LATVIJAS REPUBLIKA

NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA
IEPIRKUMU KOMISIJA
Reģistrācijas Nr. LV90009115247
„Pagasta nams”, Naukšēni, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV – 4244, tālrunis/fakss 642 68795

Naukšēnu novada, Naukšēnu pagastā
2014.gada 13.janvārī

Ieinteresētajām personām

Par iepirkumu

Cenu izpēte pakalpojumam Tehniskā projekta izstrāde, projekta ekspertīze un
autoruzraudzības pakalpojums ERAF līdzfinansēta projektā „„Par papildus darbu
veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai projektā „Ūdenssaimniecības attīstība
Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā””
Identifikācijas Nr. NNP 2014/01
Savu piedāvājumu par iespēju veikt šo pakalpojumu aicinām iesniegt Naukšēnu novada
pašvaldībā „Pagasta namā”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV - 4244, pa pastu vai
elektroniski pa e-pastu: iepirkumi@naukseni.lv līdz 2014.gada 27.janvārim plkst.13:00.
Kontatktpersonas: Iepirkumu komisijas sekretāre Svetlana Leska – 64250958,
27000760, e-pasts iepirkumi@naukseni.lv (organizatoriskie jautājumi)
Objekta apsekošanas jautājumos un tehniskajos jautājumos ir Naukšēnu novada
pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Egils Tenters, tālrunis: 642 50904, 29132331,
e-pasts egils.tenters@naukseni.lv
Iepirkuma uzaicinājums sastāv no sekojošām sadaļām:
1.
Pakalpojuma apraksts, vieta un apjoms.
2.
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.
3.
Prasības pretendentiem /pretendenta piedāvātajam speciālistam.
4.
Tehniskā specifikācija.
5.
Darba izpilde resursi.
6.
Sagatavoto materiālu iesniegšana.
7.
Autoruzraudzība.
8.
Papildinformācija.
9.
Iesniedzamie dokumenti
10. Līguma projekts.
1. PAKALPOJUMA APRAKSTS, VIETA UN APJOMS
Pakalpojuma apraksts:
1.1. Tehniskā projekta izstrāde, projekta ekspertīze un autoruzraudzības pakalpojums
ERAF līdzfinansēta projekta „„Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma
izlietošanai „Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu
ciemā”” ietvaros .
1.2. Līguma izpildes termiņi:

1.2.1. Tehniskā projekta izstrādei un ekspertīzei – 2014.gada 12.marts.
1.2.2. Autoruzraudzībai - līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
1.3. Pakalpojuma sniegšanas vieta : Naukšēni, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novada.
1.4. Paredzamā līgumcena:
1.4.1. Tehniskā projekta izstrādei un ekspertīzei – līdz 2800 euro, ieskaitot visus
normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
1.4.2. Autoruzraudzībai - līdz 700 euro, ieskaitot visus normatīvajos aktos paredzētos
nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
2. LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA
2.1. Vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.
2.2. Pretendentam, kura piedāvājums atbildīs iepirkuma nosacījumiem un tehniskai
specifikācijai un, kura piedāvātā pakalpojuma cena būs zemākā un nepārsniegs projekta
budžetā plānoto summu, tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.
2.3. Pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu slēgs iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma
līguma projektam.
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM /PRETENDENTA PIEDĀVĀTAJAM
SPECIĀLISTAM
3.1. Uzņēmumu reģistra/Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
3.2. Pretendenta rakstisks apliecinājums brīvā formā, kurā tas apliecina, ka uz Pretendentu, tai
skaitā Pretendenta grupas dalībniekiem un piesaistītiem apakšuzņēmējiem neattiecas
likuma „Publisko iepirkuma likuma” 39.pantā nosacījumi un 8.1 panta piektās daļas 1. un
2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.
3.4. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas vai līdzvērtīgas iestādes valstī, vai
līdzvērtīgas iestādes ārvalstī, kurā Pretendents reģistrēts, izdotas reģistrācijas apliecības
kopija.
3.5. Tehniskā projekta izstrādei piesaistīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu
(sertifikātu/apliecību) kopijas.
3.6. Tehniskā projekta izstrādei piesaistīto speciālistu saraksts. Obligāti jānorāda dati par
speciālistiem, kas būs atbildīgi par attiecīgo darbu veikšanu. Pēc vēlēšanās sarakstu var
papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas nepieciešams tehniskajā projektā
paredzēto darbu veikšanai (2. pielikums).
3.6.1. Ja norādītais sertificētais speciālists nav nodarbināts Pretendenta vai tā
apakšuzņēmēja uzņēmumā un reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, piedāvājumā ir
jāiesniedz:
3.6.1.1. Pretendenta (apakšuzņēmēja) apliecinājums, ka pēc lēmuma saņemšanas
par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, speciālists nekavējoties tiks reģistrēts
Pretendentam (apakšuzņēmējam) Būvkomersantu reģistrā;
3.6.1.2. piesaistītā speciālista apliecinājums, ka tas piekrīt, ka Pretendents līguma
slēgšanas gadījumā reģistrē minēto speciālistu Būvkomersantu reģistrā kā uzņēmumā
nodarbināto speciālistu un ka nepastāv šķēršļi, kuru dēļ Pretendents (apakšuzņēmējs)
nevarēs to izdarīt, ņemot vērā 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.453
„Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 2.1punktu „Speciālistu vienlaikus var
nodarbināt ne vairāk kā trīs komersanti”.
3.6.2. Ja norādītais sertificētais speciālists nav nodarbināts Pretendenta uzņēmumā un
reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, piedāvājumā ir jāiesniedz:
3.6.2.1. piesaistītā speciālista apliecinājums, ka tas piekrīt, ka Pretendents līguma
slēgšanas gadījumā reģistrē minēto speciālistu Būvkomersantu reģistrā kā uzņēmumā
nodarbināto speciālistu un ka nepastāv šķēršļi, kuru dēļ Pretendents nevarēs to izdarīt,
ņemot vērā 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.453 „Būvkomersantu

