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iepirkumu procedūras ID Nr.KND/2013/30-KPFI „Ventilācijas ierīkošana ar

rekuperāciju Kocēnu pagasta PII „Auseklī tis" ietvaros
/KPf'l-l5.1/95 „Energoefektivitāti paaugstinošu ieguldī jumu veikšana Kocēnu novada Pl l
„Auseklī tis"/

Kocēnu novada Kocēnu pagastā 2013.gada 08.augustā

Kocēnu novada dome, juridiskā adrese: Alejas 8, Kocēni, Kocēnu pagasts,
Kocēnu novads, Latvija, LV-4220, nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr. LV90009114171, turpmāk „Pasūtī tājs", Kocēnu novada domes priekšsēdētāja
Jāņa Olmaņa personā, kurš rī kojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām" un
Kocēnu novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses,
un

SIA „INetāla Alianse", juridiskā adrese: V.Baloža iela 13a, Valmiera, LV-
4201, r eģ istrācijas Nr .44103013461, turpmāk „B ūvuzņēmējs", valdes
priekšsēdētāja Gata Buiļ a personā, kas darbojas uz statūtu pamata, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses un Puse, noslēdz līgumu (turpmēk — Līgums)
par sekojošo:

1. LĪGUINA PRIEKŠINETS

1.1. Ar šo Pasūtī tājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba
rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā
kārtība un termiņos, pienācīgā kvalitātē nodrošināt ventilācijas ierī košanu ar
rekuperāciju Kocēnu pagasta pirmsskolas izglī tības iestādē „Auseklī tis", Kalna ielā 2,
Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, saskaņā ariepirkumu procedūrā KMD
2 013i30-KPFI „Ventilācijas ierī košana ar r e kuperā ciju Kocēnu pagasta P l i
„Auseklišis"" iesniegto piedāvājumu un lī guma pielikumu Mr. 1 (objekta tāme par
darbu vai konstruktī vo elemtu veidiem Mr. f), turpmāk — Būvdarbi.

1.2. Būvdarbi sevī  ietver visus lī gumā, tehniskajā specifikēcijā un iepirkuma
procedūras dokumentācijā un pretendenta piedāvājumā ietvertos ob j ekta
pieejamības nodrošināšanai nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadī bu un
organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, ieregulēšanu,
palaišanu, nodošanu ekspluatācijā, izpildu dokumentācijas un citas dokumentācijas
sagatavošanu un citas darbī bas, kuras izriet no lī guma vai tehniskās specifikācijas.

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar līgumam pievienoto
tehnisko specifikāciju, tajā skaitā darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un
prasībām, kā arī  būvlaukumu, un atsakās saistī bā ar to izvirzī t jebkāda satura
iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka līgums ir realizējams pa šajā
līgumā noteiktajiem būvdarbu posmiem un kopumā, un ka tāmēs (līguma pielikums
Nr.1} ir iekļ auti visi Būvuzņēmēja ar būvdarbu veikšanu un objektu būvniecī bu
atbilstoši tehniskajam projektam un tehniskajām shēmām saistī tie izdevumi.

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUINI

2.1. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbus veikt atbilstoši iepirkuma dokumentācijai
un, ievērojot Pasūtī tāja pamatotus norādī jumus, spēkā esošos būvnormatī vus,
būvniecī bas un c itu t iesī bu aktu prasī bas. Būvdarbi t iek izpildī ti precī zi un
profesionālā līmenī .

2.2. Puses apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt būvdarbu
veikšanu vai pušu saistī bu izpildi.



2.3. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus
būvizstrēdājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas
sertifikāts, ir pieļ aujama tikai tādē veidā un gadī jumos, kad tas nav pretrunā ar
Latvijas Republikas normatī vajiem aktiem.

2.4. Pēc Pasūtī tāja pieprasī juma Būvuzņēmējam ir jāuzrāda būvdarbos
izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti vai citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

2.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatī vu
izmantošanu būvdarbu procesā.

2.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai būvdarbus pildī tu konkursa piedāvājumā
norādī tais būvdarbu vadī tājs un atbildīgais personāls. Būvdarbu vadī tāja un atbildīgā
personāla nomaiņa ir atļ auta tikai ar Pasūtī tāja piekrišanu, Būvuzņēmējam
nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.

