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10.pielikums
Atkl ta konkursa
„Liep jas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludz , Ludzas novad ”
identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF
nolikumam

L GUMA PROJEKTS
Ludz

2015. gada _____________

Ludzas novada pašvald ba, reģ. Nr. 90000017453, juridisk adrese: Raiņa iel 16, Ludz ,
LV–5701, turpm k saukts – PAS T T JS, ___________________________________ person , kas
r kojas saskaņ ar _______________________________________, no vienas puses un
_________________________________
turpm k
saukts
–
IZPILD T JS
_________________ person , kurš darbojas uz _____________________________ pamata, no otras
puses,
abi kop vai katrs atsevišķi, turpm k saukti L DZ JI,
pamatojoties uz Ludzas novada pašvald bas atkl ta konkursa „Liep jas ielas un Blaumaņa ielas
posmu rekonstrukcija Ludz , Ludzas novad ” (identifik cijas Nr. LNP 2015/17/ERAF) (iepirkumu
komisijas 2015. gada _____________ protokols Nr._______________) rezult tiem Eiropas
Reģion l s att st bas fonda l dzfinansēt projekta „Transporta infrastrukt ras sak rtošana
uzņēmējdarb bas veicin šanai un t risma att st bai Ludzas pilsēt ” (projekta iesnieguma reģistr cijas
Nr. 2DP/2.3.2.2.3/13/IPIA/VRAA/002) Darb bas programmas 2007.-2013. gadam „Uzņēmējdarb ba
un inov cijas” 2.3. priorit tes „Uzņēmējdarb bas veicin šana” 2.3.2. pas kuma „Uzņēmējdarb bas
infrastrukt ra un apr kojuma uzlabojumi” 2.3.2.2. aktivit tes „Atbalsts ieguld jumiem mikro, maziem
un vidējiem komersantiem” 2.3.2.2.3. apakšaktivit tes „Atbalsts ieguld jumiem infrastrukt r
uzņēmējdarb bas att st bai” ietvaros, noslēdza š du l gumu, turpm k – L gums:
1. L gum lietotie termini
1.1.

B ves vieta (Objekts) – Darba tieš s izpildes vieta.

1.2.

Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpild ta saskaņ ar šo L gumu, Tehnisko projektu un
darbu apjomiem.

1.3.

Garantijas termiņš – laika posms, kas s kas no Darbu pabeigšanas akta parakst šanas un kur
konstatētos defektus Izpild t jam ir pien kums novērst par saviem l dzekļiem un ar saviem
materi liem Pas t t ja noteiktaj termiņ .

1.4.

Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz l gumu ar Izpild t ju par noteiktas
Darba daļas veikšanu.

1.5.

Projekta vad t js – Pas t t ja nor kota persona, kura Pas t t ja uzdevum vada L guma izpildi.

1.6.

B vuzraugs – persona, kura Pas t t ja v rd veic b vdarbu veikšanas procesa profesion lo un
neatkar go uzraudz bu, lai p rliecin tos par kvalitat vu un drošu b ves b vniec bu.

1.7.

B vdarbu vad t js – atbilstoši savam konkursa pied v jumam Izpild t ja nor kota persona, kura
Izpild t ja v rd vada Darba izpildi. B vdarbu vad t ja nomaiņa rakstiski j saskaņo ar
Pas t t ju.

1.8.

Autoruzraugs – tehnisk projekta izstr d t ja nor kota persona, kas veic b vdarbu kontroli no
darbu s kuma l dz Objekta pieņemšanai ekspluat cij , lai nodrošin tu b ves realiz ciju
atbilstoši tehniskajam projektam.
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2. L guma priekšmets
2.1.

Pas t t js pas ta un Izpild t js apņemas veikt __________ ielas posma rekonstrukciju
Ludz , Ludzas novad , (turpm k – Objekts) ERAF projekt „Transporta infrastruktūras
sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” ietvaros
(turpm k – Darbs), L gum noteiktaj laik .

2.2.

Pas t t js uzdod un apņemas apmaks t, un Izpild t js apņemas veikt Darbu izpildi Objekt
saskaņ ar spēk esošajiem b vniec bas normat vajiem aktiem, Pas t t ja apstiprin to T mi
(L guma ___. pielikums), atkl ta konkursa (turpm k – atkl ts konkurss) nolikumu, Izpild t ja
pied v jumu piedaloties Konkurs , Darbu izpildes kalend ro un finanšu pl smas grafiku
(L guma __. pielikums un __. pielikums) un tehnisko projektu, k ar nodrošin t Objekta
pieņemšanu ekspluat cij atbilstoši spēk esošajiem normat vajiem aktiem.

2.3.

Pas t t js un B vuzņēmējs, parakstot L gumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar L guma 2.2.
apakšpunkt minētajiem dokumentiem un tiem nav nek du iebildumu pret šiem dokumentiem.
3. L guma summa

3.1.

Par Darba izpildi Pas t t js samaks Izpild t jam L guma cenu t d apjom un termiņos k tas
noteikts šaj L gum .

3.2.

L guma summa ir _____ EUR, kas sast v no L guma cenas ____ EUR, Pas t t ja finanšu
rezerves neparedzētiem darbiem un izdevumiem (3%) _____ EUR un pievienot s vērt bas
nodokļa ________ EUR.

3.3.

L guma summa ir pamatsumma, kas ir izveidojusies, aprēķinot b vdarbu izmaksas saskaņ ar
Atkl ta konkursa Tehniskaj m specifik cij m. Pamatsumm ir iekļauts viss noteiktais darbu un
izdevumu komplekss, kas uz atkl ta konkursa izsludin šanas br di ir zin ms Darba
paveikšanai.

3.4.

Pas t t ja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem un izdevumiem ir summa, kas sast da 3
(tr s) % no L guma cenas. Par neparedzētajiem darbiem un izdevumiem tiks uzskat ti t di
izdevumi, kuri s kotnēji netika iekļauti Tehniskaj projekt , bet kuri daž du objekt vu apst kļu
dēļ kļuvuši nepieciešami š L guma izpildei. Rezerve var tikt izmantota, ja:
- tiek atkl tas t das apakšzemes komunik cijas, kas nav atz mētas topogr fiskajos pl nos,
nepieciešama to aizsardz ba, demont ža vai p rslēgšana;
- tiek atkl ti seni apbed jumi, mun cija vai kult rvēsturiskas vērt bas;
- tiek atkl ta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt
nepieciešamo nestspēju un nepieciešama t s papildus pastiprin šana;
- b vdarbu apjomi netika pareizi aprēķin ti tehniskaj projekt , un nav iespējams
p rvirz t ieekonomētus l dzekļus tehniskaj projekt paredzētajiem darbu veidiem
b vdarbu apjomu palielin šanas gad jum saskaņ ar L guma 18.3. punktu.
Gad jum , ja Izpild t js atkl j, ka ir radusies nepieciešam ba veikt darbus, kas netika paredzēti,
tad viņš nekavējoties informē par to Pas t t ju. Par atkl to nepieciešam bu tiks sast d ts akts par
neparedzēto apst kļu atkl šanu, kuru paraksta abi L dzēji un Objekta B vuzraugs, k ar
apliecina Projekta vad t js, un pieaicin ti eksperti (ja tie tika piesaist ti). Neparedzētie darbi, kas
tika veikti, nesaskaņojot tos ar Pas t t ju, netiks apmaks ti š L guma ietvaros.

