Jūrmala,

2014. gada 11.februārī

Valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””, reģistrācijas
Nr.40003273900, juridiskā adrese: Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, kuru uz Statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētāja Anda Nulle, no vienas
puses, un
SIA „Firma L4”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003236001 tās prokūrista Jāņa Brieža
personā, kurš darbojas saskaņā ar prokūru, turpmāk tekstā - IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi
kopā turpmāk tekstā - PUSES,
izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus vai spaidiem, PUSES noslēdza šo līgumu,
turpmāk tekstā - LĪGUMS.
1. Līguma priekšmets
1.1 Saskaņā ar šī LĪGUMA noteikumiem PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas
veikt saskaņā ar iepirkuma „Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbu
būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2014/07,
noteikumiem, turpmāk tekstā IEPIRKUMS, sekojošus pakalpojumus:
1.1.1 projekta „Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija” ietvaros IZPILDĪTĀJS veic būvdarbu būvuzraudzību, saskaņā ar
akceptēto būvdarbu veikšanas shēmu, IEPIRKUMA tehniskajā specifikācijā iekļauto
darba uzdevumu un Latvijas būvnormatīva LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”
prasībām;
2.1.2 siltumtrases cauruļvadu metināto savienojumu laboratorijas testus atbilstoši
IEPIRKUMA nosacījumiem.
1.2 Apakšpunktos 1.1.1. un 1.1.2.minētais darbu apjoms turpmāk tekstā tiek minēts kā
DARBS.
1.3 PASŪTĪTĀJA projektā „Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” siltumapgādes
sistēmas rekonstrukcija” siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus apjomos saskaņā
ar tehnisko shēmu veic PASŪTĪTĀJA izvēlēts būvuzņēmējs, turpmāk tekstā BŪVUZŅĒMĒJS.
1.4 DARBS tiek veikts saskaņā ar LĪGUMA pielikumā Nr. 1 fiksētiem apjomiem un
izcenojumiem.
1.5 LĪGUMA izpildes apjoms ietver IZPILDĪTĀJA piedalīšanos un viedokļa sniegšanu
Būvdarbu garantijas laikā radušos konfliktsituāciju risināšanai starp PASŪTĪTĀJU un
BŪVUZŅĒMĒJU.
1.6 LĪGUMA izpildei piemērojamas visas IEPIRKUMA dokumentācijā iekļautās prasības.
1.7 Līguma izpilde tiek līdzfinansēta Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektu
konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 3.kārtas
ietvaros saskaņā ar līdzfinansētā projekta „Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari”
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” Nr.KPFI-15.2/221 finanšu līdzekļiem.
2. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības
2.1 Veikt DARBU atbilstoši projekta „Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari”
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija” Nr.KPFI-15.2/221 iesaistītā BŪVUZŅĒMĒJA
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darbu izpildes termiņiem, neaizkavējot BŪVUZŅĒMĒJA darba grafiku.
BŪVUZŅĒMĒJIEM noteiktais visu darbu nodošanas termiņš – 2014.gada 30. Jūnijs.
2.2 Atrodoties PASŪTĪTĀJA teritorijā, ievērot visas normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz
darba organizācijas un drošības tehnikas jautājumiem.
2.3 DARBA veikšanas gaitā savlaicīgi ziņot PASŪTĪTĀJAM par fiksētajām atkāpēm no
projekta dokumentācijas un/vai tehniski-normatīvo dokumentu prasībām. Laboratorijas
testu rezultātus nodot PASŪTĪTĀJAM testēšanas pārskatu formā.
2.4 PASŪTĪTĀJA teritorijā un DARBA izpildes vietā IZPILDĪTĀJS atbild par savu
darbinieku darba drošību, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu
ievērošanu, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.5 DARBU veikt atbilstoši standartiem un metodēm, kurus IZPILDĪTĀJS uzskata par
piemērojamiem attiecīgās DARBA daļas veikšanai saistošo normatīvo aktu ietvaros.
2.6 IZPILDĪTĀJAM ir šādas tiesības:
2.6.1 pārtraukt darbu, ja DARBA apstākļi rada draudus IZPILDĪTĀJA darbinieku dzīvībai
vai veselībai;
2.6.2 neturpināt darba izpildi, ja PASŪTĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ noteiktos apmaksas
termiņus, vai nav veicis apmaksu par darbiem, kas veikti iepriekš saskaņā ar citiem
līgumiem.
2.7 ar atbildīgo būvuzraugu IZPILDĪTĀJS nozīmē Aivaru Mucenieku (Latvijas siltuma,
gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības būvniecības speciālistu sertifikācijas
centra būvprakses sertifikāti Nr. 50-3622).
3. PASŪTĪTĀJA pienākumi
3.1 Pirms DARBA uzsākšanas nodot IZPILDĪTĀJAM darbam nepieciešamo aktuālo
informāciju un projekta dokumentāciju.
3.2 Savlaicīgi ziņot IZPILDĪTĀJAM par attiecīgo DARBA etapu uzsākšanu, kā arī izmaiņu
gadījumos par korekcijām vai atkāpēm no projekta dokumentācijas.
