus un palīdzību būvatļ aujas un
citu Latvijas Republikas normatī vajos aktos noteikto a t ļauju, saskaņojumu un
apstiprinājumu saņemšanai no kompetentām valsts un/vai pašvaldī bas iestādēm, ko
nepieciešams sa ņemt Darbu i zpildei u n P r o jekta realizēšanai un nodošanai
ekspluatācijā, saskaņā ar šo Līgumu;

nodot Uzņēmējam Darbu izpildes vietu šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtī bā un
nepamatoti nelikt šķēršļ us Uzņēmēja iespējai piekļ ūt Darbu izpildes vietai;

3.1.3.

3.1.4. 5 (piecu) darba dienu laikā (ja šajā Līgumā nav noteikti citi termiņi univai kārtība) izskatī t

3.2.

3.2.1.

visus Uzņēmēja iesniegumus un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi.

Neierobežojot citas šajā Līgumā paredzētās Pasūtī tāja tiesības, Pasūtī tājam ir sekojošas
tiesī bas:
sniegt Uzņēmējam norādī jumus un instrukcijas, kas ir saistošas Uzņēmējam un
Pasūtī tāja ieskatā ir nepieciešamas Līguma pienācīgai izpildei;

Pasūtī tājam ir tiesības jebkura brī dī  pārbaudī t Uzņēmēja darbības Darbu izpildē un
Projekta realizācijā, pieprasī t un saņemt jebkādu informāciju saistībā ar Darbu izpildi, tai
skaitā pēc Pasūtī tāja ieskatiem šādu pārbaužu veikšanai pieaicinot trešās personas;

Ja Uzņēmējs šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos nav pienācīgi izpildī jis Darbus
vai attiecī go to daļ u un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc brī dinājuma sniegšana
Uzņēmējam nav novērsis konstatētos trūkumus un nepilnī bas Darbu izpilde un
rezultātos, Pasūtī tājam ir tiesī bas, bet ne pienākums, attiecī go Darbu vai to da ļ as
veikšanai pēc saviem ieskatiem un uz Uzņēmēja rēķ ina pieaicināt trešās personas, par
to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam.

UZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMI, PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.2.2.

4.1. UZŅĒMĒJA VISPĀRĒJIE PIENĀKUMI
Neierobežojot citas šajā Līgumā paredzētās Uzņēmēja saistības, Uzņēmējs apņemas:

4.1.1. savlaicī gi un pienācī gā kvalitātē veikt visus Projekta realizēšanai nepieciešamos Darbus,
ietverot, bet neaprobežojoties ar projektēšanu, būvdarbiem, Materiālu un iekā rtu
piegādi, nepieciešamā aprī kojuma un darba rī ku nodrošināšanu, pietiekama un
kvalificēta darbaspēka nodrošināšanu, transporta nodrošināšanu, visas nepieciešamās
dokumentācijas sagatavošanu, saskaņošanu un iesniegšanu, visām nepieciešamajām
pārbaudēm, trūkumu novēršanu, visu darba drošī bas un darba aizsardzī bas prasī bu
izpildes nodrošināšanu, uzraudzī bas veikšanu Darbu izpildes vietā;

strikti ievērot un izpildī t visus attiecināmos normatī vos aktus, šī  Lī guma noteikumus,
standartus, Projekta dokumentāciju, specifikācijas. Ievērot un izpildī t Būvuzrauga un
Autoruzrauga norādī jumus, kā arī  Pasūtī tāja norādī jumus (ja tādi tiek doti) un tie nav
pretrunā ar Latvijas Republikas normatī vajos aktos ietvertajām imperatī vajām normām,
kompetentu iestāžu prasības un norādī jumus;

4.1.2.



drošī bu;

veikt Darbus atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatī vai nozares praksei, tas ir,
pielietot tāda līmeņa profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu
pamatoti sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielietot
tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti noluka
nodrošināt drošu, efektī vu, augsti kvalitatī vu un Pasūtī tājam ekonomiski izdevīgu
Projekta dokumentāciju un Darbus. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildī bu par visu Darbu
izpildes gaitā izmantoto metožu un veikto darbī bu un to rezultāta atbilstī bu, stabilitāti un

savlaicīgi saņemt no kompetentām valsts un pašvaldības iestādēm un trešajām
personām visus Darbu pienācīgai izpildei nepieciešamos norādī jumus, noteikumus,
atļ aujas, ieskaitot Būvatļ auju, saskaņojumus, piekrišanas, apstiprinājumus, licences

uz sava rēķ ina nodrošināt Darbu izpildes vietā visus nepieciešamos Materiālus,
aprīkojumu un resursus (gan pastāvīgus, gan pagaidu un patērējama rakstura), cita
starpā ietverot, bet neaprobežojoties ar ūdeni, elektroenerģiju, degvielu u.c., kas
nepieciešams Darbu pienācī gai izpildei un nodrošina Darbu nepārtrauktī bu un izpildi
šajā Līgumā un tā pielikumos noteikto termiņu ietvaros, kā arī  uz sava rēķina nodrošināt
visu nepieciešamo pakalpojumu saņemšanu saistībā ar Darbu izpildes vietu un Darbu
veikšanu (tai skaitā, bet ne tikai, atkritumu apsaimniekošanu, u.c.); uz sava rēķ ina un
izpildot visas normatī vo aktu un kompetentu personu prasī bas pielāgot, ņemot vērā
Darbu raksturu, apjomu, organizāciju un to i zpildē izmantojamo tehniku (tostarp
iespējamos liela svara transportlīdzekļ us u.tml.);

veikt visus nepieciešamos drošī bas un piesardzī bas pasākumus, lai nodrošinātu, ka
Darbu izpildes ietvaros un sa istī bā ar t iem netiek nodarī ts jebkāds kaitē jums
apakšzemes un virszemes komunikācijām, objektiem vai aprī kojumam, kā Darbu
izpildes vietā, tā ārpus tās, neatkarīgi no tā, kam šādas komunikācijas un objekti pieder;

uzturēt tī rību un kārtī bu Darbu izpildes vietā, novākt un izvest no Darbu izpildes vietas
būvgružus, kā arī  jebkādas pagaidu būves un konstrukcijas, tiklī dz tās vairs nav
nepieciešamas Darbu izpildei, bet jebkurā gadī jumā pirms Galī gā pieņemšanas-
nodošanas akta parakstī šanas;

u.tml. ;

4.1.8. nekavējoties un uz sava rēķ ina novērst un izlabot jebkādus Darbu vai to izpildes rezultāta
trūkumus;

jebkādu pretrunu vai nepilnī bu gadī jumā Pasūtī tāja iesniegtajos dokumentos univai
informācijā ne vēlāk kā 5 (piecu) Darba dienu laikā no pretrunī gā dokumenta vai
informācijas saņemšanas pieprasī t Pasūtī tājam skaidrojumu, bet, ja šāds skaidrojums
netiek pieprasī ts, Uzņēmējam jālieto „lielākais" vai „dārgākais" no variantiem un tam nav
tiesī bu atsaukties uz jebkadu šādas pretrunī gas informācijas ietekmi uz Darbu izpildi,
kvalitāti, termiņiem, cenu u.tml.,

4.1.10. veikt Darbu izpildei nepieciešamās darbī bas, nepārkāpjot sabiedriskās kārtī bas prasības
un pēc iespējas mazāk aizskarot trešo personu tiesī bas pilnvērtī gi lietot publiskos un
privātos ceļ us un ielas, gājēju celiņus, kā arī  trešajām personām piederošo mantu;
Darbu izpildē nepieļ aut nesamērīgas vai normatīvo aktu prasības pārkāpjošas emisijas,
troksni, putekļ us, vibrāciju un citu traucējumu trešajām personām univai sabiedriskajai
kārtībai;

4.1.1'I. nelikt š ķēršļ us un jebkadā veidā nekavet un netraucēt tādu personu darbības Darbu
izpildes vietā , kuras piesaistī jis Pasutī tājs, tai skaita, bet ne t i kai, šajā Lī gumā
paredzētajos gadī jumos, kad Uzņēmēja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ
Pasūtī tājs ir tiesīgs Darbu vai to daļ as izpildei vai Darbu rezultātu trūkumu novēršanai
pieaicināt trešās personas;



4.2. UZŅĒMĒJA VISPĀRĒJIE APLIECINĀJUMI:

4.2.1. Uzņēmējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums), un
izvērtējis visus tehniskos, klimatiskos, meteoroloģiskos, fizikālos un citus apstākļ us, kas
attiecas uz paredzēto Darbu izpildes vietu, Darbu izpildes vietā esošo jumta segumu un
piekļ ūšanas iespējas Darbu izpildes vietai, elektroenerģijas un c itu nepieciešamo
resursu un komunālo pakalpojumu pieejamī bu, citu personu iepriekš veiktos darbus, kas
jebkādā veidā var ietekmēt Darbu izpildi, un kopumā apliecina, ka ir saņēmis un
izvērtējis visu Uzņēmējam nepieciešamo informāciju attiecībā uz Darbu izpildes vietu un
Projektu Uzņēmējam nepieciešamajā apjoma. ievērojot augstāk minēto, Uzņēmējs kā
lietpratējs apliecina, ka spēs pienācīgi izpildī t Darbus šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un
termiņos un, nosakot Darbu un to Etapu izpildes termiņus un iesniedzot Konkursā savu
finanšu piedāvājumu, ir ņēmis vērā visus iespējamos Darbu izpildi ietekmējošos
faktorus, tāpēc šādi faktori un ar tiem saistī tie riski nevar būt par pamatu Uzņēmēja
lūgumam pagarināt Laika grafikā (2.pielikums) noteiktos Darbu izpildes termiņus un/vai
izdarī t izmaiņas Atlīdzības apmērā;

4.2.2. Uzņēmējam ir visas nepieciešamās zināšanas, kvalifikācija un iemaņas Darbu pienācīgai
izpildei, kā arī  pieredze līdzīgu Projektu realizēšanā un pamatojoties uz kuru Uzņēmējs
uzņemas šajā Līgumā noteiktās saistības un ir noteicis šajā Līgumā paredzēto kopejo

4.2.3. Uzņēmējs apliecina, ka attiecībās ar jebkuru trešo personu neuzstāsies kā Pasūtī taja
pārstāvis un Pasūtī tāja vārdā neuzņemsies jebkādas saistības un nepaudīs jebkadus
apliecinājumus, apgalvojumus un apņemšanās, izņemot gadī jumus, kad Uzņēmējs tieši
ar atsevišķu rakstveida pilnvaru pilnvarots veikt noteiktas darbī bas Pasūtī tāja vārdā..

Atlīdzības summu ;

4.3. BUVPROJEKTĒŠANA:

4.3.1. Uzņēmējs apņemas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, Projektēšanas
uzdevumu (šī  Līguma 1.pielikums), atbilstoši Pasūtī tāja iecerei un prasībām un ievērojot
Laika grafikā (2.pielikumā) noteiktos termiņus, patstāvīgi vai šajā Lī gumā noteiktajā
kārtī bā pieaicinot attiecī gus speciālistus:

4.3.1. 'I. izstrādāt Tehnisko projektu „Dikļ u estrādes tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un
autoruzraudzī ba";

4.3.1.2. Dik ļ u estrādes tehniskā projekta izstrāde, kas nepieciešama saistībā ar augšminēto
Tehnisko projektu, tā saskaņošanu un/vai Darbu realizāciju (šī  Līguma tekstā Tehniskā
projekta un citas ar to saistī tās dokumentācijas kopums — „Projekta dokumentācija");

4.3.1.3. saska ņot Projekta dokumentāciju ar Pasūtī tāju šī  Lī guma 4.3.9.punktā noteiktajā
kārtībā un, pēc Pasūtī tāja saskaņojuma saņemšanas, saskaņot Projekta dokumentāciju
ar visām nepieciešamajām valsts/pašvaldī bu iestādēm, amatpersonām un trešajām
personām;

4.3.1.4. saviem spēkiem un par saviem lī dzekļ iem sagatavot, pieprasī t un saņemt visu Projekta
d okumentācijas izstrādāšanai u n sa s kaņošanai nepieciešamo i nformāciju un
dokumentus (tai skaitā , bet ne t ikai, visus nepieciešamos tehniskos noteikumus,
materiālus u.c.), kā arī  veikt jebkādas nepieciešamās pārbaudes un izpētes paredzētajā
Darbu izpildes vietā;

4.3.1.5. uz sava rēķ ina nodrošināt Projekta dokumentācijas ekspertī zes veikšanu un tās
rezultātu iesniegšanu Pasūtī tājam un kompetentajai iestādei;



realizēt Projektu;

būvdarbu veikšanas laikā;

4.3. 'l.6. l ikumā paredzētajā kārtība saņemt Būvatļ auju, kas dod tiesības veikt Darbus un

4.3.1.7. šajā Lī gumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadī jumos un kārtī bā izdarī t
Pasūtī tāja pieprasī tās Izmaiņas un precizējumus Projekta dokumentācijā, tai skaitā

4.3.1.8. Darbu veikšanas un Projekta realizācijas gaitā atbilstoši normatī vo aktu un
būvnormatīvu prasībām nodrošināt pienācīgu autoruzraudzības realizēšanu. Atlīdzība
par autoruzraudzību iekļ auta šī  Līguma 9.1.punktā norādī tajā kopējā Atlīdzības summā
un Uzņēmējs patstāvīgi norēķinās ar konkrēto Autoruzraugu.

uzdevumam, šim Lī gumam un tā pielikumiem, Būvniecī bas likumam, Vispārī gajiem
būvnoteikumiem un c i t iem spēkā esošajiem normatī vajiem aktiem ( ta i s kaitā
būvnormatīviem), piemērojamiem Latvijas Republikas un E i ropas S av ienī ba..
standartiem, Kocēnu novada apbūves noteikumiem un citiem t iesī bu aktiem,
vispāratzī tai labas projektēšanas praksei un Pasūtī tāja norādī jumiem, ja tādi tiek doti un
šie norādī jumi nav pretrunā ar normatī vo aktu noteikumiem;