2.7. Pasūtī tājs nodrošina Būvuzņēmēju ar būvdarbu izpildei nepieciešamajiem
resursiem (elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtī tājs to var nodrošināt ar
esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav
iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtī tāja inženierkomunikācijām vai kur
Pasūtī tājs nevar n odrošināt p ietiekamu jaudu, n epieciešamos resursus
būvuzņēmējs nodrošina par saviem līdzekļ iem. Būvdarbus būvuzņēmējs veic, taupīgi
un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.

2.8. Būvuzņēmējs ir atbildī gs par visu nepieciešamo būvdarbu sagatavošanas
darbu veikšanu. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu
kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kas varētu rasties trešajai personai
būvdarbu izpildes rezultātā.

2.9. Būvuzņēmējam visā būvdarbu veikšanas laikā ir pienākums tiesī bu aktos
noteiktajā kārtī bā izstrādāt un kārtot būvdarbu veikšanas dokumentāciju par katru
būvdarbu posmu.

2.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt būvdarbu izpildes pārbaudes,
pieaicinot būvuzraugu un būvdarbu vadī tāju.

2.11. Pasūtī tāja veiktā lī guma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildī to
būvdarbu pārbaude nevar bū t par pamatu lī gumā vai ar l ikumu noteiktās
Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

2.12. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatī ti būvsapulcēs,
kurās piedalās būvdarbu vadī tājs, Pasūtī tāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kē
arī  viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi
nedēļ ā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību.
Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadī jumā arī
protokolēšanu nodrošina būvdarbu vadī tājs. iepriekšminētais neierobežo Pasūtī tāja
vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu,
savlaicīgi paziņojot par būvsapulces sasaukšanu pārējiem.

2.13. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtī tāja pieprasī juma iesniegt atskaiti
„Par būvdarbu gaitu" vai „Informāciju par jautājumiem, kas saistī ta ar būvdarbiem".
Atskaite tiek iesniegta Pasūtī tājam septiņu darba dienu laikā, ja Pasūtī tājs nav
noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

2.14. Gadī jumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļ ūdas vai neprecizitātes tehniskajā
specifikacijā, vai citā ar būvdarbiem saistī tajā dokumentācijā vai, ja Būvuzņēmējs
atklāj neparedzētus apstākļ us, kas var kavēt izpildī t ar šo līgumu uzņemtās saistības
vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties
rakstiski paziņot par to Pasūtī tājam. Būvuzņēmējs turpina būvdarbus tēdā mērā, cik
tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtī tājs ar būvuzrauga
akceptu nav rakstiski pieprasī jis apturēt būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir
tikusi apturēta, tā tiek atsēkta pēc tam, kad puses ir vienojušās par grozī jumiem
izpildāmo darbu apjomos un būtiskām lī guma grozī jumu vai papildinājumu
sastāvdaļ ām, vai kad pasūtī tājs ir devis rī kojumu turpināt būvdarbus saskaņā ar
līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.



2.15. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarī t jebkādas atkāpes no tehniskās specifikācijas
tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtī tāja piekrišanu. Tāpat arī  jebkuru lī gumā
neparedzētu darbu veikšanu uzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad puses ir
noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

3. ATĻAUJAS

3.1. Būvuzņēmējs nodrošina būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo
atļ auju (saņemšanu un būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien līgumā
nav noteikts to veikt Pasūtī tājam.

3.2. Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas lī guma
izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams būvuzrauga
apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību
par būvdarbiem.

4. DARBA SANIAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Puses vienojušās, ka kopējā līguma summa par būvdarbu izpildi saskaņā ar
tehnisko specifikāciju un tāmēm (lī guma pielikums Nr.1) ir noteikta LVL 59 845„33
(piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci lati un 33 santīmi), un PVN
21% (divdesmit viens procents) LVL 12567,52 (divpadsmit tūkstoši pieci simti
sešdesmit septiņi lati un 52 santīmi), kura nomaksu valsts budžetā saskaņā ar
pievienotās vērtības nodokļ a likuma 142.panta otro un trešo daļ u veic Pasūtītājs.