3.5. Pirms neparedzēto izdevumu saskaņošanas ar Pas t t ju, darbiem j b t saskaņotiem ar
Autoruzraugu un B vuzraugu, noformējot attiec gos tehniskos dokumentus (apsekošanas akts,
papildus b vdarbu aprēķins u.tml.).
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3.6. Cenas neparedzētajiem darbiem tiks noteiktas sekojoši:
3.6.1. Atbilstoši nol gtaj m vien bas cen m par faktiski padar to Darba apjomu.
3.6.2. Darba daļ m, par kur m samaksa L gum noteikta k gabalsumma, atbilstoši nol gtajai
gabalsummai neatkar gi no faktisk darba apjoma.
3.6.3. S kotnēji L gum neparedzētiem darbiem cenu nosaka Pas t t js, vadoties no l dz ga
rakstura darbu cen m L gum , bet, ja l dz ga rakstura darbu cenas L gum nav, vadoties
no Izpild t ja iesniegtas cenas kalkul cijas un l dz ga rakstura darbu cen m citos
Pas t t ja l gumos.
3.7. L guma cena par visu Darba apjomu netiks main ta vai indeksēta, pamatojoties uz Izpild t ja
izmaksu pieaugumu.
3.8. Pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 142.pantu, nodokli par b vniec bas
pakalpojumiem valsts budžet maks b vniec bas pakalpojuma saņēmējs, un L dzēji vienojas par
revers PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžet iemaks Pas t t js.
3.9. Gad jum , ja L guma darb bas laik tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normat vajos
aktos par nodokļu likmēm, tad nodokļu apmērs tiek p rrēķin ts un k rtējie rēķini tiek sast d ti,
ievērojot Latvijas Republik attiec gaj br d spēk esošos normat vos aktus.
4. Maks jumu k rt ba un dokumenti
4.1. Samaksa Izpild t jam par L gum paredzēto Darbu izpildi tiek ieskait ta Izpild t ja nor d taj
bankas kont š d apmēr un termiņos:
4.1.1. priekšapmaksa (avanss) 10 (desmit) % apmēr no L guma cenas (bez PVN) tiek
izmaks ta 30 (tr sdesmit) kalend ro dienu laik pēc Darba uzs kšanas dienas,
pamatojoties uz rēķina, kuru Izpild t js piest da Pas t t jam;
4.1.2. ikmēneša maks jumi – vienu reizi mēnes 30 (tr sdesmit) kalend ro dienu laik no Akta
par izpild to darbu pieņemšanu (Forma Nr. 2) parakst šanas un rēķina saņemšanas dienas,
procentu li atskaitot avansa maks jumu.
4.1.3. gal gais norēķins – pēc b ves (Objekta) pieņemšanas ekspluat cij akta parakst šanas, bet
ne vēl k ka 30 (tr sdesmit) kalend ro dienu laik pēc rēķina saņemšanas dienas.
4.2. Ja L guma darb bas laik finansējuma sniedzējs – Valsts reģion l s att st bas aģent ra – veic
izmaiņas finansēšanas pl n , Pas t t js ir ties gs koriģēt iespējam s izmaiņas un paredzamos
maks jumus par izpild t jiem apjomiem b vdarbu izpildes gait .
4.3. Pas t t js veic ikmēneša maks jumu atbilstoši Izpild t ja piest d tajam rēķinam, kur nor d ti:
4.3.1. attiec gaj mēnes veikto b vdarbu summa;
4.3.2. atskait jumi par izmaks to avansa summu;
4.3.3. kopēj summa apmaksai pēc atskait jumiem bez pievienot s vērt bas nodokļa;
4.3.4. atsauce uz ERAF l dzfinansēto projektu „Transporta infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā”.
4.3.5. L guma numurs;
4.3.6. ikmēneša Darba izpildes akta numurs un datums, saskaņ ar kuru tiek izrakst ts rēķins.
4.4. L gum noteikto maks jumu apmaksa skait s izdar ta ar br di, kad Pas t t js ir veicis
p rskait jumu Izpild t ja norēķinu kont .
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4.5. Izpild t js 5 (piecu) darba dienu laik pēc kalend r mēneša beig m iesniedz Pas t t jam aktu
par iepriekšēj period izpild to Darba daļu (Forma Nr. 2) četros eksempl ros, kuru ir p rbaud jis
un ar savu parakstu ir saskaņojis Vadošais b vuzraugs. 3 (tr s) darba dienu laik Pas t t js
saskaņo un apstiprina Formu Nr. 2. Ja iesniegt Forma Nr. 2 neatbilst š L guma pras b m un/vai
izpild to darbu apjomam, B vuzraugs un Pas t t js ir ties gi neparakst t ikmēneša Formu Nr. 2,
bet 3 (tr s) darba dienu laik B vuzraugam un Pas t t jam j motivē savi iebildumi. Izpild t js 3
(tr s) darba dienu laik veic labojumus un iesniedz precizētu Formu Nr. 2 ar rēķinu.
4.6. L gumsodu un zaudējumus Izpild t js atmaks Pas t t jam vai Pas t t js atskaita no Izpild t jam
paredzēt maks juma, ja starp L dzējiem par to nav str da.
4.7. Ja iepriekšējos aktos par izpild to Darba daļu tiek atkl tas neprecizit tes, t s j labo n kamaj
akt par izpild to Darba daļu.
5. Darba izpildes termini
5.1.

Izpild t jam j uzs k Darba veikšana b ves viet ne vēl k k 5 darba dienu laik p c L guma
nosl gšanas datuma. Pirms Darba uzs kšanas L dzēji paraksta B ves vietas nodošanas –
pieņemšanas aktu.

5.2.

Izpild t jam j pabeidz Darbs b ves viet
uzs kšanas br ža.

5.3.

Objektam j b t nodotam ekspluat cij l dz 2015. gada 15. j lijam saskaņ ar 2014. gada 19.
augusta Ministru Kabineta noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un 2014. gada 14.
oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” pras b m.

5.4.

7 (septiņu) darba dienu laik pēc Darbu uzs kšanas Izpild t js pie Objekta nodrošina 1
(vienu) inform cijas stenda uzst d šanu atbilstoši „Vizuālās identitātes vadlīnijas publicitātes
pasākumu īstenošanai ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un struktūrfondu
finansējuma saņēmējiem” vadl nij m. Nododot Objektu ekspluat cij , Izpild t js nodrošina 1
(vienu) informat vo pl ksni atbilstoši šaj punkt augst kminētaj m vadl nij m. Informat v
stenda un informat v s pl ksnes teksts ir saskaņojams ar Projekta vad t ju.

5.5.

Pēc b vdarbu pabeigšanas tiek sagatavots B vdarbu pabeigšanas akts. Izpild t js nodod un
Pas t t js pieņem atjaunoto b ves vietu. Ar B vdarbu pabeigšanas akta parakst šanas br di
beidzas Izpild t ja atbild ba par b ves vietas uzturēšanu un satiksmes organiz ciju. B vdarbu
pabeigšanas aktu paraksta Izpild t js, B vuzraugs un Ludzas novada pašvald bas
izpilddirektors.

5.6.

Darba kvalit tes un b vmateri lu garantijas termiņš ir 3 (tr s) gadi, un tas s kas no B vdarbu
pabeigšanas akta parakst šanas datuma. Šaj termiņ konstatētos defektus Izpild t js novērš par
saviem l dzekļiem Pas t t ja noteikt laik . Ja Izpild t js nenovērš Defektus Pas t t ja
noteiktaj laik vai atsak s tos novērst, Pas t t js var nol gt citu personu Defektu novēršanai,
un Izpild t jam j sedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu
Pas t t jam j informē Izpild t js 5 (piecas) dienas iepriekš.

