
LĪGUMS Nr.203/6-39
“Virtuves bloka pārplānošana Ērgļu novada pašvaldības PII “Pienenīte””

Identifikācijas Nr. ĒNP 2018/7

Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads 2018. gada 28.jūnijā

Ērgļu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90002214379, juridiskā adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu
pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, ko pārstāv pašvaldības domes priekšsēdētājs Guntars Velcis, kas
darbojas saskaņā ar Nolikumu un likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas
puses,

un

SIA “Būve IG”, reģistrācijas Nr. 45403047894, juridiskā adrese: Rīgas iela 1-6, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840, turpmāk tekstā “Izpildītājs”, ko pārstāv valdes loceklis Ivars Tirzmalis, kas
darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE / -ES),
pamatojoties uz iepirkuma procedūras „ Virtuves bloka pārplānošana Ērgļu novada pašvaldības
PII “Pienenīte”” (iepirkuma identifikācijas Nr. ĒNP 2018/7) rezultātiem, noslēdz sekojošu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs, saskaņā ar iepirkuma “Virtuves bloka pārplānošana Ērgļu
novada pašvaldības PII “Pienenīte””, identifikācijas Nr. ĒNP 2018/7, noteikumiem, piedāvājumu,
tehnisko un finanšu dokumentāciju, veikt iepirkumā paredzētos būvdarbus. Līguma neatņemama
sastāvdaļa ir Izpildītāja „Piedāvājuma” finanšu un tehniskā piedāvājuma kopija pielikumā.
1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā noteiktā objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus,
būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, nodošanu
ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras
izriet no Līguma.

2. SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1 Kopējā Līguma summa par Līguma 1.1. punktā noteikto Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu
izpildi ir 108 684,39 (viens simts astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit četri euro, 39 centi) bez PVN.
Pasūtītājs veic PVN maksājumus valsts budžetā saskaņā ar 29.11.2012. likuma “Pievienotās vērtības
nodokļa likums” 142.pantu.
2.2. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo Būvdarbu apjomi vai Būvdarbu veikšanas laikā
Izpildītājs konstatē, ka Būvdarbu apjomi ir lielāki, nekā iepirkuma nolikumā minēts un šajā Līgumā
saskaņots, Pasūtītāja pienākums ir noslēgt vienošanos par papildu darbiem. Papildus darbu
novērtējumam tiks izmantoti Izpildītāja piedāvājumā norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur
nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts
atsevišķs akts.
2.3. Līguma izpildes laikā var tikt veikti starpmaksājumi par kārtējā mēnesī paveiktajiem Darbiem,
ja Būvuzņēmējs līdz katra nākamā mēneša 10.(desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam aktu 2
(divos) eksemplāros par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem Darbiem saskaņošanai - izpildīto
Darbu akts pēc būvnormatīvu noteiktās formas (Forma Nr.2), un Pasūtītājs iesniegto aktu pēc
pārbaudes apstiprina. Starpmaksājumu kopēja summa nedrīkst pārsniegt 50% (piecdesmit procentus)
no kopējas Līguma summas.
2.4. Samaksa par Būvdarbiem tiek veikta ar pārskaitījumu, Pasūtītājam pārskaitot naudas līdzekļus
uz Izpildītāja norēķinu kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītāja kontā pilnā
apmērā ienāk rēķinā minētā summa.
2.5. Gala maksājumu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.
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2.6. 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.
2.7. Pasūtītājam Līguma izpildes ietvaros ir tiesības grozīt Līgumā un tā pielikumos noteiktos
Darbu apjomus, Darbu veidus, Darbu veikšanas tehnoloģiskos risinājumus vai materiālu sortimentu, ja
tam ir pamatots iemesls. Darbu apjomu izmaiņu rezultātā Līguma summa var tikt palielināta, ievērojot,
ka Līguma grozījumu naudas vērtību summa nedrīkst pārsniegt 15 (piecpadsmit) procentus no
sākotnējās Līguma summas. (Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punkts un piektās
daļas 2.punkts). Pirms šo darbu veikšanas, atbilstoši papildus tāmes apjomam slēdzama papildus
vienošanās šī līguma ietvaros, kuru paraksta abas līgumslēdzējas puses.
2.8. Ja netiek panākta abpusēja vienošanās par papildus darbu izmaksām, gadījumos, kad bez šo
darbu veikšanas nav iespējams kvalitatīvi izpildīt Piedāvājumā minētos darbus, Izpildītājs ir tiesīgs
lauzt līgumu un saņemt samaksu par faktiski padarītiem darbiem.
2.9. Samaksu par papildus darbiem Pasūtītājs apmaksā kopā ar līguma apmaksu punktā 2.3. minētajos
termiņos.

