11. pielikums
atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu
pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudz ba”
ID Nr. LNP 2016/04 nolikumam

L GUMA PROJEKTS

Ludzā

par autoceļa____________________ p rb ves b vprojekta izstr di
2016.gada __._________

Ludzas novada pašvald ba, reģistrācijas Nr.90000017453, ____________ personā, kurš r kojas
saskaņā ar Ludzas novada pašvald bas nolikumu, turpmāk – Pasūt tājs, no vienas puses, un
___________________________, reģistrācijas Nr._____________, _______________ personā,
kurš(-a) r kojas uz __________ pamata, turpmāk – Izpild tājs, no otras puses, turpmāk abi kopā
PUSES vai katrs atsevišķi ar PUSE,
pamatojoties uz atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu
izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. LNP 2016/04, ____ (daļas numurs) daļas
rezultātiem, turpmāk – KONKURSS,
nosl dz šo l gumu, turpmāk – L GUMS, par sekojošo:
1. L guma priekšmets
1.1. Pasūt tājs uzdod, un Izpild tājs apņemas par atl dz bu, kvalitat vi un noteiktajā L guma
izpildes termiņā izstrādāt autoceļa pārbūves būvprojektu objektam ____________________
(turpmāk tekstā saukts – Projekts) saskaņā ar Konkursa nolikuma pielikumu „Projekt šanas
uzdevums” un pamatojoties uz_____________ (izv l tā Pretendenta nosaukums)
piedāvājumu Konkursam.
1.2. Projekts jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Latvijas Republikas Būvniec bas likumam,
Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 „Vispār gie būvnoteikumi”, Ministru
kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Latvijas
Būvnormat viem (LBN) un citiem normat vajiem aktiem, kas reglament Projektu izstrādi.
1.3. Projekts pāriet Pasūt tāja pašumā ar br di, kad Puses ir parakst jušas Projekta pieņemšanas –
nodošanas aktu.
2. L guma izpildes termi i
2.1. L gums stājas sp kā ar tā parakst šanas br di un ir sp kā l dz br dim, kad Puses ar L gumu
uzņemtās saist bas izpild jušas pilnā apm rā vai br dim, kad Puses ir nosl gušas vienošanos
par L guma izbeigšanu.
2.2. Termiņš būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošanai: 2016. gada ___________________.
2.3. Termiņš būvprojekta izstrādāšanai: 2016. gada _______________________.
2.4. L guma izpildes termiņus var groz t tikai p c Pušu savstarp jās rakstveida vienošanās.
2.5. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gad jumā Projekta izstrādes gala termiņš, kas noteikts
L gumā, tiks pagarināts par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāv šanas
laika posmam.
3. L guma summa un nor inu k rt ba
3.1. L guma cena par L gumā noteikto projekt šanas darbu izpildi, tiek noteikta EUR _______
(<summa vārdiem>) un PVN 21% - EUR _________ (<summa vārdiem>), kas kopsummā
sastāda EUR _________ (<summa vārdiem>). Papildus tam, summa par autoruzraudz bas
veikšanu atbilstoši Izpild tāja finanšu piedāvājumam sastāda EUR __________ (<summa
vārdiem>) bez PVN. Pirms būvdarbu uzsākšanas par autoruzraudz bas veikšanu puses sl dz
atsevišķu autoruzraudz bas l gumu.
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3.2. Pasūt tājs 30 (tr sdesmit) dienu laikā p c L guma nosl gšanas un Izpild tāja r ķina
saņemšanas veic priekšapmaksu 20% (divdesmit procentu) apm rā no projekt šanas darbu
izpildes noteiktās l gumcenas bez PVN, tas ir EUR ___ (<summa vārdiem>), t.sk. PVN ___%
EUR ____ (<summa vārdiem>).
3.3. Gal go nor ķinu par būvprojekta izstrādi Pasūt tājs veic 30 (tr sdesmit) dienu laikā no
Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakst šanas, samaksājot Izpild tājam atlikušo
summu EUR ___ (<summa vārdiem>), t.sk. PVN___% EUR ______ (<summa vārdiem>).
3.4. Pasūt tājs L gumā noteiktos maksājumus veic ar pārskait jumu uz Izpild tāja norād to bankas
kontu. L gumā noteiktie Pasūt tāja maksājumi tiek uzskat ti par veiktiem br d , kad Pasūt tājs
ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkr to maksājumu un tā to ir
pieņ musi izpildei.
4. Projekt šanas pakalpojuma sniegšana
4.1. Izpild tājs sagatavo būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trijos) eksemplāros un l dz L guma 2.2.
punktā noteiktajam termiņam 2 (divus) no tiem iesniedz Pasūt tājam izskat šanai.
Būvprojektu minimālajā sastāvā Pasūt tājs saskaņo 10 (desmit) darba dienu laik no
iesniegšanas br ža.
4.2. Izpild tājs kop gi ar Pasūt tāja pārstāvi apseko projekt šanas uzdevumā norād to ceļu dabā.
Ceļa apsekošanas fakts tiek dokument ts.
4.3. Izpild tājs ne v lāk kā vienu m nesi pirms noteiktā pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām
iesniedz Pasūt tājam būvprojekta materiālus vienā eksemplārā atbilstoši Pasūt tāja
projekt šanas uzdevumā noteiktajām pras bām dokumentācijas pārbaudei un apskatei dabā.
Pasūt tājs 10 (desmit) darba dienu laik p c būvprojekta materiālu saņemšanas tos izv rt
un dod atzinumu.
4.4. Izpild tājs l dz L guma termiņa beigām iesniedz Pasūt tājam izstrādātu būvprojektu ar visiem
Projekt šanas uzdevumā un būvatļaujā paredz tajiem saskaņojumiem. Būvprojektu iesniedz
pap ra formātā un elektroniskajā datu nes jā tik eksemplāros, cik noteikti Projekt šanas
uzdevumā.
4.5. Iesniedzot izstrādāto būvprojektu elektroniskajā datu nes jā, Izpild tājs iev ro šādus
noteikumus:
4.5.1. būvprojektā ietvertos dokumentus iesniedz PDF formātā kā vienu datni (failu),
izņemot būvniec bas tāmes un dokumentus, kas satur fizisko personu datus;
4.5.2. būvprojektā ietvertās būvniec bas tāmes iesniedz Microsoft Office Excel formātā kā
atsevišķas datnes (failus) ar funkcion jošām formulām;
4.5.3. būvprojektā ietvertos dokumentus, kas satur fizisko personu datus iesniedz PDF
formātā kā atsevišķas datnes (failus);
4.5.4. būvprojektā ietvertos visus ras jumus iesniedz PDF formātā, katru ras juma lapu
ievieto atsevišķā PDF failā un papildus ar DWG formātā.
4.6.