Līguma summa ietver būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības
izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas,
būvgružu apglabāšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļ u,t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus
maksājumus, kas būs jāizdara būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnī bā izpildī tu
būvdarbus.
4.2.Kopējo līguma summu veido būvdarbu summas, atbilstoši tāmēm (lī guma
pielikums Nr.1). Pasūtī tājs samaksu būvuzņēmējam par būvdarbu pienācīgu izpildi
veic sekojošā kārtībā:
4.2.1. Līguma summas galīgo maksājumu Pasūtī tājs veic saskaņā ar Būvuzņēmēja
iesniegtiem un Pasūtī tāja apstiprinātiem veikto darbu aktiem. Kārtējo maksājumu
Pasūtī tājs veic 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc darbu nodošanas-pieņemšanasakta parakstī šanas un atbilstoša rēķina no Būvuzņēmēja saņemšanas.
4.2. Nekvalitatī vi vai neatbilstoši veiktie būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz
defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai.
4.3. Par samaksas brī di uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtī tāja maksājuma
uzdevumā.

5. LĪGUINA IZPILDES TERINIŅI

5.1. Būvuzņēmējs būvdarbus izpilda atbilstoši lī gumā noteiktajiem būvdarbiem,
būvdarbu izpildi būvuzņēmējs veic šādos termiņos:

5.1.1. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs uzsāk 2013.gada 12.augustā. Būvdarbu
pabeigšanu un nodošanu Pasūtī tājam ar aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā
Būvuzņēmējs veic līdz 2013. gada 30.septembrim.

5.2. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic atbilstoši darbu veikšanas grafikam.



5.3. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pa sūtī tājam par v i s iem
apstākļ iem un/vai šķēršļ iem, kuri kavē būvdarbu izpildi.

5.4. Būvuzņēmējam ir tiesī bas uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja
būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitī to iemeslu dēļ :

5.4.1. ja pēc Pasūtī tāja pieprasī juma tiek izdarī tas izmaiņas būvdarbu apjomā;
5.4.2. ja Pasūtī tāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļ ūdas, kuru novēršana

ir saistī ta ar būvdarbu izpildes aizkavēšanu vai apturēšanu;
5.4.3. ja Pasūtī tāja saistī bu savlaicīgas neizpildes dēļ  ir tikusi apgrūtināta

būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacī jumu, ka Būvuzņēmējs ir savlaicī gi (piecu
darba dienu laikā no brī ža, kad ir iestājies Pasūtī tāja nokavējums) rakstiski
informējis Pasūtī tāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz lī guma izpildes
termiņiem;

5.4.4. j a iestājušies nepārvaramas varas apstākļ i, kuri atrodas ā rpus
Būvuzņēmēja kontroles un kuri traucē būvdarbu savlaicī gu izpildi (lī guma 10.
punkts).

5.5. Būvuzņēmējam nav tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu
iemeslu dēļ , kuri viņam bija jāņem vērā vai arī  pie pienācīgas rūpības nevarēja būt
nezināmi, noslēdzot šo lī gumu. Tas pats attiecas arī  uz apstākļ iem, kuru sekasBūvuzņēmējs būtu varējis sagaidī t vai novērst.

5.6. Ja Būvuzņēmējs lī guma 5.5. punktā minēto iemeslu dēļ  vēlas būvdarbu
izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to rakstiski informē Pasūtī tāju. Šāds
paziņojums nosūtāms piecu darba dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs uzzinājis
par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļ iem, kas izraisa vai varētu izraisī t būvdarbu
izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtī ts šajā punktā noteiktajā
termiņā, tiesības pieprasī t termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtī tājam uz
saņemto paziņojumu ir pienākums sniegt Būvuzņēmējam atbildi nekavējoties.

6. APDROŠINĀŠANA

6.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas
līgumus, apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš
saskaņojot ar Pasūtī tāju:

6.1.1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildī bas apdrošināšanu 2005. gada 28. jūnija
Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumos Nr. 454 „ N o teikumi parciviltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā" noteiktajā kārtī bā un
apmērā. Būvuzņēmējs 3 (trī s) darba dienu laikā no lī guma noslēgšanas brī ža
iesniedz Pasūtī tājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu;
6.I.2. Būvdarbu apdrošināšanu visā būvdarbu veikšanas laikē par apdrošināšanas

summu, kas nav mazāka par attiecīgā būvdarbu summu;
6.2. Punktā 6.1.1. noteikto apdrošināšanu Būvuzņēmējs uztur spēkā visābūvdarbu veikšanas laikā, 6.1.2.punktā noteikto apdrošināšanu - visā Būvdarbu

izpildes Iaikā.

7.BŪVDARBU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA.

