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BUVDARBU LĪGUMS Nr.M/g 2
PAR BUVDARHU VEIKŠANU

skatuves torņa remonts Vaidavas kultūras un amatniecības centrā ID Nr, KND 2013/32

Kocenu novada Kocēnu pagastā

Kocenu novada dome, Alejas 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocenu novads, LVi 4220,
nodokļ u maksātāja reģistrācijas Nr.: LV90009114171, turpmak „Pasūtī tājs"', Kocenu novada
domes priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš rī kojas pamatojoties uz l ikumu,,Par
pašvaldibām" un Kocēnu novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, ui> SIA
,„GRGDS", vienotais reģistrācijas numurs: 44103010287 - turpmak „Būvuzņemejs", valdes
locekļ a Egila Jansona personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopa
un katrs atsevišķ i saukti Puses un Puse, noslēdz lī gumu par sekojošo ( turpmak — l ig«fff~)

2013. gBda 09 Gktubf I

LĪGUMA PRIEKŠMETS

Al šo PasUtltaļ s Llzclocl UA BūvUzņemeļ s pal samaksu, al savfeITI clarba rī kiem lerilcē ff)
un darbaspēku uzņemas ligumā un normatī vajos aktos noteiktajā kārtibā ili~ terfī firfo.",,
piel"laclga kvalltatē noeli GŠfnat b ūvdalbU velkŠBAU ob ļ ekta — „«>katLlves ī orrfcf fefī lurfls
Vaidavas kultūras un a m atniecī bas centrā", Skolas ielā 1A, Vaidavā , Vaidavas
pagaSta, KOCēnu nOVadā SaSkaņa ar iepirkumu prOCedura KNP. 2013D2 ie s r f iefito
piedavajumu un liguma pielikumu Nr. 1 (tehniskā specifikacija un finanšu pierlavaļ ufī f". I
(turpmak - Būvdarbi).
Buvdarbi sevī  ietver visus lī guma, tehniskajā specifikacijā un i epirkuma proceduras
dokumentacijā un p r e tendenta p iedāvā juma ietvertos obje k ta p i eejarnibas
nodrošināšanai nepieciešamos būvdarbus, būvniecī bas vadī bu un organizešanu,
būvniecī bai nepieciešamo materiālu un iekā rtu piegādi, ieregulešanu, palaišanu.,
nodošanu ekspluatācijā, izpildu dokumentācijas un citas dokumentacijas sagatavošanu
un citas darbī bas, kuras izriet no liguma vai tehniskas specifikācijas.

specifikaciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem, darbu Bpjo«iu
plelietoļ arī llern ITIBterlalfem UA prasī bam, kā Blī  būvlaukumu, Un atsakas s<Ģfstfr~a ;.:I tu
izvirzit jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Buvuzņemejs apliecina, ka ligunis ii.
r68llze ļ BITIs pa Šaļ a līgumā Aotelktaļ iefī l buvclalbu posmlei"n Un kopumā un ka tafī iēs
(liguma pielikums Nr. 'I) ir iekļ auti visi Buvuzņemeja ar buvdarbu veikšanff un oblnkf«
buvniecibu atbilstosi tehniskajam projektam un tehniskajam shēmām saistitie izdevilml.

'l.3. Buvuzņemējs apliecina, ka viņš ir pienācī gi iepazinies ar lī gumam pieviefioto tehnisko

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.2. Puses ap ņemas attureties no jebkādas rī cī bas, kas varetu apgrūltināt bi~vdarbu

2.3. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādaļ Lffrfifs.

Buvuzņemējs apņemas būvdarbus veikt atbilstoši iepirkuma dokumentncijaf
ieverojot Pasutī tāja pamatotus noradī jumus, spekā esošos būvnormativus, būvr ief;ibas
un citu tiesibu aktu prasibas. Būvdarbi tiek izpildī ti precizi un profesionala liffierii

veikšanu vai pušu saistī bu izpildi.