Pasūt tāja saskaņoto būvprojektu Izpild tājs iesniedz būvvald
būvatļaujā par projekt šanas nosac jumu izpildi.

atz mes izdar šanai

4.7.

Izpild tājs saņem būvatļauju, kurā ir izdar ta atz me par projekt šanas nosac jumu izpildi,
un iesniedz būvatļauju Pasūt tājam.

4.8.

Projekt šanas darbu izpildes gaitā ikvienai no Pus m ir ties bas sasaukt apspriedes, kurās
ir pienākums piedal ties abu Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem. Apspried s izskat tie
jautājumi tiek protokol ti un protokola kopijas izsniegtas apspriedes dal bniekiem.
Apspriedes protokol šanu veic Puse, kura ir sasaukusi apspriedi. Pasūt tājs sasauc
apspriedi 1 (vienu) reizi m nes , lai sekotu projekt šanas procesa gaitai.

3

4.9.

Pasūt tājs ir ties gs nepieņemt būvprojektu, ja konstat , ka tas ir izstrādāts nekvalitat vi vai
nepiln gi, vai neatbilst L guma noteikumiem vai Projekt šanas uzdevumam, vai ja iztrūkst
kāds no nepieciešamajiem dokumentiem vai saskaņojumiem. Šādā gad jumā Pasūt tājs
rakstiski 10 (desmit) darba dienu laikā paziņo Izpild tājam par atteikumu pieņemt
būvprojektu.

4.10. L guma izpildi daļā par projekt šanas pakalpojumu sniegšanu apliecina Pasūt tājam
iesniegta būvatļauja ar atz mi par projekt šanas nosac jumu izpildi un Izpild tāja iesniegtā
r ķina par sniegto Pakalpojumu apmaksa no Pasūt tāja puses.
5. Darba pie emšana – nodošana
5.1.

Projekta nodošana Pasūt tājam notiek ar Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru
paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji p c būvatļaujā noteikto projekt šanas nosac jumu
izpildes, ko apliecina Ludzas novada Būvvaldes atz me būvatļaujā.

5.2.

Ja Projekta pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūt tājs konstat , ka Izpild tājs nav izpild jis
visus projekt šanas nosac jumus, Pasūt tājs par neatbilst bām sastāda aktu un nosaka
Projekta defektu nov ršanas vai neizstrādāto Projekta daļu, vai daļas izpildes termiņu un
kārt bu, kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. Defektu un nepiln bu
nov ršanas termiņš skaitāms no br ža, kad Pasūt tājs sastād jis un parakst jis defekta aktu.

5.3.

Defekta akta konstat tās neatbilst bas L guma noteikumiem un nepadar tos Projekta
izstrādes darbus Izpild tājs nov rš ar saviem sp kiem, materiāliem un uz sava r ķina.

5.4.

Defekta akta sastād šanas gad jumā Izpild tājs maksā Pasūt tājam L gumā paredz to
kav juma naudu, ja trūkumu nov ršana vai neizpild to Projekta izstrādes darbu veikšana
pārsniedz Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu.

5.5.

Ja Izpild tājs L gumā noteiktajos termiņos nenov rš Projekta trūkumus vai defektus,
Pasūt tājam ir ties bas pašam tos nov rst, piesaistot atbilstošus speciālistus. Šādā gad jumā
ar Projekta trūkumu vai defektu nov ršanu saist tos izdevumus sedz Izpild tājs. Pasūt tājam
ir ties bas šos izdevumus atr ķināt no neatbilstoši izstrādātā Projekta l gumcenas.
6. Pušu saist bas

6.1.