5.7.

B vdarbu izpildes gait , pēc nepieciešam bas saskaņojot ar Izpild t ju, Pas t t js ir ties gs
groz t b vdarbu grafiku un naudas pl smas grafiku.

75 (septiņdesmit piecu) dienu laik

Darba

6. Darba veikšanas projekts un Darba vad bas apspriedes
6.1.

Pirms Darbu uzs kšanas Izpild t js sagatavo Darba veikšanas projektu atbilstoši savam
konkursa pied v jumam. Darba programmu veido dokumenti, kas nor d ti Tehnisk projekta
specifik cij s.
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6.2.

Darba veikšanas projekts, t groz jumi un visu materi lu pielietojums Izpild t jam j saskaņo ar
B vuzraugu un Pas t t ju. Bez apstiprin ta Darba veikšanas projekta un pielietojamo materi lu
saskaņojuma Darbu veikt nedr kst.

6.3.

Izpild t js r ko Darba vad bas apspriedes (telpas un apr kojumu nodrošina Pas t t js), kur s
piedal s Projekta vad t js, B vuzraugs, k ar citas ieinteresēt s vai atbild g s personas, ja tas ir
nepieciešams.

6.4.

Darba vad bas apspriedes sasaucamas pēc vajadz bas, bet ne ret k k vienu reizi 2 (div s)
ned ļ s Darba izpildes laik . Pirmo Darba vad bas apspriedi Izpild t js sasauc ne vēl k k 3
(tr s) darba dienas pirms Darba uzs kšanas.

6.5.

Darba vad bas apspriedēs j izskata Darba veikšanas projekts un groz jumi taj , paveiktie un
atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifik cijas (tehnoloģijas, konstrukcijas,
materi li), izmaksas un citi jaut jumi, kas ir saist ti ar Objekta rekonstrukciju.

6.6.

Izpild t js protokolē Darba vad bas apspriedes, Projekta vad t js apstiprina protokolu, un
Izpild t js 7 (septiņu) dienu laik izsniedz protokola oriģin lus Projekta vad t jam un
B vuzraugam, un pēc nepieciešam bas – protokola kopijas citiem apspriedes dal bniekiem.
7. Izpild t ja pien kumi un ties bas

7.1.

Izpild t js iesniedz Pas t t jam dokumentus, kas ir nepieciešami b vatļaujas saņemšanai.

7.2.

Izpild t jam j pieprasa visas nepieciešam s rakšanas darbu atļaujas un rakšanas darbi j saskaņo
ar attiec go inženierkomunik ciju turēt jiem.

7.3.

Izpild t js apņemas darbus veikt atbilstoši projekta dokument cijai un ievērojot Pas t t ja
nor d jumus, spēk esošos b vnormat vus, b vniec bas un citu ties bu aktu pras bas. B vdarbi
tiek izpild ti prec zi un profesion l l men .

7.4.

Izpild t js veic b vdarbus saviem spēkiem, k ar uz savu risku var uzticēt darbus trešajai
personai k Izpild t jam atbilstoši Izpild t ja iesniegtajam pied v jumam, kas ir š L guma
sast vdaļa. Ja Izpild t js vēlas izvēlēties citus apakšuzņēmējus, apakšuzņēmēju nomaiņai
j ievēro š L guma 10. sadaļas pras bas.

7.5.

Visiem materi liem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, ir j atbilst normat vajos aktos noteiktaj m
pras b m. Darba izpildes gait atg tie materi li (bruģakmeņi, aku detaļas, ceļa z mes u.c.) ir
Pas t t ja pašums un pēc Pas t t ja pirm piepras juma nog d jami uz Pas t t ja nor d to
vietu bez grunts vai citu materi lu piemais jumiem ne t l k k 10 km no Objekta.

7.6.

Pēc Pas t t ja piepras juma, Izpild t jam ir j uzr da darbos izmantojamo b vizstr d jumu
sertifik ti un citi to kvalit ti apliecinošie dokumenti.

7.7.

Izpild t js veic visu nepieciešamo b vizstr d jumu pieg di un komplektēšanu, k ar nodrošina
pareizu un kvalitat vu b vizstr d jumu glab šanu un izmantošanu b vniec bas proces .

7.8.

Ieg d tie materi li tiek glab ti Izpild t ja noliktav s, par ko Izpild t js uzņemas materi lo
atbild bu.

7.9.

Izpild t jam j nodrošina, lai darbus pild tu konkursa pied v jum nor d tais Atbild gais
b vdarbu vad t js. B vdarbu vad t ja nomaiņa ir j saskaņo ar Pas t t ju, Izpild t jam
nodrošinot l dzvērt gas kvalifik cijas person lu, ievērojot š L guma 10. sadaļas pras bas.

7.10.

Pirms darbu uzs kšanas Izpild t jam j pieņem no Pas t t ja B ves vieta, par ko Pas t t js
sast da B ves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpild t jam j nodrošina b vlaukuma
norobežošana, br din juma z mju izlikšana un darba droš bas nodrošin šana b vdarbu laik un
citu normat vajos aktos noteikto pras bu ievērošana (t.sk., transporta kust bas ierobežošana
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u.c.). Izpild t jam j nodrošina Objekta piebraucamo ceļu uzturēšana (piebraucamo un
apbraucamo ielu un ceļu uz atbērtni tehnisk st vokļa uzturēšanu b vniec bas laik , t.sk. veicot
laist šanu, slauc šanu, greiderēšanu pēc Pas t t ja piepras juma) l dz B vdarbu izpildes
pabeigšanas akta parakst šanai.
7.11.

Izpild t jam j nodrošina pieslēgšan s nepieciešam m inženierkomunik cij m par saviem
l dzekļiem.

7.12.

Izpild t jam j veic darbi taup gi un racion li, izmantojot b vizstr d jumus un b vniec bai
atvēlētos resursus. Izpild t js ir atbild gs par visu nepieciešamo b vdarbu sagatavošanas darbu
veikšanu.

7.13.

Izpild t jam j veic visi nepieciešamie pas kumi, lai novērstu kaitējumu vai jebk du draudošu
kaitējumu, k ds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezult t . Izpild t jam
nepieciešams mazin t b vniec bas darbu ietekmi uz ēk m Objekt , k ar satiksmes
dal bniekiem. Veicot darbus, trokšņu, putekļu, net rumu utt. izplat ba ir pēc iespējas
j samazina, izmantojot piemērotas ier ces, aizsargvairogus, nosegmateri lus, veicot laist šanu,
k ar satiksmes ierobežošanu.

7.14. Pēc Pas t t ja mutiska piepras juma Izpild t jam ir pien kums sniegt atskaiti par darbu gaitu
vai inform ciju par jaut jumiem saist tiem ar b vdarbiem. Rakstiska atskaite tiek iesniegta
Pas t t jam 3 (tr s) darba dienu laik , ja Pas t t js nav noteicis ilg ku atskaites vai
inform cijas iesniegšanas termiņu.
7.15.

Izpild t js iesniedz inform ciju Vadošajam b vuzraugam, kas ir nepieciešama ikmēneša
B vuzraudz bas ziņojuma sast d šanai.

7.16.

Izpild t jam j nodrošina k rt ba un t r ba b vniec bas darba teritorij vis b vdarbu izpildes
laik . Izpild t jam past v gi j atbr vo B ves vieta no atkritumiem. Izpild t ja r c b nodotie
darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbu, ir j nodod atpakaļ ne slikt k st vokl ,
k ds bija pirms Darba uzs kšanas. Apst d jumi j sarg no boj jumiem.