Tadu buvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikats, ir pie ļ auļ anfa
tikai tadā veidā un gadī jumos, kad tas nav p retrunā ar L a tvijas Republ;kas
nol matī vaļ leITI aktiem,

Pec PasLltltaja p iepi asljLlrna BLIvUz ņemeļ BITI I l j a U z racla b u v d a r bo s l z IT ial f f l.,'jai no
bL!vfzstradaļ Llmu sel"tlflkatl vai citi to kvalltatl apliecinošie clokLllī feAtf.

lļ Lfvffzf~emējs nodrosina nepieciešamo buvizstradajumu pareizu fin k v :eliiatī vfi
Izlī fantoŠBALI bLIvclal bLI procesa.

buvdarbu vaditajs un atbildigais personals. Buvdarbu vaditaja un atbildigā pf lsonaia
-.6. Buvuzņēmejam jānodrošina, lai būvdarbus pilditu konkursa piedavāju;nā no f';di;;,is



rez U Ita ta.

POSITlU.

buvuzraugu un būvdarbu vadī tāju.

2.14. Gadī jumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļ ūdas vai neprecizitātes tehniskajā spec;ifikācila,

2.13. Buvuzņēmējam ir p ienākums pec Pasūtī tāja pieprasī juma iesniegt atskaiti „Par

nomaiņa ir atļ auta tikai ar Pasūtī taja piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvertīgas
kvalifikācijas personālu.
Pasūtī tajs nodrošina Buvuzņēmēju ar buvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem
(elektroenerģija, ūdens) tādā mēra, kādā Pasūtī tājs to var nodrošināt ar esošajam
inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespejama
Buvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtī tāja inženierkomunikācijām vai kur Pasutī tajs nevar
nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus būvuz ņemejs nodrošina par
saviem lī dzekļ iem. Būvdarbus būvuzņēmējs veic, taupī gi un racionali izmantolot
buvizstradājumus un buvniecī bai atvēletos resursus.
Buvuzņemeļ s Ii a tb l lclī gs pal" vlsU Aepieclešamo bLlvdarbu sagalavosai ias clai bu
veikšanu. Buvuzņemējam javeic visi nepieciešamie pasakumi, lai noveistu kaitējumu
vai jebkādu draudošu kaitējumu, kas varētu rasties trešajai personai buvdarbu izpildes

Buvuzņēmējam visā būvdarbu veikšanas laikā ir pienakums tiesī bu aktos noteikta]ā
kartī bā izstrādāt un kārtot buvdarbu veikšanas dokumentāciju par katru būvdarbu

2 10. Pasūtī tajs ir tiesī gs pec saviem ieskatiem veikt būvdarbu izpildes parbaudes, pieaicinot

2.11. Pasūtī tāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildī to buvdarbu pārbaude
nevar bū t par pamatu lī gumā vai ar l ikumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildī bas par
neatbilstoši veikta]iem darbiem samazināšanai.

būvdarbu vadī tajs, Pasūtī tāja pilnvarots parstāvis un bū vuzraugs, kā aii v i r iu
pieaicinātas personas. Buvsapulces tiek sasauktas buvlaukumā vienu reizi nedēla l a
vien puses nav vienojušās par citu buvsapulču sasaukšanas kartību. Buvsapulču
sasaukšanu un organizešanu, bet nepieciešamības gadījuma arī  piotokolesanu
nodrošina būvdarbu vadī tājs. Iepriekšminētais neierobežo Pasutī tāja vai buviizrauga
tiesī bas sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicī gi paziņoiot
par būvsapulces sasaukšanu parejiem.

buvdarbu gaitu" vai „Informāciju par jautājumiem, kas saistī ta ar būvdarbiem". Atskaite
tiek iesniegta Pasūtī tājam septiņu darba dienu laika, ja Pasutī tājs nav noteicis ilgaku
atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

vai c itā a r b ū vdarbiem saistī tajā dokumentācijāvai., ja Būvuzņemejs atklaj
neparedzētus apstākļ us, kas var kavēt izpildī t ar šo lī gumu uzņemtas saistī bas vai
ietekmēt būves drošī bu vai kvalitāti, būvuzņemējam ir pienakums nekavejoties rakstiski
paziņot par to Pasūtī tājam. Būvuzņēmējs turpina būvdarbus tadā merā, cik tas
neietekmē būves vai personāla drošī bu, ja vien Pasutī tājs ar būvuzrauga akceptu nav
rakstiski pieprasī jis apturet būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi aptureta. ta
tiek atsakta pec tam, kad puses ir vienojušas par grozī jumiem izpildamo darbu aplornos
un butiskām lī guma grozī ģurnu vai papildlnāļ ufTIU sastavclaļ aiTI, val kad pasūtī tāļ s Ir
devis rī kojumu turpinat būvdarbus saskaņā ar līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