Izpild tājs, izstrādājot Projektu, apņemas:
6.1.1. nodrošināt Projekta izstrādi un saskaņošanu L gumā noteiktā kvalitāt , apjomā un
L gumā noteiktajos termiņos;
6.1.2. iev rot un pild t L guma nosac jumus, attiec gos sp kā esošus Latvijas Republikas
normat vos aktus un noteikumus, kuri attiecināmi uz L gumā noteiktā Projekta
izstrādi un reglament tā izstrādei izvirz tās pras bas. Atkāpes no Latvijas
būvnormat vu pras bām, kuras var tu rasties projekt jamā objekta pašās situācijas
d ļ, saskaņot ar attiec gajām institūcijām un Pasūt tāju;
6.1.3. nekav joties br dināt Pasūt tāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies p c
L guma nosl gšanas no Izpild tāja neatkar gu apstākļu d ļ, kas ietekm vai var
ietekm t Projekta izstrādi;
6.1.4. sniegt Pasūt tājam informāciju par Projekta izstrādes gaitu p c Pasūt tāja
piepras juma;
6.1.5. ja Projekta saskaņošanas laikā iesaist tās institūcijas lūdz sniegt papildus
paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepiln bām, tad
Izpild tājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava r ķina nov rš visas
konstat tās nepiln bas un norād tos defektus termiņos, kas nav garāki par konkr tā
darba izpildes termiņu, kas atrunāts L gumā;
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6.1.6. ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā objektu apskat potenciālais būvdarbu
veic js konstat nepiln bas vai trūkumus izstrādātajā Projektā, Izpild tājam ir
pienākums sniegt paskaidrojumus, kā ar nov rst konstat tās nepiln bas un
trūkumus, iesniedzot Pasūt tājam tehnisko risinājumu 3 (tr s) darba dienu laikā no
attiec ga Pasūt tāja piepras juma saņemšanas br ža.
6.2. Pasūt tājs apņemas:
6.2.1. pieņemt no Izpild tāja izstrādāto un atbilstoši L guma nosac jumiem Ludzas novada
Būvvald akcept to Projektu saskaņā ar L gumā noteikto pieņemšanas kārt bu;
6.2.2. p c L gumā noteikta Projekta izstrādes un Ludzas novada Būvvaldes akcepta
saņemšanas samaksāt Izpild tājam atl dz bu L gumā noteiktajā kārt bā un apm rā;
6.2.3. pieņemt no Izpild tāja izstrādāto Projektu kopumā, parakstot attiec go pieņemšanas
– nodošanas aktu ne v lāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad
Ludzas novada Būvvalde būvatļaujā ir veikusi atz mi par projekt šanas nosac jumu
izpildi;
6.2.4. iesniegt Izpild tājam Pasūt tāja r c bā esošo L guma izpildei nepieciešamo
informāciju un dokumentāciju.
7. L guma izpild iesaist t person la un apakšuz m ja iesaist šana un nomai as k rt ba
7.1. Darbu veikšanai Izpild tājs piesaista savā piedāvājumā Konkursam norād to personālu un
apakšuzņ m jus. Izpild tājs ir atbild gs par piesaist tā personāla un apakšuzņ m ju veiktā
darba atbilst bu š L guma pras bām.
7.2. P c L guma nosl gšanas Izpild tājs atbilstoši PIL 68. panta pirmajā daļā noteiktajai kārt bai
dr kst veikt L guma izpild iesaist tā personāla un apakšuzņ m ju maiņu, kā ar papildu
personāla un apakšuzņ m ju iesaist šanu L guma izpild , inform jot par to Pasūt tāju
vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, izņemot L guma 7.3. punktā noteiktos gad jumus.
7.3. P c L guma nosl gšanas Izpild tājs tikai ar Pasūt tāja rakstveida piekrišanu dr kst nomain t:
7.3.1. personālu, kuru tas iesaist jis L guma izpild un par kuru Konkursa piedāvājumā
sniedzis informāciju Pasūt tāja pilnvarotajai iepirkumu komisijai, un kura
kvalifikācijas atbilst bu Konkursa nolikumā izvirz tajām pras bām Pasūt tāja
iepirkumu komisija ir v rt jusi;
7.3.2. apakšuzņ m ju, uz kuru iesp jām Izpild tājs balst jies, lai apliecinātu savas
kvalifikācijas atbilst bu Konkursa dokumentos noteiktajām pras bām;
7.3.3. apakšuzņ m ju, kura izpildāmo darbu v rt ba ir 20% no kop jās L guma v rt bas vai
lielāka.
7.4. Pasūt tājs nepiekr t L guma 7.3.1. un 7.3.2. punktā min tā personāla un apakšuzņ m ja
nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosac jumiem:
7.4.1. tiek piedāvāts nomain t personālu vai apakšuzņ m ju, un tas neatbilst tām Konkursa
dokumentos noteiktajām pras bām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņ m jiem;
7.4.2. tiek piedāvāts nomain t apakšuzņ m ju, uz kura iesp jām Izpild tājs balst jies, lai
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilst bu Konkursa dokumentos noteiktajām
pras bām, un piedāvātajam apakšuzņ m jam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz
kādu Izpild tājs atsaucies, apliecinot savu atbilst bu Konkursa noteiktajām pras bām;
7.4.3. tiek piedāvāts nomain t apakšuzņ m ju, kas atbilst PIL 39. panta pirmajā daļā
min tajiem Pretendentu izsl gšanas nosac jumiem.
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7.5. Pasūt tājs nepiekr t L guma 7.3.3. punktā min tā apakšuzņ m ja nomaiņai vai jauna
apakšuzņ m ja iesaist šanai L guma izpild , ja uz piedāvāto apakšuzņ m ju attiecas
Pretendentu izsl gšanas nosac jumi, kas min ti PIL 39.1 panta pirmajā daļā.
7.6. Lūgumu nomain t Izpild tāja personālu vai apakšuzņ m ju vai iesaist t jaunu
apakšuzņ m ju, Izpild tājs iesniedz Pasūt tājam, norādot informāciju un pievienojot
dokumentus, kas nepieciešami l muma pieņemšanai.
7.7. Pasūt tājs pieņem l mumu atļaut vai atteikt Izpild tāja personāla vai apakšuzņ m ja nomaiņu