7.1. Izpildī tie Būvdarbi tiek pieņemti, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu,atbilstoši būvdarbu nodošanas-pieņemŠanas procedūrai.
7.2. Būvdarbu nodošana-pieņemšana tiek veikta pēc būvdarbu pilnī gas

pabeigšanas.
7.3. Būvuzņēmējs nekavējoties pēc būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziņo

Pasūtī tājam par bū vdarbu pabeigšanu un gatavī bu nodošanas procedūrai.
Pasūtī tājs„rakstiski informējot Būvuzņēmēju„sasauc būvdarbu nodošanas-pieņemšanas sapulci, nosakot da tumu būvdarbu nodošanas-pieņemšanas



procedūras uzsākšanai, kurš nedrī kst būt vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc
Būvuzņēmēja attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Šai norādī tā 14 dienu termiņā tiek
izdarī ta veikto būvdarbu pārbaude, ko veic Pasūtī tāja izveidota komisija. Pie
pārbaudes darbībām tiek pieaicināti Būvuzņēmēja pārstāvji.
7.4. Pušu pienākums ir piedalīties būvdarbu nodošanas sapulcē. Ja kāda no

Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī  iepriekš rakstveidā devusi
savu piekrišanu nodošanas-pieņemšanas procedūras veikšanai bez viņas klātbūtnes,
tad lī guma 8.4. punktā noteiktajā kārtī bā tiek sasaukta atkārtota būvdarbu nodošanas
sapulce. Ja kāda no pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz būvdarbu
nodošanas-pieņemšanas sapulci,otra puse var veikt nodošanas-pieņemšanas
procedūru bez tās klātbūtnes.

7.5. Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms paziņojuma iesniegšanas par būvdarbu
pabeigšanu un gatavību nodošanas procedūrai, Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam
uz šo būvdarbu posmu attiecināmās ekspluatācijas un apkopes instrukcijas.
Ekspluatācijas instrukcijas satur instalāciju, konstrukciju un funkciju aprakstu, sniedz
norādī jumus pat to ekspluatāciju. Apkopes instrukcijām jāsatur ikdienā veicamie
pasākumi, lai uzturētu instalāciju tehnisko standartu un izturī bu, un nodrošinātu
ekspluatācijā nodarbināto personālu ar nepieciešamo materiālu, kas veido bāzi
remontiem un daļ u nomaiņai.

7.6. Būvdarbu nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildī to Būvdarbu pārbaude.
7.7. Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, norādot sekojošu

informāciju:
7.7.1. kas piedalās būvdarbu nodošanas sapulcē;
7.7.2. defekti, kas atklāti būvdarbu nodošanas laikā;
7.7.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un novērsto defektu nākamais

pārbaudes datums;
7.7.4. cik lielā mērā būvdarbu posmā ietvertie būvdarbi tiek nodoti vai arī  nodošana

tiek atteikta.
7.8. Pasūtī tājs ir tiesī gs atteikties no būvdarbu pieņemšanas, ja nodošanas-

pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves vai jebkuras tās
daļ as normālu ekspluatāciju.

7.9. Ja Pasūtī tājs atsakās pieņemt izpildī tos būvdarbus, viņš norāda tā motivētus
iemeslus protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrī t atteikumam, viņš motivē savus
iebildumus protokolā.

7.10. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta puses, kā arī  citas personas, kas
piedalās būvdarbu nodošanas sapulcē. Katrai pusei paliek viens parakstī ts protokola
eksemplārs.

7.11. Nodošanas-pieņemšanas laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs
uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādī tais defektu novēršanas
termiņš nav uzskatāms par attiecīgā būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu.
7.12. Būvuzņēmējs pēc būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam visu uz šo

būvdarbu posmu attiecināmo ar būvdarbu veikšanu saistī to dokumentāciju (projekta
dokumentāciju, būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpildu dokumentāciju u.c.).Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtī tājam ir p r iekšnoteikums būvdarbu
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

8.PUŠU ATBILDĪBA

8.1. Puses ir atbildī gas par līgumā noteikto saistī bu pilnī gu izpildi, atbilstoši lī guma
nosacī jumiem.

8.2. Visu risku par būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no
būvdarbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar tā Būvdarbu akta par nodošanu
ekspluatācijā parakstī šanu, kura ietvaros attiecī gie Būvdarbi tiek veikti vai būve vai
kāda tās daļa būvēta, nes Būvuzņēmējs.



