Pasūtītāja Līguma reģistrācijas Nr.____________
Izpildītāja Līguma reģistrācijas Nr. ____________
LĪGUMS
par autoruzraudzību
Rīgā

2014.gada __._________

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, tā direktora Armanda Ploriņa personā,
kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un
SIA „Joms”, tā __________ personā, kurš rīkojas uz ________________ pamata,
turpmāk tekstā „Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šī Līguma tekstā
„Puses”, saskaņā ar iepirkuma „Autoruzraudzība būvobjektam „Latgales Reģionālā vadības un
dispečeru centra rekonstrukcija (II kārta) Daugavpilī, Siguldas ielā 16a””(identifikācijas Nr.
NMPD 2013/59) rezultātiem noslēdz šādu līgumu turpmāk tekstā „Līgums”:
1. Līguma priekšmets
1.1.
Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt objekta „Latgales Reģionālā vadības un
dispečeru centra rekonstrukcija (II kārta) Daugavpilī, Siguldas ielā 16a” turpmāk tekstā
”Objekts”, būvprojekta autoruzraudzības darbus visā būvniecības laikā projekta „Vienota
neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un
dispečeru centru izveide” īstenošanas ietvaros, turpmāk tekstā „Darbs”, saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju (Pielikums Nr.1), Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2) un Līguma nosacījumiem.
1.2.
Izpildītājs uzrauga Objekta rekonstrukcijas atbilstību saskaņotam tehniskajam projektam,
saskaņā ar autoruzraudzības plānu un Pasūtītāja noslēgtajā būvniecības līgumā noteikto darba
veikšanas plānoto kalendāro grafiku un kvalitātes prasībām. Izpildītājs veic arī citus pienākumus,
kādus Izpildītājam kā autoruzraugam uzliek par pienākumu spēkā esošie normatīvie akti vai šis
Līgums.
1.3.
Pirms Darbu uzsākšanas Puses paraksta, sasvstarpēji saskaņotu Izpildītāja sastādītu
autoruzraudzības plānu, kurš ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.4.
Izpildītājs par atbildīgo pilnvaro arhitektu ____________, Latvijas būvinženieru
savienības izsniegtais arhitekta sertifikāta Nr.___________.
1.5. Plānotais Darbu veikšanas laiks – 12 mēneši.
2. Līguma summa, Darbu nodošanas-pieņemšanas un norēķinu kārtība
2.1.
Darba mēneša cena ir EUR 504.90 (pieci simti četri euro, 90 centi), pievienotās vērtības
nodoklis 21% ir EUR 106.03 (viens simts seši euro, 03 centi). Darba mēneša cena ar pievienotās
vērtības nodokli ir EUR 610.93 (seši simti desmit euro, 93 centi).
2.2.
Līgumā noteikto darbu cenā ietilpst visi maksājumi, kuri maksājami sakarā ar Līguma
saistību izpildi, tai skaitā transporta izdevumi un atlīdzība, kāda Izpildītājam pienākas sakarā ar
pienācīgu Līgumā atrunāto saistību izpildi pilnā apjomā.
2.3.
Nodokļu jomu regulējošo normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, pievienotās vērtības nodokļa
likme tiek piemērota saskaņā ar pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
2.4.
Pasūtītājs samaksu par sniegto Darbu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas
kontu (Līguma 8. punkts), 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no ikmēneša Pakalpojuma
nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, un ikmēneša atskaites saņemšanas.
2.5.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Izpildītāja norādītajā
bankas kontā.
2.6.
Izrakstot rēķinu, Izpildītājs norāda rēķinā Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru.
2.7.
Gadījumā, ja būvniecības un rekonstrukcijas darbu kopējais ilgums no Izpildītāja
neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības Darbu veikšanas
laiks.
2.8. Izpildītājs iesniedz Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu par iepriekšējo mēnesi līdz katra
nākamā mēneša 5. (piektajam) datumam.