Apakšuzņēmējiem vai sadarbī bas partneriem) ir v isas nepieciešamās un Latvijas
Republikas tiesī bu aktos paredzētās atļ aujas, licences, sertifikāti u.tml. šajā Lī guma
4.3.nodaļ ā noteikto saistī bu pienācīgai izpildei, kā arī  atbilstošas zināšanas, kvalifikācija
un pieredze un pietiekams skaits kvalificētu speciālistu un darbinieku;

4.3.2. Uzņēmējs apņemas nodrošināt, ka Projekta dokumentācija būs atbilstoša Projektēšanas

4.3.3. Uzņēmējs apliecina, ka tam (vai Uznēmēja šajā Līgumā noteiktajā kārtībā pieaicinātajiem

4.3.4.Uzņēmējs kā lietpratējs apliecina, ka ir rūpī gi pārbaudī jis Projektēšanas uzdevumu
(1.pielikums), ieskaitot visas kalkulācijas un projektēšanas kritērijus, kvalitātes prasī bas
u.tml. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par projektēšanu un par Projektēšanas uzdevuma
pareizību, precizitāti un realizējamību. Pasūtī tājs nav atbildīgs par jebkādām kļ ūdām,
neprecizitātēm vai jebkādu citu nolaidī bu vai nevērī bu Projektēšanas uzdevuma vai
jebkādos citos Uzņēmējam iesniegtajos dokumentos vai informācijā, un jebkādu k ļ ūdu
vai citādu neprecizitāšu vēlāka konstatēšana nedod tiesī bas Uzņēmējam pieprasī t
Darbu vai jebkura Darbu Etapa izpildes termiņa pagarināšanu un/vai izmaiņas Atlī dzības
apmērā. Puses vienojas, ka jebkāda Pasūtī tāja sniegtā informācija, dati un dokumenti
nekādā ziņā neatbrī vo Uzņēmēju no pilnī gas atbildī bas par Darbu izpildi un Projekta
dokumentāciju un tās atbilstību šī  Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām;

4.3.5.Puses ar šo vienojas, ka visas autora mantiskās tiesī bas uz Projekta dokumentāciju bez
jebkāda laika un teritorijas aprobežojuma ar šo Lī gumu tiek nodotas Pasūtī tājam.
Atlī dzība par autora mantisko tiesī bu nodošanu Pasūtī tājam ietverta kopējā Atlī dzības
summā un Uzņēmējs nepieprasīs no Pasūtī tāja jebkādu papildus atlīdzības samaksu
šajā sakarā, kā arī  Uzņēmējs nodrošinās, ka šādas pretenzijas neizvirza neviena trešā
persona. Tāpat Uzņemejs apņemas šī  Līguma darbības laikā, ka arī  neierobežotu laiku
pēc tā izbeigšanās, jebkādā veidā neizmantot autora personiskās tiesī bas uz Projekta
dokumentāciju tādā veidā, kas varētu kaitēt Pasūtī tāja interesēm, kā arī  Uzņēmējs
apņemas nodrošināt, ka šādas tiesī bas neizmanto trešās personas.;

4.3.6.Uzņēmējs apliecina, ka viņam ir autortiesī bas nepieciešamajā apjomā un tiesī bas izmanto,
visus Projekta dokumentācijā!zmantotos risinājumus, un Projekta dokumentācija un/vai
Uzņēmēja vai tā pieaicināto personu veiktās darbības tās izstrādē jebkādā veidā
neaizskars nevienas trešās personas tiesī bas;

Ja šajā 4.3.nodaļ ā paredzēto projektēšanas Darbu izpildē Uzņēmējs piesaista trešās
personas un/vai izmanto t rešajām personām piederošus autortiesī bu objektus,
Uzņēmējs apņemas nodrošināt šo autoru mantisko tiesī bu un ī pašuma t iesī bu
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4.3.8.

nekavējošu pāreju uz Pasūtī tāju ar attiecīgās Projekta dokumentācijas daļ as nodošanas
brīdi Pasūtī tājam, bez jebkādas papildus atlīdzības no Pasūtī tāja, kā arī  nodrošināt, ka
šādas trešās personas neizmanto savas personiskās tiesības tādā veidā, kas varētu
kaitēt Pasūtī tāja interesēm. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtī tājam šajā sakarā nodarī tos
zaudējumus un radušās izmaksas un izdevumus;

Par Projekta dokumentācijas ikmēneša izstrādāto darbu apjomu Uz ņēmējs iesniedz
Pasūtītājam ikmēneša Darbu pieņemšanas — nodošanas aktu, saskaņā ar Lī guma
8.1.punktu, kuru Pasūtī tājs apņemas saskaņot Lī guma 8.punktā noteiktajā kārtībā.
Izpildī tie projektēšanas darbi tiek apmaksāti saskaņā ar Lī guma 9.3.punktā noteikto
kārtību. Pēc Projekta dokumentācijas izstrādāšanas pabeigšanas Uzņēmējs to papī ra
formātā un elektroniskā formātā, latviešu valodā iesniedz Pasūtī tājam un saskaņo ar
Pasūtī tāju sekojošā kārtībā:

izskata 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja Pasūtī tājam nav pretenziju saistī bā ar Projekta
dokumentāciju un tās atbilstī bu normatī vo aktu, šī  Līguma un tā pielikumu noteikumiem
un Pasūtī tāja prasībām, Pasūtī tājs augstāk norādī tā termiņa ietvaros rakstveidā saskaņo
Projekta dokumentāciju;

Pasūtī tājs ir tiesī gs atteikties saskaņot Projekta dokumentāciju, ja Pasūtī tājam ir iebildumi
saistī bā ar Projekta dokumentācijas atbilstī bu šim Lī gumam, tā pielikumiem, Pasūtī tāja
prasī bām vai normatī vo aktu prasī bām, vai iebildumi pret izmantotajiem Materiāliem
un/vai r i s inā jumiem, s t andartu, tehnisko noteikumu, Pasūtī tāja norādī jumu
neievērošanu, vai Pasūtī tājam nav iesniegti visi saprātī gi nepieciešamie dokumenti vai
informācija, kas dotu iespē ju Pasūtī tājam vispusī gi un pilnī gi pārbaudī t Projekta
dokumentāciju un tās atbilstī bu šī  Lī guma noteikumiem. Gadī jumā, ja Pasūtī tājam ir
augšminētie iebildumi, Pasūtī tājam jānoformē un šī  Lī guma 4.3.8.1.punktā noteiktā
termiņa ietvaros jāiesniedz Uzņēmējam rakstisks motivēts atteikums saskaņot Projekta
dokumentāciju, norādot uz saskaņojuma atteikuma iemesliem.

4.3.8.1. Saņemto Projekta dokumentāciju, ieskaitot pozitī vu ekspertīzes slēdzienu Pasūtī tājs

4.3.8.2. Mot ivēta atteikuma saskaņot Projekta dokumentāciju gadī jumā Uzņēmējs Pasūtī taja
norādī tos trūkumus un nepilnības novērš Pasūtī tāja norādī tā termiņa ietvaros un uz sava
rēķina. Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas tiek atkārtota Projekta dokumentācijas
saskaņošana ar Pasūtī tāju saskaņā ar šī  Lī guma 4.3.9.punkta noteikumiem. Lai
izvairī tos no domstarpī bām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtī tāja atteikumā saskaņot
Projekta dokumentāciju norādī tais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav
uzskatāms par Laika grafikā norādī to termiņu pagarinājumu un neatbrī vo Llzņēmēju no
atbildī bas par Laika grafikā norādī to Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī  nedod
pamatu Uzņēmējam lūgt šādu Laika grafikā noteiktā termiņa pagarinājumu.

Pēc Projekta dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtī tāju šajā Līgumā noteiktajā kārtībā,
Uzņēmējs veic Projekta dokumentācijas saskaņošanu ar visām nepieciešamajām
personām, tostarp galīgā akcepta saņemšanu no Kocēnu novada būvvaldes, un pēc
šādas Projekta dokumentācijas saska ņošanas Uzņēmējs veic visas darbī bas
Būvatļ aujas saņemšanai. Pēc Projekta dokumentācijas galīgās akceptēšanas Kocēnu
novada būvvaldē, Uzņēmējs Projekta dokumentācijas 1 (vienu) oriģ inālu akceptēto
eksemplāru un 3 (trī s) kopijas nodod Pasūtī tājam papī ra formātā un papildus vienu
eksemplāru elektroniskā formātā ierakstī tu CD ( DN/G un PDF formātos).

4.3.9.

4.3.10. Ja pēc Pasūtī tāja saskaņojuma saņemšanas, tālākajā Projekta dokumentācijas
saskaņošanas procesā ar nepieciešamajām personām, tostarp Kocēnu novada
būvvaldi, tiek atteikta Projekta dokumentācijas saskaņošana un pieprasī ta izmaiņu
izdarī šana Projekta dokumentācijā, Uzņēmējs, apspriežoties ar Pasūtī tāju, veic
pieprasī tās izmaiņas Projekta dokumentācijā, pēc iespējas saglabājot ar Pasūtī taju
sākotnēji saskaņoto Projekta dokumentācijas saturu, un pēc šādu izmaiņu iestrādāšanas
Projekta dokumentācijā veic Projekta dokumentācijas atkārtotu saskaņošanu šī  Līguma
4.3.8.1 punktā noteiktajā kārtī bā. Šajā Līguma punktā minētais Projekta dokumentācijas
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4.3.11. Līguma 4.3.9.punktā noteiktajā kārtī bā saņemtais Pasūtī tāja saskaņojums Projekta

saskaņojuma atteikums un nepieciešamī ba pārstrādāt Projekta dokumentāciju vai izdarī t
tajā pieprasī tās izmaiņas nedod tiesības Uzņēmējam prasī t Darbu izpildes termiņu
pagarinājumu un/vai Atlīdzības apmēra izmaiņas.

dokumentācijai, tostarp Tehniskajam projektam, nekādā veidā neapstiprina šādas
Projekta dokumentācijas pareizību un neatbrī vo Uzņēmēju kā lietpratēju no pilnī gas
atbildī bas par Projekta dokumentāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem.

4.3.10.punktā noteiktajā kārtī bā Projekta dokumentācijā tiek konstatētas nepilnī bas,
neskaidrī bas, pretrunas, k ļ ūdas vai citi trūkumi vai neatbilstī bas, tās nekavējoties
labojamas uz Uzņēmēja rēķina. Šādā gadī jumā uz Uzņēmēja rēķina nepieciešamības
gadī jumā nekavējoties labojama un pārstrādājama arī  tā Darbu daļ a (ieskaitot
būvdarbus), kas izpildī ta vadoties no šādas neprecī zas, neatbilstošas vai nepilnī gas
Projekta dokumentācijas.

4.3.12. Ja pēc P rojekta dokumentācijassaskaņošanas šī Līguma 4.3.9.punktā un/vai

4.3.13. Kopā ar saskaņotu Projekta dokumentāciju Uzņēmējs iesniedz Pasūtī tājam būvdarbu
lokālās tāmes, kas sastādī tas vadoties no un detalizējot Uzņēmēja Finanšu piedāvājuma
kopsavilkuma formu (Lī guma 3.pielikums). Lokālajās tāmēs ietvertie izcenojumi cita
starpā tiks ņemti par pamatu visiem papildus un izmaiņu Darbiem, ja tādi radī sies Darbu
veikšanas laikā;

4.3.14. L a i i zvairī tos no domstarpī bām, Puses apstiprina, ka nav pieļ aujama jebkādas
būvdarbu daļas uzsākšana pirms uz attiecī go būvdarbu attiecināmā Projekta
dokumentācija šajā Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņota ar Pasūtī tāju un kompetentām
iestādēm un saņemta atbilstoša Būvatļ auja.

4.4. MATERlĀLI

4.4.2.

4.4.1. Uzņēmēja pienākums ir nodrošinā t visu Darbu pienācī gai izpildei nepieciešamo
Materiālu pienācīgu un savlaicīgu piegādi. Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi iesniegt
Pasūtī tājam apstiprināšanai Materiālu pārdevēju/ piegādātāju sarakstu, kurā norādī ti
Materiālu pārdevēji/ piegādātāji un attiecī go Materiālu izcelsmes valsts un kvalitāte.
Šādu sarakstu Pasūtī tājs izskata 5 (piecu) darba dienu laikā un iesniedz Uzņēmējam
rakstisku apstiprinājumu vai motivētu apstiprinājuma atteikumu. Pasūtī tājam nav tiesību
nepamatoti noraidī t kādu Uzņēmēja piedāvāto Materiālu pārdevēju/ piegādātāju.
Uzņēmējam nav tiesību Darbu izpildē izmantot Materiālus, kas iegādāti no Pasūtī tāja
neapstiprinātiem pārdevējiem/ piegādātājiem.

Jebkādiem Materiāliem jābū t jauniem un n e l ietotiem, atbilstošiem piemērojamo
normatī vo aktu, standartu, šī  l īgumaun Projekta dokumentācijas prasī bām, augsta
kvalitātē.

Uzņēmēja pienākums ir savlaicī gi un pilnā apmērā norēķ ināties ar attiecī gajiem
Materiālu pārdevējiem/ piegādātājiem, kā arī  pienācīgi izpildī t citas Uzņēmēja un
Materiālu pārdevēju/ piegādātāju savstarpēji noslēgtajos līgumos noteiktās saistības.
Minētajos līgumos, kas noslēgti starp Uzņēmēju un attiecīgajiem Materiālu pārdevējiem/
piegādātājiem, Uzņēmējs nav tiesī gs ietvert tādus noteikumus, kas varētu tieši vai
netieši kaitēt Pasūtī tāja interesēm (piemēram, atkāpes no noteikuma, ka ī pašuma
tiesī bas uz attiecī gajiem Materiāliem pāriet Uz ņēmējam vai Pasūtī tājam ne vēlāk kā
brīdī , kad attiecī gie Materiāli piegādāti Darbu izpildes vietā (neatkarī gi no samaksas);
noteikumus, kas dod t ies:bu Materiālu pā rdevējam/ piegādātājam vai to t i esī bu
pārņēmējiern pārņemt Materiālus savā valdī jumā, demontēt tos, aizturēt vai apķī lāt
u.tml.). Ja kāda trešā persona izvirzī jusi jebkādas pretenzijas saistī bā ar Materiāliem
sakarā ar to, ka nav veikta pienācī ga samaksa par šiem Materiāliem (to transportēšanu
u.tml.), Pasūtī tājam ir tiesības (bet ne pienākums) norēķ ināties ar šādu trešo personu,

4.4.3.



