IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. JKNP 2018/10
/Jumta seguma nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Celtnieku ielā 11a, Jēkabpilī/
Jēkabpilī
2018.gada 6.jūlijā
SIA JK Namu pārvalde, vienotais reģistrācijas numurs 45403000484, juridiskā adrese:
Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201, tās valdes locekļa Ainara Vasiļa personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „JuN”, reģistrācijas numurs 45403020599, juridiska
adrese: Mežrūpnieku iela 6A, Jēkabpils, LV-5201, tās valdes priekšsēdētāja Jurija Narels personā,
kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
katrs atsevišķi un abas kopā šī Līguma tekstā turpmāk sauktas – Puse/es, pamatojoties uz SIA
JK Namu pārvalde iepirkuma komisijas 2018.gada 4.jūlija lēmumu (sēdes protokols Nr.38) par
iepirkuma „Jumta seguma nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Celtnieku ielā 11a, Jēkabpilī”,
iepirkuma identifikācijas Nr. JKNP 2018/10 (turpmāk tekstā – Publiskā iepirkuma) rezultātiem un
Pretendenta iesniegto piedāvājumu, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
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1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas veikt jumta seguma nomaiņu
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Celtnieku ielā 11a, Jēkabpilī (turpmāk tekstā – Objekts),
(turpmāk tekstā – Darbi), saskaņā Iepirkuma nolikuma prasībām, Izpildītāja iesniegto
piedāvājumu.
Darbi jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1) Izpildītāja iesniegto tāmi
(pielikums Nr.3), kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.
Izpildītājs Darbu veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru
vērtība ir ierēķināta Līgumcenā.
Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), kā
arī Objektu un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.
Izpildītājs apliecina, ka Tehniskā specifikācija ir realizējama un, ka Izpildītāja iesniegtajā
Finanšu piedāvājumā un tāmēs (turpmāk – Tāme) ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu
saistītie izdevumi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Līguma summa par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi ir 23 196,99 euro (divdesmit trīs
tūkstoši viens simts deviņdesmit seši euro, 99 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa.
Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un izmaksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības
nodokļa likumu, Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
Līguma summas apmaksa tiek veikta sekojošā kārtībā:
2.2.1.
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procenti)
apmērā no Līguma summas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu par avansa summu 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas.
2.2.2.
Darbu galīgā apmaksa tiks veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, pēc tam, kad
Objekts pēc Darbu pabeigšanas ir pieņemts ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
Samaksa tiek veikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu.
Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu izpildi, tajā skaitā Darbu
izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, kā arī Darbu veikšanā
iesaistīto darbinieku atalgojums un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai
Darbu izpildei, kā arī visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas un atļaujas no trešajām personām
u.c. maksājumi.
Tāmē noteiktās Darbu izmaksas cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, izņemot
gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti
esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir
spēkā vienīgi, Pusēm rakstiski vienojoties.
Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo Darbu apjomi, vai rodas nepieciešamība par
tādu darbu veikšanu, kas nav paredzēti Līgumā, tad vienošanās par papildus darbiem tiek
slēgta Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks
izmantoti norādītie tāmē vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi
vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, izpildes termiņiem u.c. jautājumiem, par
ko tiks sastādīts atsevišķs akts.
Ja Izpildītājs Darbus neveic atbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs no Līguma
summas ieturēt līgumsodu, kas aprēķināts saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī zaudējumus,
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4.1.

