IEPIRKUMA LĪGUMS
Objekta “Ludzas novada Sporta skolas stadiona pārbūve” būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība
(Identifikācijas Nr. LNP 2020/60)
Ludzā

2021.gada ___.______________.

Ludzā,
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA
UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS
Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela
16, Ludza, LV-5701, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kurš
rīkojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Ludzas novada domes nolikumu, turpmāk tekstā
– Pasūtītājs, no vienas puses,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Firma L4”, reģistrācijas Nr. 40003236001,
juridiskā adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, tās valdes locekļa Ginta Freiberga personā, kurš
rīkojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības iepirkuma komisijas 2021. gada 21.janvāra
lēmumu (sēdes protokols Nr.4) par publiskā iepirkuma objekta “Ludzas novada Sporta skolas
Stadiona pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr.
LNP 2020/60, 2. daļas AUTORUZRAUDZĪBA rezultātiem, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums):
1.Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas veikt objekta “Ludzas novada Sporta
skolas stadiona pārbūve” autoruzraudzību (turpmāk – Darbs), atbilstoši Būvniecības
likuma, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie
būvnoteikumi” un citu tiesību aktu prasībām, kā arī sadarboties neparedzētu tehnisku
problēmu risināšanā saistībā ar būvprojektā minētā objekta būvdarbiem.
2. Līgumcena un samaksas kārtība
2.1. Līgumcena par Darbu ir 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un nulle centi) bez Pievienotās
vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% ir 630,00 EUR seši
simti trīsdesmit euro un nulle centi). Līgumcenas un PVN summa (turpmāk – Līguma summa)
3630,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit euro un nulle centi).
2.2. Samaksu par Darbu Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
2.2.1. avansu ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no līgumcenai un tai aprēķināto
PVN, ja Izpildītājs iesniedz pasūtītājam avansa rēķinu, 10 (desmit) dienu laikā no avansa
rēķina saņemšanas dienas;
2.2.2. ikmēneša maksājumus proporcionāli būvuzņēmēja padarītajiem un pieņemtajiem
būvdarbiem (naudas izteiksmē) vienu reizi mēnesī, 20 (divdesmit) dienu laikā, kad
Pasūtītājs saņēmis un apstiprinājis šādus dokumentus: aktu par autoruzraudzības izpildīto
darbu pieņemšanu, kuru parakstījušas abas Puses; aktu par izpildīto būvdarbu pieņemšanu
kopiju.
2.2.3. Pasūtītājs neizmaksā Izpildītājam pienākošos maksājuma daļu, ja Izpildītājs nav iesniedzis
Pasūtītājam Līguma 2.2.2. apakšpunktā noteiktos dokumentus vai Pasūtītājs tos nav
apstiprinājis.
2.2.4. Galīgo maksājumu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pēc būvobjekta nodošanas
ekspluatācijā un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

3. Līguma darbības laiks
3.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz tajā nolīgto saistību pilnīgai
izpildei. Līguma parakstīšanas un spēkā stāšanās datums ir Līguma ievaddaļā norādītais
datums.
3.2. Darba izpildes termiņš ir no Līguma 1. nodaļā norādītajā objektā būvdarbu uzsākšanas līdz
būvdarbu pabeigšanai.
4. Apdrošināšana
4.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam
būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu
garantijas laikā Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
4.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai būvdarbu
garantijas laiks vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas
līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt
esošo), un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā.
5. Pušu pienākumi un tiesības
5.1. Izpildītājs Darba veikšanai nodrošina atbilstošas kompetences personālu pietiekamā skaitā un
nodrošina to ar nepieciešamo aprīkojumu.
5.2. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam dokumentus
par atbildīgā autoruzrauga norīkošanu.
5.3. Izpildītājam ir jāizpilda Darbs un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību, efektivitāti un
ekonomiju. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja intereses šī līguma ietvaros attiecībās ar
trešajām personām, kā arī jāievēro saņemtās informācijas konfidencialitāte.
5.4. Izpildītājam ir visas tiesības un pienākumi, kas noteikti Ministru kabineta 2014. gada
19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Izpildītāja pienākums ir
dokumentēt autoruzraudzības darbu, veikt regulārus ierakstus autoruzraudzības žurnālā,
norādot būvobjekta apsekošanas rezultātus, risināto jautājumu, tā rašanās iemeslu, risināšanas
iniciatoru un risinājumu. Izpildītājam jānodrošina atbildīgā autoruzrauga piedalīšanās
iknedēļas objekta sanāksmēs.