4.4.4. Uzņēmējs apņemas nodrošināti, ka Materiāli nevienā brīdī  nekļ ūs par komercķī las vai

4.4.5. Pasūtī tājam ir tiesī bas personīgi vai pieaicinot trešās personas pārbaudī t jebkurus

šādi samaksātās naudas summas piedzenot no Uzņēmēja vai ieturot no jebkādām
naudas summām, kuras saskaņā ar šo Līgumu maksājamas Uzņēmējam.

citādas ķ ī las vai apgrūtinājuma priekšmetu (izņemot gadī jumu, ja to ieķī lāšanu vai
apgrūtināšanu veicis Pasūtī tājs).

Materiālus. Uzņēmēja pienākums ir saprātīgu laiku pirms iebūvēto Materiālu nosegšanas
paziņot Pasūtī tājam par šādu nosegšanu un dot iespēju pieprasī t un veikt augšminētās
pārbaudes. Tāpat Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt šādu pārbaužu veikšanai
nepieciešamo aprī kojumu, instrumentus, darbaspēku, palī dzību, informāciju un
dokumentus u.tml. Ja šādu pārbaužu rezultātā tiek konstatēta jebkādu Materialu
neatbilstī ba šī  Līguma un/vai normatī vo aktu prasī bām, un/vai Projekta dokumentācija i

Pasūtī tājs par to rakstveidā paziņo Uzņēmējam un Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties
aizstāt šādus Materiālus ar atbilstošiem. Lai izvairī tos no domstarpī bām, Puses ar šo
apstiprina, ka šajā Līguma punktā paredzētā Materiālu aizvietošana nevar būt pamats
Darbu izpildes termiņu izmaiņām un/vai Atlīdzības apmēra izmaiņām, un šajā Līguma
punktā noteiktajā kārtībā veiktās Pasūtī tāja pārbaudes neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības
par Materiālu kvalitāti.

paraugus un uz Uzņēmēja rēķ ina veikt Materiālu kvalitātes pārbaudi un iesniegt ekspertu
atzinumus Pasūtī tājam.

4.4.6. Pēc Pasūtī tāja pieprasī juma Uzņēmēja pienākums ir iesniegt Pasūtī tājam Materiālu

4.4.7. Uzņēmēja pienākums ir kārtot un no saviem lī dzekļ iem apmaksāt visus ar Materiālu
piegādi un apdrošināšanu saistī tos jautājumus, iepakošanu, marķēšanu, iekraušanu,
izkraušanu, m u itas un imp o rta/eksporta j autā jumus, saistībā ar M a teriā lu
eksportu/importu maksājamos nodokļ us un nodevas, nodrošināt pienācīgu Materialu
glabāšanu, tostarp pasargājot tos no bojājumiem, nolaupī šanas, korozijas, laika apstākļ u
un citu ārēju faktoru negatī vas ietekmes.

4.4.8. Jebkuri Materiāli uzskatāmi par Pasūtī tāja īpašumu ar brī di, kad tie ievesti Darbu izpildes
vietā un Uzņēmējs nav tiesī gs veikt šādu Materiālu demontāžu un/vai izvešanu bez
Pasūtī tāja rakstveida piekrišanas. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka Uzņēmēja
savstarpējie lī gumi ar trešajām personām paredz atbilstošus noteikumus, kas ļ auj
pienācīgi izpildī t šī  Līguma punkta prasības. Uzņēmējam nav tiesību attiecībā uz Darbu
izpildes vietā ievestajiem Materiāliem izmantot aizturējuma tiesī bu vai kā citādi tos
izmantot Uzņēmēja iespējamo prasī jumu nodrošināšanai. Puses apstiprina, ka
Pasūtī tājam ir pilnīgas īpašuma tiesības uz Darbu izpildes vietā ievestajiem Materiāliem,
neatkarī gi no tā, vai tie iebūvēti, kā arī  uz jebkādiem Darbu izpildes rezultātiem, tostarp
ēkām un būvēm, ar šo rezultātu rašanās brī di, neatkarī gi no samaksas par tiem.

4.4.9. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka Materiāli nesatur tādas vielas, kas ir kaitī gas
veselī bai un/vai videi un/vai vispārpieņemtas labas būvdarbu prakses ietvaros Eiropas
Savienī bā netiek izmantotas būvdarbos.

DARBASPĒKS

4.5.1.Darbu izpildē Uzņēmējam jānodarbina personāls, kas ir pietiekami kvalificēts (tostarp ir
spēkā esošie sertifikāti un tamlī dzī gi apliecinājumi, ja attiecī go Darbu veikšanai tādi
nepieciešami) un pieredzējis attiecī go Darbu veikšanai un ir Darbu veikšanai atbilstošā
veselī bas stāvoklī  un fiziskā formā.

4.5.2.Pasūtī tājs ir tiesī gs pieprasī t, 5 (piecas) dienas iepriekš iesniedzot rakstveida pretenziju,
lai Uzņēmējs pārtrauc un neturpina Darbu izpildē iesaistī t personas, kuras:
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4.5.2.1. pieļ auj tiesī bu aktu, šī  Lī guma un/vai Darbu izpildes vietā noteiktās kā rtī bas

4.5.2.2. izpilda savus pienākumusneprofesionāli, nolaidīgi vai nevērīgi, vai tām nav pienācīgas

4.5.2.3. pieļ āvušas rī cību, kas var apdraudēt darba drošī bu, veselī bas aizsardzī bu vai vides

4 .5.2.4. kompetentas va lsts/ p ašvaldī bas iestādes v a i amatpersonas p ieprasī jušas

Šāda Pasūtī tāja pieprasī juma gadī jumā Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties pārtraukt
attiecīgās personas nodarbināšanu Darbu izpildē un aizstāt to ar citu atbilstošu personu.

4.5.3.Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt savlaicīgu darbaspēka ierašanos Darbu izpildes vietā

pārkāpumus vai rīkojas ar nepietiekamu rūpību;

kvalifikācijas, iemaņu vai pieredzes Darbu izpildei;

aizsardzī bu;

nenodarbināt Darbu izpildē.

nepieciešamajā skaitā, ievērojot Darbu un to Etapu izpildei noteiktos termiņus.

4.5.4.Uzņēmēja pienākums ir neielaist Darbu izpildes vietā un nepielaist pie Darbu veikšanas
personas, kuras ir jebkādu apreibinošu vielu ietekmē vai tādā veselī bas stāvoklī  vai
noguruma pakāpē, kas var apdraudēt pienācī gu Darbu izpildi un/vai darba drošī bas un
aizsardzī bas prasī bu pienācīgu izpildi, un/vai citu personu drošī bu un veselī bu.

4.5.5. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt darba tiesiskās attiecības, darba drošī bu un
aizsardzī bu regulējošo normatī vo aktu prasī bu pilnī gu ievērošanu un izpildi Darbu
izpildes vietā , nekavējoties novērst jebkādu iespējamo apdraudējuma risku Darbu
izpildes vietā, tai skaitā, bet ne tikai, veikt visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu
un apstiprināšanu, nodarbināto personu un citu personu, kurām ir tiesī bas atrasties
Darbu izpildes v ietā , iepazī stināšanu ar m inē tajām prasī bām, instruktāžas un
apmācī bas, individuālo un kolektī vo aizsardzī bas lī dzekļ u pieejamību un lietošanu,
atbilstošu zīmju un norāžu uzstādī šanu, darba samaksas un c itu nodarbinātajām
personām maksājamo naudas summu pienācīgu izmaksu, kā arī  visu normatīvajos aktos
paredzēto obligāto piemaksu izmaksu darbiniekiem un darbiniekiem radušos izdevumu
un zaudējumu atlī dzināšanu, pienācī gu nodokļ u un valsts obligātās sociālās
apdrošināšanas iemaksu veikšanu.

4.5.6.Ja Uzņēmējs Darbu izpildē nodarbina ārvalstniekus, Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt,
ka šādām personām visu laiku, ko tās iesaistī tas Darbu izpildē, ir spēkā esošas
nepieciešamās vī zas, uzturēšanās un darba at ļ aujas, kas at ļ auj šo personu
nodarbināšanu Darbu izpildē.

4.5.7.Darba drošī ba un veselības aizsardzī ba:

4.5.7.1.Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs izstrādā un apstiprina, un iesniedz Pasūtī tājam
saskaņošanai darba drošī bas un veselī bas aizsardzī bas nodrošināšanas plānu.
Pasūtī tājs saņemto darba drošī bas un veselī bas aizsardzī bas plānu izskata 5 (piecu}
darba dienu laikā no saņemšanas un to saskaņo vai iesniedz Uzņēmējam rakstveida
komentārus un papildinājumus. Uzņēmēja pienākums ir papildināt vai pārstrādāt darba
drošibas un veselī bas aizsardzī bas plānu atbilstoši Pasūtī tāja norādī jumiem un atkārtoti
iesniegt to Pasūtī tājam saskaņošanai lī dz šāds saskaņojums tiek saņemts. Visā Darbu
izpildes laikā Uzņēmējs apņemas strikti ievērot un izpildī t saskaņoto darba drošī bas un
veselī bas aizsardzī bas plānu un pēc Pasūtī tāja pieprasī juma sniegt tam detalizētu
informāciju, atskaites un paskaidrojumus par darba drošī bas un veselī bas aizsardzī bas
plāna ievērošanu. Jebkurā bridī  šī  Līguma spēkā esamības laikā Pasūtī tājs ir tiesīgs
pieprasī t, lai Uzņēmējs veic izmaiņas saskaņotajā darba drošī bas un veselī bas
aizsardzības plānā, un Uzņēmējam ir pienākums attiecīgi šādas izmaiņas veikt darba
drošī bas un veselī bas aizsardzī bas plānā . Tomē r darba drošī bas un veselī bas
aizsardzības plāna saskaņošana no Pasūtī tāja puses neatbrī vo Uzņēmēju no šajā
Līgumā un normatī vajos aktos noteiktajiem pienākumiem un atbildī bas;



4.5.7.2.Uzņēmējs Darbu izpildes vietā norī ko darba aizsardzības speciālistu, kas atbild par
drošības un nelaimes gadī jumu novēršanas prasību ievērošanu. Uzņēmējs nodrošina,
ka darba aizsardzī bas speciālistam ir atbilstoša kvalifikācija šo pienākumu veikšanai, kā
arī  tiesības izdot rī kojumus un veikt preventīvas darbības, lai novērstu nelaimes
gadī jumus. Uzņēmējs visā Darbu izpildes laikā nodrošina darba aizsardzības speciālistu
ar visu nepieciešamo, lai Darba aizsardzī bas speciālists varētu pildī t savus pienākumus
un ī stenot darba drošības un nelaimes gadī jumu novēršanas prasī bas;

4.5.7.3.Uzņēmējs visā Darbu veikšanas laikā pieliek saprātīgas pūles, lai uzturētu Uzņēmēja
nodarbinātajām personām veselības un darba drošības prasības. Uzņēmējs nodrošina,
lai Darbu izpildes vietā būtu pieejams medicīniskais personāls, pirmās palī dzības
sniegšanai nepieciešamais, kā arī  pastāvētu iespējas saņemt ātrās medicī niskas
palīdzības pakalpojumus, kā arī  t iktu nodrošinātas nepieciešamāsveselības
aizsardzības, sanitārās un higiēnas prasības;

4.5.7.4.Uzņēmējs ievēro un pakļ aujas normatīvajiem aktiem un kompetento iestāžu rīkojumiem
saistī bā ar veselības aizsardzī bu un darba drošī bu;

4.5.7.5.Uzņēmējs nekavējoties iesniedz Pasūtī tājam detalizētu informāciju par jebkuru nelaimes
gadī jumu, kas saistī ts ar veselī bas aizsardzī bas un/vai darba drošī bas jautājumiem, ka
arī  jebkādām trešo personu izvirzī tām pretenzijām saistī bā ar veselī bas aizsardzī bas
un/vai darba d rošī bas jautā jumiem. Uzņēmējs saglabā informāciju un sniedz
Pasūtī tājam atskaites par veselības aizsardzību un darba drošī bu, kā arī  jebkādu
kaitējumu personu veselībai un/vai dzīvībai, kā arī  mantas bojājumiem. Normatīvajos
aktos noteiktajos gadī jumos un kārtī bā Uzņēmējs veic nekavējošu Valsts darba
inspekcijas un citu kompetentu iestāžu informēšanu par nelaimes gadī jumiem un veic
visas nepieciešamās izmeklēšanas.

l3ARBU IZPILDES VIETAS NODOŠANA

Pasūtī tājs nodod Uzņēmēja rīcībā Darbu izpildes vietu:
Dikļ i, Diķļu pagasts, Kocēnu novads, Zemes vienības kadastra apzīmējums 9652 005

0377, (turpmāk — Objekts), 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad iestājies pēdējais no
sekojošiem nosacī jumiem :

5.1,

5.1.1. Puses noslēgušas šo Līgumu un tas ir spēkā esošs;

5.1.2. Uzņēmējs atbilstoši šī  Līguma noteikumiem iesniedzis Pasūtī tājam apdrošināšanas
polises un apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošus dokumentus. Par augšminēto
Darbu izpildes vietas nodošanu Uz ņēmēja rīcībā abas Puses sastāda un paraksta
attiecī gu aktu par Darbu izpildes vietas nodošanu.

Ar brī di, kad Darbu izpildes vieta nodota Uz ņēmējam, līdz Galīgā Darbu Pieņemšanas-
nodošanas akta parakstī šanai vai Lī guma izbeigšanai šajā Lī gumā paredzētajos
gadī jumos un kārtībā un Darbu nodošanai Pasūtī tājam, Uzņēmējs uzņemas risku un ir
pilnī bā atbildī gs par norisēm un procesiem Darbu izpildes vietā, jebkādiem nelaimes
gadī jumiem un normatī vo aktu pārkāpumiem, kārtī bu Darbu izpildes vietā u.tml., kā arī
jebkādiem riskiem, tostarp Darbu vai to daļ as rezultāta bojāeju vai bojāšanos.

