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LĪGUMS
par remontdarbiem PII “Pienenīte”

Ērgļu novadā, Ērgļu pagastā 2016. gada 29. jūnijā

Ērgļu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90002214379, adrese: Rīgas iela
10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840,turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS,
domes priekšsēdētāja Guntara Velča personā, kurš darbojas saskaņā ar Nolikumu un
likumu „Par pašvaldībām”, no vienas puses un

SIA “Madonas būve”, reģistrācijas Nr. 55403007041, adrese: Dārza iela 20a,
Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-4824, turpmāk saukts
IZPILDĪTĀJS, valdes locekļa Armanda Meijera personā, kurš darbojas saskaņā ar
statūtiem, no otras puses,

pamatojoties uz Ērgļu novada domes Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
kārtībā rīkotā iepirkuma „Telpu remontdarbi PII “Pienenīte””, identifikācijas Nr.
ĒNP 2016/8 (turpmāk iepirkums) rezultātiem un SIA “Madonas būve” iesniegto
piedāvājumu noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS, saskaņā ar iepirkuma „Telpu

remontdarbi PII „Pienenīte””, identifikācijas Nr. ĒNP 2016/8, noteikumiem,
piedāvājumu un tehnisko dokumentāciju, apņemas veikt Ērgļu novada
pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” telpu remontu. Līguma
neatņemama sastāvdaļa ir IZPILDĪTĀJA „Piedāvājuma” Finanšu piedāvājuma
un Tehniskā piedāvājuma lokālo tāmju kopijas pielikumā.

1.2. IZPILDĪTĀJS iepriekšminētos Darbus veic ar savu finansējumu, savu
darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir
ierēķināta līguma cenā.

2. Līguma summa un apmaksas kārtība
2.1. Kopējā līguma summa ar PVN ir EUR 36 061,09 (trīsdesmit seši tūkstoši

sešdesmit viens euro, 09 cents). Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par 1.1.
punktā norādīto darbu izpildi pēc Būvdarbu  nodošanas ar aktu  Līgumā
atrunātajā  kārtībā  summu  bez  PVN EUR 29 802,55 (divdesmit deviņi
tūkstoši astoņi simti divi euro, 55 centi) apmērā,  bet pievienotās  vērtības
nodokli (turpmāk – PVN)  Pasūtītājs EUR 6258,54 (seši tūkstoši divi simti
piecdesmit astoņi euro 54 centi) apmērā valsts budžetā ieskaita saskaņā ar
likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantā noteikto.

2.2. PASŪTĪTĀJS līguma samaksu veic par faktiski izpildītiem darbiem 5 dienu
laikā sākot no 15. kalendārās dienas pēc IZPILDĪTĀJA piestādītā rēķina
saņemšanas tad, kad IZPILDĪTĀJS atbilstoši Latvijas būvnormatīviem
iesniedzis un PASŪTĪTĀJS akceptējis veikto darbu izpildes aktu.

2.3. Ja norēķini netiek veikti noteiktos termiņos, tad PASŪTĪTĀJS maksā
IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no
nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no
līguma kopsummas.

2.4. Gadījumā, ja rodas papildus darbi, kuri nav paredzēti līguma tāmē, pirms šo
darbu veikšanas, atbilstoši papildus tāmes apjomam slēdzama papildus
vienošanās šī līguma ietvaros, kuru paraksta abas līgumslēdzējas puses.

2.5. Ja netiek panākta abpusēja vienošanās par papildus darbu izmaksām,
gadījumos, kad bez šo darbu veikšanas nav iespējams kvalitatīvi izpildīt
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Piedāvājumā minētos darbus, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt
samaksu par faktiski padarītiem darbiem.

2.6. Samaksa par papildus darbiem PASŪTĪTĀJS apmaksā kopā ar līguma
apmaksu punktā 2.2. minētajos termiņos.

3. Darbu veikšanas termiņi
3.1. Ievērojot šī Līguma noteikumus, līguma izpilde stājas spēkā ar tā noslēgšanas

brīdi un darbu nodošanas termiņš ir 2016.gada 15.augusts.
3.2. Ja līgumā paredzētie darbi netiek pabeigti līgumā noteiktā termiņā, bez

attaisnojoša iemesla, IZPILDĪTĀJS apmaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu
0,5% (Piecas procenta desmitdaļas) apmērā no līguma kopsummas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopsummas.