kas radīti Pasūtītājam.
Izpildītājs rēķinus un citus attaisnojošos dokumentus iesniedz personīgi Pasūtītājam Andreja
Pormaļa ielā 39, Jēkabpilī, vai nosūta pa pastu uz adresi JK Namu pārvalde, Andreja Pormaļa
iela 39, Jēkabpils, LV-5201, vai nosūta elektroniskā veidā uz elektroniskā pasta adresi:
info@jknp.lv .
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu uz
Izpildītāja Līgumā norādīto norēķinu kontu.
Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas
pārskaitījumiem.
3. BŪVDARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
Darbu izpildes termiņš ir no 2018.gada 11.jūlija līdz 2018.gada 10.septembrim (neskaitot
iespējamās tehnoloģiskās pauzes būvniecībai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ vai citus
līgumā paredzētus gadījumus).
Ja iestājas Darbu izpildei nepiemēroti meteoroloģiskie laika apstākļi, ko Izpildītājs pierāda ar
Latvijas Republikas kompetences institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina attiecīgu
laika apstākļu esamību attiecīgajā laika periodā, Izpildītājam ir tiesības lūgt pasūtītājam Darba
pabeigšanas termiņa pagarinājumu, kas, pusēm rakstveidā vienojoties, tiek pagarināts par
attiecīgo dienu skaitu, kurās tehnoloģiski nebija iespējams veikt Darbus meteoroloģisko laika
apstākļu dēļ.
Būvdarbu izpildes termiņš citu neparedzētu apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Izpildītājam
pamatoti traucē Darbu izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to savstarpēji
rakstiski vienojoties saskaņā ar Izpildītāja rakstveidā iesniegtu Darbu izpildes termiņa
pagarinājuma motivētu lūgumu. Izpildītājs ir atbildīgs par savlaicīgu darbu izpildes termiņa
pagarinājuma lūguma iesniegšanu Pasūtītājam. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt darbu izpildes
termiņa pagarināšanu, ja Izpildītājs motivētu lūgumu ir iesniedzis vēlāk kā 5 (piecas) darba
dienas pirms darbu izpildes termiņa beigām vai Izpildītāja norādītais darbu izpildes termiņa
pagarinājums Pasūtītāja ieskatā nav objektīvi pamatots.
Par Darbu izpildes termiņa pagarinājuma akceptēšanu Pasūtītājs informē Izpildītāju
rakstveidā.
Līdz Darbu pieņemšanai visus riskus par Darbiem uzņemas Izpildītājs.
Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem dienā, kad abas Puses paraksta Darbu pieņemšanasnodošanas aktu, turpmāk – Akts. Pēc atbilstoši Līguma noteikumiem pilnā apjomā izpildītiem
Darbiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros sagatavotu Aktu. Aktā tiek
norādīti Izpildītāja nodoto un Pasūtītāja pieņemto Darbu nosaukumi, apjoms un atzīme par
Darbu atbilstību Līguma noteikumiem. Akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
Ja Pasūtītājs, pieņemot Darbus, konstatē, ka Darbi ir veikti nekvalitatīvi un/vai neatbilstoši
Līguma noteikumiem, Pasūtītājs nepieņem Darbus un neparaksta Aktu. Šādā gadījumā
Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā sastāda defektu aktu, kurā norāda Darbiem konstatētos
trūkumus, to novēršanas termiņus un šo aktu iesniedz Izpildītājam. Defektu aktā noteiktais
trūkumu novēršanas termiņš neietekmē Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu par Izpildītāja
Līguma saistību izpildes termiņa kavējumu.
Pasūtītāja sastādīts un iesniegts Defektu akts ir saistošs Izpildītājam tā saņemšanas dienā.
Pēc Defektu aktā norādīto trūkumu novēršanas Izpildītājs veic atkārtotu Darbu nodošanu
Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 3.6.punktu.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Izpildītājs apņemas:
4.1.1.
Darbus izpildīt kvalitatīvi un Līgumā paredzētajā termiņā, atbilstoši Latvijas
Republikas spēkā esošām normatīvo aktu prasībām, kas regulē Līgumā paredzēto
Darbu veikšanu;
4.1.2.
ar savu darbaspēku, par saviem līdzekļiem piegādāt materiālus un iekārtas, kas
nepieciešamas Darbu veikšanai;
4.1.3.
visu Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu un sertificētu tehnisko personālu;
4.1.4.
nodrošināt Iepirkuma piedāvājumā norādīto personālu, kuru Izpildītājs iesaistījis
Līguma izpildē, par kuru tas sniedzis Pasūtītājam informāciju un kura kvalifikācijas
atbilstību Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkuma
piedāvājumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību
Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, Līguma darbības laikā drīkst nomainīt
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4.2.

4.3.