DARBU IZPILDES TERMIŅI

Uzņēmējs apņemas veikt un pabeigt Darbus (ieskaitot visas iespējamās Izmaiņas) tādos
termiņos, kā norādī ts šī  Līguma 2.pielikumā pievienotajā Laika grafikā, gan ievērojot
minētajā Laika grafikā norādī tos Etapu termiņus (ko apliecinās abu Pušu parakstī ti
Etapu Pieņemšanas - nodošanas akti atbilstoši šī  Līguma 8.2.noda ļ ai), gan nodrošinot
pilnī gu Darbu pabeigšanu un nodošanu Pasūtī tājam, par ko abas Puses šī  Lī guma



8.4.nodaļ ā noteiktajā kārtībā parakstī jušas Galīgo Darbu pieņemsanas - nodosanas

6.2. Par jebkādu iespejamo Laika grafikā norādī to termiņu kavējumu, neatkarigi no sada
iespējamā kavējuma iemesla, Uzņēmēja pienakums ir rakstveidā informēt Pasūtī tāju
nekavējoties pēc to apstākļ u iestāšanās, kas var radī t termiņu kavējuma risku (tomēr
šāda Pasūtī tāja informēšana neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma izpildī t Darbus Laika
grafikā noteiktajos termiņos un nerada pamatu termiņu pagarinājumam, izņemot šajā
Līgumā tieši paredzētos gadī jumus). Uzņēmēja pienākums ir vienmēr pielikt vislielākās
pūles un veikt visas nepieciešamās darbī bas, lai minimizētu jebkādu Darbu izpildes
un/vai citu saistī bu izpildes kavējumu, neatkarī gi no šāda kavē juma iemesliem. Ja
Pasūtī tājs pamatoti uzskata, ka Uzņēmējs neizpildī s Darbus vai to attiecī go daļ u Laika
grafikā noteikto termiņu ietvaros, Pasūtī tājs, papildus citām šajā Līgumā paredzētajārn
tiesībām, ir tiesī gs dot Uzņēmējam saistošu rī kojumu paātrināt Darbu izpildi, tostarp
nodrošināt papildus resursus un darbaspēku, un Uzņēmēja pienākums ir izpildī t šādu
Pasūtī tāja rī kojumu. Lai izvairī tos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka
Uzņēmējam nav tiesī bu prasī t jebkādu papildus atlīdzību vai kompensāciju par
jebkādiem Uzņēmēja veiktiem ī pašiem vai papildus pasākumiem un darbī bām, kas
vērstas uz kavējuma novēršanu un atgriešanos pie sākotnēji noteiktajiem Darbu izpildes
termiņiem (tai skaitā, bet ne tikai, darbiniekiem izmaksātās piemaksas par virsstundu
darbu, nakts darbu u.tml., izņemot gadī jumus, ja pie šāda termiņu kavējuma vainojams
Pasūtī tājs jeb force majeure apstākļ i.

aktu, ne vēlāk kā 2014.gada 20.maijs.

7.1.

6.3. Ja Uzņēmējs nokavējis kādu no Laika grafikā norādī tajiem Etapu izpildes termiņiem,
Pasūtī tājs, neierobežojot tā tiesī bas piemērot lī gumsodu un/vai izmantot citas šaja
Līgumā paredzētās tiesības, ir tiesī gs par to 5 (piecas) dienas iepriekš rakstveidā
brīdināt Uzņēmēju un, ja Uzņēmējs šajā termiņā nenovērš pārkāpumu, tad, paziņojot par
to Uzņēmējam, bet bez nepieciešamības saņemt Uzņēmēja piekrišanu, pabeigt attiecīgā
Etapa neizpildī tos vai nepienācīgi izpildī tos Darbus uz Uzņēmēja rēķ ina tādā veidā, ko
Pasūtī tājs uzskata par sapratī gu un nepieciešamu Darbu iespējami ātrākai pabeigšanai.
tostarp pēc Pasūtī tāja ieskatiem pieaicinot šādai Darbu pabeigšanai trešās personas.

DARBU APTURĒŠANA UN IZIVIAIŅAS

Pasūtī tājs ir tiesī gs jebkurā brī dī  šī  Līguma spēkā esamības laikā dot Uzņēmējam
norādī jumu apturēt Darbu vai jebkādas to daļ as izpildi, nosūtot rakstveida paziņojumu
Uzņēmējam, norādot šādas Darbu apturēšanas iemeslus. Uzņēmējs apņemas 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc augšminētā paziņojuma saņemšanas pārtraukt Darbu vai to
attiecīgās daļ as izpildi un veikt visas nepieciešamās darbī bas izpildī tās vai iesāktās
Darbu daļ as saglabāšanai, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Darbu vai to attiecīgās
daļ as pārtraukšana nav tehnoloģiski iespējama, Uzņēmējs informē par to Pasūtī tāju un
aptur Darbus lī dz ko tas būs iespējams. Pēc Darbu pārtraukšanas Uzņēmējs rakstveidā
brī dina Pasūtī tāju par visiem ar apturēšanu saistī tajiem riskiem, sekām, ietekmi uz
izpildī tajiem Darbiem, Atlīdzību un termiņu. Uzņēmējs atsāk Darbu vai to apturētās daļ as
izpildi 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtī tāja rakstveida paziņojuma par Darbu
atsākšanu saņemšanas, ja uz Darbu atsākšanas brī di nav radušies tādi ā rkārtēji.
objektī vi un ārpus Uzņēmēja kontroles esoši apstākļ i, kas kavē vai padara neiespējamu
Darbu atsākšanu;

Ja Darbu apturēšanas iemesls ir Uzņēmēja Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga
pildī šana, vai rupja nolaidī ba, Uzņēmējam nav tiesību saņemt ne termiņu pagarinājumu,
ne Atlīdzības palielinājumu, kas saistī ts ar šādu Darbu apturēšanu;
Ja Darbi netiek apturēti 7.1.1 punktā minēto iemeslu dē ļ  un šāda Darbu apturēšana
nepārsniedz 20 (divdesmit) darba dienas tad šādā Darbu apturēšanas gadī jumā
attiecī go Darbu izpildes termiņi tiek pagarināti par tādu laika periodu, kas atbilst Darbu
apturēšanas ilgumam, tomēr Uzņēmējam nav tiesī bu pieprasī t Atlīdzības apmēra

7.1.1.
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izmaiņas vai jebkādu papildus naudas summu (kompensāciju, izdevumu un zaudējumu
atlīdzību u.tml.) izmaksu Uzņēmējam saistībā ar Darbu vai to daļ as apturēšanu;

Jebkurā brīdī  šī  Līguma spēkā esamības laikā (tai skaitā pēc Projekta dokumentācijas
saskaņošanas) Pasūtī tājs ir tiesī gs rakstveidā pieprasī t, lai tiek veiktas izmaiņas Projekta
dokumentācijā un/vai Darbos/ to rezultātā. Pēc šāda pieprasī juma saņemšanas
Uzņēmējam ir pienākums izdarī t Pasūtī tāja pieprasī tās izmaiņas Projekta dokumentācijā
un/vai veicamajos Darbos/ to rezultātā, izņemot gadī jumu, ja Pasūtī tāja pieprasī tās
izmaiņas ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatī vo aktu imperatīvajiem
noteikumiem. Izmaiņas nevar attiekties uz tām prasī bām, kas sākotnēji ir noteiktas
iepirkuma procedūras dokumentācijā Ja Pasūtī tāja pieprasī tās izmaiņas neprasa būtisku
Projekta dokumentācijas pārstrādāšanu un/vai Darbu apjomā, Uzņēmēja pienākums ir
veikt Pasūtī tāja pieprasī tās Izmaiņas un to saskaņošanu ar visām nepieciešamajām
personām un iestādēm bez papildus atlīdzības, bet Uzņēmējam šādā gadī jumā ir
tiesī bas uz Laika grafikā noteikto termiņu pagarinājumu, par kuru Puses vienojas
atsevišķ i. Lai izvairī tos no domstarpībām, Puses apliecina, ka šī  Lī guma punkta
noteikumi nav attiecināmi uz situācijām, kad Izmaiņas tiek pieprasī tas sakarā ar
Uzņēmēja nepienācī gi veiktiem pienākumiem un/vai kompetentu valsts vai pašvaldī bas
iestāžu vai amatpersonu prasī bām, un/vai izmaiņām normatīvajos aktos, jo šajos
gadī jumos Uzņēmējs nepieciešamās izmaiņas veic bez tiesī bām uz izmaiņām Daru
izpildes termiņos un/vai Atlīdzības apmērā.

Bez tam Pasūtī tājs ir tiesīgs jebkurā brīdī  šī  Līguma spēkā esamības laikā, rakstveidā par
to paziņojot Uzņēmējam, samazināt saskaņā ar šo Līgumu veicamo Darbu apjomu. Ja
Pasūtī tājs samazinājis veicamo Darbu apjomu, attiecīgi samazināma arī  Uzņēmējam
izmaksājamā Atlīdzības summa, par kuras apmēru Puses vienojas atsevišķ i, vadoties no
šajā Lī gumā un tā p ielikumos un/vai Konkursa ietvaros iesniegtajā Uzņēmēja
piedāvājumā norādī tajiem izcenojumiem. Ja Pasūtī tājs Līguma izpildes laikā maina
Darbu vai konstrukciju, Materiālu apjomus uz mazākiem apjomiem, vai arī  tā veidus,
risinājumus, un Uzņēmējs jau ir veicis nepieciešamo Materiālu vai iekārtu pasūtī jumu,
vai veicis atbilstošus Darbus, saskaņā ar sākotnējām Pasūtī tāja prasībām, un šo
izmaiņu rezultātā Darbu veikšanai vairs nav nepieciešami iepriekš pasūtī tie Materiāli vai
iekārtas, vai izpildī tie Darbi, bet Uzņēmējam nav iespēju attiecīgos pasūtī jumus atcelt
jeb šāda atcelšana ir nesamērī gi dārga, tad Pasūtī tājs kompensē Uzņēmejam
izdevumus, kas saistī ti ar iepriekšminēto konstrukciju, Materiālu iegādi (ar nosacī jumu
ka tie nodoti Pasūtī tāja īpašumā) vai Darbu izpildi.

Ja Puses 30 (trī sdesmit ) dienu laikā nespēj panākt šī  Līguma 7.2. punktā paredzēto
vienošanos par Laika grafikā noteikto termiņu pagarinājumu un/vai Uzņēmējam
izmaksājamās atlīdzības apmēru, un/vai starp Pusēm pastāv strīds par to, vai Pasūtī tāja
pieprasī tās izmaiņas ir pretrunā normatīvo aktu imperatīvām prasībām, un/vai pārsniedz
šī  Līguma 7.2. punktā norādī to apjomu, vai par šī  Līguma 7.3.punktā norādī tajiem
jautājumiem saistībā ar pasūtī tajiem Materiāliem un iekartām, Pasūtī tājs ir tiesīgs:

7.2.

7.4.'I. atteikties no pieprasī tajām Izmaiņām;
7.4.2. apturēt Darbu izpildi līdz panākta vienošanās starp Pasūtī tāju un Uzņēmēju;

7.4.3. vienpusēji izbeigt šo Lī gumu, par to rakstveidā 10 (desmit) dienas iepriekš paziņojot
Uzņēmējam.

Kopā ar saskaņotu Tehnisko projektu Uzņēmējs iesniedz Pasūtī tājam būvdarbu lokālas
tāmes atbilstoši Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1014 Noteikumi par
Latvijas būvnormatī vu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtī ba" (20.04.2012.
noiikuma grozjī umi), kas sastādī tas vadoties no un detalizē jot Uzņēmē ja Finanšu
piedāvājuma kopsavilkuma formu (Lī guma 3.pielikums). Lokā lajās tāmēs ietvertie
izcenojumi tiks ņemti par pamatu visiem papildus un Izmaiņu darbiem, ja tādi radī sies
Darbu veikšanas laikā sakarā ar 7.2. un 7.3.punktos paredzētām izmaiņām;
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vērtība.

DARBU PIEŅEINŠANA- NODOŠANA

Līdz katra mēneša 10.datumam Uzņēmējs iesniedz Pasūtī tājam 3 (trī s) eksemplārus
Uzņēmēja parakstī tu un Būvuzrauga apstiprinātu detalizētu ikmēneša Darbu
pieņemšanas - nodošanas aktu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī  izpildī tajiem Darbiem
(šī  Līguma tekstā — „Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas akts") atbilstoši Ministru
kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1014 Noteikumi par Latvijas b ūvnormatī vu LBN
501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (forma 2, forma 3).

nepieciešamos dokumentus, kas apliecina attiecī go Darbu izpildi un dod iespē ju
Pasūtī tājam pilnī bā pārliecināties par attiecī go Darbu pienācī gu izpildi. Ikmēneša
Pieņemšanas — nodošanas aktā norādāma arī  attiecīgajā mēnesī  faktiski izpildī to Darbu

8.1.2. Saņemto Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un
materiālus Pasūtī tājs izskata 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas. Ja
Pasūtī tājam nav pretenziju par attiecī go Darbu izpildi, Pasūtī tājs augstāk norādī ta
termiņa ietvaros paraksta saņemto Ikmēneša Pieņemšanas — nodošanas aktu un vienu
tā eksemplāru atgriež Uzņēmējam.

parakstī t attiecī go ikmēneša Pieņemšanas — nodošanas aktu, ja Pasūtī tājam ir iebildumi

par veikto Darbu kvalitāti, atbilstī bu šim Lī gumam, tā p ielikumiem vai Projekta
dokumentācijai, Pasūtī tāja prasībām vai normatī vo aktu prasībām, vai iebildumi pret
izmantotajiem Materiā liem univai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu,
Pasūtī tāja norādī jumu neievērošanu, vai Ikmēneša Pieņemšanas- nodošanas aktam nav
pievienoti visi p amatoti nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina attiecī go Darbu
veikšanu un dod iespēju Pasūtī tājam pārbaudī t attiecīgos Darbus. Gadī jumā, ja
Pasūtī tājam ir augšminētie iebildumi, Pasūtī tājam jānoformē un jāiesniedz Uzņēmējam
rakstisks motivēts atteikums pieņemt Ikmēneša pieņemšanas- nodošanas aktā norādītos
Darbus, norādot uz šo Darbu nepieņemšanas iemesliem. Šādu rakstisku motivētu
atteikumu pie ņemt Darbus un parakstī t ikmēneša Pieņemšanas- nodošanas aktu
Pasūtī tājs iesniedz Uzņēmējam šī  Līguma 8.1.2.punktā norādī tā termiņa ietvaros.