reģistrācijas noteikumi” 2.1punktu „Speciālistu vienlaikus var nodarbināt ne vairāk kā trīs
komersanti”
4. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
4.1. Pakalpojumu sniedzējam jāveic tehniskā projekta izstrāde kanalizācijas sistēmas izbūvei
un rekonstrukcijai projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta
Naukšēnu ciemā” ietvaros atbilstoši Naukšēnu novada pašvaldības 19.12.2013. lēmumam
„„Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai projektā „Ūdenssaimniecības
attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”” saskaņā ar Kocēnu būvvaldes
izdotajam arhitektūras un plānošanas uzdevumam un projekta ekspertīze.
4.2. Tehniskajam projektam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām,
Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta apbūves noteikumiem.
4.3. Projektā „„Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai
„Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā””
paredzētie būvdarbi:
K1
4.3.1. Kanalizācijas pašteces tīkla rekonstrukcija („Kļavas” - 95 m) *,
Esošo tīkla posmu atrakšana, pamatnes ierīkošana, cauruļu PVC OD200 likšana,
veidgabalu iebūve, skataku rekonstrukcija, pieslēgšana pie tīkla, tranšeju aizbēršana, ceļa
seguma atjaunošana, zemes izlīdzināšana un sagatavošana
4.3.2. Kanalizācijas pašteces tīklu izbūve („Laines” - „Ziemeļi” - 60 m; „Saulesvārti”- 25
m; „Piebaldzēni” – „Rotas” – „Pīpenes”- „Grantiņi” - 35 m, „Kļavas” – 75 m)
Tranšejas izrakšana, pamatnes ierīkošana, cauruļu PVC OD200 likšana, veidgabalu
iebūve, skataku izbūve, pieslēgšana pie tīkla, tranšeju aizbēršana, ceļa seguma atjaunošana,
zemes izlīdzināšana un sagatavošana.
*Var tikt precizēts projekta izstrādes gaitā
Kalpošanas ilgums tīkliem - 20 gadi.
4.4. projektēšanas prasības
4.4.1. Tehniskā projekta izstrādes laikā jāņem vērā apjomi, kuri minēti Naukšēnu novada
pašvaldības domes sēdes lēmumā (protokols nr. 16, 6.§), jāatbilst Kocēnu novada būvvaldes
plānošanas un arhitektūras uzdevumam (turpmāk PAU), iestāžu izsniegtajiem tehniskajiem
noteikumiem un šajā tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
4.4.2. Tehniskais projekts izstrādājams mērogā M1: 500, 250, izmantojot izpildītāja
īpašumā esošu licencētu programmatūru.
4.4.3. Tehniskais projekts izstrādājams digitālā formā, LKS – 92TM koordinātu sistēmā,
Baltijas augstumu sistēmā uz papīra izdrukas krāsu variantā 5 eksemplāros un digitālā
formātā (CD) 2 eksemplāri.
4.4.4. Tehniskais projekts izstrādājams latviešu valodā un noformējams atbilstoši Latvijas
būvnormatīva LBN 202 – 01 Būvprojektu saturs un noformēšana prasībām.
4.4.5. Izpildītājs sagatavo šādus sākotnējos dokumentus:
situācijas plānu;
zemes gabala topogrāfisko plānu digitālā formā M 1:500;
esošo ūdenssaimniecības būvju uzmērījumu plānus un tehniskos
raksturojumus, tehniskās apsekošanas slēdzieni (ja nepieciešams);
iesniegt pasūtītājām nepieciešamus datus tehnisko noteikumu saņemšanai;
inženiertopogrāfiskos plānus, kas izpildīti saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 005
– 99 Inženierizpētes noteikumi būvniecībā, izdruka M 1:500 1 eks. un CD formā;