2. 'l5. Buvuzņēmējs ir tiesī gs izdarī t jebkādas atkāpes no tehniskas specifikāciģas t ikai ar
iepriekšeju rakstisku Pasutī tāja piekrišanu. Tapat arī  jebkuru lī guma neparedzetu Liaibu
veikšaAU Uzņēmēļ s Ii tiesī gs Uzsakt tikai pēc tam, kacl pLlses Il AoslegLišas vienosanos
par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

Buvuzņēmējs nodrošina būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļ au]u
(sarlemšanu un būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien lī guma nav
noteikts to veikt Pasūtī tājam.

2.'l2. Buvdarbu organizatoriskie jautajumi tiek risināti un izskatī ti buvsapulces., kurās piedalās

3. ATĻAUDAS



3.2. Visiem Buvuzņēmēja rasejumiem un specifikacijam, kas sagatavotas liguma izpildes
laikā palī gdarbu un p astāvī go darbu veikšanai, i r n e p ieciesams buv<izrauga
apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņemēja atbildibu par
būvdarbiem.

4. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.2. Kopē jo liguma summu veido būvdarbu summa, atbilstoši tehniskajai specifikacijai un

4.'l. Puses vienojušās, ka lī guma summa par būvdarbu izpildi saskaņa ar te l inisku
specifikāciju un tāmēm (līguma pielikums Nr.1) bez PVN 21% ir noteikta LVL 13 788.05
(trī spadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi lati un 05 santīmi), un PVN 21%
(divdesmit viens procents) LVL 2 895,49 (divi tukstoši asto ņi simti deviņdesmit pieci lat i

un 49 santīmi). Kopējā summa ieskaitot PVN 21% (pievienotās vertibas nodoklis
divdesmit divi procenti) noteikta LVL 16 683,54 (sešpadsmit tūkstoši seš i s imti
astoņdesmit trī s lati un 54 s antī mi). Lī guma summa ietver buvdarbu procesā
izmantojamo b ū vniecī bas i z s trādā jumu, d a rbu , pi e gādes un tran sporta
apdrošinašanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un buvlaukuma uzturēšanas
izmaksas, iespējamos nodokļ u, t.sk. PVN, un n odevu maksajumus valst : u i ",
pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas bus jaizdara būvuzņēmējam,
pienacī gi un pilnī ba izpilditu buvdarbus. Avansa maksājumu Pasūtitājs maksa 20%
apmērā no šajā punktā notektās līguma summas 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no
šajā lī gumā noteikto būvdarbu uzsākšanas datuma un atbilstoša avansa rē l,iria
saņemšanas. Avanss tiek dzēsts no turpmākajiem maksājumiem proporcionali attiecigi
veikto darbu nodošanas-pieņemšanas aktiem un attiecī gi iesniegtu reķ inu par atlikušās
līguma summas samaksu.

finanšu piedāvājumam (līguma pielikums Nr.1). Pasūtī tājs samaksu Būvuzņēmējam par
buvdarbu pienācī gu izpildi apmaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no darbu
nodošanas — pieņemšanas akta parakstī šanas un atbilstoša rēķina no Buvuzņemeja
saņemšanas.

novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai.
4.3. Nekvalitatī vi vai neatbilstoši veiktie būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti lidz defektu

4.4. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzimes datums Pasutitaja maksā juma
uzdevumā.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
51 B uvuzņēmējs būvdarbus izpilda atbilstoši lī guma noteiktajiem būvdarbiem, būvdarbu