2.9.
Pasūtītājs izskata saņemto Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu un 3 (trīs) darba dienu
laikā to paraksta un atgriež Izpildītājam. Ja Darbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst Pasūtītāja
prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu, un 3 (trīs) darba
dienu laikā rakstiski motivēt savus iebildumus un saskaņot jaunu termiņu, kurā Izpildītājam ir
jānovērš pieļautās kļūdas vai neprecizitātes.
2.10. Ja Pasūtītājs rakstiski motivējis atteikumu pieņemt veikto Darbu, Puses sastāda aktu, kurā
rakstiskā veidā uzrāda Darbu, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos trūkumus, norādot to
izpildes/novēršanas termiņus. Izpildītājs saskaņā ar šajā punktā minētu aktu veic tajā norādītos
Darbus uz sava rēķina un pēc to veikšanas Pasūtītājs pieņem tos ar atkārtotu Darbu nodošanas pieņemšanas aktu.
2.11. Ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta iesniegšanas
Pasūtītājam tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums par veikto Darbu
pieņemšanu, veiktie Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem.
2.12. 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 Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs
15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas, samaksā
Izpildītājam proporcionāli faktiski veiktajiem Darbiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu.
3.
Pušu pienākumi un tiesības
3.1. Pasūtītāja pienākumi
3.1.1. norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
3.1.2. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un
dokumentāciju.
3.2.
Pasūtītāja tiesības
3.2.1. rakstiski izteikt iebildumus par Izpildītāja veiktām darbībām;
3.2.2. nesniegt informāciju, kas neattiecas uz Līguma priekšmetu;
3.2.3. neapmaksāt Izpildītāja veiktos Darbus, kas nav saskaņoti ar Pasūtītāju.
3.3.
Izpildītāja pienākumi:
3.3.1. Pretendents apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam tehniskajam
projektam, spēkā esošajiem 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;
3.3.2. Izpildītājam ir pienākums regulāri, bet ne retāk kā reizi nedēļā apsekot Objektu atbilstoši
plānotajam būvdarbu veikšanas kalendārajam grafikam, kuru Pasūtītājs Pretendentam uz
elektroniskā pasta adresi nosūta tiklīdz Objekta būvdarbu veicējs to Pasūtītājam ir iesniedzis un
autoruzraudzības plānam, kā arī apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;
3.3.3.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;
3.3.4.Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša Objekta būvprojekta un būvdarbu
izpildes dokumentācija;
3.3.5.Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas
patvaļīgas atkāpes no Objekta tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu
prasības;
3.3.6. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no Objekta tehniskā projekta fiksēt
autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar
Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;
3.3.7. Izpildītājs sniedz rakstisku ikmēneša atskaiti Pasūtītājam par būvdarbu norisi.
3.3.8.Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par
izpildīto būvdarbu atbilstību tehniskajam projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām;
3.3.9. Izpildītājam ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc
Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas.

3.3.10.Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Objekta tehniskajā
projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību tehniskajā
projektā, vai kādu citu būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību;
3.3.11.Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;
3.3.12.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 būvobjektā. Pasūtītāja līdzekļi autoruzraudzības veikšanā netiek
izmantoti.
3.3.13.Izpildītājam ir pienākums sniegt atbildes uz būvdarbu veicēja jautājumiem Objektā, bet ne
vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā darba zīmējumu vai apraksta formā, gadījumā, ja risinājumu
nevar pieņemt objektā un tā atspoguļošanai nepieciešams laiks.
3.4.
Izpildītāja tiesības:
3.4.1. Līguma saistību vai jebkuras to daļas izpildi nodot trešajām personām tikai ar iepriekšēju
Pasūtītāja piekrišanu. Izpildītājs ir atbildīgs par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi arī tad, ja tas
kādu no Darbiem ir uzticējis trešajai personai.
4. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība
4.1.
Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā
arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
4.2.
Ja Izpildītājs neievēro 3.3.5. punkta vai 3.3.7. punkta noteikumus, vai ja neierodas objektā
3.3.9. punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5% apmērā no darba
mēneša cenas par katru pārkāpumu. Ja Izpildītājs neievēro kādus citus Līguma noteikumus un ja
tas ir par pamatu būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu
0,5% apmērā no darba mēneša cenas par katru nokavēto dienu. Kopējais saskaņā ar šo punktu
maksājamais līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% no darba mēneša cenas. Šajā punktā noteikto
līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes.
4.3.
Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līguma 2.4.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma
dienu, bet ne vairāk kā 10% no termiņā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo
Pasūtītāju no Līguma saistību izpildes.
4.4.
Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt
savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās nav panākta, Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - tiesā.
4.5.
Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
5. Nepārvarama vara
5.1.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc
Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas
vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas,
kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu
aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un
stāšanās spēkā.
5.2.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto Līguma saistību
izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi
kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to
raksturojumu.
6. Līguma darbības termiņš
6.1.
Līgums stājas spēkā no brīža, kad Puses ir parakstījušas Līguma 1.3. punktā minēto
autoruzraudzības plānu un ir spēkā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.
6.2.
Līgumu var pārtraukt, Pusēm par to savstarpēji vienojoties.

6.3.
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku
paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
7. Citi noteikumi
7.1.
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 būvdarbu veikšanu vai
uzraudzību.
7.2. Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā:
7.2.1. no Pasūtītāja puses:
Vārds, uzvārds:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
7.2.2. no Izpildītāja puses:
Vārds, uzvārds:
Tālrunis:
7.3. 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.
7.4.
Līgums sastādīts uz 7 (septiņām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas
pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
8. Pušu rekvizīti
Izpildītājs:
Pasūtītājs:
SIA „Joms”
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests
Reģ. Nr. 40003428311
Reģ. Nr. 90009029104
Adrese: Laktas iela 8,
Adrese: Jauniela 14-4,
Rīga, LV-1050
Rīga, LV- 1013
Banka:Valsts kase
Banka:
Kods:
Kods: TRELL22
Konts: LV86TRELL2290649009000
Konts:
Direktors ________________ A.Ploriņš
z.v.

_________________

z.v.