3.3 PASŪTĪTĀJS apņemas, ka tiks nodrošināti visi nepieciešamie apstākļi DARBA izpildei.
Gadījumā, ja DARBA izpildei saskaņā ar izvēlēto metodi ir nepieciešams veikt darbības,
kas atstāj iespaidu uz testējamās virsmas vizuālo izskatu, PASŪTĪTĀJS apņemas
pretenzijas par to neizvirzīt.
3.4 Nodrošināt IZPILDĪTĀJAM piekļūšanu un iespēju veikt DARBU objektam ar iekārtām
un aprīkojumu, kas nepieciešami DARBA veikšanai saskaņā ar LĪGUMU, un nodrošināt
drošus darba apstākļus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
3.5 Attiecībā uz laboratorijas testiem, PASŪTĪTĀJS apņemas vismaz 1 (vienu) dienu pirms
attiecīgās DARBA daļas uzsākšanas informēt IZPILDĪTĀJU par plānojamo DARBU
veidu, DARBU apjomu un plānotajiem DARBA izpildes termiņiem, kā arī citu papildus
informāciju, kas nepieciešama DARBA izpildei.
3.6 Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS vēlas noteikt laboratorijas testiem izmantojamo standartu vai
metodi, šī informācija IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz rakstveidā, pretējā gadījumā
laboratorijas testu veikšanai izmantojamie standarti un metodes tiks izvēlēti LĪGUMA
2.5. apakšpunktā noteiktajā kārtībā.
3.7 Savlaicīgi veikt apmaksu par IZPILDĪTĀJA veiktajiem DARBIEM atbilstoši LĪGUMA
nosacījumiem.
4. DARBA izmaksas un norēķinu kārtība
4.1 Līguma summa par DARBU ir EUR 35’000,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši euro) un PVN
21% apmērā EUR 7350,00 (septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit euro).
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4.2 DARBS tiek apmaksāts saskaņā ar LĪGUMA pielikumā Nr.1 noteiktajiem izcenojumiem
par speciālistu faktisko laika ieguldījumu un laboratorijas testiem.
4.3 PASŪTĪTĀJS veic izpildīto un pieņemto DARBU apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro
dienu laikā no attiecīgā izpildītā DARBU apjoma pieņemšanas, izņemot noslēdzošo
(pēdējo nododamo) DARBA apjoma apmaksu, kura tiek veikta 60 (sešdesmit) kalendāro
dienu laikā.
5. Darba nodošanas un pieņemšanas kārtība.
5.1 IZPILDĪTĀJS uzskaita Speciālistu faktisko laika ieguldījumu laika uzskaites tabulā.
5.2 Pieņemšanas – nodošanas aktā IZPILDĪTĀJS norāda izpildītā DARBA apjomu un
iesniedz to PASŪTĪTĀJAM kopā ar laika uzskaites tabulu un atskaiti par veiktajiem
būvuzraudzības darbiem par katru mēnesi līdz nākamā mēneša 7.datumam.
5.3 Ja IZPILDĪTĀJS, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta
iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM, nesaņem no PASŪTĪTĀJA motivētus rakstveidā
noformētus iebildumus parakstīt aktu, tas tiek uzskatīts par klusējot apstiprinātu no
PASŪTĪTĀJA puses un DARBI, kas ietverti aktā, par izpildītiem no IZPILDĪTĀJA
puses. Šajā LĪGUMA punktā paredzētais gadījums ir pamats rēķina iesniegšanai
PASŪTĪTĀJAM par nodošanas – pieņemšanas aktā norādītajiem DARBIEM.
PASŪTĪTĀJA pienākums ir apmaksāt šo rēķinu saskaņā ar LĪGUMA noteikumiem.
6. Līguma darbības laiks un citi noteikumi
6.1 LĪGUMS stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas PUSES un ir spēkā līdz 2014. gada
30.jūnijam vai līdz BŪVUZŅĒMĒJA pilnīgai līgumsaistību izpildei, veicot
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus.
6.2 PASŪTĪTĀJS apņemas LĪGUMA darbības laikā neslēgt līgumu ar trešajām personām
par LĪGUMĀ minēto DARBU izpildi.
6.3 Jebkuras izmaiņas LĪGUMĀ ir spēkā tikai tad, ja tās noformētas rakstiski, un tās ir
parakstījušas abas puses.
6.4 Ja kāda no PUSĒM nepilda LĪGUMA noteikumus, tai jāatmaksā otrai PUSEI tā rezultātā
radušies zaudējumi.
6.5 LĪGUMS var tikt lauzts bez materiālām pretenzijām vienai pusei pret otru, PUSĒM
savstarpēji vienojoties, ja tehnisku vai citu iemeslu dēļ no PASŪTĪTĀJA puses darbu
veikšana saskaņā ar šī līguma noteikumiem netiek uzsākta.
6.6 Abām PUSĒM ir tiesības vienpusēji lauzt LĪGUMU, par to rakstiski brīdinot divas
nedēļas iepriekš.
6.7 Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 6 (sešām) lappusēm, tai skaitā
pielikums uz 2 (divām) lappusēm, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie
PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA.
6.8 Strīdi par LĪGUMA izpildi izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
6.9 LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas ir IZPILDĪTĀJA iesniegtais finanšu
piedāvājums Iepirkumam (Pielikums Nr.1).
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