4. Pasūtītāja saistības
4.1. PASŪTĪTĀJS uz sava rēķina pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma nodrošina

objektā elektroenerģijas padevi.
4.2. Pēc IZPILDĪTĀJA uzaicinājuma PASŪTITĀJS apņemas veikt izpildīto darbu

apskati objektā, parakstīt pieņemšanas - nodošanas aktu vai trīs darba dienu
laikā iesniegt detalizētu pretenziju par atklātiem defektiem. Ja trīs dienu laikā
pēc uzaicinājuma PASŪTITĀJS vai tā pārstāvis neierodas pieņemt izpildītos
darbus, tiek uzskatīts, ka darbi ir pieņemti un IZPILDĪTĀJA vienpusīgi
parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts ir PASŪTĪTĀJAM saistošs.

4.3. PASŪTĪTĀJS apņemas par garantijas laikā atklātiem defektiem nekavējoties
ziņot IZPILDĪTĀJAM.

5.Izpildītāja saistības
5.1. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi

saskaņā ar būvniecības normatīviem un tehniskajiem noteikumiem. Darbu
veikšanas laikā IZPILDĪTĀJS ievēro darba drošības tehnikas, ugunsdrošības
un sanitāros noteikumus.

5.2. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā IZPILDĪTĀJS ar rīkojumu nozīmē darbu
vadītāju.

5.3. IZPILDĪTĀJS garantē izpildīto darbu atbilstību tehniskajām prasībām 5
(piecu) gadu laikā no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
Garantija neattiecas uz mehāniskiem bojājumiem, kas radušies PASŪTĪTĀJA
vai trešo personu vainas dēļ. Ja IZPILDĪTĀJS uzskata, ka viņš nav vainīgs par
garantijas laikā radušos defektu, viņš par to rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM.
Strīdus un domstarpības puses risina pārrunu ceļā vai LR likumdošanā noteiktā
kārtībā.

5.4. Garantijas laikā atklātos defektus, kas radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ,
IZPILDĪTĀJS uzsāk novērst 3 (trīs) dienu laikā no PASŪTĪTĀJA pretenzijas
saņemšanas brīža, būvnormatīvos noteiktajā kārtībā (ja laika apstākļi atbilst
izpildāmo darbu remonta tehnoloģiskajām prasībām).

6. Pārējie noteikumi.
6.1. Visas izmaiņas un papildinājumi noformējami rakstveidā kā pielikumi pie šī

līguma, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus, un ir
spēkā tad, ja abas līgumslēdzējpuses tos parakstījušas.

6.2. Visi attiecīgi noformētie līguma papildinājumi un pielikumi jāuzskata par šī
līguma neatņemamām daļām.

6.3. Visos jautājumos, kas nav noregulēti šajā līgumā, puses vadās pēc Latvijas
Republikas likumdošanas.
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6.4. Pušu strīdi un domstarpības tiek atrisināti, pusēm vienojoties, ja šāda
vienošanās nav panākama, tad LR likuma noteiktajā kārtībā tiesas ceļā.

6.5. Šis līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām
trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

6.6. Līgums sagatavots 2 eksemplāros – pa vienam katrai pusei – un tiem ir
vienāds juridisks spēks.

6.7. Šim līgumam pievienoti:

Pielikumā:
Piedāvājuma iepirkumam „Telpu remontdarbi PII „Pienenīte””, identifikācijas

Nr. ĒNP 2016/8,
1) remontdarbu tāmju kopijas uz 10 lpp.;
2) finanšu piedāvājuma kopija uz 2 lpp.

7. Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:

Ērgļu novada pašvaldība
Reģ.nr. 90002214379
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840
IBAN LV39HABA0551034000143
A/s „Swedbank”
kods HABALV22

Ērgļu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs:

Guntars Velcis

IZPILDĪTĀJS:

SIA “Madonas būve”
Reģ. nr. 55403007041
Dārza iela 20a, Lazdona,
Lazdonas pagasts, Madonas novads
LV-4824
LV46HABA0001408051008
A/s „Swedbank”
Kods HABALV22

SIA “Madonas būve” valdes
loceklis

Armands Meijers