5.5. Izpildītājam jāsniedz atzinums par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā.
5.6. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt
labojumus būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas
vai citu iemeslu dēļ.
5.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāpiedalās neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā,
kas nav radušās būvprojekta kļūdu vai trūkumu dēļ, un kas nav projekta autora atbildība, un
jānodrošina nepieciešamo izmaiņu veikšana būvprojektā Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
5.8. Kļūdas un trūkumi būvprojektā (t.sk. būvprojekta precizēšana un skaidrojumu sniegšana)
Izpildītājam jālabo un jāsniedz uz sava rēķina un jāiesniedz BIS.
5.9. Pasūtītāja pienākums ir izsniegt Izpildītājam visu Darba veikšanai nepieciešamo informāciju
un dokumentāciju.
6. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa
6.1. Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.
6.2. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
6.3. Apakšuzņēmēju nomainīšanu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic šādā
kārtībā:
6.3.1. apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Izpildītāja piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru
veicamās iepirkuma līguma daļas vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma
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līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī
minētajam kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, Izpildītājs
drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu;
6.3.2. apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas
kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai
tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām
atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu
likuma 9. panta astotajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Par maiņas
ierosinājumu Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums, norādot
ziņas par apakšuzņēmēju, tam nododamo iepirkuma līguma daļu – darbu nosaukumus un
izpildāmā darba apjomu naudas izteiksmē un procentos. Iesniegumam jāpievieno visi
dokumenti, kas pierāda piedāvātā apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību šajā punktā
minētajām prasībām.
6.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu
apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami
lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.
7. Līguma izbeigšana un grozījumi
7.1. Līgumu izbeidz, ja tiek pārtraukti būvdarbi.
7.2. Par Līguma izbeigšanu Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienas
iepriekš.
7.3. Izpildītājs var prasīt izbeigt Līgumu 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš nosūtot rakstisku
brīdinājumu, ja vienlaicīgi iestājušies šādi nosacījumi: Pasūtītājs Izpildītājam savlaicīgi nav
samaksājis Līgumā paredzētos maksājumus, Pasūtītājam piemērojamais līgumsods sasniedzis
10% (desmit procentus) no nokavētā maksājuma un 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc
rakstiska brīdinājuma saņemšanas Pasūtītājs nav uzsācis sarunas ar Izpildītāju.
7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt
tādēļ, ka Izpildītājam Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās
sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
7.5. Līgums var tikt izbeigts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Izpildītājs Līguma
noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai
apliecinājumus.
7.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas
vai Līguma izpildes laikā ir veicis prettiesisku darbību.
7.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja ir pasludināts Izpildītāja
maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt
Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības,
kuras izriet no Līguma.
7.9. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Izpildītājs pārkāpj vai nepilda
citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu.
7.10.
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Izpildītājs
Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus.
7.11. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Izpildītājs ir patvaļīgi
pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai
deklarētajā dzīvesvietas adresē.
7.12. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu – veidu un
iepirkuma dokumentos noteikto Līguma mērķi.
3
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

7.13.
Atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 61. panta regulējumam un Eiropas
Savienības tiesas praksei Līguma darbības laikā nedrīkst tikt veikti būtiski Līguma grozījumi,
izņemot PIL 61. panta trešā daļā noteiktajos gadījumos.
7.14.
Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie ir sagatavoti
rakstveidā un tos ir parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Šādas izmaiņas un
papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8. Fizisko personu datu apstrāde
8.1. Puses apzinās, ka Līguma izpildes laikā var rasties nepieciešamība savstarpēji apmainīties ar
informāciju, kas satur personas datus (piemēram, to pārstāvju un/vai kontaktpersonu, atbildīgo
personu identificējošā un kontaktinformācija). Šādā gadījumā katra no Pusēm ir uzskatāma
par patstāvīgu pārzini savā rīcībā esošu datu apstrādei, tas apņemas datus apstrādāt atbilstoši
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un otrai Pusei dati tiek nodoti Puses likumīgu interešu
ietvaros, lai nodrošinātu Līguma kvalitatīvu izpildi, izpildītu normatīvo aktu prasības vai
realizētu citas likumīgas attiecīgās Puses intereses.