8.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu,
Būvniecī bas likumu, Civillikumu un citiem tiesī bu aktiem.
8.4. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos būvdarbu i zpildes t e rmiņus,

Būvuzņēmējs maksā Pasūtī tājam līgumsodu 0,2 '/o apmērā no attiecīgā būvdarbu
kopējās summas par katru nokavēto dienu.

8.5. Ja Pasūtī tājs neveic savlaicīgi līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad
viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,2 '/o apmērā no nokavētā maksājuma
summas par katru maksājuma kavējuma dienu.

8.6. Garantijas termiņa neievērošanas gadī jumā(t.sk. neierašanās objektā
garantijas termiņā trūkumu un defektu novēršanai) Būvuzņēmējs mak sā
Pasūtī tājam lī gumsodu 0,5'/o apmērā par katru nokavēto dienu no Objektā
konstatētās summas un apjoma par ko veicams vai uz ko a t t iecas garantijas
remonts.

9.NEPĀRVARAINA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKļ l

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļ ēju neizpildi, ja
šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļ u rezultātā, kuru darbī ba
sākusies pēc lī guma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne
novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļ iem pieskaitāmi:

— stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbī ba,
nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļ iem, nekavējoties par to

rakstveidā jāpaziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir
iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras puses
pieprasī juma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta
institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļ u darbības apstiprinājumu un to
raksturojumu. Ja netiek izpildī tas minētās prasī bas, attiecī gā puse nevar atsaukties
uz nepārvaramas varas apstākļ iem kā savu lī gumsaistību nepienācīgas izpildes
pamatu.
9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļ u un to seku dēļ  nav iespējams izpildī t šajā

līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trī s mēnešus, puses pēc iespējas drī zāk sāk
sarunas par šī  lī guma izpildes alternatī viem variantiem, kuri ir pie ņemami abām
pusēm, un izdara attiecīgus grozī jumus šajā līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī
vienojas par šī  līguma izbeigšanu.

10. GARANTIJAS SAISTĪBAS

10.1. Būvuzņēmējs garantē būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību un atbilstību
tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildī bu par defektiem būvdarbos,
kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir 24 mēneši
no būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusē jas parakstī šanas brī ža.Gadī jumā, ja lī gums tiek pārtraukts pirms visu lī gumā paredzēto būvdarbu
pabeigšanas, attiecībā uz Būvuzņēmēja pabeigtajiem būvdarbiem garantijas termiņšir 24 mēneši no attiecīgo būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

10.2. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtī tāja rakstisku paziņojumu,
uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai
normatī vo aktu prasībām. Šāda veida rakstiskais paziņojums Pasūtī tājam jānosūta
ierakstī tā vēstulē. Ja uz ierakstī tās vēstules (iekšzemes pasta sūtī jums) ir pareizi
norādī ta Būvuzņēmēja atrašanās vietas adrese, tiek uzskatī ts, ka paziņojums ir
saņemts 5.(piektajā) darba dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādī tā datuma par
ierakstī tas vēstules pieņemšanu. Nosūtot paziņojumu, Pasūtī tājs norāda arī  vietu un
laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādī šanu. Pasūtī tāja



noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses
nevienojas citādi.

10.3. Noteiktajā termiņā puses sastāda defektu aktu, tajā norādot konstatētos
bojājumus, kā arī  to novēršanas termiņus. Gadī jumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā
termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtī tājs, pieaicinot būvekspertu, ir
tiesī gs sastādī t aktu bez Būvuzņēmēja pārstāvja klātbūtnes un tas ir saistošs
Būv uzņēmējam.

10.4. Gadī jumā, ja puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto
defektu, tā p iekritī bu garantijai vai par nepieciešamajiem defektu novēršanas
termiņiem, vai par garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, puses divu darba dienu
laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (ne mazāk kā par trim ekspertiem), kura
tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķ irošs. Ekspertu komisijas izdevumus pusēm
jāsedz vienādās daļ ās.

10.5. Gadī jumā, ja puses nespēj vienoties par ekspertu komisijas sastāvu, strīds
tiek izšķ irts vispārējā kārtī bā. Šādā gadī jumā Pasūtī tājs, nesagaidot strī da
atrisinājumu, ir tiesī gs veikt konstatētā defekta novēršanu saviem spēkiem vai
pieaicinot trešās personas

10.6. Gadī jumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus
defektācijas aktā noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10
(desmit) dienas, Pasūtī tājs ir tiesī gs veikt konstatēto defektu novēršanu saviem
spēkiem vai pieaicināt trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadī jumā atlī dzina
Pasūtī tājam visus ar defektu novēršanu saistī tos izdevumus

11.LĪGUNIA IZBEIGŠANA

11.1. Līgums var tikt izbeigts pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai arī  šajā
līgumā noteiktajā kārtībā.