vai jauna apakšuzņ m ja iesaist šanu L guma izpild 5 (piecu) darba dienu laikā p c tam,
kad tas saņ mis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami l muma pieņemšanai.
Pieņemot l mumu, Pasūt tājs vadās no PIL 68. panta trešās daļas 3. punktā noteiktā. Par
pieņemto l mumu Pasūt tājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā ar
pa pastu uz Izpild tāja norād to adresi.
8. Apdrošin šana
8.1. Izpild tājam 3 (tr s) dienu laikā no L guma parakst šanas jāiesniedz Pasūt tājam Ministru
kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veic ju
civiltiesiskās atbild bas obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārt bā nosl gta būvspeciālista
(būvprojekta vad tāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkr to būvspeciālistu)
profesionālās civiltiesiskās atbild bas apdrošināšanas l guma kopija, uzrādot oriģinālu, kas
nodrošina to zaud jumu atl dz bu, kuri var rasties trešajām personām būvniec bas dal bnieku
darb bas vai bezdarb bas (vai šādas darb bas vai bezdarb bas seku) d ļ. Apdrošināšanas
l gumam jābūt sp kā visa projekt šanas un būvdarbu laikā, ja tiek veikta autoruzraudz ba.
8.2. Gad jumā, ja L guma parakst šanas br d Izpild tājam ir sp kā esošs apdrošināšanas l gums,
kas atbilst L guma 6.1. punkta pras bām, izņemot tā termiņu, Izpild tājam ir pienākums
pirms sp kā esošā apdrošināšanas l guma darb bas beigām, iesniegt Pasūt tājam jaunu
apdrošināšanas l guma kopiju.
8.3. Ja nosl gtā apdrošināšanas l guma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi v l turpinās,
Izpild tājam ir pienākums pirms sp kā esošā apdrošināšanas l guma darb bas beigām
iesniegt Pasūt tājam jaunu apdrošināšanas l gumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu l dz
būvdarbu beigām.
8.4. Jebkurus zaud jumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atl dzinātos, sedz Izpild tājs.
9. Pušu mantisk atbild ba
9.1. L gumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kav juma gad jumā Pasūt tājs maksā
Izpild tājam l gumsodu 0,1% apm rā no summas, kuras samaksa tiek kav ta, par katru
nokav juma dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaic gi neapmaksātās summas.
9.2. Ja Izpild tāja vainas d ļ tiek nokav ts L guma 2.3. punktā noteiktais Projekta izstrādes
pabeigšanas, akcept šanas un nodošanas Pasūt tājam termiņš, Izpild tājs maksā Pasūt tajam
l gumsodu 0,1% no l gumcenas par katru kav juma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kop jās
l gumcenas.
9.3. Izpild tājam jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Projekta kļūdas būtu
savlaic gi izlabotas. Pār jos gad jumos Izpild tājam jāsedz ar tādu defektu labošanas
izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projekta kļūdu d ļ. Str da gad jumā Pasūt tājs,
Izpild tājs un būvuzņ m js pieaicina savstarp ji atz tu ekspertu vai ekspertu grupu – defekta
c loņa noteikšanai.
9.4. Izpild tājs p c Pasūt tāja piepras juma maksā l gumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro 00
centi) apm rā par katru gad jumu:
9.4.1. ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepiln gi dokumenti, t.i., neatbilstoši
L gumā noteiktajam – par katru neiesniegto/pras bām neatbilstošo dokumentu;
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9.4.2. kad izstrādātajā Projektā konstat tas kļūdas, kad Izpild tājs nav savlaic gi sniedzis
informāciju/paskaidrojumu par Projektu un nav atbild jis uz Pasūt tāja un būvdarbu
Pretendenta uzdotajiem jautājumiem laika posmā p c Projekta akcept šanas (atz mes
būvatļaujā par projekt šanas nosac jumu izpildi izdar šanas dienas) l dz būvdarbu
l guma nosl gšanai.
9.5. Gad jumā, ja Izpild tājs L gumā noteikto Projekta izstrādes darbu izpild bez rakstiskas
saskaņošanas ar Pasūt tāju, piesaista trešās personas, tas maksā Pasūt tājam l gumsodu 10%
apm rā no kop jās l gumcenas.
9.6. Izbeidzot L gumu p c vienas puses iniciat vas, kas nav saist ta ar otras puses l gumsaist bu
neizpildi vai nepienāc gu izpildi, no L guma izbeigšanas iniciatora tiek piedz ts l gumsods
10% apm ra no 3.1.punktā norād tās kop jās L gumcenas.
10. Nep rvaramas varas apst kļi
10.1. Puses tiek atbr votas no atbild bas par daļ ju vai piln gu L guma neizpildi, ja š neizpilde
radusies p c L guma nosl gšanas nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus
Puses nevar ja paredz t un nov rst.
10.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekav joties rakstiski inform t
par to otru Pusi.
10.3. Pusei, kura atsaucas uz ārkārtas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iesp ju ne paredz t, ne
nov rst radušos apstākļus, kuru sekas nav bijis iesp jams nov rst.
10.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu d ļ L guma turpmāka izpilde nav iesp jama, Pus m ir
ties bas izbeigt L gumu. Šajā gad jumā Puses sastāda Aktu par pakalpojumu pieņemšanu –
nodošanu, un Izpild tājs saņem samaksu par visiem l dz akta sastād šanai kvalitat vi
sniegtajiem pakalpojumiem.
11. L guma groz šana vai t izbeigšana
11.1. Izpild tājs ir ties gs saņemt projekt šanas pakalpojumu sniegšanas termiņa pagarinājumu
šādos gad jumos:
11.1.1. Pasūt tājs kav vai aptur Pakalpojumu sniegšanu no Izpild tāja neatkar gu iemeslu
d ļ;
11.1.2. Būvprojektu izstrādi kav būtiski Projekt šanas uzdevuma groz jumi, kas nav
radušies Izpild tāja vainas d ļ un ir Pasūt tāja interes s.
11.2. Izpild tājs nav ties gs pretend t uz projekt šanas pakalpojumu sniegšanas termiņa
pagarinājumu, ja tas nav savlaic gi rakstiski paziņojis Pasūt tājam par apstākļiem, kas var
ietekm t Pakalpojumu kvalitāti vai projekt šanas pakalpojumu sniegšanas termiņus.
11.3. Visi L guma groz jumi un papildinājumi stājas sp kā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska
abu Pušu vienošanās. Visas parakst tās vienošanās tiek pievienotas L gumam un tās
uzskatāmas par L guma neatņemamu sastāvdaļu.
11.4. Izpild tājs ir ties gs vienpus ji atkāpties no L guma šādos gad jumos:
11.4.1. Ja Pasūt tājs nav sniedzis Izpild tājam Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo
Pasūt tāja r c bā esošo informāciju, tostarp, informāciju, kāda ir nepieciešama
būvniec bas ieceres iesnieguma sagatavošanai vai būvatļaujas piepras šanai;
11.4.2. Pasūt tājs neveic maksājumus, un l gumsods par maksājumu kav jumu sasniedzis
10% (desmit procentus) no L guma 3.1. punktā noteiktās L gumcenas (bez PVN).
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11.5. Pasūt tājs ir ties gs vienpus ji atkāpties no L guma šādos gad jumos:
11.5.1. Izpild tājs nav veicis L guma 4.1. vai 4.2.punktā noteiktās darb bas vai l dz L guma
2.2.punktā noteiktajam termiņam nav iesniedzis L guma 4.5. punktā noteiktos
būvprojekta materiālus;
11.5.2. Izpild tājs neņem v rā Pasūt tāja atzinumā (L guma 4.5. punkts) izteiktos
norād jumus par būvprojekta materiāliem;
11.5.3. Izpild tājs 30 (tr sdesmit) dienu laikā p c L guma 2.3.punktā noteiktā projekt šanas
pakalpojumu sniegšanas termiņa beigām nav nodevis Pasūt tājam izstrādātus
būvprojektus atbilstoši Projekt šanas uzdevumiem un L guma 4.6. un 4.7. punkta
pras bām;
11.5.4. Izpild tājs neiev ro L guma 4.3. punkta pras bas un nepilda L guma 6.1. punktā
noteiktos pienākumus.
11.6. Abpus ji rakstiski vienojoties, Puses ir ties gas izbeigt L gumu citu neparedz to iemeslu d ļ.
11.7. Izbeidzot L gumu p c vienas Puses iniciat vas, kas nav saist ta ar otras Puses l gumsaist bu
neizpildi vai nepienāc gu izpildi, Puse, kas atkāpjas no L guma, maksā otrai Pusei l gumsodu
10% (desmit procentu) apm rā no L gumcenas.
12. Autorties bas
12.1. Izstrādātie būvprojekti ir Pasūt tāja pašums.
12.2. Izpild tājam ir jāveic autoruzraudz ba Vispār gajos būvnoteikumos un L gumā noteiktajā
kārt bā.
13. Str du izskat šanas k rt ba
13.1. Puses atbild viena otrai saskaņā ar L gumu. Gad jumos, kas nav paredz ti L gumā, Puses
r kojas saskaņā ar Latvijas Republikā sp kā esošajiem normat vajiem aktiem.
13.2. Jebkuru str du, domstarp bas vai pras bas, kas izriet no L guma, Puses risina savstarp ju
pārrunu ceļā.
13.3. Ja Puses nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, tad jebkurš str ds, kas izriet no L guma, skar
tā nosac jumu pārkāpšanu, groz šanu, izbeigšanu vai sp kā esam bu tiks gal gi izšķirts tiesā
saskaņā ar Latvijas Republikā sp kā esošajiem normat vajiem aktiem.
14. P r jie noteikumi
14.1. Pušu savstarp jie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir sp kā tikai no tā br ža, kad
tas nogādāts adresātam. Pušu paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu p c L gumā norād tajām Pušu
adres m korespondences saņemšanai, un ir uzskatāms, ka Puse ir saņ musi paziņojumu 7.
(sept tajā) dienā p c tā izsūt šanas, vai kā elektroniskie dokumenti, kas sagatavoti un
parakst ti atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam.
14.2. Izpild tājs apņemas pieņemt Pasūt tāja sagatavotus elektroniskos dokumentus, kas parakst ti
ar drošu elektronisko parakstu un nosūt ti uz Izpild tāja elektroniskā pasta adresi.
14.3. Mainoties Puses juridiskajai adresei vai adresei korespondences saņemšanai, Puse par to
nekav joties, bet ne v lāk kā 3 (triju) dienu laikā paziņo otrai Pusei. Ja Puse par juridiskās
adreses vai adreses korespondences saņemšanai maiņu nav paziņojusi otrai Pusei vai nav to
izdar jusi savlaic gi, tad otras Puses paziņojumi tiek uzskat ti par nosūt tiem, ja tie ir nosūt ti
p c L gumā norād tajām adres m.
14.4. L guma izpildes laikā tiek noteikti sekojošie Pušu pārstāvji:
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14.4.1. Pasūt tāja pārstāvis: ______________ (mobilais telefons ________), kurš ir atbild gs
par L guma izpildes kontroli no Pasūt tāja puses;
14.4.2. Izpild tāja pārstāvis: _______________ (mobilais telefons __________), kurš ir
atbild gs par L guma izpildes kontroli no Izpild tāja puses.
14.5. Pušu pārstāvji ir atbild gi par L guma izpildes uzraudz šanu, tajā skaitā, par Būvprojekta
pieņemšanas – nodošanas akta noform šanu un iesniegšanu, savlaic gu r ķinu iesniegšanu
un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
14.6. L gums ir sastād ts latviešu valodā 3 (tr s) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek
Izpild tājam un 2 (divi) – Pasūt tājam. Visiem L guma eksemplāriem ir vienāds juridisks
sp ks.
15. Pušu paraksti un rekviz ti
PAS T T JS