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

3.1. Ievērojot piedāvājumu iepirkumam un šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu Būvdarbu
izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt līdz 2018. gada 22.augustam.
3.2. Ja Būvdarbu izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā
pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības Pasūtītājam
prasīt un saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu
darbības ilgumam.
3.3. Izpildītājs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem šķēršļiem un/vai apstākļiem, kuri
kavē Būvdarbu izpildi. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt Izpildītājam atbildi uz saņemto
paziņojumu.

4. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

4.1. Izpildītājs apņemas Būvdarbus veikt, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos
būvnormatīvus un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

4.2. Izpildītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai
Pasūtītāja saistību izpildi.

4.3. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu
Būvdarbu procesā.
4.4. Būvdarbus Izpildītājs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai
atvēlētos resursus.
4.5. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.
4.6. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu
kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.
4.7. Izpildītājam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas
dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.
4.8. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
4.9. Gadījumā, ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu
uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties
rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē
būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja
Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem
izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt
Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.
4.10. Pirms Darbu uzsākšanas Objektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē Atbildīgo Darbu vadītāju.
Atbildīgo Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku
piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.
4.11. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar nepieciešamo dokumentāciju, informāciju un atļaujām, kas
nepieciešamas Būvdarbu veikšanai;
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4.12. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt
objektam Būvdarbu izpildei.
4.13. Pasūtītājs pieņem Izpildītāja izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4.14. Pasūtītājs samaksā par Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

5. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS

5.1. Pasūtītājs uz sava rēķina pēc Izpildītāja pieprasījuma nodrošina objektā elektroenerģijas
padevi.
5.2. Pēc Izpildītāja uzaicinājuma Pasūtītājs 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 Pasūtītājs vai tā pārstāvis neierodas pieņemt izpildītos
darbus, tiek uzskatīts, ka darbi ir pieņemti un Izpildītāja vienpusīgi parakstīts pieņemšanas - nodošanas
akts ir Pasūtītājam saistošs.
5.3. Pasūtītājam ir tiesības liegt Izpildītājam pieeju Objektam gadījumā, ja tiek konstatēti rupji
Latvijas Republikas normatīvo aktu pārkāpumi, veicot Darbus, un Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktās institūcijas ir pieņēmušas lēmumu par būvdarbu apturēšanu. Šāda pārkāpuma gadījumā
Izpildītājs ir tiesīgs atsākt Darbus tikai pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas.
5.4 Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes ietvaros grozīt Tehniskajā specifikācijā un citos
Līguma dokumentos noteiktos Darbu apjomus, saglabājot Līgumā noteiktās Darbu vienības izmaksas.
Par šādu izmaiņu veikšanu Puses savstarpēji vienojas, parakstot atsevišķu vienošanos, kas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa. Pasūtītājam nav jāatlīdzina Izpildītājam negūtā peļņa vai citi netiešie
zaudējumi, kas varētu rasties Izpildītājam saistībā ar Darbu apjoma izmaiņām.
5.5. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Izpildītāja veiktos Darbus, kā arī aizturēt Līguma summas
samaksu, ja papildus Līgumā noteiktajam Izpildītājs būvniecības procesa dokumentus nav noformējis
un aizpildījis atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un faktiskajam Darbu
izpildījumam.
5.6. Pasūtītājs apņemas par garantijas laikā atklātiem defektiem nekavējoties ziņot Izpildītājam.
5.7. Izpildītājs nodrošina un ir atbildīgs par darbu izpildē piesaistītā personāla kvalifikāciju, kā arī
tehnikas un iekārtu atbilstošu kvalitāti.

6. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS

6.1. Pirms Darbu uzsākšanas, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem
Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Izpildītājs iesniedz Ērgļu  novada Būvvaldē saskaņošanai
nepieciešamo dokumentāciju.
6.2. 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.
6.3. Izpildītājs apņemas Darbus izpildīt pilnā apjomā ar kvalitatīviem Līgumā un tā pielikumos
norādītiem vai līdzvērtīgiem materiāliem un izstrādājumiem, kas atbilst standartu un tehnisko
noteikumu prasībām un ir sertificēti Latvijas Republikā. Izpildītājam ir pienākums līdzvērtīgo
materiālu un/vai izstrādājumu izmantošanu rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju. Ja Izpildītājs aizstāj
Līguma un tā pielikumos noteikto materiālu vai izstrādājumu ar ekvivalentu, šī darbība iepriekš
rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
6.4. Izpildītājs ir atbildīgs par izpildīto Darbu, ar to veikšanu saistīto iekārtu un materiālu, kā arī
Būvobjektu saglabāšanu un atbild par zaudējumiem, kas radušies, pieļaujot to sabojāšanu vai bojāeju.
6.5. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš defektus, kuri radušies tā darbības vai bezdarbības
rezultātā telpām ārpus Būvobjekta.
6.6. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Izpildītājs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju.
6.7. Izpildītājs garantē izpildīto darbu atbilstību tehniskajām prasībām 3 ( trīs) 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.
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6.8. 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).

7. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

7.1. Darbu nodošana notiek ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
7.2. Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītiem Darbiem (Forma
Nr.2). Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem
Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītiem Darbiem un
jaunizbūvēta iekšējo komunikāciju shēmas saņemšana ir pamats nodošanas – pieņemšanas akta
sastādīšanai.
7.3. Izpildīto Darbu akts netiek parakstīts, ja tajā minētie Darbi neatbilst faktiski izpildītajam
apjomam, Līgumam prasībām un nav sastādīti akti par segto darbu pieņemšanu vai Darbi izpildīti
neapmierinātā kvalitātē.
7.4. Ja Darbu pieņemšanas laikā Komisija konstatē trūkumus, izpildīto Darbu neapmierināto
kvalitāti vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Komisijas noteiktajā
termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota
Darbu pieņemšana.
7.5. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu
defektiem, kuri atklājas Būvdarbu nodošana - pieņemšana jāveic pēc Būvdarbu pabeigšanas.

8. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

8.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem Būvdarbos izmantotajiem materiāliem, pēc Līguma
3.3. punktā paredzētās līguma cenas samaksāšanas, kā arī sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto
dokumentāciju. Pēc Būvdarbu izpildes Izpildītājs visu ar Būvdarbu izpildi saistīto dokumentāciju
nodod Pasūtītājam. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības uz būvi un visiem izmatotajiem
materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir samaksāts.
8.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Būvdarbu
izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama
vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.
8.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Izpildītāja vai iegūst būvdarbu
izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama
vienīgi ar Izpildītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

9. PUŠU ATBILDĪBA

9.1. PUSES ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma
nosacījumiem.
9.2. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi PUSES ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības
likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.
9.3. Ja Izpildītāja vainas dēļ Būvdarbi nav tikuši pabeigti Līguma 3.1. punktā noteiktajā termiņā
vai citā termiņā, par kuru PUSES ir vienojušies, Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto
dienu līgumsodu 0.2% apmērā no līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Izpildītāju no turpmākās
līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.
9.4. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 2.3. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā
Izpildītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0.2% apmērā no nokavētā maksājuma summas.
Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas
radusies tā vainas dēļ.

10. GARANTIJA

10.1. Izpildīto Būvdarba garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši, sākot no Darbu nodošanas -
pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
10.2. Par darba kvalitātes pārbaudi garantijas termiņā ir atbildīgs Pasūtītājs.
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10.3. Garantijas termiņā radušos bojājumus vai citus trūkumus Izpildītājs novērš par saviem
līdzekļiem, ja tās ir radušās Izpildītāja nekvalitatīva darba vai pieļauto tehnisko kļūdu rezultātā.
10.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo
Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem
bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba
dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā
Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus.
Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem
bojājumiem vai citiem trūkumiem.
10.5. Dabas stihiju vai trešo personu nodarīto postījumu gadījumā Pasūtītājs un Izpildītājs rakstiski
vienojas par papildus darbu izpildi un to apmaksu.

11. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

11.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
11.2. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, ja Izpildītājs:
11.2.1. neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības –
ar nosacījumu, ka Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas
dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
11.2.2. neievēro Līguma vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības Būvdarbiem – ar
nosacījumu, ka Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas
dienas nav novērsis konstatēto;
11.2.3. ir atzīts par maksātnespējīgu.
11.3. Pasūtītājam vienpusēji laužot Līgumu, Izpildītājam pēc Līguma 11.2. punktā noteiktā
Pasūtītāja paziņojuma termiņa notecēšanas un Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, 10 (desmit)
kalendāro dienu laikā ir jāatmaksā Pasūtītājam nedzēstā saņemtā avansu summa, kā arī līgumsods 10
% no kopējās līguma cenas.
11.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas Līguma laušanas Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc
Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai objekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj
būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj
darbu teritoriju.
11.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas Līguma laušanas Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu
apjomu un to vērtību.
11.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 10 (desmit) kalendārajām  dienām no līgumā
paredzētā termiņa, apzināti apgrūtina, vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi,
Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā
no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis
šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei. Izpildītāja vienpusējas atkāpšanās gadījumā,
Pasūtītājam, pēc šajā punktā iepriekš noteiktā Izpildītāja paziņojuma termiņa notecēšanas un
Izpildītāja pieprasījuma saņemšanas, ir pienākums 10 (desmit) kalendāro dienu laikā samaksāt
līgumsodu 10% apmērā no kopējās līguma summas.