7.17.

Izpild t js L guma izpildes laik ir atbild gs par nodar tajiem boj jumiem Pas t t ja pašumiem
un inženierkomunik ciju t kliem.

7.18.

Izpild t jam ir j nodrošina operat v transporta p rvietošan s Objekta teritorij , ka ar
iedz vot ju piekļ šanu dz ves vietai, kas atrodas blakus Objekta teritorijai.

7.19.

Izpild t js nodrošina Projekta vad t jam, B vuzraugam un Autoruzraugam br vu pieeju
Objektam un cit m viet m, kur notiek b vdarbi. B vuzraugam ir ties bas izmantot Izpild t ja
instrumentus, p rbaudes ier ces, kas pieejamas Objekt , k ar saņemt nepieciešamo pal dz bu
savu pien kumu pild šanai.

7.20.

Izstr d jot Darba veikšanas projektu, Izpild t jam j saskaņo satiksmes organiz cijas shēma ar
Pas t t ju.

7.21.

Izpild t js 3 (tr s) darba dienu laik paziņo Pas t t jam par objekt viem apst kļiem, kas
radušies neatkar gi no Izpild t ja un kavē darbu pabeigšanu noteiktaj termiņ , un saskaņo ar
Pas t t ju t l ko r c bu.

7.22.

Gad jum , ja Izpild t js konstatē kļ das vai neprecizit tes tehniskaj projekt vai cit ar
darbiem saist taj dokument cij , vai ja Izpild t js atkl j neparedzētus apst kļus, kas var kavēt
izpild t ar šo L gumu uzņemt s saist bas vai ietekmēt b ves droš bu vai kvalit ti, Izpild t jam ir
pien kums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pas t t jam. Izpild t js turpina pild t L gumu
t d mēr , cik tas neietekmē b ves vai person la droš bu, ja vien Pas t t js nav rakstiski
piepras jis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, t tiek ats kta pēc tam,

Atklāta konkursa „Liepājas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā” nolikums
ID Nr. LNP 2015/17/ERAF

7

kad L dzēji ir vienojušies par groz jumiem izpild mo darbu apjomos un b tiskajos noteikumos
vai kad Pas t t js ir devis r kojumu turpin t darbus saskaņ ar L gum noteiktajiem darbu
apjomiem.
7.23. Ja Pas t t jam un/vai B vuzraugam ir raduš s pamatotas šaubas par ieb vēto materi lu, iek rtu
un/vai izpild to Darbu atbilst bu L guma noteikumiem, tad Pas t t js ir ties gs piepras t
Izpild t jam izpild to Darbu, ieb vēto materi lu un/vai iek rtu atsegšanu. Gad jum , ja pēc
š das atsegšanas atkl jas L guma noteikumu p rk pumi no Izpild t ja puses, tad Izpild t js
sedz visas š das atsegšanas un konstatēto defektu un/vai tr kumu novēršanas izmaksas un
novērš konstatētos L guma p rk pumus. Gad jum , ja pēc š das atsegšanas neatkl jas L guma
noteikumu p rk pumi no Izpild t ja puses, tad Pas t t js sedz visas š das atsegšanas
novēršanas izmaksas.
7.24.

Izpild t jam ir pien kums izstr d t, saskaņot un apstiprin t visu nepieciešamo
izpilddokument ciju atbilstoši Latvijas Republik spēk esošo rējo normat vo aktu pras b m,
un nodot to Pas t t jam. Izpilddokument ciju, materi lu un iek rtu atbilst bu apliecinošos
dokumentus un citus saist tos dokumentus (segto darbu pieņemšanas akti, noz m go
konstrukciju pieņemšanas akti, sertifik ti, tehnisk s pases, ražot ju garantijas, izgatavoto
b vkonstrukciju p rbaudes protokoli, p rskati u.c.) Izpild t js izsniedz Pas t t jam vienlaikus
ar Formu Nr. 2 par jau izpild to Darbu apjomu.

7.25.

Izpild t jam L gum noteikto Darbu izpildei ir ties bas piesaist t apakšuzņēmējus tikai
gad jum , ja tie ir minēti Atkl ta konkursa ietvaros iesniegtaj pied v jum . Š d gad jum
Izpild t js L guma izpildes gait un L gum noteikt garantijas laik piln mēr atbild par savu
piesaist to apakšuzņēmēju veikto darbu, k ar par viņu pieļaut m kļ d m. Izpild t js ir
atbild gs pret Pas t t ju un trešaj m person m par visiem zaudējumiem, kuri radušies
Izpild t ja piesaist to apakšuzņēmēju saist bu izpildes un/vai neizpildes ietvaros.

7.27.

Izpild t jam ir ties bas saņemt samaksu par Darbu izpildi L gum noteiktaj k rt b un apjom .

7.28.

Izpild t jam ir ties bas saņemt no Pas t t ja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, ja tie ir
Pas t t ja r c b .
8. Pas t t ja pien kumi un ties bas

8.1.

Pas t t jam ir j iesniedz dokumenti Ludzas novada B vvalde b vatļaujas saņemšanai. Pēc
b vatļaujas saņemšanas Pas t t js iedod b vatļaujas kopiju Izpild t jam.

8.2.

Pas t t js par saviem l dzekļiem nol gst B vuzraugu, kurš kontrolē b vdarbu izpildi un
pielietojamo b vizstr d jumu kvalit ti.

8.3.

Pas t t js par saviem l dzekļiem nodrošina tehnisk projekta autoruzraudz bu.

8.4.

Pas t t js apņemas pēc b vdarbu pabeigšanas pieņemt no Izpild t ja Objektu un samaks t par
izpild tajiem b vdarbiem šaj L gum noteiktaj k rt b un apmēr .

8.5.

Pas t t js neatbild par Izpild t ja tehniku, materi liem u.c., kas atrodas Objekt .

8.6.

Pas t t js ir ties gs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes p rbaudes. Pas t t ja veikt
L guma izpildes kontrole vai Izpild t ja izpild to darbu p rbaude nevar b t par pamatu L gum
vai ar likumu noteikt s Izpild t ja atbild bas par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazin šanai.

8.7.

Pas t t jam ir ties bas apturēt darbus, ja Izpild t js vai t person ls neievēro attiec g Objekta
iekšēj s k rt bas noteikumus, uz darbiem attiecin mos normat vos aktus vai šo L gumu un
Izpild t js nav novērsis tr kumus 14 kalend ro dienu termiņ . Darbus Izpild t js ir ties gs

Atklāta konkursa „Liepājas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā” nolikums
ID Nr. LNP 2015/17/ERAF

8

ats kt, saskaņojot ar Pas t t ju, pēc konstatēt p rk puma novēršanas. Izpild t jam nav ties bu
uz L gum noteikt B vdarbu izpildes termiņa pagarin jumu sakar ar š du darbu apturēšanu.
8.8.