ekspertīzi izstrādātajam būvprojektam.
4.4.6. PASŪTĪTĀJS sagatavo šādus dokumentus:
Būvvaldes izsniegtu plānošanas - arhitektūras uzdevumu;
prasības un ierobežojumus, kas attiecas uz būvniecībai paredzētajiem zemes –
gabaliem, zemes lietošanas tiesību apliecinošo dokumentu kopijas (pašvaldības
īpašumā esošajiem zemes gabaliem).
4.4.7. IZPILDĪTĀJAM jāsaņem visi nepieciešamie projekta saskaņojumi atbilstoši
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un projektējot jāņem
vērā visas Latvijas Republikā spēkā esošās normas un normatīvi.
4.4.8. IZPILDĪTĀJAM izstrādājot Tehnisko projektu, jāņem vērā Pasūtītāja prasības:
4.4.8.1. projektējamo ūdenssaimniecības būvju tehniskie raksturojumi (projektētās
jaudas, maksimālie patēriņi) un nepieciešamā kvalitāte;
4.4.8.2. iekārtu un aprīkojuma tehniskie raksturojumi un nepieciešamā kvalitāte;
4.4.8.3. teritorijas plānojuma un inženierkomunikāciju projektēšanas prasības, zālāju, ceļu
segumu, ietvju segumu atjaunošanas prasības;
4.4.8.4. īpašie nosacījumi (piemēram, vēlamās būvkonstrukcijas un materiāli, tehnoloģija).
4.4.8.5. IZPILDĪTĀJS nes pilnu atbildību par izstrādāto būvprojektu, tai skaitā tehniskās
specifikācijas un apjomu pareizību.
4.4.8.6. Tehniskā projekta darbu apjomu tabulas un tehniskās specifikācijas jāizstrādā tādā
līmenī, lai varētu noteikt būvprojekta sastāvā iekļautajā apjomu sarakstā minēto pozīciju
izmaksas attiecībā uz veicamajiem darbiem, būvizstrādājumiem un būviekārtām, atbilstoši
LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
4.4.8.7. Tehniskais projekts jānodod Pasūtītājam ar visiem nepieciešamajiem
saskaņojumiem. Nepieciešamības gadījumā izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš
nepilnības, atbilstoši ekspertīzes slēdzienam. Tehniskā projekta nodošana jānodrošina
Piedāvājuma grafikā noteiktajos termiņos.
4.4.9. EKONOMIKAS DAĻAS PASKAIDROJUMA RAKSTA SASTĀVS
4.4.9.1. PAMATINFORMĀCIJA: Esošā situācija, mērķi un sagaidāmie rezultāti .
4.4.9.2. PRASĪBAS IEKĀRTĀM: standarti, pārbaužu procedūras, paraugu ņemšanas
procedūras, plānotais kalpošanas laiks, garantijas laiks, garantijas apkope, apmācības
turpmākās kontroles apskates, uzturēšana u.c.
4.4.9.3. BŪVNIECĪBAS VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS: dati par būvlaukumu, uzņēmēja
tiesības piekļūt būvlaukumam, informatīvās plāksnes, pasūtītāja prasības darba kārtībai
būvlaukumā, darba organizācija, informācijas apmaiņa, atskaites, ziņojumi,
saskaņojumu, papildus pārbaude, darbu ierīkošana, tehniskais nodrošinājums, atbildību
sadalījums, pretenziju kārtība, piekļūšana, pagaidu būves, vides apsaimniekošana,
uzkopšana, komunikāciju izmantošanai būvlaukumā, kvalitātes nodrošināšanas plāns,
drošības un aizsardzības prasības, materiāli un aprīkojums, apstiprinājumi un
aizstāšana, pieslēgums pie esošajiem cauruļvadiem, piekļūšanas pie īpašumiem un
iekārtām, traucēšana, garantijas prasības, pabeigšanas pārbaudes, apmācības, turpmākās
kontroles apskates, uzturēšana.
4.4.9.4.
PRASĪBAS CELTNIECĪBAS DARBIEM:
izmantojamie materiāli,
tehnoloģijas, pārbaudes, starptautiskie standarti, Latvijas Republikas noteikumi un
normatīvi.
4.4.9.5.
PRASĪBAS
MEHĀNISKIEM
UN
ELEKTRISKIEM
DARBIEM:
izmantojamie materiāli, tehnoloģijas, pārbaudes, starptautiskie standarti, Latvijas
Republikas noteikumi un normatīvi.
4.4.10. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina tehnisko specifikāciju izstrāde saskaņā ar pieejamo
projekta budžetu un jaunākajām tehnoloģijām, jāsagatavo ierīču un iekārtu

ekspluatācijas prasību un specifikāciju apraksts, norādot starptautiskos standartus
(piemēram, ISO). Preču materiāliem un būvdarbu metodei jāatbilst nacionālā (LVS) vai
starptautiskā standarta vai prakses koda pēdējam izdevumam, kuri jānorāda
specifikācijā, vai starptautiski atzītam standartam (piemēram, ISO, EN, DIN, BS).
5.
DARBA IZPILDES RESURSI
5.1. Darba izpildei IZPILDĪTĀJS nodrošina ekspertu komandu, atbilstoši darba
izpildes laikam un darba uzdevumam, nodrošinot ar tādiem ekspertiem kā
būvprojektu vadītāju, daļu un sadaļu vadītājus un finanšu-ekonomikas
speciālistu un licencēto datoru programmatūru.
5.2. Darba uzdevumā norādītās aktivitātes IZPILDĪTĀJS veic sadarbojoties ar
Pasūtītāju, lai nodrošinātu informācijas savākšanu, apkopošanu un analīzi. No
IZPILDĪTĀJA tiek prasīta izpildes precizitāte visos pienākumos, kas ietverti
šajā darba uzdevumā. Tas ietver speciālistu komandas vadību, savlaicīgu
informēšanu par visām būtiskākajām ar darba uzdevuma izpildi saistītajām
darbībām un rezultātiem un regulāru saziņas uzturēšanu ar Pasūtītāju un citām
institūcijām.
5.3. IZPILDĪTĀJS atbild par visām izmaksām, kuras saistītas ar administratīvo,
tehnisko, iepirkuma un finanšu vadības pakalpojumu izmantošanu, kā arī
visām izmaksām, kas saistītas ar darba izpildi, ieskaitot transporta izmaksas,
komunikāciju
izmaksas.
IZPILDĪTĀJAM
jānodrošina
visi
darbam
nepieciešamie darba instrumenti (biroja tehnika, transports, programmatūra
u.c.). IZPILDĪTĀJAM darba uzdevuma izpildes laikā ir jānodrošina
tulkošanas pakalpojumi, ja nepieciešams.
6. SAGATAVOTO MATERIĀLU IESNIEGŠANA
6.1. Darba izpildes gaitā Izpildītājam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam saskaņots un
Kocēnu novada būvvaldē akceptēts Tehniskais projekts.
6.2. Izpildītājam ir pienākums Tehnisko projektu saskaņot un saņemt tā akceptu laikā, kamēr ir
spēkā plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU) un tehniskie noteikumi, iekļaujoties
laika grafikā norādītā termiņā. Pretējā gadījumā PAU un tehnisko noteikumu termiņa
pagarināšana vai jauna PAU un tehnisko noteikumu saņemšana, kā arī izmaksas vai
zaudējumi, kas saistīti ar Izpildītāja bezdarbību vai nekompetentu darbību, sedzami
no Izpildītāja puses par labu Pasūtītājam.
6.3. Izpildītājam ir pienākums Ekspertīzē konstatētās kļūdas un trūkumus novērst līguma
darbības laikā.
6.4. Iepriekš minēto dokumentu iesniegšanas termiņi un eksemplāru skaits apkopoti šajā
tabulā:
Iesniedzamie
dokumenti
Projekta iesniegšana
ekspertīzes veikšanai
Akceptēts Tehniskais
projekts