IZPILD T JS

Ludzas novada pašvald ba
reģistrācijas Nr. 90000017453
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
tālr. 65707400, e-pasts: dome@ludzaspils.lv
bankas rekviz ti: _________________________
kods: __________________________________
konts: _________________________________

______________________________
reģ. Nr. _______________________
adrese: ________________________
tālr. __________________________
e-pasts: ________________________
bankas rekviz ti: ________________
kods: _________________________
konts: _________________________

_________________________
<paraksta atšifrējums>

_____________________
<paraksta atšifrējums>
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12. pielikums
atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu
pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudz ba”
ID Nr. LNP 2016/04 nolikumam

AUTORUZRAUDZ BAS L GUMA PROJEKTS
Ludzā

_____.gada __._________

Ludzas novada pašvald ba, reģistrācijas Nr. 90000017453, ____________ personā, kurš r kojas
saskaņā ar Ludzas novada pašvald bas nolikumu, turpmāk – Pasūt tājs, no vienas puses, un
_________________, reģistrācijas Nr._____________, ________________ personā, kurš(-a)
r kojas uz __________ pamata, turpmāk – Izpild tājs, no otras puses, turpmāk abi kopā PUSES
vai katrs atsevišķi ar PUSE,
pamatojoties uz atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu
izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. 2016/04, ____ (daļas numurs) daļas rezultātiem,
turpmāk – KONKURSS,
nosl dz šo l gumu, turpmāk – L GUMS, par sekojošo:
1. L GUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūt tājs uzdod, un Izpild tājs apņemas veikt autoruzraudz bas pakalpojumus (turpmāk tekstā
„Autoruzraudz ba”) objektam __________________________ < objekta nosaukums> l dz
objekta pieņemšanau ekspluatācijā saskaņā ar L gumu, būvprojektu.
1.2. Izpild tājs ir atbild gs par būvprojekta sadaļu autoru autorties bu iev rošanu un garant , ka
Autorties bu likumā noteiktajā kārt bā ir ieguvis pilna apjoma un visu veidu būvprojekta
izmantošanas ties bas no būvprojekta daļu autoriem – autorties bu subjektiem vienkāršas
licences veidā, un ir ties gs š s ties bas nodot Pasūt tājam.
1.3. Būvprojekta kā autorties bu objekta izmantošanas ties bas pilnā apjomā un visos veidos
(vienkārša licence) Pasūt tājs iegūst br d , kad samaksājis l guma summu Izpild tājam pilnā
apjomā.
2. PUŠU SAIST BAS
2.1. Veicot autoruzraudz bu, Izpild tājs apņemas:
2.1.1. veikt autoruzraudz bu atbilstoši Ludzas novada Būvvald akcept tajam Projektam,
Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”,
Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 „Vispār gie būvnoteikumi” un citiem
būvniec bu regul jošajiem normat vajiem aktiem;
2.1.2. Izpild tājs ir atbild gs par to, lai L guma izpildes laikā tam būtu sp kā esošas licences,
sertifikāti un civiltiesiskās atbild bas polise, kas ir nepieciešama autoruzraudz bas
veikšanai saskaņā ar normat vajiem aktiem;
2.1.3. Izpild tājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaic gi pārbaud t objekta būv lietoto
konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilst bu
Projektam un nepiejaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu,
būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būv , ja tie nav pilnv rt gi aizstāj ji
būvprojekta paredz tajiem;
2.1.4. nekav joties rakstiski inform t Pasūt tāju, ja tiek konstat tas patvaļ gas atkāpes no Projekta
vai, ja netiek iev rotas Latvijas normat vo aktu, tai skaitā būvnormat vu pras bas;
2.1.5. Piedal ties kopsapulc s vismaz divas reizes m nes būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar
Pasūt tāju laiku un vietu.
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2.1.6. visas atkāpes no Projekta fiks t autoruzraudz bas žurnālā, attiec bā uz atkāp m no Projekta,
kuras ir saskaņotas ar Izpild tāju, Izpild tājs autoruzraudz bas žurnālā izdara saskaņojuma
atz mi;
2.1.7. pabeidzot objekta būvniec bu, autoruzraudz bas žurnālā izdar t atz mi par izpild to
būvdarbu atbilst bu Projektam un ar Izpild tāju saskaņotajām izmaiņām;
2.1.8. ierasties objektā ne v lāk kā nākamajā darba dienā p c Pasūt tāja rakstiska vai mutiska
piepras juma saņemšanas;
2.1.9. bez papildus atl dz bas veikt izmaiņas Projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešam ba rodas sakarā
ar kļūdu vai neatbilst bu Projektā;
2.1.10. Izpild tājam ir citas ties bas un pienākumi, kuri ir noteikti sp kā esošajos normat vajos
aktos.
2.1.11. Izpild tājam pirms autoruzraudz bas uzsākšanas ir jāsagatavo autoruzraudz bas žurnāls un
jāreģistr Ludzas novada Būvvald .
2.2. Pasūt tājs apņemas:
2.2.1. Izsniegt Izpild tājam tehnisko dokumentāciju, kas nepieciešama autoruzraudz bas veikšanai.
2.2.2. Pieņemt izpild tos pakalpojumus saskaņā ar L guma nosac jumiem.
2.2.3. Veikt L gumā paredz tos maksājumus.
2.3. Visa veida paziņojumiem, r kojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem
un l mumiem, kas jāizdod saskaņā ar L gumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
3. PAKALPOJUMU NODOŠANAS – PIE EMŠANAS K RT BA
3.1. P c pakalpojumu pabeigšanas un objekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas
Izpild tājs un Pasūt tājs paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpild tājs nodod
Pasūt tājam izsniegto tehnisko dokumentāciju.
3.2. Gad jumā, ja Pasūt tājs izvirza argument tus iebildumus vai pretenzijas, nodošanas –
pieņemšanas akts tiek parakst ts p c visu konstat to trūkumu nov ršanas.
4. L GUMCENA UN NOR