5.'l.1. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs uzsāk 2 013.gada 14 .oktobri. Bū vdaibu
pabeigšanu un n odošanu Pasūtī tājam ar a k tu p a r o b jekta nodošanu
ekspluatācijā Būvuzņēmējs veic 2 mēnešu laikā, lidz 2013.gada 14.decembrim.

izpildi buvuzņēmējs veic šādos termiņos:

5.2. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic atbilstoši darbu veikšanas grafikam.
5.3. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtī tājam par visiem apstākļ iem un/vai

5.4. Būvuzņēmējam ir tiesī bas uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja būvdarbu
šķēršļ iem, kuri kavē būvdarbu izpildi.

izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitī to iemeslu deļ :
5.4.1. ja pēc Pasūtī tāja pieprasī juma tiek izdarī tas izmaiņas būvdarbu apjoma;
5.4.2. ja Pasūtī taja iesniegtajos dokumentos ir konstatetas k ļ ūdas, kuru novērsana ir

5.4.3. ja P a sutī tāja saistī busavlaicīgas neizpildes dē ļ  i r t i kusi a pgrutināta
būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacī jumu, ka Buvuzņemējs ir savlaicigi
(piecu darba dienu laikā no brī ža, kad ir iestajies Pasūtitāja nokavejun is)
rakstiski informējis Pasūtī taju par šādu saistī bu neizpildi un tas ietekmi uz
līguma izpildes termiņiem;

saistita ar buvdarbu izpildes aizkavešanu vai apturēšanu;



5.4.4. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļ i, kuri atrodas arpus Būvuzņēmēia

Buvuzņēmējam nav tiesibas uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu
deļ , kuri viņam bija jāņem vēra vai arī  pie pienācīgas rūpības nevareja būt nezināmi,
nosledzot šo lī gumu. Tas pats attiecas arī  uz apstākļ iem, kuru sekas Būvuzņēmē)s būtu
varēļ ls sagaidī t val novel st..
Ja Būvuzņēmējs līguma 5.4. punktā minēto iemeslu dēļ  velas buvdarbu izpildes termiņa
pagarinājumu, viņš par to rakstiski informē Pasūtī tāju. Šāds paziņojums nosūtāms
piecu darba dienu laikā no brī ža, kad Būvuzņēmējs uzzinajis par esošiem vai vel
sagaidāmiem apstākļ iem, kas izraisa vai varētu izraisī t būvdarbu izpildes kavējumu. Ja
šads paziņojums netiek nosūtits šajā punktā noteiktajā termiņā, tiesibas pieprasit
termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtī tājam uz saņemto paziņojumu ir pienākums
sniegt Būvuzņēmējam atbildi nekavējoties.

kontroles un kuri traucē buvdarbu savlaicī gu izpildi.

6. APDROŠINĀŠANA
6.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošinašanas līgumus,

apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar
Pasutī tāju:
6.1.1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildī bas apdrošināšanu 2005. gada 28. jūni)a

Ministru Kabineta noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskas athildihas
obligāto apdrošināšanu būvniecī bā" noteiktaja kārtī ba un apmerā. Būvuzriemējs
3 (trī s) darba dienu laikā no lī guma noslegšanas brī ža iesniedz Pasūtitējam šajā
punktā minetās apdrošināšanas lī gumu;

summu, kas nav mazāka par attiecīgā būvdarbu summu.
6.1.2. Būvdarbu apdrošināšanu visā būvdarbu veikšanas laikā par apdrošināšana.

6.2. Punktā 6.1.1. noteikto apdrošināšanu Būvuzņēmējs uztur spēkā visā buvdarhu
veikšanas laikā, 6.1.2.punktā noteikto apdrošināšanu — visā Būvdarbu izpildes laika.

?. BŪVDARBU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA.

buvdarbu nodošanas-pieņemšanas procedūrai.