Gad jum , ja pēc Darbu pieņemšanas, Pas t t js parakst taj Form Nr. 2 atkl j darbu, kurš
Objekt nav izpild ts un/vai Form Nr. 2 iekļauts Darbs, kas satur defektus un/vai tr kumus
un/vai ir neatbilstošs Projekta dokument cijai, tad Pas t t jam, rakstiski br dinot Izpild t ju, ir
ties bas l dz saist bu izpildei atbilstoši L guma noteikumiem, no n koš maks juma, kas
maks jams Izpild t jam, ieturēt summu, kas atbilst Izpild t ja neveikto un/vai nepabeigto
un/vai ar defektiem un/vai tr kumiem izpild to un/vai neatbilstoši Projekta dokument cijai
izpild to Darbu vērt bai. Formas Nr. 2 un/vai citu dokumentu parakst šana no Pas t t ja puses,
neatbr vo Izpild t ju no Darbu atbilst bas L guma noteikumiem garantēšanas un
nodrošin šanas.
9. Apdrošin šana

9.1.

Izpild t js Pas t t ja un Izpild t ja v rd pirms b vdarbu s kšanas noslēdz atbild g b vdarbu
vad t ja b vspeci lista civiltiesisk s apdrošin šanas l gumu un b vdarbu veicēja civiltiesisk s
apdrošin šanas l gumu par visu b vdarbu laiku. Apdrošin šanas l gumu slēdz atbilstoši
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un
būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” vai citiem, šos noteikumus
aizst jošajiem, l guma noslēgšanas dien spēk esošajiem normat vajiem aktiem.

9.2.

Apdrošin šanas polises un apliec bas Izpild t jam j nodod Pas t t jam 3 (tr s) darba dienas
pirms Darba uzs kšanas.

9.3.

Ja Izpild t js neiesniedz k du no nepieciešamaj m polisēm vai apliec b m, Pas t t js dr kst
veikt apdrošin šanu, kuru vajadzēja veikt Izpild t jam, un Izpild tajam j atmaks
apdrošin šanas prēmijas, kuras Pas t t js ir samaks jis Izpild t ja viet , vai, ja nek di
maks jumi Izpild t jam nav j izdara, apdrošin šanas maks jumi tiks uzskat ti par par da
saist b m.

9.4.

Groz jumus šajos apdrošin šanas noteikumos nedr kst izdar t bez Pas t t ja piekrišanas.
10. L guma izpild iesaist t person la un apakšuzņ m ju nomaiņa

10.1.

Iepirkuma proced r izraudz tais pretendents ir ties gs bez saskaņošanas ar Pas t t ju veikt
person la un apakšuzņēmēju nomaiņu, k ar papildu person la un apakšuzņēmēju iesaist šanu
L guma izpildē, izņemot 10.2. un 10.4. punktos minētos gad jumus. Izpild t js rakstiski
informē Pas t t ju par person la un/vai apakšuzņēmēja nomaiņu 3 (tr s) darba dienu laik pēc
nomaiņas.

10.2.

Iepirkuma proced r izraudz t pretendenta person lu, kuru tas iesaist jis L guma izpildē, par
kuru sniedzis inform ciju Pas t t jam un kura kvalifik cijas atbilst bu izvirz taj m pras b m
Pas t t js ir vērtējis, k ar apakšuzņēmējus, uz kuru iespēj m iepirkuma proced r Izpild t js
balst jies, lai apliecin tu savas kvalifik cijas atbilst bu paziņojum par L gumu un Atkl ta
konkursa dokumentos noteiktaj m pras b m, pēc L guma noslēgšanas dr kst nomain t tikai ar
Pas t t ja rakstveida piekrišanu, ievērojot 10.3. punkt paredzētos nosac jumus.

10.3.

Pas t t js nepiekr t 10.2. punkt minēt person la un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja past v k ds
no š diem nosac jumiem:
10.3.1. Izpild t ja pied v tais person ls vai apakšuzņēmējs neatbilst t m paziņojum par
L gumu un iepirkuma proced ras dokumentos noteiktaj m pras b m, kas attiecas uz
pieg d t ja person lu vai apakšuzņēmējiem;
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10.3.2. tiek nomain ts apakšuzņēmējs, uz kura iespēj m iepirkuma proced r Izpild t js
balst jies, lai apliecin tu savas kvalifik cijas atbilst bu paziņojum par L gumu un
iepirkuma proced ras dokumentos noteiktaj m pras b m, un pied v tajam
apakšuzņēmējam nav vismaz t da pati kvalifik cija, uz k du iepirkuma proced r
Izpild t js atsaucies, apliecinot savu atbilst bu iepirkuma proced r noteiktaj m
pras b m;
10.3.3. pied v tais apakšuzņēmējs atbilst PIL 39.1 panta pirmaj daļ minētajiem pretendentu
izslēgšanas nosac jumiem. P rbaudot apakšuzņēmēja atbilst bu, Pas t t js piemēro ar
PIL 39.1panta noteikumus. PIL 39.1panta ceturtaj daļ minētos termiņus skaita no
dienas, kad l gums par person la vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pas t t jam.
10.4. Izpild t js dr kst veikt PIL 20. panta otraj daļ minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas
10.2. punkta noteikumi, k ar minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēl ku
iesaist šanu L guma izpildē, ja iepirkuma proced r Izpild t js par to paziņojis Pas t t jam un
saņēmis Pas t t ja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja
iesaist šanai L guma izpildē. Pas t t js piekr t apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja
iesaist šanai L guma izpildē, ja uz pied v to apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.1 panta pirmaj
daļ minētie pretendentu izslēgšanas nosac jumi, ko Pas t t js p rbauda, ievērojot L guma 10.3.
punkta 3. apakšpunkta noteikumus.
10.5. Pas t t js pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpild t ja person la vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai
jaunu apakšuzņēmēju iesaist šanu L guma izpildē iespējami s laik , bet ne v l k k piecu
darbdienu laik pēc tam, kad saņēmis visu inform ciju un dokumentus, kas nepieciešami
lēmuma pieņemšanai, saskaņ PIL 68. panta noteikumiem.
10.6. B vniec bas laik Pas t t jam ir ties bas pamatoti piepras t nomain t apakšuzņēmēju gad jum ,
ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitat vi vai neievēro spēk esošus normat vos aktus.
Izpild t ja pien kums ir nodrošin t Pas t t ja pamatotu pras bu izpildi par apakšuzņēmēja
nomaiņu.
11. Kvalit tes kontrole
11.1.

Darba kvalit tes pras bas, ko j ievēro Izpild t jam, nosaka Tehniskais projekts, Tehnisk s
specifik cijas un spēk esošie normat vie akti.

11.2.

Pas t t ja ieceltam B vuzraugam j p rbauda Izpild t ja darbs un j informē Pas t t js par
jebkuru atkl to defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai b vizstr d jumu (iek rtu,
konstrukciju, materi lu) un to kvalit tes neatbilst ba normat vajiem aktiem, Tehniskajam
projektam, apjomu sarakstam, tehnisk m specifik cij m un citiem L guma dokumentiem.
Š das p rbaudes nedr kst ietekmēt Izpild t ja pien kumu izpildi. B vuzraugs var dot
nor d jumu Izpild t jam meklēt un atkl t defektus, un p rbaud t jebkuru darbu, kur , pēc
B vuzrauga ieskatiem, varētu b t defekti.

11.3. Ja Pas t t js dod nor d jumu Izpild t jam izdar t p rbaudi, lai p rbaud tu, vai k dam no
Izpild t ja veiktajiem b vdarbam ir defekti, un š da p rbaude par da, ka defekti ir, Izpild t jam
j apmaks pati p rbaude un maks jumi par jebk diem izdar tajiem paraugiem. Ja nav atkl ti
nek di defekti, Pas t t jam j apmaks pati p rbaude un maks jumi par jebk diem izdar tajiem
paraugiem.
11.4. Katr gad jum , kad Pas t t js izdara pamatotu paziņojumu, Izpild t jam ir j izlabo
paziņojum minētais defekts t d termiņ , k ds nor d ts Pas t t ja paziņojum .
12. L guma izpildes nodrošin jums
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12.1. Izpild t ja L guma (saist bu) nodrošin jums ir 5 (pieci) % apmēr no L guma cenas (bez
PVN).
12.2.