8.1.1. Iesniedzamajam Ikmēneša Pieņemšanas - nodošanas aktam pievieno visus

8.1.3. Pasūtī tājs ir tiesīgs atteikties pieņemt attiecīgajā mēnesī  paveiktos Darbus un atteikties

8.1.4. Motivēta atteikuma pieņemt Ikmēneša Pieņemšanas- nodošanas aktā norādītos Darbus
gadī jumā (skatī t punktu 8.1.3) Uzņēmējs Pasūtī tāja norādī tos trūkumus novērš
Pasūtī tāja norādī tā termiņa ietvaros un uz sava rēķ ina. Pēc trūkumu novēršanas tiek
atkārtota attiecī gā Darbu nodošana Pasūtī tājam atbilstoši šī s Lī guma 8.1.nodaļ as
noteikumiem. Lai izvairī tos no domstarpī bām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtī tāja
atteikumā pieņemt Darbus norādī tais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav
uzskatāms par Laika grafikā norādī tā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu un neatbrīvo
Uzņēmēju no atbildības par Laika grafikā norādī to Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā
arī  nedod tiesību Uzņēmējarn prasī t Laika grafikā noteikto termiņu pagarinājumu.

Pasūtī tāja vai Būvuzrauga akcepts neatbrī vo Uzņēmēju no atbildības par Darbu un
Materiālu kvalitāti; uz akceptētajiem Darbiem nevar atsaukties, ja vē lāk tiek atklātas

8.1.5.

neatbilstī bas vai kvalitātes trūkumi.



8.2.1.

ETAP U PI EŅ EMŠANA- NODOŠANA

Pabeidzot katrā Laika grafikā norādī tajā Etapā veicamos Darbus, Uzņēmējam ir
pienākums iesniegt Pasūtī tājam 3 (trī s) eksemplārus Uzņēmēja parakstī tu un
Būvuzrauga apstiprinātu Etapa Pieņemšanas - nodošanas aktu (šī  Līguma tekstā saukts
„,Etapa Pieņemšanas - nodošanas akts"), atbilstoši Ministru kabineta 19.12.2006.
noteikumiem Nr.1014 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu
noteikšanas kārtība" (forma 2., forma 3) kurā atspoguļ ots attiecīgais Uzņēmēja
pabeigtais Darbu Etaps, pievienojot visus pamatoti nepieciešamos materiālus un
dokumentus.

Saņemto Etapa Pieņemšanas- nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un
materiālus Pasūtī tājs izskata 5 (piecu) darba dienu laikā no to saņemšanas un šī  termiņa
ietvaros paraksta Etapa Pieņemšanas- nodošanas aktu un vienu tā eksemplāru atgriež
Uzņēmējam vai iesniedz Uzņēmējam motivētu rakstveida atteikumu pieņemt Darbu
Etapu.

Motivēta atteikuma pieņemt Darbu Etapu gadī jumā Uzņēmējs Pasūtī tāja norādī tos
trūkumus novērš Pasūtī tāja norādī tā termiņa ietvaros un uz sava rēķ ina. Pēc trūkumu
novēršanas tiek atkārtota attiecīgā Darbu Etapa nodošana Pasūtī tājam atbilstoši šī s
Līguma 8.2.nodaļ as noteikumiem. Lai izvairī tos no domstarpī bām, Puses ar šo
apstiprina, ka Pasūtī tāja atteikumā pieņemt Darbu Etapu norādī tais termiņš trūkumu
novēršanai nekādā ziņā nav uzskatāms par Laika grafikā norādī tā Darbu Etapa izpildes
termiņa pagarinājumu un neatbrī vo Uzņēmēju no atbildības par Laika grafikā norādī to
Darbu etapu izpildes termiņu kavējumu, kā arī  nedod tiesību Uzņēmējam prasī t Laika
grafikā noteikto termiņu pagarinājumu.

8.2.2.

8.2.4. Pasūtī tāja vai Būvuzrauga akcepts neatbrī vo Uzņēmēju no atbildības par Darbu un
Materiālu kvalitāti; uz akceptētajiem darbiem nevar atsaukties, ja vē lāk tiek atklatas

SĀKOTNĒJĀ DARBU PIEŅEMŠANA- NODOŠANA

neatbilstī bas vai kvalitātes trūkumi.

8.3.1. Pilnī bā pabeidzot visus saskaņā ar šo Līgumu veicamos Darbus, izņemot Darbu izpildes
rezultāta nodošanu ekspluatācijā, Uzņēmējs iesniedz Pasūtī tājam 3 (trī s) eksemplārus
Uzņēmēja parakstī tu un Būvuzrauga apstiprinātu Sākotnējo Darbu Pieņemšanas-
nodošanas aktu (šī  Lī guma tekstā saukts „Sākotnējais Darbu Pieņemšanas
nodošanas akts" ), atbilstoši Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1014
Noteikumi par Latvijas būvnormatī vu BN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtī ba"
(forma 2, forma 3) lesniedzamajam Pieņemšanas- nodošanas aktam Uzņēmējs pievieno
visus nepieciešamos dokumentus, Materiālu un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas,
ekspertī žu atzinumus vai tamlī dzīgus dokumentus (ciktāl attiecināms) un materiālus, kas
apliecina Darbu izpildi un nav iesniegti Pasūtī tājam jau iepriekš un kas dod iespē ju
Pasūtī tājam pilnībā pārliecināties par Darbu pienācīgu izpildi.

8.3.2. Saņemto Sākotnējo Darbu Pieņemšanas- nodošanas aktu u n t a m p i evienotos
dokumentus un materiālus Pasūtī tājs izskata 5 (piecu) darba dienu laikā no to
saņemšanas. Ja Pasūtī tājam nav pretenziju par Darbu izpildi, Pasūtī tājs augstāk
norādī tā termiņa ietvaros paraksta saņemto Sākotnējo Darbu Pieņemšanas- nodošanas
aktu un vienu tā eksemplāru atgriež Uzņēmējam.

Pieņemšanas - nodošanas aktu, ja Pasūtī tājam ir iebildumi par veikto Darbu kvalitāti,
atbilstī bu šim Līgumam, tā pielikumiem vai Projekta dokumentācijai, Pasūtī tāja prasī bām
vai normatī vo aktu prasī bām, vai iebildumi pret izmantotajiem Materiāliem univai
risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtī tāja norādī jumu neievērošanu, vai

8.3.3. Pasūtī tājs ir tiesī gs atteikties pieņemt Darbus un atteikties parakstī t Sākotnējo Darbu
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Sākotnējam Darbu Pieņemšanas- nodošanas aktam nav pievienoti visi pamatot~
nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina Darbu pabeigšanu, kvalitāti un dod iespē ju
Pasūtī tājam pārbaudī t Darbus. Gadī jumā, ja Pasūtī tājam ir augšminētie iebildumi,
Pasūtī tājam jānoformē un jāiesniedz Uzņēmējam rakstisks motivēts atteikums pieņemt
Darbus, norādot uz Darbu nepieņemšanas iemesliem. Šādu rakstisku motivētu
atteikumu pieņemt Darbus Pasūtī tājs iesniedz Uzņēmējam šī  Līguma 8.3.2.punktā
norādī tā termiņa ietvaros. Puses apstiprina, ka Darbu pieņemšana ar Ikmēneša
Pieņemšanas- nodošanas aktu saskaņā ar šī  Līguma 8.1.punktu un/vai Darbu Etapa
pieņemšana saskaņa ar šī  Līguma 8.2.punkta noteikumiem neliedz Pasūtī tājam tiesī bu
šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā izvirzī t iebildumus pret šādiem Darbiem.

8.3.4. Motivēta atteikuma pieņemt Darbus gadī jumā Uzņēmējs Pasūtī tāja norādī tos trūkumus
novērš Pasūtī tāja norādī tā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu novēršanas
tiek atkārtota attiecīgā Darbu nodošana Pasūtī tājam atbilstoši šī s Līguma 8.3.nodaļ as
noteikumiem. Lai izvairī tos no domstarpī bām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtī tāja
atteikumā pieņemt Darbus norādī tais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav
uzskatāms par Laika grafikā norādī tā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu un neatbrīvo
Uzņēmēju no atbildī bas par Laika grafikā norādī to Darbu izpildes termiņu kavējumu, ka
arī  nedod tiesī bu Uzņēmējam prasī t Laika grafikā noteikto termiņu pagarinājumu.

8.3.5. Ja Pasūtī tāja konstatētās neatbilstības un trūkumi Darbos Pasūtī tāja ieskatā ir nebūtiski,
Pasūtī tājam ir tiesī bas, bet ne pi enākums, veikt Sākotnējo Darbu pieņemšanu -

nodošanu saskaņā ar šīs Līguma noda ļ as noteikumiem un parakstī t Sākotnējo Darbu
pieņemšanas - nodošanas aktu, šādā Sākotnējā Darbu pieņemšanas — nodošanas akta
norādot trūkumus, kurus Uzņēmējam uz sava rēķ ina jānovērš lī dz Galīgajai Darbu
pieņemšanai - nodošanai.

8.3.6. Līdz Sākotnējā Darbu pieņemšanas- nodošanas akta iesniegšanai Pasūtī tājam
Uzņēmējam pilnībā jāpabeidz iekārtu darba pārbaudes un regulēšana, jāveic iekārtas
apkalpojošā Pasūtī tāja personāla apmācība un vienlaikus ar Sā kotnē jo Darbu
pieņemšanas- nodošanas aktu jā iesniedz apkalpošanas rokasgrāmatas 3 ( trī s)
eksemplāros.

GALĪGĀ DARBU PIEŅEMŠANA — NODOŠANA

8.4.1. Kad Uz ņēmējs un Pasūtī tājs parakstī juši Sākotnējo Darbu pieņemšanas- nodošanas
aktu atbilstoši šī  Līguma 8.3.punkta noteikumiem, Uzņēmējs veic visas nepieciešamās
darbī bas Darbu izpildes rezultāta pieņemšanai ekspluatācijā, tai skaitā , bet ne tikai
saņem no kompetentām personām apliecinājumus par objekta gatavī bu ekspluatācijai
un citus nepieciešamos dokumentus, kā arī  Kocēnu novada būvvaldes apstiprinātu Aktu
par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, kas apliecina tiesības ekspluatēt Darbu izpildes
rezultātu. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek saskaņā ar LR Ministru kabineta
13.04.2004. Noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" (LBN
301-03).

8.4.2. Pēc Darbu rezultāta pie ņemšanas ekspluatācijā un Akta par būves pieņemšanu
ekspluatācijā saņemšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtī tājam 3 (trī s) eksemplārus
Uzņēmēja parakstī tu un Bū vuzrauga apstiprinātu Galī go Darbu P ieņemšanas-
nodošanas aktu (šī  Līguma tekstā saukts „Galīgais Darbu Pieņemšanas - nodošanas
akts'") atbilstoši f ormai, kas i e tverta š ī Līguma pielikumā . Iesniedzamajam
Pieņemšanas- nodošanas aktam Uzņēmējs pievieno šī Līguma 8.4.1.punkta prasībam
atbilstošu Aktu par ēkas pie ņemšanu ekspluatācijā, būvdarbu žurnālu, būvsapulču
protokolus, kā arī  visus nepieciešamos dokumentus, un materiālus, kas apliecina Darbu
izpildi un nav iesniegti Pasūtī tājam jau iepriekš un kas dod iespēju Pasūtī tājam pilnī bā
pārliecināties par Darbu pienācī gu izpildi.



8.4.3. Saņemto Galīgo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus
un materiālus Pasūtī tājs izskata, paraksta un vienu tā eksemplāru atgriež Uz ņēmējam 5
(dpiecu) darba dienu laikā no brī ža, kad pienācīgi izpildī ts pēdējais no sekojošiem
nosacī jumiem :

8.4.3.1. Darbi pienācī gi izpildī ti, atbilstoši š im Lī gumam, tā p i e l ikumiem un P r ojekta
dokumentācijai, Pasūtī tāja prasībām un normatī vo aktu prasībām, Pasūtī tājam nav
iebildumu pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko
noteikumu, Pasūtī tāja norādī jumu neievērošanu, tai skaitā pienācīgi novērsti šī  Līguma
8.3.5.punktā minētie trūkumi un nepilnības, kas norādī ti Sākotnējā Darbu pieņemšanas-
nodošanas aktā ; pilnī bā veikta būvdarbu demobilizācija, aizvākti visi būvgruži un
palī gmateriāli, veikta Darbu izpildes vietas un Objekta sakārtošana;

8.4.3.2. Pasūtī tājam iesniegti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, ko paredz šis Lī gums vai
normatīvie akti, vai ko pamatoti pieprasī jis Pasūtī tājs, tādā formā, saturā un apjomā, ko
Pasūtī tājs atzinis par pietiekamu;

8.4.3.3. Uzņēmējs saņēmis un iesniedzis Pasūtī tājam šī  Līguma 8.4.1.punktā paredzētajām
prasībām atbilstošu Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā un citus dokumentus, kas
nepieciešami Darbu rezultāta pienācīgai ekspluatācijai;

8.4.3.4. Uzņēmējs samaksājis Pasūtī tājam visus saskaņā ar šo Lī gumumaksājamos

8.5.

8.6.

līgumsodus, izdevumu un zaudējumu atlīdzību;

Darbu izpilde (izņemot šajā Līgumā paredzētās Garantijas laika saistības) tiek uzskatī ta
par pabeigtu brī dī , kad abas Puses parakstī jušas Galī go Darbu Pieņemšanas-
nodošanas aktu, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 20.maijam.