Iesniegšanas termiņš
30 dienu laikā no līguma
noslēgšanas brīža
40 dienu laikā no līguma
noslēgšanas brīža

Formāts

Eksemplāru
skaits

Saskaņā ar eksperta
pieprasījumu

1

Grafiskā formā un
elektroniskā formātā
(CD)

5 + 2 CD

7. AUTORUZRAUDZĪBA
7.1. Jāveic izstrādātā tehniskā projekta autoruzraudzība būvobjektā projektā „„Par papildus
darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai „Ūdenssaimniecības attīstība
Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”” saskaņā ar 25.06.2003. Ministru

kabineta noteikumiem Nr.342 par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu
autoruzraudzības noteikumi”, citiem Latvijas būvnormatīviem un izstrādāto tehnisko projektu.
7.2. Jāveic objekta apsekošana atbilstoši autoruzraudzības nodrošināšanas plānam un
apsekojuma rezultātu ierakstīšana autoruzraudzības žurnālā.
7.3. Ir pienākums:
7.3.1.
būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju,
tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam
projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu,
būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji
būvprojektā paredzētajiem;
7.3.2. pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
7.3.3. visas atkāpes no tehniskā projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz
atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs
autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;
7.3.4.
pabeidzot objekta būvniecību, autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par
izpildīto būvdarbu atbilstību tehniskajam projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām
izmaiņām;
7.3.5. ierasties objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai
mutiska pieprasījuma saņemšanas.
7.3.6. piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;
7.4. Veicot līgumā paredzētos darbus, jāizmanto savs darba spēks un tehniskie līdzekļi,
vajadzības gadījumā piesaistot citus konsultantus.
8. PAPILDINFORMĀCIJA
8.1. Iepirkums notiek pamatojoties uz likuma „Publisko iepirkumu likums” 63.panta 4.daļas 1.
punkta c apakšpunktu, 10.01.2014. Dzīvokļu un komunālas saimniecības iesniegumu, un
saskaņā ar Naukšēnu novada pašvaldības pastāvīgās iepirkuma komisijas nolikumu
(apstiprināts 17.07.2013. ar sēdes lēmumu /protokols nr.10, 9.§)
8.2. Gadījumos, kad iepirkuma piedāvājumu ar viszemāko cenu līgumcena pārsniegs projekta
ietvaros plānoto pakalpojuma līgumcenu, iepirkumu var izbeigt bez rezultāta.
8.3. Papildinformāciju par iepirkumu var iegūt telefoniski vai e-pastā, sazinoties ar iepirkuma
kontaktpersonu.
9. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
9.1. Pretendenta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.
9.2. Dokumenti, kas apliecina tiesības veikt tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības
pakalpojumu (Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas vai līdzvērtīgas iestādes valstī, vai
līdzvērtīgas iestādes ārvalstī, kurā Pretendents reģistrēts, izdotas reģistrācijas apliecības kopija
un Tehniskā projekta izstrādei piesaistīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu
(sertifikātu/apliecību) kopijas).
9.3. Finanšu piedāvājums, atbilstošs noteiktajam paraugam:
1.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumā
Tehniskā projekta izstrāde, projekta ekspertīze un Autoruzraudzības pakalpojums „„Par
papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai projektā „Ūdenssaimniecības
attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā””
Identifikācijas Nr. NNP 2014/01
1. Iesniedza
Pretendenta nosaukums
Pretendenta rekvizīti

2.
Tāme euro (EUR)

Nr.p.k.

Iepirkuma līguma nosaukums

1.

Inženiertopogrāfiskā plāna sagatavošana

2.

Tehniskā projekta izstrāde

3.

Projekta ekspertīze

4.

Autoruzraudzības pakalpojums

Līgumcena
EUR
(bez PVN)

Līgumcena
EUR
(ar PVN)

`

Kopējā piedāvājuma cena latos bez PVN vārdiem

3. Apliecinu, ka pakalpojuma cenā ietilpst visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas.
(paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona)
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums

2.pielikums

11.

TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDEI PIESAISTĪTO SPECIĀLISTU
SARAKSTS

Speciālists/
speciālitāte

Vārds un
uzvārds

Sertifikāta
numurs

Statuss (pretendents, personālsabiedrības
biedrs, personu apvienības dalībnieks
(norādīt statusu) vai šo
personu darbinieks vai darba ņēmējs (norādīt
personas statusu, nosaukumu un speciālista
statusu)

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>

10. Līguma projekti.
LĪGUMA Nr. NNP 2014/01/
projekts
par tehniskā projekta izstrādi un tehnisko ekspertīzi ERAF līdzfinansētā projekta „„Par
papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai „Ūdenssaimniecības attīstība
Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”” ietvaros
Naukšēnos

2014.gada __. _______

Naukšēnu novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115247 juridiskā adrese: „Pagasta
nams”, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV 4244, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu
rīkojas tās priekšsēdētājs Jānis Zuments, turpmāk saukta Pasūtītājs,no vienas puses, un
_______________________,_____________________, (turpmāk tekstā - Izpildītājs), kuru
pārstāv ______________________, kurš rīkojas saskaņā ar _________________________, no
otras puses, turpmāk tekstā abi līguma slēdzēji tiek saukti - PUSES, pamatojoties uz Naukšēnu
novada domes pastāvīgās Iepirkuma komisijas __.__.2014. lēmumu iepirkuma procedūrā
Tehniskā projekta „„Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai
„Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”” izstrāde
un tehniskā ekspertīze” (iepirkuma identifikācijas Nr. NNP 2014/01) noslēdz šādu līgumu
(turpmāk tekstā - Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem

izstrādāt, saskaņot un nodot Pasūtītājam „„Par papildus darbu veikšanu ietaupītā
finansējuma izlietošanai „Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu
pagasta Naukšēnu ciemā””
tehnisko projektu (turpmāk līguma tekstā saukts projektēšanas darbi), kā arī nodrošina projekta ekspertīzes veikšanu.
1.2. Tehniskais projekts jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Līgumam un tā pielikumu –

iepirkuma procedūras noteikumu sadaļas projektēšanas uzdevums un tās pielikumu
nosacījumiem, kā arī saskaņā ar Izpildītāja iepirkumā iesniegtā piedāvājuma tā
nosacījumiem, 10.08.1995. likumam „Būvniecības likums”, Ministru kabineta 01.04.1997.
noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.08.2001.
noteikumiem Nr.370 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta
saturs un noformēšana" un Latvijas Būvnormatīviem (LBN), elektroietaišu izbūves
noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir
attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta un pasūtītāja prasības izstrādi. Projektējot
jānorāda atsauces uz nacionālajiem standartiem (LVS), starptautiskiem standartiem (ISO)
vai citiem starptautiski atzītiem standartiem (piem., EN, DIN, BS), kuriem jāatbilst
būvdarbiem.
1.3. Projektēšanas darbs pāriet Pasūtītāja valdījumā ar brīdi, kad Puses vai to pilnvaroti

pārstāvji ir parakstījušas projektēšanas darba pieņemšanas – nodošanas aktu, kas noteikts
Līguma 4.1.punktā, bet Pasūtītāja īpašumā projektēšanas darbs pāriet ar dienu, kad
Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam visu Līgumā noteikto Līguma summu par
projektēšanas darbiem.
2. Līguma summa
2.1. Par būvprojekta izstrādi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līguma summu tādā

apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.

2.2. Līguma kopējā summa, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu iepirkumā, ir

EUR…….., iepirkuma piedāvātā cena EUR……. un PVN 21% EUR…… turpmāk
Līguma tekstā –Līguma summa. Šajā punktā noteiktā kopējā līgumcena ietver visus
izdevumus un atlīdzību, kāda Izpildītājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu līgumā
noteikto saistību izpildi.
2.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Pasūtītāja prasībām, projekta
īstenošanās vietu, tehniskajām specifikācijām. Izpildītājs apliecina, ka projektēšanas
uzdevums ir realizējams kopumā, un ka tā finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Izpildītāja
ar projektēšanas darba veikšanu saistītie izdevumi. Tāmes kopējā summa nevar tikt
papildināta vai palielināta ar darbiem, kas jāveic saskaņā ar šo Līgumu, kā arī gadījumos,
ja Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies projektēšanas darba daudzuma
daudzumu, to cenu un izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Līgumā noteiktā darba
uzdevuma un projektēšanas darba izpildei.
2.4. Finanšu piedāvājumā noteiktās projektēšanas darbu un tehniskās ekspertīzes izmaksu
cenas un Līguma summa paliek nemainīgas visu šī Līguma izpildes laiku, ja Pasūtītājs
nemaina Darba uzdevuma nosacījumus. Izmaiņas attiecībā uz Līguma summu ir
pieļaujamas, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai
izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmo
projektēšanas darbu.
2.5. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta projektēšanas darbam piemērojamā
pievienotās vērtības nodokļa likme, projektēšanas darba cena un līguma summa ar PVN
tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā
normatīvajos aktos par nodokļu izmaiņām noteiktajos termiņos un kārtībā. Projektēšanas
darba cena un līguma summa bez PVN šādā kārtībā nevar tikt grozītas.
3. Līguma izpildes termiņš
3.1. Līguma 1.1. punktā noteikto projektēšanas darbu, t.i. „„Par papildus darbu veikšanu

ietaupītā finansējuma izlietošanai „Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada
Naukšēnu pagastā Naukšēnu ciemā”” tehnisko projektu Izpildītājs izstrādā, saskaņo un
nodod Pasūtītājam __ (____) ______ laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.
Projektēšanas darbu Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam 5 (piecos)
oriģināleksemplāros, kā arī iesniedz Pasūtītājam projektēšanas darbu digitālā formā.
3.2. Līguma izpildes termiņus Puses var grozīt rakstveidā vienojoties. Vienošanos noslēdz pēc

vienas puses ierosinājuma šādos gadījumos:
3.2.1. ja Pasūtītājs vēlas izmanīt izpildāmo projektēšanas darbu apjomu;
3.2.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu
projektēšanas darbu izpildi;
3.2.3. citos gadījumos, kuriem piekrīt Pasūtītājs, Pusēm noslēdzot par to atsevišķu
vienošanos.
4. Līguma summas samaksas kārtība
4.1. Līguma 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktā noteikto inženiertopogrāfiskā plāna, un projektēšanas

darba Līguma summu Pasūtītājs samaksās Izpildītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā, skaitot
no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji būs parakstījuši Līguma 5.1.punktā noteikto
projektēšanas darba pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta saskaņā ar
Izpildītāja iesniegto rēķinu.
4.2. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs

ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir
pieņēmusi izpildei.