Galvojumam ir j b t spēk l dz Objekta pieņemšanas ekspluat cij akta parakst šanas dienas.

12.3.

Pas t t jam ir ties bas pras t galvojuma summu:
12.3.1. ja Izpild t js neizpilda darbus L gum noteiktaj termiņ un apmēr ;
12.3.2. ja Izpild t js lauž L gumu pirms t termiņa notecējuma;
12.3.3. ja Izpild t js nav veicis l gumsoda maks jumu 42 (četrdesmit divu) dienu laik .
13. Objekta pieņemšana un nodošana

13.1.

Darba pabeigšanu un Objekta nodošanu – pieņemšanu veic saskaņ ar 2014. gada 19. augusta
Ministru Kabineta noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un 2014. gada 14. oktobra
Ministru Kabineta noteikumu Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” pras b m.

13.3. Darbs par piln b pabeigtu un pieņemtu uzskat ms ar br di, kad visa komisija ir parakst jusi
aktu par Objekta pieņemšanu ekspluat cij .
14. Sadarb ba
14.1.

Ar Darba veikšanu saist tajos jaut jumos Izpild t js sadarbojas ar Projekta vad t ju.

14.2.

Visa veida paziņojumi, r kojumi, apstiprin jumi, apliecin jumi, saskaņojumi un lēmumi, kas
paredzēti L gum , j izdod rakstveid latviešu valod .

14.3.

Par apst kļiem, kas var ietekmēt Darba kvalit ti, termiņus vai L guma cenu, Izpild t jam, cik
savlaic gi vien iespējams, bet ne vēl k k 3 (tr s) darba dienu laik , rakstiski j br dina
Pas t t js un j iesniedz ietekmes novērtējumu.

14.4.

Izpild t jam ir j nomaina ikviena b ves viet nodarbin t persona ar l dzvērt gas kvalifik cijas
personu, ja to pieprasa Pas t t js un pamato ar k du no š diem iemesliem:
14.4.1. atk rtotu savu pien kumu nepild šanu vai to nepien c gu izpildi;
14.4.2. Darba izpildei nepieciešamo spēju tr kumu;
14.4.3. t du darb bu atk rtotu veikšanu, kas kaitē droš bai, vesel bai vai vides aizsardz bai.

14.5. Pas t t jam j atbild uz Izpild t ja iesniegtajiem dokumentiem cik tri vien iespējams, bet ne
vēl k k 7 (septiņi) darba dienu laik pēc dokumentu saņemšanas.
15. Garantijas
15.1. Izpild t js garantē visu b vdarbu izpildi atbilstoši Latvij
pras b m.
15.2.

spēk

esošo normat vo aktu

Izpild t js garantē:
15.2.1. Garantijas laiku fiziski izpild tajiem b vdarbiem – 3 (tr s) kalend rie gadi.
15.2.2. Pielietoto b vmateri lu kvalit ti ne maz k par 3 (tr s) kalend riem gadiem.

15.3. Garantijas laiks tiek rēķin ts no Darbu pabeigšanas akta parakst šanas dienas.
15.4. Izpild t js apņemas ierasties Objekt un likvidēt defektus un/vai tr kumus veiktajos Darbos,
kuri radušies garantijas laik , 7 (septiņu) dienu laik pēc Pas t t ja elektroniska, faksimila vai
rakstiska uzaicin juma saņemšanas.
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15.5. Ja defektus un/vai tr kumu novēršanai nepieciešams ilg ks laiks nek nor d ts L guma
15.4. punkt , tad Izpild t js L guma 15.4. punkt noteiktaj termiņ uzs k defektu un/vai
tr kumu novēršanu un to piln gas novēršanas termiņu, kas objekt vi nepieciešams š da apjoma
un rakstura tr kumu, defektu un/vai tr kumu novēršanai, rakstveid saskaņo ar Pas t t ju.
15.6. Gad jum , ja Izpild t js nepilda L guma 15.4. un/vai 15.5. punkt noteikt s saist bas, Pas t t js
ir ties gs par t br ža tirgus cen m, ņemot vēr piemaksu par steidzam bu un citus apst kļus,
novērst defektus pats vai piesaist t treš s personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska
br din juma. Visas atbilstoš s defektu un/vai tr kumu novēršanas izmaksas Pas t t js pieprasa
no Izpild t ja.
16. Pušu atbild ba par l guma p rk pumiem
16.1.

Ja Pas t t js noteiktaj laik neveic maks jumus par Darbu, Izpild t jam ir ties bas pras t
l gumsodu 0,01% apmēr no neveikt maks juma (par da) par katru kavējuma dienu, bet
kopsumm ne vair k k 10% no L guma cenas, k ar termiņu neievērošanu saist to zaudējumu
atl dz bu.

16.2.

Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteikt laik , Pas t t jam ir ties bas pras t l gumsodu
0,01% apmēr no L guma cenas par katru nokavēto dienu, k ar ja Izpild t js neievēro Darba
veikšanas kalend ro grafiku, Pas t t jam ir ties bas pras t l gumsodu 0,01% no L guma cenas
par katru kavējuma dienu, bet kopsumm ne vair k k 10% no L guma cenas, k ar
Pas t t jam ir ties bas pras t visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saist to zaudējumu
atl dz bu.

16.3.

Pas t t jam ir ties bas pras t l gumsodu EUR 400,00 (četri simti euro) apmēr un visu
zaudējumu atl dz bu par katru gad jumu par Darba organiz cijas, saskaņ ar satiksmes
organiz cijas un darba vietas apr kojuma shēmas neievērošanu.

16.4.

P rtraucot L guma darb bu pēc viena L dzēja iniciat vas, kas nav saist ta ar otras L dzēja
l gumsaist bu neizpildi vai nepien c gu izpildi, vain gais L dzējs maks otrai l gumsodu 10%
apmēr no L guma cenas, k ar visus zaudējumus, kuri radušies saist b ar L guma neizpildi.
17. Nep rvarama vara

17.1.

L dzēji neatbild par L gum noteikto saist bu neizpildi vai nepien c gu izpildi, ja t radusies
nep rvaramas varas iedarb bas rezult t . Nep rvarama vara ir t di rk rtēji apst kļi, kurus
L dzēji nav varējuši paredzēt vai novērst, tai skait dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarb ba,
masu nek rt bas, streiki u.c. apst kļi, kas nav pakļauti pušu sapr t gai kontrolei.

17.2.