Pasūtī tājam ir tiesības jebkurā brīdī  (tai skaitā, bet ne tikai, pēc jebkura šajā Lī guma
nodaļā paredzētā Pieņemšanas- nodošanas akta saņemšanas no Uzņēmēja) personīgi
vai pieaicinot trešās personas pārbaudī t jebkurus Darbus un to rezultātu. Uz ņēmēja
pienākums ir nodrošināt Pasūtī tājam un tā pieaicinātajām personām brī vu piekļ uvi
Darbiem un to rezultātiem Pasūtī tāja norādī tā laikā, kā arī  pēc Pasūtī tāja pieprasī juma
nodrošināt šādu pā rbaužu ve ikšanai nepieciešamo aprī kojumu, i nstrumentus,
darbaspēku, palīdzību, informāciju un dokumentus u.tml. Pēc Pasūtī tāja pieprasī juma
Uzņēmējam ir pienākums atsegt jebkuru Darbu vai to daļ as rezultātu, ja tas pamatoti
nepieciešams pārbaudes veikšanai, un pēc pārbaudes pabeigšanas attiecī gi atjaunot
stāvokli, novēršot atsegšanas sekas. Ja šādu pārbaužu rezultātā netiek konstatēti Darbu
un/vai to rezultāta defekti vai kvalitātes neatbilstība, Uzņēmējs pēc pārbaudes
pabeigšanas atjauno stāvokli, novēršot atsegšanas sekas uz Pasūtī tāja rēķ ina. Ja šadu
pārbaužu rezultātā tiek konstatēti Darbu un/vai to rezultāta defekti vai kvalitātes
neatbilstī ba, Uzņēmēja pienakums ir nekavējoties novērst šādas neatbilstī bas. Lai
izvairī tos no domstarpī bām, Puses ar šo apstiprina, ka šajā Lī guma punktā paredzētā
neatbilstī bu novēršana nevar bū t pamats Darbu izpildes termi ņu izmaiņām un/vai
Atlīdzības apmēra izmaiņām, izņemot šajā punktā paredzētos gadī jumus.

Ja Pasūtī tājs šajā Lī guma nodaļ ā noteiktajos gadī jumos un kārtī bā nav parakstī jis
attiecī go pieņemšanas- nodošanas aktu un nav arī  iesniedzis Uz ņēmējam motivētu
rakstveida atteikumu, šāda situācija nevar tikt interpretēta kā attiecī go Darbu bezierunu
pieņemšana no Pasūtī tāja puses.

Darbu, to daļ as vai Etapa pieņemšana, parakstot kādu no šī  l ī guma 8.1., 8.2., 8.3. vai
8.4.nodaļ ās minētajiem pieņemšanas- nodošanas aktiem, va i j e bkāda c i tāda
saskaņojuma saņemšana no Pasūtī tāja, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par vēlāk
konstatētajiem trūkumiem un neierobežo Pasūtī tāja tiesī bas jebkurā brī dī  pieprasī t
Uzņēmējam novērst konstatētos defektus, trūkumus, kļ ūdas, neatbilstības un nepilnības
Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties pēc Pasūtī tāja pieprasī juma uz sava rēķina
Pasūtī tāja norādī tā laikā novērst jebkādus Darbos vai Projekta dokumentāci)ā
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9.1

8.9

konstatētos defektus, trūkumus, k ļ ūdas, nepilnības, neskaidrības, pretrunas un
neatbilstības. Šādu pieprasī jumu Pasūtī tājs ir tiesīgs iesniegt Uzņēmējam jebkurā brīdī,
neskatoties uz to, vai Pasūtī tājs iepriekš parakstī jis attiecīgo Darbu pieņemšanas-
nodošanas aktu un/vai saskaņojis Projekta dokumentāciju.

Jebkādi dokumenti, informācija un materiāli, tajā skaitā izvērstas būvniecības tāmes pēc
Pasūtī tāja pieprasī juma, kas saskaņā ar šī  Līguma univai normatī vo aktu prasībām
iesniedzami Pasūtī tājam, iesniedzami papī ra formātā un, ciktāl tas pamatoti iespējams,
arī  elektroniskā formātā. Minētie dokumenti, informācija un materiāli iesniedzami latviešu
valodā vai svešvalodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valoda.

ATLĪDZĪBA UN SAINAKSAS KĀRTĪBA

Puses vienojas, ka par pilnīgu, kvalitatīvu un pienācīgu Darbu izpildi atbilstoši šī  Līguma
noteikumiem Pasūtī tājs samaksās Uzņēmējam kopējo Atlī dzības summu LVL
119437,94 (viens simts deviņpadsmit tūkstoši četri simti trī sdesmit septiņ i lati 94
santīmi) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļ a. Saskaņā ar Pievienotās vērtības
nodokļ a likuma 142.panta otro un trešo daļu, PVN 21% apmērā Ls 25 081,97 nomaksu
valsts budžetā veic Pasūtī tājs.
Uzņēmējs apstiprina, ka Atlīdzība ietver visas un jebkādas izmaksas un riskus, kas
Uzņēmējam varētu rasties saistī bā ar pienācī gu Darbu izpildi, citu personu
pieaicināšanu Darbu daļ as izpildei šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, meteorologiskajiem
un citiem no Uz ņēmēja gribas neatkarīgiem apstākļ iem (izņemot šajā Lī gumā
paredzētos Force majeure apstākļ us), trešo personu rīcību, iespējamām izmaiņas Darbu
izpildē nepieciešamajos resursos, jebkādām izmaiņām valsts ekonomiskajā situācijā
(tostarp iespējamo inflāciju) u.tml., un Puses vienojas, ka Uzņēmējs nav tiesīgs pieprasī t
Atlīdzības palielināšanu jebkāda iemesla dēļ  vai jebkādas papildus atlī dzī bas vai
kompensāciju izmaksu, izņemot šajā Līgumā tieši paredzētos gadī jumus.

Puses vienojas, ka Uz ņēmējam ir tiesī bas prasī t avansa maksājumu, kas kopsummā
nepārsniedz 20% (divdesmit procenti) no Atlī dzības summas Ls 23 887,59 bez PVN,
(turpmāk tekstā- „Avanss" ), bet ar nosacī jumu, ka 2013.gada maksākumi kopā ar
avansu nedrī kst pārsniegt Ls 38 805,00 (trī sdesmit astoņi tukstoši astoņi simti pieci lati
00 santīmi) bez PVN. Avanss tiek izmaksāts 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc tam,
kad izpildī ti sekojoši noteikumi:

Uzņēmējs iesniedzis Pasūtī tājam attiecī gu rakstveida pieprasī jumu un rēķinu;

Uzņēmējs saņēmis Būvatļ auju Darbu veikšanai;

Uzņēmējs iesniedzis Pasūtī tājam šī  Lī guma 13.1.punkta noteikumiem atbilstošu
Līguma saistī bu izpildes nodrošinājumu;

Uzņēmējs iesniedzis Pasūtī tājam šī  Lī guma 15.nodaļ as noteikumiem atbilstošas
apdrošināšanas polises un apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošus dokumentus.
Ja Uzņēmējam tiek izmaksāts Avanss, tas tiek proporcionāli ieturēts no turpmākajiem
Uzņēmējam maksājamiem maksājumiem.

Pasūtī tājs Atlīdzības izmaksu Uzņēmējam veic pa daļ ām, atbilstoši pienācīgi izpildī tajiem
un Pasūtī tāja pieņemtajiem Darbiem, pamatojoties uz abu Pušu parakstī tajiem Etapu
Pieņemšanas - nodošanas aktiem, uz kuru pamata Uzņēmējs izsniedz Pasūtī tājam
atbilstošu rēķinu par attiecīgajā Etapa Pieņemšanas- nodošanas aktā norādī to summu,
no tās atņemot šī  Līguma 9.4.punktā minēto Maksājuma ieturējumu līguma izpildes laikā
un proporcionālu izmaksātā Avansa daļ u. Pēc Tehniskā projekta akceptēšanas un lokālo
tamju iesniegšanas Pasūtī tājam, deta!izējot Uzņēmēja Konkursā iesniegto finanšu
piedāvājumu (Līguma 3.pielikums), Puses var atsevišķ i rakstveidā vienoties par Etapu
sadalīšanu apakšetapos un norēķ inu veikšanu saskaņā ar šo punktu, pamatojoties uz
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abu Pušu parakstītiem šādu apakšetapu pieņemšanas- nodošanas aktiem. Tomēr
Puses vienojas, ka Atlīdzības daļ u maksājumi netiek veikti biežāk kā vienu reizi mēnesī ,
tāpēc, ja kāds Darbu Etaps (apakšetaps, ja Puses par tādiem vienojušās} tiek pabeigts
un pieņemts ātrāk kā viena mēneša laikā pēc iepriekšējā rēķ ina apmaksas termiņa,
neatkarīgi no šāda Etapa {apakšetapa) faktiskā pabeigšanas brī ža rēķ ins par šādu
Darbu Etapu (apakšetapu) apmaksājams ne ātrāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc iepriekšējā
rēķina apmaksas. Rēķinā norādī to Atlīdzības summas daļ u (vai attiecīgi mazāku summu,
ja Pasūtī tājs izmantojis šī  Līguma 9.8.punktā paredzēto ieturējuma tiesību) Pasūtī tājs
samaksā Uzņēmējam 15 {pi ecpadsmit} Darba dienu laikā no attiecīgā rēķina
saņemšanas dienas un atbilstoša pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža,
veicot naudas pārskaitī jumu uz šādā rēķ inā norādī to Uzņēmēja norēķinu kontu Latvijas
Republikā esošā kredī tiestādē. Atlikušais gala maksājums tiek veikts 45 (četrdesmit
piecu) dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta parakstī šanas un atbilstoša rēķ ina
saņemšanas brīža.

9.4. No katras šī  Līguma 9.3.punktā noteiktaja kārtībā maksājamās Atlīdzības daļ as Pasūtī tajs
ietur un lī dz šajā Lī gumā noteiktajam izmaksas brīdim patur Pasūtī tāja rīcībā 'lūk
(desmit procentus) (šī  Līguma tekstā - „Nlaksājuma ieturējums lī guma izpildes
laikā" ). Maksājuma ieturējums lī guma izpildes laikā tiek izdarī ts nolūkā nodrošināt
pienācī gu šajā Lī gumā noteikto un no tā izrietošo saistī bu izpildi un tiek izmantots
saskaņā ar šī  Līguma noteikumiem un izmaksāts Uzņēmējam šajā Līgumā noteiktajā
kārtībā.

9.5. Neierobežojot citus šajā Lī gumā paredzētos priekšnoteikumus maksā jumu veikšanai,
nepieciešams priekšnoteikums Pasūtī tāja pienākumam veikt jebkuru no šajā Lī gumā
paredzētajiem maksājumiem ir Pasūtī tāja saņemts spēkā esošs un šī  Lī guma
14.nodaļ as prasībām atbilstošs Saistību izpildes nodrošinājums un Līguma noteikumiem
atbilstošas, spēkā esošas un pienācīgi apmaksātas apdrošināšanas polises.

9.6. Uzņēmējs ir pilnī bā atbildīgs par visu nodokļ u,nodevu un citu obligāto maksā jumu
savlaicī gu un pilnī gu veikšanu saistī bā ar Darbu veikšanu, šajā Lī gumā noteikto
pienākumu izpildi un t iesī bu izmantošanu un šajā Lī gumā paredzēto maksā jumu
saņemšanu, kā arī  saistībā ar šī  Līguma izpildē iesaistī to darbinieku un Uzņēmēja citadi
nodarbināto personu nodarbināšanu, Materiālu piegādi un importu/ eksportu, iekartu
izmantošanu, jebkādas licences maksas, autoratlī dzības. Uz ņēmēja pienākums ir
jebkurā brī dī  ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laika pēc Pasūtī tāja pieprasī juma
iesniegt Pasūtī tājam visus pamatoti neieciešamos dokumentus, kas apliecina augstāk
minēto nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu samaksu un parādu neesamību.

9.7. Jebkādu maksājumu veikšana no Pasūtī tāja puses nevar tikt interpretēta kā jebkādu Darbu
pieņemšana un/vai Uzņēmēja atbrīvošana no šajā Lī gumā paredzētajām Uzņēmēja
saistībām un atbildī bas. Galīgais norēķ ins ar Uzņēmēju tiek veikts pēc Darbu
nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, nodošanas ekspluatācijā, nekustamā
ī pašuma ar kadastra apzīmējumu 9652 005 0377 ierakstī šanas zemesgrāmatā uz
Pasūtī tāja vārda un atbilstoša rēķ ina saņemšanas no Uzņēmēja 40 {četrdesmit) dienu
laikā.

šī  Līguma spēkā esamības iaikā Pasūtī tājam ir prasī jums pret Uznēmēju par kādas
naudas summas samaksu (tai skaitā, bet ne tikai, prasī jumi saskaņā ar šī  Lī guma
'l9.nodaļ u, prasī jumi par izdevumu vai zaudējumu atlī dzību, tostarp arī  izdevumu, kas
saistī ti ar trešo personu piesaistī šanu Darbu izpildē un/vai trūkumu novēršanā šaja
Līgumā paredzētajos gadī jumos u.tml.), Pasūtī tājs ir tiesī gs šādas naudas summas
vienpusēji ieturē t no j ebkādiem Pasūtī tāja saskaņā ar šo L ī gumuveicamajiem
maksājumiem (tai skaitā, bet ne tikai, no Atlī dzības un Maksājumu ieturējuma lī guma
izpildes laikā), par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam, šādā paziņojumā norādot
ieturamās summas apmēru un tiesisko pamatu.



BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTS UN KVALITĀTES SISTĒINA

Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs izstrādā, apstiprina, un iesniedz Pasūtī tājam
saskaņošanai būvdarbu veikšanas projektu un kvalitātes kontroles un nodrošināšanas
plānu. Pasūtī tājs saņemto būvdarbu veikšanas projektu un kvalitātes kontroles un
nodrošināšanas plānu izskata 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas un to saskaņo
vai iesniedz Uz ņēmējam rakstveida komentārus un papildinājumus. Uzņēmēja
pienākums ir papildināt vai pārstrādāt būvdarbu veikšanas projektu un/vai kvalitātes
kontroles un nodrošināšanas plānu atbilstoši Pasūtī tāja norādī jumiem un atkārtoti
iesniegt to Pasūtī tājam saskaņošanai līdz šāds saskaņojums tiek saņemts. Visā Darbu
izpildes laikā Uzņēmējs apņemas strikti ievērot un izpildī t saskaņoto būvdarbu veikšanas
projektu un kvalitātes kontroles un nodrošināšanas plānu un pēc Pasūtī tāja pieprasī juma
sniegt tam detalizētu informāciju, atskaites un paskaidrojumus par būvdarbu veikšanas
projekta un kvalitātes kontroles un nodrošināšanas plāna ievērošanu. Jebkurā brī dī  šī
Līguma spēkā esamības laikā Pasūtī tājs ir tiesīgs pieprasī t, lai Uzņēmējs veic izmaiņas
saskaņotajā būvdarbu veikšanas projektā un/vai kvalitātes kontroles un nodrošināšanas
plānā, un Uzņēmējam ir pienākums attiecīgi šādas izmaiņas veikt. Tomēr būvdarbu
veikšanas projekta un kvalitātes kontroles un nodrošināšanas plāna saskaņošana no
Pasūtī tāja puses neatbrī vo Uzņēmēju no šajā Lī gumā un normatī vajos aktos
noteiktajiem pienākumiem un atbildī bas.

APAKŠUZŅĒNIĒ JI UN C ESI JA

11.1. Uzņēmējs nav tiesīgs cedēt vai citādi nodot trešajām personām no šī  Līguma izrietošos
prasī jumus, tiesības un pienākumus, izņemot Apakšuzņēmēju piesaistī šanu saskaņā ar
šī  Līguma noteikumiem. Apakšuzņēmējiem Uzņēmējs ir tiesīgs saskaņā ar šī  Līguma
noteikumiem nodot Darbu daļ as izpildi.

11.2. Ja Uzņēmējs saskaņā ar šī  Līguma noteikumiem piesaista Apakšuzņēmēju vai kā citādi
Darbu izpildē iesaista trešo personu, Uzņēmējs apņemas nodrošināt, ka šāda Uzņēmēja
piesaistī tā persona (tostarp Apakšuzņēmejs} ir atbilstoši kvalificēta, pieredzējusi, ar labu
reputāciju un nepieciešamī bas gadī jumā pienācīgi licencēta.

11.3. Šajā Līgumā noteiktajā kārtībā piesaistot Apakšuzņēmēju vai Darbu izpildē kā citādi
iesaistot trešo personu, Uzņēmējs apņemas nodrošināt, ka visi lī gumi, ko Uzņēmējs
noslēdzis ar šādu Apakšuzņēmēju vai trešo personu, ir saskanī gi ar šī  Lī guma
noteikumiem.

11.4. Uzņēmējs koordinē Apakšuzņēmēju un citādi piesaistī to personu darbību un uzņemas
pilnu atbildī bu par pienācī gu Darbu veikšanu un šī  Līguma un normatī vo aktu noteikumu
pilnīgu ievērošanu un izpildi no Uzņēmēja piesaistī to Apakšuzņēmēju un citu personu
puses.

11.5. Uzņēmējs ir pilnī bā atbildīgs par zaudējumiem un kaitējumu, kas Pasūtī tājam radies
Uzņēmēja nolī gto Apakšuzņēmēju vai citādi piesaistī to personu darbī bas vai
bezdarbības rezultātā un Uzņēmēja atbildību nekādā veidā neierobežo no Pasūtī tāja
saņemtais saskaņojums konkrētā apakšuzņēmēja piesaistīšanai.

PUŠU PĀRSTĀVJI

12.1. Uzņēmējs par Atbildī go Projekta un būvdarbu vadī tāju un savu pārstāvi jautājumos, kas
saistī ti ar šo L ī gumu un tā i z p i ldi, ieceļ  Uldi Hošu, tā lr:642 81193, e-pasts:
~okers skars.iv . Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka šāds pārstāvis ir sasniedzams
jebkurā brīdī  (gan darba laikā, gan ārpus tā}, izmantojot jebkuru no augstāk norādī tajiem
saziņas līdzekļ iem. Tāpat Uzņēmējs apņemas nodrošināt, ka augšminetais pārstāvis ir
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atbilstoši kvalificēts un nepārtraukti atrodas Darbu izpildes vietā laikā, kad tur tiek veikti
Darbi (izņemot gadī jumu, ja Uzņēmēja pārstāvis ir darba nespējīgs, atrodas ikgadējā
atvaļ inājumā vai atrodas prombūtnē no Darbu izpildes vietas ar Darbu izpildi saistī tu
iemeslu dēļ , ar nosacī jumu, ka šajos gadī jumos Uzņēmējs Pasūtī tājam rakstveidā
iepriekš savlaicī gi paziņojis par personu, kura ir atbilstoši kvalificēta un attiecī gajā brīdī
aizvietos augšminēto Uzņēmēja pārstāvi ar visām šajā Līguma punktā paredzētajām
tiesībām un pilnvarām, un šāda aizvietotāja mobilā tālruņa numuru un elektroniskā pasta
adresi). Puses ar šo apstiprina, ka augšminētais Uzņēmēja pārstāvis ir tiesī gs un
pilnvarots veikt visas nepieciešamās darbī bas, pieņemt visus nepieciešamos lēmumus,
un parakstī t visus nepieciešamos dokumentus saistī bā ar šo Lī gumu un tā izpildi
Uzņēmēja pārstāvim ir pienākums organizēt, vadī t un uzraudzī t Darbu veikšanu saskaņa
ar šo Lī gumu, normatī vo aktu noteikumiem, Projekta dokumentāciju, Būvuzrauga un
Autoruzrauga norādī jumiem un Pasūtī tāja prasībām. Jebkādi dokumenti, informācija un
paziņojumi, kas nodoti augšminētajam Uzņēmuma pārstāvim, uzskatāmi par pienācīgi
nodotiem Uzņēmējam.

12.2. Par šajā Līgumā norādī tā Uzņēmēja pārstāvja maiņu vai izmaiņām viņa tālruņa numurā
vai elektroniskā pasta adresē Uzņēmējs savlaicīgi rakstveidā paziņo Pasūtī tājam. Līdz
šāda rakstveida paziņojuma saņemšanai Pasūtī tājs ir tiesīgs paļ auties uz šajā Līgumā
norādī to vai attiecī gi vēlāk Pasūtī tāja pienācīgi saņemto informāciju par Uzņēmēja
pārstāvi.

12.3. Pasūtī tājam ir pienākums, šī  Lī guma spēkā esamības laikā iecelt Pasūtī tāja ī paši
pilnvarotu pārstāvi ar šī  Lī guma izpildi saistī tos jautājumos, par iecelto pā rstāvi,
kontaktinformāciju un pilnvarojuma apjomu paziņojot Uzņēmējam. Ja šāds pārstāvis
iecelts, tas ir tiesī gs dot Uzņēmējam norādī jumus saistībā ar šī  Līguma un Darbu izpildi,
kas Uzņēmējam ir saistoši ciktāl doti Pasūtī tāja pārstāvja pilnvarojuma ietvaros, pieprasī t
un saņemt jebkādas atskaites un skaidrojumus, izstrādāt un apstiprināt Uz ņēmejam
saistošus Darba izpildes vietas kārtī bas noteikumus. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt
iespēju šādam Pasūtī tāja pārstāvim brīvi iekļ ūt un pārvietoties Darbu izpildes vietā, iekļ ūt
visās Darbu izpildes vietā esošajās buvēs un konstrukcijās, iepazī ties ar jebkādiem
dokumentiem, pārbaudī t Darbu izpildi un atbilstī bu šī  Lī guma, normatī vo aktu un
Projekta dokumentācijas prasī bām, piedalī ties būvsapulcēs un citās apspriedēs.
Uzņēmējs apņemas ievērot Pasūtī tāja pārstāvja dotos rīkojumus un norādī jumus, kā arī
apstiprinātos Darbu izpildes vietas kārtī bas noteikumus, kā arī  nodrošināt, ka tos ievēro
un izpilda arī  Uzņēmēja nodarbinātās personas, apakšuzņēmēji un citādi piesaistī tās
trešās personas.

SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS13.

13.1. Šajā Līgumā noteikto un no tā izrietošo saistību pienācīgas izpildes nodrošināšanai ne
vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc šī  Līguma noslēgšanas Uzņēmējs kā garantiju
Darbu un citu šajā Lī gumā noteikto saistī bu pienācī gai izpildei iesniedz Pasūtī tajam
neatsaucamu un beznosacī jumu Saistī bu izpildes nodrošinājumu 10'/o (desmit procentu)
apmērā no kopējās Atlī dzības summas, kas noteikta šajā Lī gumā. Saistī bu izpildes
nodrosinājumam nepārtraukti jābūt spēkā lī dz brīdim, kad abas Puses parakstī jušas aktu
par nodošanu ekspluatācijā.

14.1.

GARANTI JAS PERIODA SAISTĪBAS

Uzņēmējs garantē izpildī to Darbu un to rezultāta pienācīgu kvalitāti visa Garantijas
perioda ietvaros, kas sākas no brī ža, kad objekts ir nodots ekspluatācijā, un turpinās ne
mazā k kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus (turpmāk- „Garantijas periods").

Šajā Līguma nodaļ ā paredzētie garantijas noteikumi attiecināmi gan uz Darbiem, tostarp
Projekta dokumentāciju un bū vdarbiem, gan I zmaiņām, gan jebkādiem Darbu

14.2.
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paziņojuma.

14.3. Par Garantijas perioda ietvaros konstatētajiem defektiem Pasūtī tājs rakstveidā paziņo

izlabojumiem un papildus darbiem, ko veicis Uzņēmējs vai tā pieaicinātas personas, gan
Darbu izpildē izmantotajiem risinājumiem, metodēm un Materiāliem.

Uzņēmējam. Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā Pasūtī tāja norādī tā
saprātīgā laika periodā, un uz sava rēķ ina novērst visus Garantijas perioda ietvaros
konstatētos un Pasūtī tāja norādī tos Darbu izpildes rezultāta un/vai izmantoto risinājumu,
metožu vai Materiālu defektus un trūkumus, izņemot gadī jumus, ja šādi defekti radušies
Pasūtī tāja ļ auna nolūka vai rupjas neuzmanības dēļ . Uzņēmējam ir jāierodas Darbu
izpildes vietā un jāuzsāk defektu novēršana avārijas gadī jumā nekavējoties un ne vēlāk
kā 12 stundu laikā, bet citos gadī jumos- ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc Pasūtī tāja

14.4. Ja kādam Darbu rezultātam vai Darbu izpildē izmantotajam Materiālam, kas iepriekš
labots vai nomainī ts Garantijas perioda ietvaros, atkārtojas defekts vai bojā jums
(identisks iepriekšējam vai citāds), Uzņēmējam nekavējoties jāveic minētā Da~ bu
rezultāta vai Materiāla nomaiņa ar jaunu (atkārtota labošana nav pieļ aujama).

pienācīgi novērsis paziņotos defektus vai bojājumus Pasūtī tāja norādī tā saprātīgā
termiņā, Pasūtī tājam, par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam, ir tiesī bas, bet ne
pienākums, konstatēto defektu un bojā jumu novēršanu veikt saviem spēkiem vai
pieaicinot jebkuru Pasūtī tāja izvēlētu trešo personu. Visus zaudējumus, izmaksas un
izdevumus, kas Pasūtī tājam tieši vai netieši radušies, veicot defektu un bojā jumu
novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot Pasūtī tāja izvēlētas personas, sedz Uzņēmējs,
un Pasūtī tājs ir tiesī gs šādas summas ieturēt no Garantijas laika saistī bu izpildes
nodrošinājuma un/vai jebkādām naudas summām, kuras Uzņēmējam pienākas no
Pasūtī tāja, par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam.

šajā Līgumā paredzētās ieturējuma tiesības, tiek izmaksāts Uzņēmējam 30 (trīsdesmit)
dienu laikā no brī ža, kad izpildī ti sekojoši nosacī jumi:

14.5. Ja Uzņēmējs nav uzsācis paziņoto defektu novēršanu Līgumā norādī tajā termiņā vai nav

14.6. Maksājuma ieturējums lī guma izpildes laikā, vai tā atlikusī  daļ a, ja Pasūtī tājs izmantojis

14.6.1. abas Puses parakstī jušas Galī go Darbu pieņemšanas — nodošanas aktu;

14.6.2. Uzņēmējs iesniedzis Pasūtī tājam šim Lī gumam atbilstošu Garantijas laika saistī bu
izpildes nodrošinājumu;

14.6.3. Uzņēmējs iesniedzis Pasūtī tājam atbilstošu rēķinu.

APDROŠINĀŠANA

15.1.1. normatīvajos aktos paredzētās obligātās apdrošināšanas polises, tostarp būvuzņēmēja

'l5.1. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc šī  Līguma noslēgšanas Uzņēmējs iesniedz
Pasūtī tājam sekojošas apdrošināšanas polises Pasūtī tāju apmierinošā formā un saturā,
norādot Pasūtī tāju kā apdrošināto personu, un apdrošināšanas prēmijas samaksu
apliecinošus dokumentus:

obligātās civiltiesiskās atbildī bas apdrošināšanas polisi 10% (desmit procenti) apmērā
no Atlī dzības summas un obligātās civiltiesiskās atbildī bas apdrošināšanas polises
attiecī bā uz Darbu izpildē izmantotajiem transportlī dzekļ iem;

(viens simts procentiem) no Atlīdzības.

polises anulēšanu vai jebkādām būtiskām izmaiņām tajā apdrošinātājs rakstveidā paziņo
Pasūtī tājam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

Galīgā Darbu Pieņemšanas — nodošanas akta parakstīšanai. Uzņēmējs nav tiesīgs veikt
jebkādu Darbus vai pieļ aut, ka jebkura tā piesaistī ta persona veic kādus Darbus laikā,

15.1.2. būvniecī bas visu risku apdrošināšanas polisi par summu, kas nav mazāka par 100%

15.2. Šī  Lī guma 15.1.punktā minētajām apdrošināšanas polisēm jā ietver noteikums, ka par

15.3. Šī  Līguma 15.1.punktā minētajām apdrošināšanas polisēm jābūt spēkā nepārtraukti līdz

24



kad jebkāda iemesla dēļ  nav spēkā kāda no šī  Lī guma 15.1.punktā minētajām
apdrošināšanas polisēm. Uzņēmēja pienākums ir noformēt un iesniegt Pasūtī tājam
jaunu šīs Līguma nodaļ as noteikumiem atbilstošu apdrošināšanas polisi ne vēlāk kā 30
(trī sdesmit) dienas pirms iepriekšējās apdrošināšanas polises termiņa izbeigšanās.

apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, iestājoties apdrošināšanas gadī jumam, kā arī  risinat
visus strī dus ar apdrošinātāju. Ja iestājies apdrošināšanas gadī jums, bet apdrošinātājs
jebkāda iemesla dēļ  nav pilnībā atlīdzinājis Pasūtī tājam tam radušos zaudējumus, šādus
zaudējumus sedz Uzņēmējs.