7.4. Pušu pienākums ir piedalī ties būvdarbu nodošanas sapulce. Ja kāda no Pusērri nav

7.1. lzpildī tie Būvdarbi tiek pieņemti, parakstot pieņemšanas nodošanas aktu, atbilstoši

7.2. Buvdarbu nodošana-pieņemšana tiek veikta pēc būvdarbu pilnī gas pabeigšanas.
7.3. Buvuzņēmējs nekavējoties pec būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtitējam par

buvdarbu pabeigšanu un g a tavī bunodošanas procedūrai. Pasutitajs r akstiski
informējot Būvuzņēmēju, sasauc būvdarbu nodošanas-pieņemšanas sapulci, no 'akot
datumu būvdarbu nodošanas-pieņemšanas procedūras uzsākšanai, kurš nedrik,.t but
velāk ka 14 (četrpadsmit) dienas pēc Būvuzņemēja attiecīgā paziņojuma saņemšanas.
Šai norādī ta 'l4 dienu termiņā tiek izdarī ta veikto būvdarbu parhaude, ko veic Pasutitēja
izveidota komisija. Pie pārbaudes darbī bām tiek pieaicināti Būvuzņemeja parstavji.

ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī  iepriekš rakstveida devusi savu piekrišanu
nodošanas-pieņemšanas proceduras veikšanai bez viņas klātbūtnes, tad liguma 8.4.
punktā noteiktajā kārtī bā tiek sasaukta atkārtota būvdarbu nodošanas sapulce. Ja kāda
no pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz buvdarbu nodošanas
pieņemšanas sapulci, otra puse var veikt nodošanas-pieņemšanas proceduru hez tēs

7 5. Ne vē lāk kā 7 ( septiņas) dienas pirms paziņojuma iesniegšanas par būvdarbu
pabeigšanu un gatavību nodošanas procedūrai, Būvuz ņēmējs nodod Pasūtitajam uz šo
buvdarbu posmu attiecināmās ekspluatācijas un apkopes instrukcijas. Ekspluatācijas
instrukcijas satur instalāciju, konstrukciju un funkciju aprakstu, sniedz norēd,)umus pat
to ekspluatāciju. Apkopes instrukcijām jāsatur ikdiena veicamie pasakumi, lai uzturētu
instalāciju tehnisko standartu un izturī bu, un nodrošinātu ekspluatēci)ā nodarbināto
personālu ar nepieciešamo materiālu, kas veido bazi remontiem un daļ u nomai>~ai

klātbūtnes.



tiek atteikta.

pārbaudes datums;

7.11. Nodošanas-pieņemšanas laikā konstatētos defektus novērš Buvuzņemejs uz sava

7.10. Buvdarbu nodošanas protokolu paraksta puses, kā arī  citas personas, kas piedalās

Būvdarbu nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildī to Būvdarbu pārbaude
Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, norādot sekojošu informaciju:
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

7.7.4. cik lielā mērā buvdarbu posmā ietvertie būvdarbi tiek nodoti vai arī  nodošana

Pasūtī tajs ir tiesī gs atteikties no būvdarbu pieņemšanas, ja nodošanas-pieņemšanas
laika tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves vai jebkuras tas da ļ as normālu
ekspluatāciju.
Ja Pasūtī tājs atsakās pieņemt izpildī tos būvdarbus, viņš norāda ta motivetus iemeslus
protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrī t atteikumam, viņš motivē savus iebildumus
protokolā.

buvdarbu nodošanas sapulcē . Katrai pusei pa l iek v iens p a rakstī ts protokol~
eksemplārs.

rēķ ina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādī tais defektu noveršanas termiņš
nav uzskatāms par attiecīgā būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu.

posmu a t t iecināmo a r bū vdarbu v e ikšanu s a istī to dokumentāciju (projekta
dokumentāciju, būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpildu dokumentāciju u.c.).
Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtī tājam i r p r i ekšnoteikums bū vdarbu
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

7.12. Buvuzņemejs pēc būvdarbu pabeigšanas nodod Pasutītajam visu uz šo buvdarbu

8. PUŠU ATBILDĪBA

nokavēto dienu.

Puses ir atbildī gas par lī gumā noteikto saistī bu pilnī gu izpildi, atbilstoši ligurna
nosacī jumiem.
Visu risku par būvdarbu un būves bojāšanu vai iznī cināšanu laika posma no buvdaibu
uzsākšanas lī dz to nodošanai ar tā Būvdarbu akta par nodošanu ekspluabācija
parakstī šanu, kura ietvaros attiecī gie Būvdarbi tiek veikti vai būve vai kada tas da ļ a
būvēta, nes Būvuzņēmējs.