4.4.

tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
62.panta noteikumiem. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt
pretrunā ar Līguma noteikumiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus Darbu
veikšanai, kas nav minēti Izpildītāj piedāvājumā Iepirkumam, drīkst piesaistīt
rakstiski informējot par to Pasūtītāju;
4.1.5.
uzņemties atbildību par pieaicināto apakšuzņēmēju veikto darbu kvalitāti, kā arī par
apakšuzņēmēju radītajiem zaudējumiem, gadījumā, ja Izpildītājs pieaicinājis
apakšuzņēmējus, un nekāda apakšuzņēmēju pieņemšana un/vai līgumu ar
apakšuzņēmējiem noslēgšana neatbrīvo Izpildītāju no saistībām vai atbildības
attiecībā uz Līgumu. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par to, lai apakšuzņēmēji ievērotu
visas Līguma saistības;
4.1.6.
uz sava rēķina savlaicīgi veikt visu atklāto defektu un trūkumu novēršanu;
4.1.7.
uzņemties atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā
arī konkrēta darba veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem.
Izpildītājs apņemas nodarbināt tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kas ir
iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātā
darba vietu un darba veikšanu, kā arī ir informēti par darba vidē esošiem riska
faktoriem;
4.1.8.
garantēt ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas
saistīti ar Būvdarbu izpildi;
4.1.9.
ievērot Darbu tāmi, darba drošības tehnikas, ugunsdrošības un vides aizsardzības
pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par
jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
4.1.10. nodrošināt Objekta uzturēšanu tīrībā un kārtībā Darbu veikšanas laikā un tā
sakopšanu pēc Darbu pabeigšanas, pirms pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas;
4.1.11. veikt visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem
normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbu;
4.1.12. Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju Darbiem izmantojamais materiāls tāmē (tā
vērtība, daudzums, kvalitāte, krāsa, citas īpašības);
4.1.13. ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi,
nekavējoties rakstiski paziņot Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo
ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja šāda paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir
jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes
termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām.
4.1.14. Izpildītājs Darbu laikā uz sava rēķina nodrošina būvdarbu veikšanai nepieciešamo
elektroapgādi, ūdeni un kanalizāciju, būvgružu novākšanu, tīrību un kārtību Objektā.
4.1.15. Izpildītājs saskaņo un veic visu nepieciešamo atļauju (ar SIA „Lattelecom”, AS
„Latvenergo” u.c.), kas nepieciešamas, lai veiktu Darbu izpildi, iegūšanu un spēkā
esamību visā Līguma izpildes darbības laikā.
Pasūtītājs apņemas:
4.2.1.
nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļūšanu Objektam Darbu veikšanai Pušu
saskaņotā laikā;
4.2.2.
pieņemt no Izpildītāja labā kvalitātē veiktos Darbus saskaņā ar Darbu pieņemšanas
– nodošanas aktu;
4.2.3.
norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem Darbiem saskaņā ar šī Līguma
nosacījumiem un noteiktajos termiņos;
4.2.4.
Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Darbu izpildi. Lai kontrolētu Darbus, Pasūtītājam ir
tiesības jebkurā laikā apsekot un ienākt Objektā.
Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju saņemt visus nepieciešamos dokumentus/atļaujas (tai skaitā,
ēkas fasādes apliecinājuma kartes daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 11a,
Jēkabpilī, jumta seguma nomaiņai sagatavošana un saskaņošana Jēkabpils pilsētas
pašvaldības Būvvaldē) Darbu uzsākšanai un veikšanai un par tiem papildus samaksa
Izpildītājam netiek veikta.
Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja sastādītajā Tāmē (pielikums Nr.1) pieļautajām kļūdām un
nenes materiālo atbildību (neapmaksā) par tāmē neiekļautajām Darbu izpildei
nepieciešamajām papildus izmaksām. Šajā punktā minētās izmaksas sedz Izpildītājs.
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5. GARANTIJAS NOSACĪJUMI
Izpildītājs garantē Darbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un Tehniskajai