FORCE MAJEURE

15.4. Uzņēmēja pienākums ir par saviem līdzekļ iem risināt visus jautājumus, kas saistī ti ar

pēc tam, kad attiecīgā Puse ir pieļ āvusi saistību izpildes nokavējumu.

16.4. Ja iestājas force majeure apstākļ i, Puse, kura šī  iemesla dēļ  nevar veikt Līguma pienācīgu

16.1. Pusei nav pienākuma atlī dzināt zaudējumus un/vai maksāt lī gumsodu, ja Puses saistī bu
neizpilde vai nepienācīga izpilde notikusi force majeure apstākļ u dēļ  un Puse par šo
apstākļ u iestašanos saskaņā ar šī  Līguma nodaļ as noteikumiem paziņojusi otrai Pusei.

16.2. Šīs nodaļ as noteikumi nav attiecināmi uz gadī jumiem, kad force majeure ir iestājušies jau

16.3. Šī  Līguma punkta izpratnē force majeure apstākļ i nozīmē notikumu, kas ietekmē šī
Līguma saistī bu izpildi, bet kas atrodas ārpus Puses kontroles un kura iestāšanās nav
saistī ta ar Puses saistī bu neizpildi vai nevērī bu, un kura iestāšanos un sekas Puse
nevarēja ietekmēt vai mazināt pieliekot visas saprātīgi iespējamās pūles.

izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par
šādiem apstākļ iem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu.Ja Puses nav vienojušās
savādāk, tad abas Puses turpina pildī t savas saistī bas saskaņā ar Līgumu tādā apmērā,
kādā to nav ierobežojuši force majeure apstākļ i, un veic visas iespējamās darbības, lai
izslēgtu vai mazinātu force mej eure apstākļ u ietekmi. Force majeure apstākļ u iestāšanās
gadī jumā to Darbu izpildes termiņi, kurus tiešā veidā ietekmēja force majeure apstākļ i,
tiek pagarināti par laika periodu, kas atbilst force majeure apstākļ iem, tomēr, neskatoties
uz minēto, Puses apņemas pielikt visas pūles, lai attiecī gos Darbus paveiktu iespējami
drī z un iespēju robežās atgrieztos pie sākotnējā Laika grafika. Ja Puse nav rakstveidā
paziņojusi otrai Pusei par force majeure apstākļ u iestāšanos šajā Lī guma punktā
noteiktajā kārtī bā un termiņā, tā zaudē tiesī bu vēlāk atsaukties uz fo rce majeure
apstākļ u ietekmi.

Puses neredz iespēju turpināt šī  Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesī bas vienpuseli
izbeigt Lī gumu, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei.

LĪGUMA IZBEIGŠANA

16.5. Gadī jumā, ja force majeure apstākļ u ietekme turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem un

17.1. Puses var izbeigt šo Lī gumu jebkurā brīdī , par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

17.2. Pasūtī tājs ir tiesī gs vienpusēji izbeigt šo Lī gumu sekojošos gadī jumos:

17.2.1. Uzņēmējs kavē sajā Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu;

17.2.2. Uzņēmējs vairāk par 30 (trī sdesmit) dienam kavē jebkuru Etapa nodošanas termiņu;
17.2.3. Uzņēmējs ir pieļ āvis šī  Līguma vai tā pielikumu, normatī vo aktu vai citu tiesī bu aktu

pārkāpumu, ko Pasūtī tājs uzskata par būtisku;

17.2.4. ir p ie ņemts tiesas lēmums par Uzņēmēja maksātnespēju, Uzņēmējam piemērots
tiesiskās aizsardzī bas process, vai Uzņēmējs uzsācis likvidāciju;

17.2.5. pret Uzņēmēju tiesā vai šķī rējtiesā celta mantiska rakstura prasī ba un/vai Uzņēmējam
vai attiecī bā uz tā mantu un/vai darbī bām piemēroti jebkādi piespiedu lī dzekļ i



administratī vā vai kriminālprocesa ietvaros, kas pamatoti var apgrūtināt Uzņēmēja spēju
pienācīgi izpildī t šajā Līgumā noteiktās saistības;

17.2.6. Uzņēmējs nav savlaicīgi un pienācīgi izpildī jis šī  Līguma 15.nodaļ as prasības par
apdrošināšanas polišu un/vai apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu
iesniegšanu un/vai spēkā esamību; vai

17.2.7. Uzņēmējs atkārtoti neievēro Būvuzrauga vai Autoruzrauga norādī jumus;

17.2.8. Iestājies jebkāds notikums vai apstāklis, kas nav minēts iepriekšējos apakšpunktos, bet
kas saprātīgi izslēdz iespēju Pasūtī tājam turpināt no šī  Līguma izrietošās tiesiskās
attiecī bas;

17.2.9. citos šajā Līgumā norādī tajos gadī jumos.

ATBILDĪBA

18.1. LĪGUMSODI
18.1.1. Uzņēmējs maksā Pasūtī tājam sekojošus līgumsodus:
18.1.1.1. jebkura Laika grafikā noteiktā Etapa un šajā Lī gumā noteiktā gala termi ņa kavējuma

gadī jumā, ja tas nav novērsts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc attiecī gā termiņa
iestāšanās — 0,3/o (nulle komats trī s procenti) no Atlī dzības summas par katru kavējuma
dienu, sākot ar pirmo Laika grafikā/ Līguma 6.1.punktā norādī tā termiņa kavējuma dienu;

18.1.1.2. šajā Lī gumā noteiktā Darbu pabeigšanas un nodošanas gala termiņa kavējuma
gadī jumā ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām - vienreizēju līgumsodu 10% apmērā no
kopējās līguma summas;

18.1.1.3. ja Uzņēmējs kavē šajā līgumā noteikto termiņu Garantijas līguma perioda ietvaros
konstatēto defektu novēršanas uzsākšanai un/vai pabeigšanai- 0,05% (nulle komats
nulle pieci procenti) apmērē no Garantijas perioda nodrošinājuma summas par katru
kavējuma dienu.

18.1.2. Jebkura šajā Līgumā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no saistību
izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma.

18.1.3. Par šajā Lī gumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtī tājs maksā
Uzņēmējam lī gumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no
apmaksājamās summas par katru nokavēto samaksas dienu, bet ne vairāk kā 5% no
apmaksājamās summas.

18.2. ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA

18.2.1. Katrai no Pusem pilnā apmērā jāatlīdzina otras Puses zaudējumi (izņemot neguto
peļ ņu), kas radušies tādēļ , ka kāda no Pusēm nav izpildī jusi vai ir nepienācīgi izpildī jusi
Līguma saistības vai pieļ āvusi citādu prettiesisku vainojamu rīcību.

18.3. UZŅĒMĒJA PRASĪJUMU PAZIŅOŠANAS KĀRTĪBA
Ja Uzņēmēja ieskatā ir iestājies kāds no šajā Līgumā paredzētajiem apstākļ iem, kas dod
tiesī bu Uzņēmējam uz līgumsoda saņemšanu un/vai zaudējumu atlīdzību, Uzņēmēja
pienākums ir ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļ a iestāšanās
brī ža rakstveidā vērsties pie Pasūtī tāja ar paziņojumu par lī gumsoda un/vai zaudējumu
atlīdzības pieprasī jumu, savā rakstveidā .ūgumā detalizēti norādot apstākļ us, kas
Uzņēmēja ieskatā dod tam tiesības uz līgumsodu/ zaudējumu atlīdzību. Uzņēmējam nav
tiesī bu vēlāk prasī t jebkādu līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību, ja Uzņēmējs nav šajā
punktā noteiktajā kārtī bā un termiņā iesniedzis Pasūtī tājam atbilstošu rakstveida
paziņojumu.



PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI UN STRIDU RISINASANA

Šis Lī gums noslēgts, iztulkojams un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatī vo19.1
aktu noteikumiem.

19.2. Visas domstarpības un strī di, kādi izceļ as starp Pusēm saistī bā ar šo Lī gumu, tā
interpretāciju, spēkā esamību vai izpildi, risināmi savstarpēju pārrunu ceļ ā. Ja Puses
nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, attiecīgais strīds risināms Latvijas
Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2D.

19.3. Neskatoties uz jebkāda strīda pastāvēšanu vai uzsāktu tiesvedību, Uzņēmēja pienākums
ir turpināt pienācīgi un godprātīgi izpildī t Darbus un citus šajā Līgumā paredzētos un no
tā izrietošos pienākumus.

KONFIDENCIALITĀTE

Uzņēmēja pienākums ir ievērot konfidencialitāti un jebkādā veidā un formā tieši vai netieši
neizpaust un nepadarī t pieejamu trešajām personām, kā arī  pašam neizmantot savās
vai jebkuras trešās personas interesēs jebkādu Uzņēmēja tieši vai netieši iegūtu
informāciju par šo Lī gumu un no tā izrietošajām tiesībām un pienākumiem, Projekta
dokumentāciju, Darbiem, Projekta realizāciju, kā arī  tajā iesaistī tajām personām, kā arī
jebkādu citu informāciju, ko Uzņēmējs ieguvis saistībā ar šī  Līguma noslēgšanu vai
izpildi. Jebkāda informācijas izpaušana ir pie ļ aujama tikai ar Pasūtī tāja iepriekšēju
rakstveida piekrišanu vai gadī jumos, kad šādu izpaušanu kā obligātu paredz normatī vie
akti, tomēr arī  šādos gadī jumos izpaustajam informācijas apjomam jābūt pēc iespējas
minimālam. Jebkādu šaubu gadī jumā par to, vai attiecī gā informācija uzskatāma par
konfidenciālu, Uzņēmēja pienākums ir iepriekš konsultēties ar Pasūtī tāju un ievērot
Pasūtī tāja norādī jumus.

Uzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtī tāja iepriekšējas piekrišanas izplatī t jebkādus publiskus
paziņojumus vai viedokli, sniegt intervijas vai komentārus saistī bā ar šo Lī gumu un to tā
izrietošajam tiesī bām un pienākumiem, Pušu attiecī bām, Darbiem un to izpildi vai
Projekta realizāciju.

20.1

21.1

20.3. Uzņēmēja pienākums ir jebkādos Uzņēmēja noslēgtos Līgumos ar Apakšuzņēmējiem,
citādi Darbu izpildē iesaistī tām personām, Materiālu pārdevējiem un piegādātājiem un
citām personām, kuras tieši vai netieši saistī tas ar Darbu un šajā Lī gumā noteikto
saistī bu izpildi, ietvert konfidencialitātes noteikumus vismaz tādā apjomā, kā paredz šī
I īguma nodaļ a.

PUŠU ADRESES UN PAZIŅOJUMI

Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir
jābūt nosūtī tiem pa faksu (ar apliecinājumu par faksa saņemšanu) vai ierakstī tā vēstulē,
vai nodotiem personī gi. Paziņojums tiek uzskatī ts par saņemtu dienā, kad paziņojums ir
nodots personī gi, faksa nosūtī šanas dienā (ar apliecinājumu par faksa saņemšanu) vai 5
(piektajā) dienā pēc apmaksātas ierakstī tas vēstules nodošanas pastā nosūtī šanai uz
Puses šajā Lī gumā noradī to (vai vēlāk rakstveidā paziņoto) adresi vai juridisko adresi.

21.2. Gadī jumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas

21.3
rekvizī tus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, jābūt latviešu
valodā.
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22. NOBEIGUINA NOTEIKUNII

22.1. Šis Lī gums parakstī ts (2) divos identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa

22.2 Jebkādas izmaiņas, grozī jumi un papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi tikai ar atsevišķu
rakstveida vienošanos, ko paraksta abas Puses un kas uzskatāma par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļ u.

vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

22.3 Ja kāds no šī  Līguma noteikumiem izrādās vai kļ ūst spēkā neesošs vai pretlikumīgs, ta.
nekādā veidā neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību, un ir aizstajams a,
citu noteikumu, iespējami tuvu Pušu šajā Lī gumā sākotnēju paustajai gribai un mērķ ieni

22.4. Puses izpildī s šo Lī gumu savstarpēji sadarbojoties un visiem spēkiem sekmējot Projekta
pienācīgu realizāciju un apņemas nekavējoties noslēgt jebkādas papildus vienošanas un
noformēt citus dokumentus, kas nepieciešami Lī guma pienācīgai izpildei un tajā noteiktā
mērķa sasniegšanai.

tiesī gs jebkādā veidā uzstāties kā Pasūtī tāja pārstāvis vai veikt jebkādas darbī bas,
izteikt jebkādus apgalvojumus, dot apsolī jumus vai uz ņemties jebkādas saistī bas
Pasūtī tāja vārdā.

22.5. Šis Lī gums nenodibina lī gumsabiedrī bas vai pilnvarojuma attiecī bas, un Uzņēmējs nav

22.6. Lī gumam ir sekojoši pielikumi, kas uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļ u:
22.6.1 Pielikums Nr. 1 - Projektēšanas uzdevums;

22.6.2. Pielikums Nr. 2 - Laika grafiks (ietver Darbu izpildes laika grafiku, Etapu apjomus
vērtī bu un izpildes termiņus);

22.6.3.Pielikums Nr.3- Uz ņēmēja finanšu piedāvājums.

23. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

.
. - PASŪTĪTĀJS
ĶOCEMĻ/ NOVADA DOME
Reģ. nr. 9$~114171

c ~ /Jānis Olmanis/

UZŅĒMĒJS
S/A „EKERS"
Reģ. nr. 44'I 03001903

/Uldis Bošs/