Par lī gumsaistī bu pienācī gu neizpildi puses ir a tbildī gas saskaņā ar šo lī gumu.,
Būvniecī bas likumu, Civillikumu un citiem tiesī bu aktiem.
Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos būvdarbu izpildes termiņus, vir~š maksa
Pasūtī tājam līgumsodu 0,2 % apmērā no attiecī gā būvdarbu kopējās summas par katrii

Ja Pasūtī tajs neveic savlaicī gi līguma 4.punktā noteiktos maksajumus, tad viņs maksā
Buvuzņēmējam līgumsodu 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru
maksājuma kavējuma dienu.

Garantijas termiņa neievērošanas gadī jumā, (t.sk. neierašanas objektā garantilas
termiņā trūkumu un defektu novēršanai) Būvuzņēmejs maksā Pasūtī tajam lī gumsodu
0,5% apmērā par katru nokavēto dienu no Objektā konstatetās summas un apjoma pai
ko veicams vai uz ko attiecas garantijas remonts.

Puses tiek atbrī votas no atbildī bas par lī guma pilnī gu vai da ļ eju neizpildi, ja šada
neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļ u rezultāta, kuru darbī ba sākusies pec
līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzet, ne novērst. Pie

9. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI



parakstlsanas.

90. GARANTI JAS SAISTĪBAS

neparvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļ iem pieskaitami: stihiskas nelaimes,
avarijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbī ba, nemieri, blokādes, valsts
varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļ iem, nekavejoties par to rak.tveida
jāpaziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pec viņa uzskata, ir ~espejama
un paredzama lī gumā paredzēto saistī bu izpilde, un, pec otras puses pieprasī jun-ia
šadam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institucija 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 līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļ u un to seku dēļ  nav iespejams izpildit šaja liguma
paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, puses pec iespējas drīzāk sāk sarunas par
šī  liguma izpildes alternatī viem variantiem, kuri ir pie ņemami abām pusem, un izdara
attiecī gus grozī jumus šajā lī gumā vai sastāda jaunu lī gumu, vai ari vienojas par i
līguma izbeigšanu.

'iū.1L Buvuzņēmējs garantē būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbī bu un atbilstibu tehniskajam
projektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildī bu par defektiem buvdarbos, kas radušies
garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir 24 (divdesmit Četri)
mēneši no būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstisanas brīža
Gadijumā, ja l ī gums t iek pā rtraukts p irms visu lī gumā paredzeto buvdarbu
pabeigšanas, attiecībā uz Būvuzņēmēja pabeigtajiem būvdarbiem garantijas tem~iņš ir
24 (divdesmit četri) mēneši no attiecī go būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta

10.2. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtī tāja rakstisku paziņojumu, uzņemas
uz sava rēķ ina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstī bu Lī gumam vai normatī vo
aktu prasī bām. Šāda veida rakstiskais paziņojums Pasūtī tājam jānosuta ierakstitā
vēstulē. Ja uz ierakstī tās vēstules (iekšzemes pasta sūtī jums) ir pareizi noradī ta
Buvuzņēmēja atrašanās vietas adrese, tiek uzskatī ts, ka paziņojums ir saņemts5.(piektajā) darba dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādī tā datuma par ierakstī tas
vēstules pieņemšanu. Nosūtot paziņojumu, Pasūtī tājs norāda ari vietu un l~ iku. kad
Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādī šanu. Pasūtī taja noteiktus term iņs
nedrī kst but mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citadr

'l0.3. Noteiktajā termiņā puses sastāda defektu aktu, tajā norādot konstatetos bojājumus, kā
arī  to novēršanas termiņus. Gadī jumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņa neierodas uz
defektu akta sastādī šanu, Pasūtī tajs, pieaicinot būvekspertu, ir tiesigs sastādit aktu bez
Būvuzņēmēja pārstāvja klātbūtnes un tas ir saistošs Būvuzņēmējam.