Par š du apst kļu iest šanos L dzējam, kurš ir cietis no nep rvaramas varas rad tiem
apst kļiem, ir pien kums nekavējoties informēt otru L dzēju. Ja L guma turpm ka izpilde
nep rvaramas varas iedarb bas rezult t nav iespējama, L dzēji sagatavo Darba nodošanaspieņemšanas aktu un Izpild t js, cik tri vien iespējams pēc š dokumenta saņemšanas, atst j
Darba vietu droš b un k rt b un saņem samaksu par visu l dz tam kvalitat vi paveikto darbu.
18. L guma groz šana, papildin šana un izbeigšana

18.1. Pieļaujami tikai iepirkuma L guma neb tiski groz jumi. B tiskus groz jumus dr kst izdar t tikai
š dos gad jumos:
18.1.1. iepirkuma L gums vai visp r g vienošan s skaidri un nep rprotami paredz groz jumu
iespēju, gad jumus, kad groz jumi ir pieļaujami, groz jumu apjomu un b t bu;
18.1.2. saskaņ ar PIL 63.panta nosac jumiem par L guma groz jumiem ir piemērota sarunu
proced ra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par L gumu;
Atklāta konkursa „Liepājas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā” nolikums
ID Nr. LNP 2015/17/ERAF

12

18.1.3. iepirkuma proced r izraudz to pretendentu (l gumslēdzēju pusi) aizst j ar citu
atbilstoši komercties bu jomas normat vo aktu noteikumiem par komersantu
reorganiz ciju un uzņēmuma p reju.
18.2. L dzēji, savstarpēji vienojoties, ir ties gi izdar t izmaiņas L gum . Ikviena L guma izmaiņa tiek
noformēta rakstveid un abu L dzēju parakst ta. Jebkuras izmaiņas vai papildin jumi st jas spēk
pēc to abpusējas parakst šanas un kļ st par L guma neatņemamu sast vdaļu.
18.3. Nepieciešam bas gad jum (ja b vdarbu apjomi netika pareizi aprēķin ti tehniskaj projekt )
Pas t t js ir ties gs vienpusēji samazin t darbu apjomus, attiec gi samazinot L guma maks jumu
apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpild t ja pied v jum atkl tam
konkursam. Nepieciešam bas gad jum (ja b vdarbu apjomi netika pareizi aprēķin ti tehniskaj
projekt ) Pas t t js, vienojoties ar Izpild t ju, nep rsniedzot kopējo L guma cenu, ir ties gs viena
Objekta ietvaros novirz t ieekonomētos l dzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti
Izpild t ja pied v jum atkl tam konkursam) iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms
ir palielin jies, nol k sasniegt projekta mērķus. L guma ietvaros tiks apmaks ti tikai t di darbi,
kuri s kotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielin jies L guma
izpildes laik . Attiec b uz papildu darbiem, kas s kotnēji iepirkuma dokument cij nebija
paredzēti un kuri nevar b t uzskat ti par neparedzētajiem darbiem, atbilstoši to l gumcenai tiks
veikts jauns iepirkums, piemērojot LR Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Samazinot vai
palielinot L guma t mēs paredzētos darbu apjomus, L dzēji sast da izmaiņu aktus, kurus
paraksta Pas t t ja paraksta ties g persona, Izpild t ja paraksta ties g persona, B vuzraugs,
Autoruzraugs, k ar tos apliecina Projekta vad t js un pieaicin tie speci listi (ja tie tika
pieaicin ti). Veicot izmaiņas Darbu apjomos, L dzēji paraksta papildus vienošanos par L guma
groz jumiem, pievienojot tai izmaiņu aktus.
18.4. Ja L guma izpildes laik ir radušies apst kļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu
izpildi, L dzējiem nekavējoties rakstiski j paziņo par aizkavēšan s faktu, par t iespējamo
ilgumu un iemesliem. Pēc š da paziņojuma saņemšanas, ir j novērtē situ cija un, ja
nepieciešams, j pagarina ar L gumu uzņemto saist bu izpildes termiņš. Š d gad jum
pagarin jums ir j akceptē abiem L dzējiem, veicot groz jumus L gum .
18.5. L dzējiem ir ties bas vienoties par Darba izpildes termiņa pagarin jumu, ja k ds no L dzējiem
pamatoti nor d jis zem k minētos Darba kavēšan s iemeslus, to argumentējot:
18.5.1. ja zemes darbu veikšanas laik tiek atsegtas jaunas kult rvēsturiskas vērt bas, k dēļ
j p rtrauc darbi un j veic darb bu saskaņošana ar Valsts kult ras pieminekļu
aizsardz bas inspekciju;
18.5.2. ja Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem, statistiski vidējiem r d t jiem b tiski
atšķir gi nelabvēl gi klimatiskie apst kļi;
18.5.3. ja iest jušies nep rvaramas varas apst kļi.
18.6. Ja k dam no L dzējiem L guma 18.5. punkt minēto iemeslu dēļ nepieciešams Darba izpildes
termiņa pagarin jums, tas par to ziņo rakstiski otrajam L dzējam. Š ds paziņojums nos t ms
nekavējoties pēc tam, kad attiec gais L dzējs uzzin jis par esošiem vai vēl sagaid miem
apst kļiem, kas izraisa Darba izpildes kavējumu. Ja š ds paziņojums netiek nos t ts divu darba
dienu laik no br ža, kad ir iest jies Pas t t ja nokavējums, ties bas piepras t termiņa
pagarin jumu tiek zaudētas. Katram L dzējam ir pien kums nekavējoties sniegt otram atbildi uz
saņemto paziņojumu.
18.4. Izpild t js nav ties gs veikt patvaļ gu Darbu apjomu vai materi lu, vai izcenojumu maiņu.
18.5. L gum paredzēto b vapjomu var koriģēt vai Tehniskaj s specifik cij s paredzēto
materi lu/izstr d jumu/iek rtas var aizst t ar citiem risin jumiem pēc Pušu rakstiskas
vienošan s, ja:
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18.5.1. š da nepieciešam ba ir saist ta ar autoruzrauga pamatotu ierosin jumu;
18.5.2. iepirkuma proced ras laik apstiprin to materi lu/izstr d jumu/iek rtas vairs neražo.
18.6. L dzējiem nekavējoties j informē vienam otrs, ja konstatē, ka:
18.6.1.
18.6.2.
18.6.3.
18.6.4.

starp L guma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
L guma dokumentos dotie dati atšķiras no re lajiem apst kļiem;
L guma izpildei noz m gi apst kļi ir izmain jušies vai radušies jauni;
notikušas izmaiņas LR spēk esošajos normat vajos aktos.