INU K RT BA

4.1. Par pakalpojumu pienāc gu izpildi Pasūt tājs samaksā Izpild tājam kop jo l gumcenu ____
EUR (<summa vārdiem>), PVN 21% ________ (<summa vārdiem>), kas kopā sastāda
__________ EUR (<summa vārdiem>) 20 (divdesmit) darba dienu laikā p c būvobjekta
pieņemšanas ekspluatācijā un Izpild tāja r ķina saņemšanas.
4.2. Pievienotās v rt bas nodoklis (PVN) tiek maksāts atbilstoši sp kā esošajai LR nodokļu
likumos noteiktajai likmei un PVN maksāšanas kārt bai.
4.3. Kop jā l gumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā ar visi iesp jamie Izpild tāja
izdevumi, kas nepieciešami Izpild tāja saist bu izpildei L guma ietvaros.
4.4. Visos Izpild tāja izrakst tajos r ķinos obligāti jānorāda projekta numurs, l guma numurs un
iepirkuma procedūras identifikācijas numurs.
4.5. Ja L gumā noteikto pakalpojumu izpilde tiek pārtraukta no Izpild tāja neatkar gu iemeslu
d ļ, tad PUSES sastāda aktu par faktiski veiktajiem izpild tajiem pakalpojumiem, fiks jot
tajā Izpild tāja izpild to pakalpojumu apjomu. Pasūt tājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta
parakst šanas un atbilstoša r ķina saņemšanas samaksā Izpild tājam.
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5. APDROŠIN ŠANA
5.1. Autoruzraugam 3 (tr s) dienu laikā pirms autoruzraudz bas pienākumu izpildes uzsākšanas
ir jāiesniedz Pasūt tājam Ministru kabineta noteikumu 19.08.2014. Nr. 502 „Noteikumi par
būvspeciālistu un būvdarbu veic ju civiltiesiskās atbild bas obligāto apdrošināšanu”
noteiktajā kārt bā nosl gtā būvspeciālista (atbild gā autoruzrauga vai būvkomersanta, kas
nodarbina konkr to būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbild bas apdrošināšanas
l guma kopija, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaud jumu atl dz bu, kuri var rasties
trešajām personām būvniec bas dal bnieku darb bas vai bezdarb bas (vai šādas darb bas vai
bezdarb bas seku) d ļ.
5.2. Gad jumā, ja L guma parakst šanas br d Izpild tājam ir sp kā esošs apdrošināšanas l gums,
kas atbilst L guma 5.1. punkta pras bām, izņemot tā termiņu, Izpild tājam ir pienākums
pirms sp kā esošā apdrošināšanas l guma darb bas beigām, iesniegt Pasūt tājam jaunu
apdrošināšanas l gumu.
5.3. Ja nosl gtā apdrošināšanas l guma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi v l turpinās,
Izpild tājam ir pienākums pirms sp kā esošā apdrošināšanas l guma darb bas beigām
iesniegt Pasūt tājam jaunu apdrošināšanas l gumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu l dz
būvdarbu beigām.
5.4. Jebkurus zaud jumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atl dzinātos, sedz Izpild tājs.
6. GARANTIJAS
6.1. Izpild tājs atbild par izpild to pakalpojumu atbilst bu visām Latvijas Republikā sp kā
esošajos būvniec bas ties bu aktos noteiktajām pras bām.
7. PUŠU ATBILD BA UN STR DU RISIN ŠANA
7.1. Par l gumsaist bu neizpildi vai nepiln gu izpildi, PUSES ir atbild gas saskaņā ar LR sp kā
esošajiem normat vajiem aktiem un L guma nosac jumiem.
7.2. Par nepienāc gu saist bu izpildi Izpild tājs maksā Pasūt tājam l gumsodu 0,5% (nulle
komats pieci procenti) no kop jās l gumcenas par katru Pasūt tāja konstat to gad jumu, ko
Pasūt tājs ir ties gs ar ietur t no gal gā nor ķina, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no l guma
cenas.
7.3. Pasūt tājs maksā l gumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) no nesamaksātās summas
par katru nokav to maksāšanas termiņa darba dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no
l guma cenas.
7.4. Izbeidzot šo l gumu p c vienas puses iniciat vas, kas nav saist ta ar otras puses l gumsaist bu
neizpildi vai nepienāc gu izpildi, no vain gās puses tiek piedz ts l gumsods 10% apm rā no