11.2. Pasūtī tājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir t iesī gs
vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:

11.2.1. Būvuzņēmējs lī gumā noteiktā termiņā neiesniedz lī guma izpildes
nodrošinājumu, vai arī  ja iesniegtais līguma izpildes nodrošinājums ir zaudējis spēku;

11.2.2. Būvuzņēmējs neievēro kādu no darbu izpildes termi ņiem (lī guma
pielikums Nr.2), ieskaitot starptermiņus, ar nosacījumu, ka būvuzņēmēja nokavējums
ir sasniedzis vismaz 30 (trī sdesmit) dienas.

11.2.3. uzņēmējs neievēro Būvuzrauga vai Pasūtī tāja likumīgus norādī jumus vai
arī  nepilda ar lī gumu uzņemtās saistības, ar nosacī jumu, ka būvuzņēmējs šādu
neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtī tāja
vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

11.2.4. ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī  Būvuzņēmējs ir atzī ts par
maksātnespējīgu.

11.3. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtī tājam rakstisku paziņojumu, ir t iesī gs
vienpusēji pārtraukt lī gumu, ja Pasūtī tājs lī gumā noteiktajos termiņos neveic
maksājumus un Pasūtī tāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas.

11.4. Gadī jumā, ja līgums tiek pārtraukts kādas no puses vainas dēļ , vainīgā puse
maksā otrai lī gumsodu par saistī bu neizpildi 20 % apmērā no lī guma summas.
Būvuzņēmējam nav tiesības uz līgumsodu 9.6. punktā noteiktajā gadī jumā.

11.5. Izbeidzot lī gumu 11.1.-11.3.punktos noteiktajos gadī jumos, puses sastāda un
abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildī to būvdarbu apjomu un to vērtību.
Sastādot aktu, puses ņem vērā izpildī to būvdarbu kvalitāti. Pasūtī tājs samaksā
Būvuzņēmējam par izpildī tajiem darbiem, atbilstoši sastādī žajam aktam. Ja faktiski
izpildī to būvdarbu vērtība ir mazāka par summu, kuru Pasūtī tājs jau ir samaksājis
Būvuzņēmējam, pēdējam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot
samaksu, Pasūtī tājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.
Puses savstarpējo norēķ inu šajā punktā minētajā gadī jumā veic 30 (trīsdesmit) dienu
laikā pēc minētā akta parakstīšanas.



12. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUNII

12.1. Lī guma izpildes laikā radušos strī dus puses risina vienojoties vai, ja
vienošanās nav iespējama, strī du izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā
kārtībā.

12.2. Ja kādai no pusēm tiek mainī ts juridiskais statuss vai paraksta tiesī bas, vai
adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo
otrai pusei.

12.3. Lī gums sastādī ts 3 (trijos) eksemplāros, no kuriem divi g labā jas pie
Pasūtī tāja, viens pie Būvuzņēmēja.

12.4. Šī  līguma pielikumi ir neatņemamas līguma sastāvdaļ as. Jebkuri lī guma
grozī jumi vai papildinājumi ir noformējami rakstveidā.

13. KONTAKTPERSONAS

13.1. Kontaktpersonas no pasūtī tāja puses:
Māris Permaņickis, tālrunis: 2 9499880
13.2. Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses:
Gatis Builis, tālrunis: 2 6307066

14. LĪGUINA PIELIKUMI

14.1. PIELIKUMS NR. 1 „TĀMES".

15. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Būvuzņēmējs: Pasūtī tājs:
SIA „Metāla Alianse" Kocēnu novada dome
Reģ. Nr. 44103013461 Reģ. Nr. 90009114171
Adrese: V.Baloža 13a, Valmiera, Adrese: Alejas 8, Kocēni, Kocēnu
LV - 4201 pagasts, Kocēnu novads,

LV — 4223
Bankas rekvizī ti Bankas rekvizī ti :
Banka: Nordea bank Finland Pic Banka: AS „~ĢB banka"
Konts: LV53NDEA00000818?34178 Konts: I MGĢŅLA00 0014273854

G.Builis J.Oļm@ nis
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