LĪGUMS
Par ekspertīzes veikšanu tehniskajam projektam
Pasūtītāja Nr. ____/2016
Izpildītāja Nr. (nepublicējams teksts)
Sējas novadā,

2016.gada 11.februārī

Sējas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000032857, juridiskā adrese: „Jēņi”, p/n Murjāņi,
Sējas novads, LV-2142, kuru pamatojoties uz 2009. gada 18. augustā apstiprināto Sējas
novada domes nolikumu pārstāv Sējas novada domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš, turpmāk
saukts - Pasūtītājs, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lūsis V”, reģistrācijas Nr. 40103502004, juridiskā
adrese: Ernestīnes iela 24 – 4, Rīga, LV-1046, tās valdes priekšsēdētāja Māra Vidauska
personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz
Pasūtītāja veiktā iepirkuma Id. Nr. SND2015/11/MI rezultātiem un Izpildītāja iesniegto
piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs uzņemas veikt tehniskā projekta “Kultūras nama “Loja”
rekonstrukcija ekspertīzi saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.1 „Tehniskā specifikācija”.
1.2. Izpildītājs veic darbus ar saviem spēkiem un līdzekļiem atbilstoši 19.08.2014. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām, ievērojot Latvijas
būvnormatīvus un citus spēkā esošos normatīvos aktus.
1.3. Pēc darbu pabeigšanas tos pieņem un novērtē saskaņā ar Līguma noteikumiem un
citiem darba izpildes dokumentiem, sastādot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
2.1. Nodrošināt Izpildītāju ar darba veikšanai nepieciešamo informāciju un tehnisko
dokumentāciju.
2.2. Pasūtītājam pēc Izpildītāja darbu pabeigšanas ir jāpieņem tie, parakstot Darbu
nodošanas – pieņemšanas aktu.
2.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja padarīto darbu apmaksu saskaņā ar šī Līguma
noteikumiem.
3. Izpildītāja pienākumi
3.1. Izpildītājs apņemas veikt Līgumā noteiktos darbus, ievērojot spēkā esošo normatīvo
aktu prasības.
3.2. Izpildītājs ir atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi saskaņā ar Līguma
nosacījumiem.
3.3. Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas šāda pakalpojuma
sniegšanai.
3.4. Izpildītājs ekspertīzes atzinuma sagatavošanas laikā radušos jautājumos
nepieciešamības gadījumā risina kopā ar būvprojekta izstrādātājiem.
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3.5. Darbu izpildes procesā Izpildītājs noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar
spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, ņemot vēra Pasūtītāja izteiktās piezīmes
un iebildumus.
3.6. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod veiktos darbus, sastādot par to attiecīgu Darbu
nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
3.7. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja likumīgās intereses Līguma priekšmetā minēto
darbu gaitā, ka arī darījumos ar trešajām personām un jāievēro konfidencialitāte par
saņemto informāciju un dokumentāciju.
3.8. Izpildītājs apņemas jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par darbu
gaitu.
4. Līguma summa un norēķinu kārtība
4.1. Līguma summa par Līgumā noteikto darbu izpildi ir EUR 9200.00 (deviņi tūkstoši divi
simti euro un 0 centi), pieskaitot 21% pievienotās vērtības nodokli EUR 1932.00 (viens
tūkstotis deviņi simti trīsdesmit divi euro un 0 centi), kopā Līguma summa, ko
Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam, ir EUR 11132.00 (vienpadsmit tūkstoši viens
simts trīsdesmit divi euro un 0 centi).
4.2. Puses vienojas par šādu maksājumu kārtību:
4.2.1. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas un avansa
rēķina saņemšanas no Izpildītāja veic avansa maksājumu 20% (divdesmit
procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.
4.2.2. atlikušo maksājumu 80% (astoņdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma
summas Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā Darbu nodošanas –
pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no
Izpildītāja.
5. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība
5.1. Līgumā noteikto darbu izpildes termiņš ir 20 (divdesmit) dienas pēc Līguma
noslēgšanas. Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam tehniskā projekta ekspertīzes atzinumu 3
(trīs) drukātos eksemplāros un 3 (trīs) digitālos datu nesējos.
5.2. Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta
saņemšanas jāiesniedz Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt
darbus.
5.3. Ja ir saņemts Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbus, puses sastāda divpusēju
aktu. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par Izpildītāja līdzekļiem aktā
noteiktajā termiņā un kārtībā.
6. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana
6.1. Puse atbild par nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar Līguma neizpildi vai
nepienācīgu izpildi, otrai pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
6.2. Ja Izpildītājs savas vainas dēļ nokavē Līguma 5.1.punktā noteikto darbu nodošanas
termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu
0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kopējās Līguma summas par katru
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nokavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās
Līguma summas.
6.3. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ nokavē Līguma 4.2.punktā noteiktos maksājumu termiņus,
tad Izpildītājs ir tiesīgs piemērot un Pasūtītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0.5%
(nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru
nokavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās
Līguma summas.
6.4. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek
atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
6.5. Ja puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā
Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
7. Citi noteikumi
7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai
izpildei, bet ne ilgāk kā trīs nedēļu laikā no tehniskā projekta saņemšanas dienas.
7.2. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā, dabas katastrofas, karš,
jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi
un citi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst ar saviem
līdzekļiem, un kas nebija atkarīgi no pušu gribas vai ietekmes, līgumsaistību izpildes
laiks tiek pagarināts par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi.
7.3. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba
dienu laikā, rakstveidā jāpaziņo otrai pusei. Puses konsultējas viena ar otru, lai vienotos
par attiecīgiem pasākumiem, kas veicami šādos apstākļos.
7.4. Jebkādas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas tikai pēc abu pušu rakstveida vienošanās.
Abu pušu parakstīta vienošanās par Līguma izmaiņām ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
7.5. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem vienu
eksemplāru glabā Pasūtītājs, bet otru – Izpildītājs. Abiem eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks. Puses apliecina, ka personām, kas paraksta Līgumu ir visas likumiskās
un nepieciešamās tiesības, pilnvaras un atļaujas slēgt un parakstīt Līgumu.
8. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
Sējas novada dome

Izpildītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lūsis V”

„Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142
Reģ.Nr. 90000032857
PVN Reģ.nr. LV90000032857
Banka: SEB Banka
konts: LV89UNLA0027800130818
kods: UNLALV2X

Ernestīnes iela 24 – 4, Rīga, LV-1046
Reģ. Nr. 40103502004
PVN reģ, Nr. LV40103502004
(nepublicējams teksts)
konts: (nepublicējams teksts)
kods: (nepublicējams teksts)

____________________________________
Domes priekšsēdētājs G.Liepiņš

____________________________________
Valdes priekšsēdētājs M.Vidauskis
3