l guma cenas.
7.5. L gumsoda samaksa neatbr vo PUSES no saist bu pienāc gas izpildes.
7.6. Visus ar L gumu saist tos str dus PUSES risina saskaņā ar Latvijas Republikā sp kā
esošajiem normat vajiem aktiem.
8. L GUMA DARB BAS LAIKS, GROZ ŠANAS UN LAUŠANAS K RT BA
8.1. L gums stājas sp kā tā parakst šanas dienā un ir sp kā l dz PUŠU saist bu izpildei vai tā
laušanai L gumā noteiktā kārt bā.
8.2. Izņemot 8.3. un 8.4. punktā noteikto kārt bu, L gumu var groz t vai lauzt, PUS M
vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā sp kā esošajiem normat vajiem aktiem.
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8.3. Gad jumā, ja Izpild tājs nepienāc gi pilda savas saist bas un p c Pasūt tāja rakstveida
br dinājuma saņemšanas turpina tās nepild t, Pasūt tājs ir ties gs atkāpties un vienpus jā
kārtā lauzt L gumu. L gums tiek uzskat ts par sp ku zaud jušu datumā, kāds norād ts
iepriekš nosūt tā paziņojumā. Šādā gad jumā Izpild tājs atl dzina Pasūt tājam visus tiešos un
netiešos zaud jumus, kā ar maksā l gumsodu 10% (desmit procentu) apm rā no kop jās
l gumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā p c attiec ga paziņojuma saņemšanas. Pasūt tājs
samaksā Izpild tājam tikai par tiem darbiem, kas ir pienāc gi izpild ti.
8.4. Gad jumā, ja Pasūt tājs nepienāc gi pilda savas saist bas un p c Izpild tāja rakstveida
br dinājuma saņemšanas turpina tās nepild t, Izpild tājs ir ties gs atkāpties un vienpus jā
kārtā lauzt L gumu. L gums tiek uzskat ts par sp ku zaud jušu datumā, kāds norād ts
iepriekš nosūt tā paziņojumā. Šādā gad jumā Pasūt tājs atl dzina Izpild tājam visus tiešos un
netiešos zaud jumus, kā ar maksā l gumsodu 10% (desmit procentu) apm rā no kop jās
l gumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā p c attiec ga paziņojuma saņemšanas. Pasūt tājs
samaksā Izpild tājam ar par visiem pienāc gi izpild tiem darbiem.
8.5. Neviena no PUS M neatbild par L gumā noteikto saist bu neizpild šanu, ja tas noticis
nepārvaramas varas rezultātā, piem ram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, finans juma
nepietiekam ba, kā ar jaunu normat vo aktu ieviešana, kas aizliedz L gumā paredz to
darb bu.
8.6. Katra no PUS M 3 (tr s) dienu laikā inform otru PUSI par iepriekš min tās nepārvaramas
varas iestāšanos. PUSES savstarp ji vienojas par L gumā noteikto termiņu pagarināšanu vai
L guma izbeigšanu.
9. CITI NOSAC JUMI
9.1. Ja kāds no L guma noteikumiem zaud sp ku, tad tas neietekm citus L guma noteikumus.
9.2. Gad jumā, ja kāda no PUS M tiek reorganiz ta, L gums paliek sp kā, un tā noteikumi ir
saistoši PUŠU saist bu pārņ m jiem.
9.3. Pušu kontaktpersonas:
9.3.1. no Pasūt tāja puses: _____________
9.3.2. no Izpild tāja puses: autoruzraudz bas grupas vad tājs ________, t.
9.4. L gums sastād ts latviešu valodā un sastāv no teksta daļas uz _______ lapām 3 (tr s)
oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko sp ku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie
Izpild tāja un divi pie Pasūt tāja.
10. PUŠU JURIDISK S ADRESES UN REKVIZ TI
PAS T T JS
Ludzas novada pašvald ba
reģistrācijas Nr. 90000017453
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
tālr. 65707400, e-pasts: dome@ludzaspils.lv
bankas rekviz ti: _________________________
kods: __________________________________
konts: _________________________________
_______________________________________
<paraksta atšifrējums>

IZPILD T JS
______________________________
reģ. Nr. _______________________
adrese: _______________________
tālr. __________ e-pasts: _________
bankas rekviz ti: ________________
kods: _________________________
konts: ________________________
_____________________________
<paraksta atšifrējums>