specifikācijai. Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Darbos, kas radušies
garantijas termiņā. Šajā apakšpunktā minētās garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendārie
mēneši no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Izpildītājs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava
rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām.
Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu
akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām,
ja vien Puses nevienojas citādi.
Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai
trūkumus Darbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā
neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir
saistošs Izpildītājan. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Izpildītājam.
Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību
garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto
darbu kvalitātei, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu, kas tiek
pieaicināts un kura viedoklis ir izšķirošs. Eksperta izdevumus sedz vainīgā Puse. Ja Puses
nevar vienoties par pieaicināmo ekspertu, tad tiek uzaicināts Pasūtītāja norādītais eksperts un
viņa slēdziens ir saistošs Pusēm.
Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un
termiņa nokavējums sasniedz vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt
šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā
gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.
Gadījumā, ja Izpildītājs neatlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus
20 (divdesmit) kalendārās dienās, Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus
atlīdzina apdrošināšanas sabiedrība, ar kuru Izpildītājs ir noslēdzis Darbu garantijas laika
apdrošināšanas līgumu.
6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA
Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma
nosacījumiem.
Visu risku par Darbu un Objekta, tajā skaitā citu būvuzņēmēju paveikto darbu, bojāšanu vai
iznīcināšanu laika posmā no Darbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar Darbu nodošanas
pieņemšanas aktu nes Izpildītājs.
Par Līguma saistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar Līgumu, Būvniecības
likumu, Civillikumu un citiem normatīvajiem aktiem.
Izpildītājs atbild par spēkā esošo darba aizsardzību, drošības tehnikas un ugunsdrošības
reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi.
Izpildītājs atbild par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī konkrēta
darba veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem. Izpildītājs ir
atbildīgs, lai Darbos būtu nodarbināti tikai tādi speciālisti un palīgstrādnieki, kas ir instruēti
darba aizsardzībā un ugunsdrošībā, kas tieši attiecas uz nodarbinātā darbavietu un darba
veikšanu, kā arī ir informēti par darba vidē esošiem riska faktoriem.
Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kas
radušies Izpildītāja iesaistīto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.
Izpildītājam jānodrošina, ka jebkurš bojājums, kas radīts ceļam, ielai, ietvei, celiņam, ūdens
maģistrālei, kanalizācijai, drenāžai, elektrolīnijām, telekomunikāciju tīklam, cauruļvadiem vai
kādām citām inženierkomunikācijām, iekārtām vai iepriekš veiktiem apdares darbiem
Būvdarbu veikšanas laikā vai garantijas termiņa laikā, vienalga vai minētie bojājumi tika
nodarīti aiz nejaušības vai bija nepieciešama un paredzama rīcība, tiek labots par Izpildītāja
paša līdzekļiem, izpildot Pasūtītāja un jebkuru citu personu vai institūciju, kas kompetenta
apkalpot minētās komunikācijas vai veikt apdares darbus, prasības.
Izpildītājam jānodrošina, ka jebkurš bojājums, kas radīts trešo personu īpašumā vai valdījumā
esošajiem nekustamajiem īpašumiem, tai skaitā ēkām, būvēm, sējumiem, stādījumiem vai
kādām citām vērtībām darbu veikšanas laikā vai garantijas termiņa laikā, vienalga vai minētie
bojājumi tika nodarīti aiz nejaušības vai bija nepieciešama un paredzama rīcība, tiek labots par
Izpildītāja paša līdzekļiem, ievērojot minēto personu prasības. Ja nodarījumu nevar izlabot,
vai arī trešā persona to apņemas izdarīt pati, Izpildītājs sedz nodarītos zaudējumus.
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6.9.
6.10.