10.4. Gadī jumā, ja puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstateto defektu, ta
piekritī bu garantijai vai par nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, va i par
garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas
par ekspertu komisiju (ne mazāk kā par trim ekspertiem), kura tiek pieaicinata un kuras
viedoklis ir izšķ irošs. Ekspertu komisijas izdevumus pusēm jasedz vienādās daļ as.

10.5. Gadī jumā, ja puses nespēj vienoties par ekspertu komisijas sastāvu, strids tiek izš ķ irtsvispārējā kārtī bā. Šādā gadī jumā Pasūtī tājs, nesagaidot strī da atrisinajumu, ir tiesigs
veikt konstatētā defekta novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas.

10.6. Gadī juma, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecinamos defektus defektāci„as
aktā noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas
Pasūtī tājs ir tiesī gs veikt konstatēto defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinat
trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadī jumā atlīdzina Pasūtī tājam visus ar defektu
novēršanu saistī tos izdevumus.



11. LĪGUMA IZBEIGŠANA

Līgumu, ļ a:

noteiktajā kārtībā.
11.1. Līgums var tikt izbeigts pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vai arī  šaja lī gumā

11.2. Pasūtī tājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesī gs vienpuseji pārtraukt

'I 'l.2.1. Hūvuzņēmejs lī guma n o teiktā t e rmiņā n e iesniedz l ī guma i z p i ldes
nodrošinājumu, vai arī  ja iesniegtais lī guma izpildes nodrošināļ ums ir zaudejis
spēku;

starptermiņus, ar nosacī jumu, ka būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis
vismaz 30 (trī sdesmit) dienas;
uzņēmējs neievēro Būvuzrauga vai Pasūtī tāja likumīgus noradī jumus vai arī
nepilda ar līgumu uzņemtās saistības, ar nosacī jumu, ka būvuzņemējs šadu
neizpildi nav novērsis 30 (trī sdesmit) dienu laikā pēc attiecī ga rakstiska
Pasūtī tāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;
ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī  Būvuzņēmējs ir atzī ts par
maksātnespējīgu.

11.2.2. Būvuzņēmējs neievēro kādu n o da rbu i z p i ldes t e rmiņ iem, ieskaitot

11.2.4.

11.3. Būvuzņēmējs, nosutot Pasūtī tājam rakstisku paziņojumu, ir tiesī gs vienpuseļ i pārtraukt
līgumu, ja Pasūtī tājs lī gumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasutī taja
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 'k apmērā no lī guma summas. Buvuzņemējam
nav tiesī bas uz līgumsodu 9.6. punktā noteiktajā gadī jumā.

12. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTIBA UN CITI NOSACĪJUMI
'l2.1. Lī guma izpildes laikā radušos strī dus puses risina vienojoties vai, ja vienošanas nav

'l2.2. Ja kādai no pusēm tiek mainī ts juridiskais statuss vai paraksta tiesī bas, vai adrese, ta
nekavēļ oties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai pusei.

12.3. Līgums sastādī ts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtī taja, viens

iespējama, strī du izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtī bā

pie Hūvuzņēmēja.

13. KONTAKTPERSONAS
13.'I. Kontaktpersonas no pasūtī tāja puses: Raimonds Rodiņš, tālrunis: 2 9404287;
13.2. Kontaktpersonas no Hūvuzņēmēja puses: Egī ls Jansons, tālrunis: 642 29651.

14. LĪGUMA PIELIKUMI
14. 'I. Pielikums Nr. 'I „Tehniskā specifikācija un Finanšu piedāvajums".

15. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
Huvuzņēmejs:
SIA „GRODS"
Reģ. Nr. 44103010287
Adrese: V.Baloža iela 'l1c, Valmiera,
LV — 4201
Bankas rekvizī ti:
Banka: A/S Citadele
Konta Ņ~- R/0004163460001

Pasūtī taļ s:
Kocēnu novada dome
Reģ.Nr. 90009114171
Adrese: Alejas 8, Kocēni, Kocenu pagasts,
Kocēnu novads, LV — 42ZG,
Bankas rekvizī ti :
AS SEB Banka
Konta Nr. LV25UNLA00005001l4273854
Kods UNLA
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