4.3. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina un garantē, ka pilnībā ir iepazinies ar objektu,

prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildi un iekļāvis
Līguma summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un Līgumā noteikto
projektēšanas darbu izpildi.
5. Projektēšanas darbu pieņemšana - nodošana
5.1. Projektēšanas darba nodošana Pasūtītājam notiek ar projektēšanas darba pieņemšanas -

nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.
5.2. Ja projektēšanas darba pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē tā defektus vai

līdz galam neizstrādātu projektēšanas darbu vai kādu tā daļu vai daļas, neatbilstību Līguma
un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs par to uzraksta aktu un nosaka projektēšanas
darba defektu novēršanas vai neizstrādāto projektēšanas darba daļu vai daļas izpildes
termiņus un kārtību, kuri nav ilgāki par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, skaitot no
dienas, kad šajā Līguma punktā noteikto aktu parakstījis Pasūtītājs.
5.3. Līguma 5.2.punktā noteiktajā aktā noteiktos projektēšanas darba defektus un/vai

nepadarītos projektēšanas darba izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem,
materiāliem un uz sava rēķina. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā
paredzēto kavējuma naudu par projektēšanas darba neizstrādāšanu Līgumā noteiktajā
termiņā, ja projektēšanas darba trūkumu novēršana vai neizpildīto projektēšanas darba
izstrādes darbu veikšana ir ilgāka par Līguma 3.1.punktā noteikto projektēšanas darba
izstrādes pabeigšanas termiņu. Ja Izpildītājs izvairās no projektēšanas darbu trūkumu
un/vai defektu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no
Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus. Izdevumus, kas noteikti šajā līguma punktā,
Pasūtītājs ietur no Izpildītājam maksājamās līguma summas.
6. IZPILDĪTĀJA saistības

Projektēšana un ekspertīze
6.1. nodrošināt projektēšanas darbu izstrādi un saskaņošanu atbilstoši Līguma un tā pielikumu

nosacījumiem;
6.2. Projektēšanas darba izstrādē ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus,

izdotos tehniskos noteikumus, attiecīgos Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos
aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz projektēšanas darba izstrādi un reglamentē tā
izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu
rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un
Pasūtītāju pirms to izstrādes uzsākšanas.
6.3. Izpildītājam ir pienākums, pirms projektēšanas darba nodošanas Pasūtītājam, nodrošināt,

ka projektēšanas darbs tiek akceptēts Kocēnu novada Būvvaldē, atbilstoši LR Ministru
kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām. Tāpat
Izpildītājam, pirms projektēšanas darbu nodošanas Pasūtītājam, ir jānodrošina , ka tiek
veikta normatīvajos aktos noteiktā projektēšanas darba ekspertīze.
6.4. Ja projektēšanas darba vai kādas tā stadijas vērtējošās institūcijas to izvērtēšanas laikā lūdz

sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem projektēšanas darba trūkumiem vai
nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš
visas konstatētās projektēšanas darba nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav
ilgāki par konkrētajam darbam Līgumā noteikto izstrādes pabeigšanas termiņu.
6.5. Gadījumā, ja paskaidrojumu sniegšana un/vai projektēšanas darba defektu un/vai nepilnību

novēršana pārsniedz Līgumā noteiktos projektēšanas darba izstrādes pabeigšanas termiņus,
tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par Līgumā noteiktā

projektēšanas darba izstrādes pabeigšanas termiņa kavējumu, ja kavējums veidojas
Izpildītāja vainas dēļ.
6.6. Līgumā Izpildītājam noteiktās saistības tas drīkst nodot trešajām personām tikai ar

Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
6.7. Nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma

noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt
projektēšanas darba izstrādi.
6.8. Izpildītājs ir atbildīgs par topogrāfisko uzmērījumu darbu kvalitāti un visām ar to

saistītajām iespējamajām projekta nepilnībām.
6.9. Tehniskā projekta būvekspertīze jāveic atbilstoši būvniecības normatīvajiem aktiem (

Būvniecības likums, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 „Vispārīgie
būvnoteikumi”).
Ekspertīzi var un drīkst veikt tikai tāds speciālists, kura zināšanas un būvprakse
nodrošina tās kvalitāti.

6.10.

Tehniskā projekta ekspertīze jāveic visām projekta daļām, uzticot to veikt neatkarīgām
nozares ekspertiem, kas specializējušies uz noteiktām projektēšanas jomām.

6.11.

7. PASŪTĪTĀJA saistības
7.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja izstrādāto un atbilstoši Līguma nosacījumiem

saskaņoto projektēšanas darbu, saskaņā ar Līgumā noteikto projektēšanas darbu
pieņemšanas kārtību pēc Līgumā noteiktā projektēšanas darba izstrādes un saskaņošanas
pabeigšanas un samaksāt Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, ja Izpildītājs ir
izpildījis visas Izpildītājam Līgumā noteiktās saistības.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Līgumā noteiktā projektēšanas darba izstrādes stadijā veikt

projektēšanas darba izstrādes pārbaudi, pārbaudot vai minētā izstrāde atbilst Līguma, tā
pielikumu un visu attiecīgo normatīvo aktu prasībām.
7.3. Pasūtītājs neveiks nekādas darbības, kuras traucētu projektēšanas darbu izpildi.
7.4. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja izstrādāto un saskaņoto projektēšanas

darbu, parakstot attiecīgo, Līgumā noteikto, projektēšanas darba pieņemšanas-nodošanas
aktu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs
projektēšanas darbu ir nodevis Pasūtītājam. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepieņem
projektēšanas darbu ar pieņemšanas-nodošanas aktu līgumā noteiktajā termiņā un neveic
Līguma 5.2. punktā noteiktā akta sastādīšanu, tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1%
apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma punktā 2.2., par katru kavēto dienu, taču
kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.2.punktā.
8. PUŠU atbildība
8.1. Ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un

kārtībā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% no summas, kuras samaksa tiek
kavēta, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras
samaksa tiek kavēta.
8.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.1. punktā noteiktais projektēšanas darbu

pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, tad Izpildītājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.2.punktā, par
katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
8.3. Ja Līguma 1.1.punktā noteiktā projekta realizācijas procesā, t.i. „„Par papildus darbu

veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai „Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu

novada Naukšēnu pagastā Naukšēnu ciemā”” darbu izpildes laikā, tiek konstatēti līdz
galam neizpildīti projektēšanas darbi vai konstatēti to defekti un/vai nepilnības,
projektēšanas darba neatbilstība LR spēkā esošiem būvnoteikumiem un būvnormatīviem
vai Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kurus nebija iespējams konstatēt projektēšanas
darbu pieņemšanas-nodošanas laikā, tad par konstatētajiem defektiem un/vai nepilnībām
un/vai neizpildītajiem projektēšanas darba darbiem sagatavojams akts, kuru paraksta Puses
un kurā tiek norādīts neizpildīto projektēšanas darbu pabeigšanas un/vai defektu un/vai
nepilnību novēršanas termiņš, kurš nedrīkst būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) kalendārajām
dienām, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs parakstījis šajā Līguma punktā noteikto aktu.
8.4. Izpildītājam Līguma 8.3. punktā noteiktajā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un

uz sava rēķina līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie projektēšanas darbi un/vai
jānovērš tā defekti un/vai nepilnības, kā arī jāatlīdzina Pasūtītājam zaudējumi un/vai
papildus izdevumi, kas tam rodas saistībā ar projekta realizācijas, t.i „„Par papildus darbu
veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai „Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu
novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”” darbu papildus izmaksām, kas Pasūtītājam
veidojas dēļ tā, ka projektēšanas darbā Izpildītājs ir pieļāvis kļūdas un/vai neatbilstības
Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
8.5. Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildē bez rakstiskas

saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista trešās personas, tad tas par šādu pārkāpumu maksā
Pasūtītājam līgumsodu 30% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.2.punktā
8.6. Pasūtītājam, veicot līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības vienpersoniski ieturēt no tiem

līgumsodus, kas Izpildītājam noteikti un aprēķināti saskaņā ar līgumu.
9. Nepārvaramas varas apstākļi
9.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu

nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas
institūciju lēmumi).
9.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā

jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne
vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
9.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu

attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā
sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma Līgums zaudē spēku.
10. Strīdu izskatīšanas kārtība
10.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt

sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un
domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai
LR tiesā saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām, izņemot Līguma 9.2.punktā noteiktos
gadījumus.
10.2. Pušu domstarpības, kas rodas projektēšanas darba vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to

atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, tajā skaitā attiecībā uz Līguma 9.3.punktā
noteiktajiem gadījumiem, izšķir Kocēnu novada Būvvalde.
11. Līguma laušana

Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to
vainīgajai Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto
brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks kā 10
kalendārās dienas, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret

11.1.

parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja
brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras
intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par
to otrai Pusei rakstisku paziņojumu.
Izpildītājs var lauzt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, par to rakstiski paziņojot
Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nokavē Līgumā noteikto maksājumu ilgāk par 30 kalendārajām
dienām.

11.2.

Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam,
gadījumā ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no
līguma 2.2. punktā noteiktās līguma summas.

11.3.

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek
izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas
ierosināšana).

11.4.

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja Pasūtītājs konstatē, ka projektēšanas
darba izstrāde neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

11.5.

Ja līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc projektēšanas darbu, par ko tiek
sastādīts projektēšanas darba nodošanas – pieņemšanas akts un saņem samaksu par visiem
līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem projektēšanas darbiem, izņemot
gadījumu, kad Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ.

11.6.

11.7. Gadījumā, ja līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma

saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad
Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas
saistībā ar Līguma laušanu. Gadījumā, ja līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ, tad
Izpildītājs maksā Pasūtītājam papildus zaudējumiem arī līgumsodu 10% apmērā no
Līguma 1.2.punktā noteiktās Līguma summas, kurš nomaksājams 3 (trīs) dienu laikā,
skaitot no dienas, kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja rēķinu par šajā līguma punktā
noteikto līgumsodu.
12.

Citi noteikumi

12.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas Puses, un ir spēkā līdz brīdim, kad

Puses ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.
12.2. Puses piekrīt, ja kādai no Pusēm Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret otru

Pusi, tad kreditora Puse būs tiesīga bez saskaņošanas ar debitora Pusi veikt debitora
Puses personas datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu
piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot,
nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst personas datus).
12.3. Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar projektēšanas darbu nodošanu – pieņemšanu, t.i. Līguma

5.1.punktā noteiktā projektēšanas darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu,
Izpildītājs saskaņā ar LR Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2. panta sesto daļu,
Autortiesību likuma 15. pantā pirmo daļu un 16 panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina
par labu Pasūtītājam savas mantiskās autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto projektēšanas
darbu, kuru tas izstrādājis saskaņā ar Līgumu.
12.4. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību

un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
12.5. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi un iepriekšējas

sarunas un vienošanās netiks uzskatīti par Līguma nosacījumiem. Jebkuri papildinājumi

un izmaiņas Līguma noteikumos ir saistošas tikai tad, ja tie ir noformēti rakstiski un tos
parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.
12.6. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir ______, tālrunis, e-

pasts ________ .
12.7. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir _______, tālrunis, e-

pasts: _______ .
12.8. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
12.9. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) autentiskos eksemplāros, katrs uz 7 (septiņām)

lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
Pielikumā:
1. Projektēšanas uzdevums.
2. Projektēšanas darbu laika grafiks.
13. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

Naukšēnu novada dome
Reģ.Nr.90009115247
„Pagasta nams’, Naukšēnu pagasts,
Naukšēnu novads, LV- 4244
Tālrunis 64268288, fakss 64268795
Valsts kase
Konts LV68TREL9802577011000
Kods TRELLLV22

SIA „_____________________”
Reģ.Nr. _________________
Juridiskā adrese: ________ iela __, _____,
LVBiroja adrese: ________ iela __, _____, LVTālrunis: __________, fakss: ____________
Banka: ____________
Kods ____________
Konts: ____________

Domes priekšsēdētājs:

valdes priekšsēdētājs:

__________________

Jānis Zuments

Z.v.