6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

8.1.

8.2.
8.3.

Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās izpildītas nepienācīgi, vainīgā Puse ir materiāli
atbildīga saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Par Darbu izpildes termiņu pārkāpšanu atbilstoši Līguma 3.1.p., ja Puses nevienojas par citu
Darbu izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens
procents) apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procenti) no Līguma summas. Līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Līguma summas.
Ja Pasūtītājs laikā nenorēķinās ar Izpildītāju par kvalitatīvi un termiņā izpildītiem Darbiem,
Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no laikus
nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
nesamaksātās summas.
Izpildītājs uzņemas atbildību par atbilstoši Līguma noteikumiem veicamo Darbu kvalitāti un
termiņiem.
Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja
vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu
izpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.
Pasūtītājam ir tiesības samazināt maksājamo naudas summu, kas Tāmēs paredzēta par
izpildītajiem Darbiem tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa vai radītie zaudējumi
no jebkuras summas, jebkurā brīdī, rakstiski par to informējot Izpildītāju un norādot objektīvus
iemeslus.
Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā uzņemto saistību
izpildes.
Visus strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo
pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
7. LĪGUMA LAUŠANA
Līgums var tikt lauzts Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam par saistību neizpildīšanu, lauzt Līgumu:
7.2.1.
ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis
kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai
nespēj veikt Darbu Līgumā noteiktajos termiņos, vai veic Darbus neapmierinošā
kvalitātē – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā no attiecīga paziņojuma
saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;
7.2.2.
ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.
Līguma 7.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu
atlīdzību vai līgumsodu.
Izpildītājs šādas Līguma laušanas gadījumā 5 (piecu) dienu laikā no 7.2. punktā minētā
paziņojuma saņemšanas dienas maksā līgumsodu saskaņā ar Līguma 6.6.punkta noteikumiem.
Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par
faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie
ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.
Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc
Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra Objektu un nodrošina, lai Izpildītāja personāls
atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.
8. APDROŠINĀŠANA
Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus:
8.1.1.
Izpildītāja (būvuzņēmēja) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un
būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā
un apmērā. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža
iesniedz Pasūtītājam šajā apakšpunktā minētās apdrošināšanas polisi;
8.1.2.
Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav
mazāka par 5% (pieciem procentiem) no Līguma summas, kā apdrošināšanas
atlīdzības saņēmēju norādot Pasūtītāju.
Līguma 8.1.1.apakšpunktā noteikto garantiju Izpildītājs uztur spēkā visā Darbu veikšanas
laikā.
Līguma 8.1.2.apakšpunktā noteikto garantiju Izpildītājs uztur spēkā visu garantijas termiņu,
tas ir 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši no Darbu nodošanas - pabeigšanas akta abpusējas
parakstīšanas dienas.
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9. NEPĀRVARAMĀ VARA
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas
un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja
rakstura apstākļiem ir pieskaitāmas stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara
darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
9.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo
otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc tās uzskata ir iespējama un paredzama
Līgumā paredzēto saistību izpilde un pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir
jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta institūcija, un kas satur minēto ārkārtējo apstākļu
darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā
Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas
izpildes pamatu.
9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās
saistības ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes
alternatīviem variantiem, kas ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus
Līgumā vai arī izbeidz Līgumu.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
10.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus,
Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti
rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.
10.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad
Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda
no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.
10.4. Jautājumi, kuri nav izlemti šajā Līgumā, tiek izlemti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.5. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
10.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atbildīgā persona, paraksta tiesības, vai
adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski par to paziņo otrai
Pusei.
10.7. Visi paziņojumi, uzaicinājumi, kas nosūtīti ar ierakstītām vēstulēm uz Līgumā norādītajām
Pušu adresēm, uzskatāmi par saņemtiem 7 (septītajā) dienā pēc sūtījuma nodošanas pasta
nodaļā.
10.8. Līgums sagatavots latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 6 (sešām) lapām un 4
(četriem) pielikumiem uz 6 (sešām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens
eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.
10.9. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina, to parakstot.
10.10. Līguma pielikumi:
10.10.1. Pielikums Nr.1 – „Tehniskā specifikācija” uz 2 (divām) lapām;
10.10.2. Pielikums Nr.2 – „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas;
10.10.3. Pielikums Nr.3 – „Tāme” uz 2 (divām) lapām;
10.10.4. Pielikums Nr.4 – „Garantijas noteikumi” uz 1 (vienas) lapas.
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS
SIA JK Namu pārvalde
Andreja Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201
Vienotais reģ. Nr.45403000484
Konts LV17UNLA0050005874865
AS SEB banka
E-pasts: info@jknp.lv

IZPILDĪTĀJS
SIA „JuN”
Mežrūpnieku iela 6A, Jēkabpils, LV-5201
Vienotais reģ. Nr. 45403020599
Konts LV76HABA0551019015014
AS Swedbank
E-pasts: info@jun.lv

Valdes loceklis _______________________
(A.Vasilis)
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