12. FORCE MAJEURE

12.1. PUSES nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā
tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav
attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā PUSE ir
nokavējusi saistību izpildi.
12.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima
vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgā PUSE nevar iespaidot un kas nav
saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē
PUSES iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas
ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.
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13. PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA

13.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti
savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
13.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas
Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
13.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas
normām.

14. LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN SPĒKĀ ESAMĪBA

14.1. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu
eksemplāru glabā Pasūtītājs, vienu eksemplāru – Izpildītājs.
14.2. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad PUSES to ir parakstījuši.
14.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad PUSES ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim,
kad PUSES ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no
PUSĒM, saskaņā ar šo Līgumu to lauž vienpusēji.
14.4. Visas izmaiņas un papildinājumi noformējami rakstveidā kā pielikumi pie šī līguma, ievērojot
Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus, un ir spēkā tad, ja abas līgumslēdzējpuses tos
parakstījušas.
14.5. Visi attiecīgi noformētie līguma papildinājumi un pielikumi jāuzskata par šī līguma
neatņemamām daļām.

15. APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA

15.1. Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu būvdarbu izpildi tikai ar iepirkuma
piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem vai tādiem (apakšuzņēmēji, kas izpilda līdz 10%
būvdarbu), kuru piesaistīšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu nav nepieciešama saskaņošana ar
Pasūtītāju. Līguma darbības laikā piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un/vai piedāvātos
kvalificētos speciālistus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, iesniedzot iepirkuma
nolikumā minētos dokumentus. Apakšuzņēmējus, kas izpilda 10% un vairāk darbu no būvdarbu
apjoma, no jauna piesaistīt var tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, iesniedzot iepirkuma nolikumā
minētos dokumentus. Pasūtītājs nepiekrīt speciālistu nomaiņai, apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna
piesaistei Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteiktajos gadījumos.  Noslēgtā apakšuzņēmuma
līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī līguma noteikumiem.
15.2. Būvuzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par
apakšuzņēmēju būvdarbu izpildes kvalitāti, būvdarbu izpildes termiņu u.c. šī līguma noteikumu
ievērošanu.

16. CITI NOTEIKUMI

16.1. Visiem paziņojumiem, ko PUSES sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir
jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē.
Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas
dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
16.2. Gadījumā, ja kāda no PUSĒM maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus,
tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai PUSEI.
16.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no PUSĒM nosūta otrai, ir jābūt latviešu
valodā un nosūtītai uz šajā Līgumā norādīto adresi, ja vien PUSE - informācijas saņēmējs - nav
iepriekš norādījis savādāk.
16.4. Visos jautājumos, kas nav noregulēti šajā līgumā, puses vadās pēc Latvijas Republikas
likumdošanas.

16.5. KONTAKTPERSONAS:

16.5.1. Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: vārds, uzvārds, kontakttālrunis

16.5.2. Kontaktpersonas no Izpildītāja puses: vārds, uzvārds, kontakttālrunis
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16.6. Šis līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām trešajām personām,
kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

16.7. Šim līgumam pievienoti:

Pielikumā:

Finanšu piedāvājuma kopija uz 2 lapām

Tehniskā piedāvājuma kopija:

Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks uz 1 lapas

Būvniecības izmaksu tāmes uz 18 lapām

14. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN  REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS:

Ērgļu novada pašvaldība SIA “Būve IG”
Reģ. Nr. 90002214379 Reģ.Nr. LV45403047894
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840

Rīgas iela 1-6, Ērgļi,
Ērgļu novads, LV-4840

AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV39HABA0551034000143

Domes priekšsēdētājs

_____________________________
Paraksts, paraksta atšifrējums

A/S „Swedbank”
Kods: HABA LV22
Konts: LV90HABA0551043593010

Valdes loceklis

_____________________________
Paraksts, paraksta atšifrējums