_________________
Z.v.

Līguma Nr.
projekts
par autoruzraudzību ERAF līdzfinansētā projekta „„Par papildus darbu veikšanu
ietaupītā finansējuma izlietošanai „Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada
Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”” ietvaros

Naukšēnu novadā, Naukšēnu pagastā

2014. gada _____

Naukšēnu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009115247, juridiskā adrese „Pagasta
nams”, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV -4244, kuras vārdā saskaņā ar Naukšēnu
novada pašvaldības nolikumu rīkojas domes priekšsēdētājs Jānis Zuments, turpmāk tekstā
Pasūtītājs, no vienas puses,
un

_______________,
reģ.
Nr.
____________,
____________
,
kuru
uz
________________pamata pārstāv ________________, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras
puses, izsakot savu brīvu gribu, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas būvdarbu autoruzraudzības pakalpojumu
būvobjektā projekta „„Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai
„Ūdenssaimniecības attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā””
ietvaros, turpmāk tekstā “Objekts”, saskaņā ar ............................................ izstrādāto tehnisko
projektu .
1.2. Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības atbilstību saskaņotam tehniskajam projektam
„„Par papildus darbu veikšanu ietaupītā finansējuma izlietošanai „Ūdenssaimniecības
attīstība Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā””, nepieļaujot būvniecības
dalībnieku patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta, kā arī nepieļaujot saistošo normatīvo aktu
un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma kopējā summa, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu iepirkumā, ir
EUR…….., iepirkuma piedāvātā cena EUR……. un PVN 21% EUR…… turpmāk
Līguma tekstā –Līguma summa. Šajā punktā noteiktā kopējā līgumcena ietver visus
izdevumus un atlīdzību, kāda Izpildītājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu līgumā
noteikto saistību izpildi.
2.2. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek
pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības darbu izpildes termiņš, par to
neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.
2.3. Ja līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad
Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu
apjomu proporcionāli uz šī līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu
apjomam. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša
rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar pušu
parakstīto aktu.
3. Pušu pienākumi un tiesības
3.1. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības:
3.1.1. Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam tehniskajam
projektam, 25.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 par Latvijas
būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”, citiem Latvijas
būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem
normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam
būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības
veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
3.1.2. Izpildītājam ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši autoruzraudzības nodrošināšanas
plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā.
3.1.3. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto
konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību
tehniskajam projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu
iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji
būvprojektā paredzētajiem;
3.1.4. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes
dokumentācija;
3.1.5. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas
patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu
prasības;

3.1.6. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no tehniskā projekta fiksēt autoruzraudzības
žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju,
Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;
3.1.7. Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par
izpildīto būvdarbu atbilstību tehniskajam projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām
izmaiņām;
3.1.8. Izpildītājam ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc
Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas.
3.1.9. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;
3.1.10. Veicot līgumā paredzētos darbus, “Izpildītājs” izmanto savu darba spēku un tehniskos
līdzekļus, kā arī vajadzības gadījumā piesaista citus konsultantus, bet pilnībā atbild par
autoruzraudzības darbu būvobjektos.
3.1.11. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos
aktos.
3.2. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības:
3.2.1. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā
noteiktajā kārtībā;
3.2.2. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo līguma izpildei
nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.
4. Līguma izpildes termiņš
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Objekta
būvniecības pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.
4.2. Autoruzraudzību Izpildītājs uzsāk ar būvniecības līguma parakstīšanas brīdi. Plānotais
Objekta būvniecības termiņš ir 2014.gada 31.maijs.
5. Pušu atbildība
5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī
atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
5.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas, un
kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir
pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes
institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas
varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski
jāpaziņo otrai pusei.
5.3. Ja Izpildītājs nepienācīgā kārtā vai arī vispār nepilda savas uzņemtās saistības, tas maksā
Izpildītājam līgumsodu 0.1 % apmērā no kopējās Līgumcenas par katru neierašanos objektā
noteiktajā laikā, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
5.4. Ja Pasūtītājs kavē līguma 2.1.punktā noteiktos maksājumu termiņus, tas maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksatās līguma summas par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līgumcenas.
6. Pārējie noteikumi
6.1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja
iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir
tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo
informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta
autoruzraudzību.

6.2. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts noslēguma pieņemšanasnodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu
noslēguma pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā līgumā noteikto saistību
izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta
saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt
darbus.
6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav pildīti vai ir izpildīti
nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai ir nepienācīgi vai neatbilstoši faktiskajai situācijai
aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir
tiesīgs pieaicināt ekspertu. Atteikuma pieņemt darbus gadījumā Pasūtītājs 6.2. punktā
noteiktajā kārtībā par to paziņo Izpildītājam.
6.4. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar
Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās
parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma
neatņemamas sastāvdaļas.
6.5. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā,
puses risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.
6.6. Līgumu var pārtraukt, pusēm par to savstarpēji vienojoties. Vienpusēja līguma
pārtraukšana ir pieļaujama tikai šajā līgumā vai likumā noteiktajos gadījumos.
6.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu
vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
6.8. Iepirkumam iesniegtie dokumenti ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
Pušu paraksti un rekvizīti:
IZPILDĪTĀJS:

PASŪTĪTĀJS:
Naukšēnu novada dome
Reģ.Nr.90009115247
„Pagasta nams’, Naukšēnu pagasts,
Naukšēnu novads, LV- 4244
Tālrunis 64268288, fakss 64268795
Valsts kase
Konts LV68TREL9802577011000
Kods TRELLLV22
Domes priekšsēdētājs:

SIA „_____________________”
Reģ.Nr. _________________
Juridiskā adrese: ________ iela __,
_____, LVBiroja adrese: ________ iela __, _____,
LVTālrunis: __________, fakss:
____________
Banka: ____________
Kods ____________
Konts: ____________
valdes priekšsēdētājs:

__________________
Z.v.

Jānis Zuments
_________________
Z.v.