18.7. Pas t t js ir ties gs vienpusēji izbeigt šo L gumu, paziņojot par to Izpild t jam rakstveid 5
(piecas) kalend r s dienas iepriekš š dos gad jumos:
18.7.1. ja Izpild t js nepieņem Objektu un neuzs k Darbus L gum noteiktaj termiņ . L gums
tomēr netiek izbeigts, ja Izpild t js minēto 5 (piecu) darba dienu laik pier da, ka nav
vainojams pie Darbu neuzs kšanas noteiktaj termiņ .
18.7.2. ja pēc Pas t t ja piepras juma neatkar ga b vtehnisk ekspert ze ir konstatējusi, ka
Izpild t js Darbus veic nekvalitat vi vai neatbilstoši projektam vai Latvijas
b vnormat viem, kas b tiski varētu ietekmēt Objekta t l ko ekspluat ciju.
18.7.3. Izpild t js p rk pj k du no š L guma noteikumiem, un š ds p rk pums, pēc Pas t t ja
viedokļa, var b tiski ietekmēt Izpild t ja spējas pild t savas saist bas saskaņ ar šo
L gumu un par to nav str du.
18.7.4. ja š L guma izpildes laik iest jas viens no zem k minētajiem gad jumiem:
18.7.4.1. ja Izpild t js p rtrauc Darbu izpildi Objekt uz 5 (piec m) darba dien m vai
t izpilde nenotiek paredzēto Darbu apjom , bet esošaj Darbu veikšanas
projekt un Darbu izpildes kalend raj grafik š ds Darbu p rtraukums nav
paredzēts un šo p rtraukumu nav apstiprin jis Pas t t js;
18.7.4.2. Izpild t js tiek atz ts par maks tnespēj gu;
18.7.4.3. tiek veiktas piespiedu darb bas no trešo personu puses uz spēk st jušos tiesas
spriedumu pamata, k rezult t tiek apķ l ta (aprakst ta) Izpild t ja manta,
uzlikts liegums r c bai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustam m mant m
un nekustamajam pašumam valsts publiskajos reģistros.
18.8. Izpild t js ir ties gs vienpusēji izbeigt L gumu, paziņojot par to Pas t t jam rakstveid 20
(divdesmit) darba dienas iepriekš, ja Pas t t js ir nokavējis k du L gum noteikto maks jumu
termiņu ilg k k 30 (tr sdesmit) dien m un maks jumu nav veicis ar 10 (desmit) darba dienu
laik pēc Izpild t ja rakstveida br din juma saņemšanas, past vot nosac jumam, ka Izpild t js ir
izpild jis visus priekšnoteikumus maks juma saņemšanai.
18.9. Ja Pas t t js izmanto ties bas vienpusēji izbeigt L gumu 18.7.1. – 18.7.3. un 18.7.4.1.
apakšpunktos paredzētajos gad jumos, Izpild t js atmaks Pas t t jam saņemto avansa
maks jumu, saņemtos starpmaks jumus, ja t di ir veikti, un l gumsodu saskaņ ar L guma
16.4. apakšpunktu.
18.10. Ja Pas t t js izmanto ties bas vienpusēji izbeigt L gumu, saskaņ ar L guma 18.7.2. – 18.7.4.
apakšpunktiem L dzēji sast da atsevišķu aktu par faktiski izpild to Darbu apjomu un to vērt bu.
Pas t t js pieņem Darbus t d apjom , k d tie ir veikti, atbilst L gumam un ir turpm k
izmantojami. Izpild t js atmaks Pas t t jam saņemto avansa maks jumu, saņemtos
starpmaks jumus, atskaitot no š s summas faktiski izpild to un pieņemto Darbu apjomu un
b vlaukum esošo materi lu vērt bu, k ar samaks l gumsodu saskaņ ar L guma 16.4.
apakšpunktu.
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18.11. L guma izbeigšanas gad jum Izpild t js nekavējoties vai ar noteiktaj datum p rtrauc
Darbus, veic visus pas kumus, lai Objekts un Darbi tiktu atst ti neboj t , droš st vokl un
atbilstoši normat vo aktu pras b m, sakopj Objektu un nodod Pas t t jam uz Darbiem
attiecin mo dokument ciju, nodrošina, lai Izpild t ja person ls un apakšuzņēmēji atst tu
Objektu, k ar veic citas darb bas, par kur m L dzēji ir vienojuš s.
18.12. Izpild t ja maiņa tiek uzskat ta par L guma izbeigšanu ar vis m no t izrietošaj m sek m.
18.13. Pas t t js var izbeigt L gumu, ja Izpild t js bankrotē vai t darb ba tiek izbeigta vai p rtraukta.
19. Citi noteikumi
19.1.

Visi ar L guma izpildi saist tie str di risin mi p rrunu ceļ , bet ja nav iespējams pan kt
vienošanos, tad Latvijas Republikas normat vos aktos noteiktaj k rt b ties pēc Objekta
atrašan s vietas. Nek di str di, pras bas iesniegšana vai pretpras bas celšana ties , k ar tiesas
procesa norise neatbr vo L dzējus no turpm k s š L guma saist bu izpildes.

19.2.

Parakstot šo L gumu, Izpild t js apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehnisko dokument ciju, taj
skait ar taj ietvertajiem tehniskajiem z mējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darbu apjomiem,
pielietotajiem materi liem un vis m pras b m un Izpild t js tiem piekr t.

19.3.

Ja k ds no L guma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apst kļu dēļ tiek atz ts par spēk
neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu L gum piel gto saist bu izpildi, kuras
netiek skartas sakar ar š m izmaiņ m.

19.4.

Ja atkl jas pretruna starp L guma tekstu un t pielikumiem, tad Pas t t js ir ties gs noteikt
priorit ro dokumentu.

19.5. T s L guma attiec bas, kuras nav atrun tas š L guma tekst , tiek regulētas saskaņ ar Latvijas
Republikas normat vajiem aktiem.
19.6. Par L guma izpildei b tisko rekviz tu maiņu, k ar par izmaiņ m pašnieku vai amatpersonu ar
paraksta ties b m sast v , L dzēji informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laik . Ja k ds no
L dzējiem neinformē otru L dzēju par savu rekviz tu maiņu šaj L gum noteiktaj termiņ , tas
uzņemas atbild bu par visiem zaudējumiem, kas šaj sakar varētu rasties otram L dzējam.
19.7. L gum minētie pielikumi un ar š L guma izpildi saist tie pielikumi, taj skait izmaiņas un
papildin jumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakst šanas kļ st par š L guma pielikumiem
un ir š L guma neatņemamas sast vdaļas.
19.8. Šis L gums ir saistošs k L dzējiem, t ar to ties bu un pien kumu p rņēmējiem. Nevienam no
L dzējiem nevar no L guma izrietoš s saist bas, ties bas vai pien kumus piln apjom vai daļēji
nodot vai pieņemt bez otra L dzēja rakstiskas piekrišanas. Ja k ds no L dzējiem kļ st par
bankrota, maks tnespējas vai citu l dzvērt gu notikumu subjektu, kas ietekmē otra L dzēja
intereses, otram L dzējam ir ties bas paziņot par L guma izbeigšanu pirms termiņa un piepras t
tai samaks t pien koš s summas.
19.9. Šis L gums kop ar pielikumiem ietver sev visas L dzēju vienošan s par L guma priekšmetu
un aizst j visas iepriekšēj s rakstisk s vai mutisk s vienošan s un p rrunas par tiem. Š L guma
labojumi vai papildin jumi ir spēk , kad tie ir noformēti rakstiski un abi L dzēji tos ir
parakst juši.
19.10. L gums ir noslēgts un st jas spēk ar dienu, kad to ir parakst juši abi L dzēji un t darb bas
termiņš izbeidzas ar L gum noteikto L dzēju saist bu izpildi, ja vien L gums netiek p rtraukts
vai izbeigts saskaņ ar L guma noteikumiem.
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19.11. Atbild g kontaktpersona par L guma izpildi no PAS T T JA puses ir ________________,
t lrunis _______, e-pasts _________.
19.12. Atbild g
kontaktpersona par L guma izpildi no
___________________, t lrunis _______, e-pasts _________.

IZPILD T JA

puses

ir

19.13. L gums sagatavots latviešu valod tr s eksempl ros uz ____ (___) lap m katrs. Visiem L guma
eksempl riem vien ds juridisks spēks. Viens L guma eksempl rs tiek nodots Izpild t jam, divi
– Pas t t jam.
19.14. L gumam tiek pievienoti zem k uzskait tie dokumenti, kas ir L guma pielikumi un neatņemama
sast vdaļa:
1. pielikums B vdarbu t mes
2. pielikums B vdarbu veikšanas laika grafiks
3. pielikums Finanšu pl smas grafiks
20. Pušu rekviz ti un paraksti
PAS T T JS
Ludzas novada pašvald ba
Reģ. Nr. 90000017453
Juridisk adrese: Raiņa iel 16, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701
Faktisk adrese: Raiņa iel 16, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701
Banka:
Konts:
SWIFT kods:

IZPILD T JS

___________________________

__________________________

Z.v.

Z.v.
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