8.2. Pusei, kura nodod kādas personas datus otrai Pusei, apņemas informēt šo personu (piemēram,
kura norādīta kā atbildīgais darbinieks (kontaktpersona) vai pārstāvis) par:
8.2.1. to, ka tās personas dati ir tikuši apstrādāti;
8.2.2. otras Puses nosaukumu, kontaktinformāciju un mērķiem, kādiem nodotie dati varētu tikt
izmantoti, tas ir, Līguma saistību izpildei vai likumīgai interešu realizēšanai;
8.2.3. iespēju vērsties pie attiecīgās Puses, lai iegūtu papildu informāciju vai realizētu savas kā
datu subjekta tiesības.
9. Citi noteikumi
9.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad
strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
9.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, ir
pretlikumīgs, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esību, likumību vai izpildi. Šādā
gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
9.3. Jautājumi, kas tieši nav atrunāti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
9.4. Ja Līgumā nav norādīts citādi, sadaļu un punktu virsraksti ir norādīti tikai pārskatāmības labad
un neietekmē Līguma būtību, atsauce uz personu ietver arī tās tiesību un saistību pārņēmējus.
9.5. Līgums ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem.
9.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu pārstāvības tiesības,
atbildīgie darbinieki (kontaktpersonas), vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem,
Puse 3 (trīs) darba dienu laikā par to paziņo otrai Pusei uz Līguma rekvizītos norādīto oficiālo
elektroniskā pasta adresi. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra
Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
9.7. Visa Pušu savstarpējā sarakste Līguma priekšmeta sakarā, kā elektroniskā, tā papīra formā,
nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem. Pasūtītājs un Izpildītājs (to atbildīgie
darbinieki (kontaktpersonas)) savstarpējā sarakstē (arī pretenziju, Līguma termiņa
pagarinājuma nepieciešamība u.tml.), kas saistītas ar Līguma izpildi, izmanto oficiālās
elektroniskā pasta adreses, kas norādītas Pušu rekvizītos.
9.8. Lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu Līguma izpilde kontroli, operatīvu informācijas
apmaiņu un komunikāciju, savlaicīgu dokumentu sagatavošanu un saskaņošanu, Puses
pilnvaro savus pārstāvjus (atbildīgos darbiniekus):
9.8.1. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks: Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs
Jakovļevs, tālrunis: +371 65707403, e pasta adrese: dome@ludza.lv;
9.8.2. Izpildītāja atbildīgais darbinieks: SIA “Firma L4” valdes loceklis Gints Freibergs, tālrunis
+371 26487276, e pasta adrese: firmal4@l4.lv.
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9.9. Pušu atbildīgie darbinieki nodrošina, ka jebkura elektroniskā sarakste, kas tiek veikta Līguma
ietvaros, sūtot elektronisko pastu tiek atzīmēta ar CC uz dome@ludza.lv.
9.10. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) juridiskā spēka ziņā identiskos eksemplāros,
katrs uz 7 (septiņām) lapām, ieskaitot pielikumus. Viens eksemplārs Pasūtītājam, otrs Izpildītājam.
10. Nepārvarama vara
10.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas
varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas,
citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā
arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām pusēm vai vienai pusei turpināt
līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.
10.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā ir iespējama un paredzama līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma
jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo
apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav
iespējama, puses sastāda Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu
par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.
11. Citi noteikumi
11.1. Strīdus Puses risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk
vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
11.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, ir
pretlikumīgs, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esību, likumību vai izpildi.
Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
11.3. Jautājumi, kas tieši nav atrunāti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
11.4. Ja Līgumā nav norādīts citādi, sadaļu un punktu virsraksti ir norādīti tikai
pārskatāmības labad un neietekmē Līguma būtību, atsauce uz personu ietver arī tās
tiesību un saistību pārņēmējus.
11.5. Līgums ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem.
11.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu pārstāvības
tiesības, atbildīgie darbinieki (kontaktpersonas), vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu
rekvizītiem, Puse 3 (trīs) darba dienu laikā par to paziņo otrai Pusei uz Līguma
rekvizītos norādīto oficiālo elektroniskā pasta adresi. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta
noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā
Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
11.7. Visa Pušu savstarpējā sarakste Līguma priekšmeta sakarā, kā elektroniskā, tā papīra
formā, nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem. Pasūtītājs un Izpildītājs
(to atbildīgie darbinieki (kontaktpersonas)) savstarpējā sarakstē (arī pretenziju, Līguma
termiņa pagarinājuma nepieciešamība u.tml.), kas saistītas ar Līguma izpildi, izmanto
oficiālās elektroniskā pasta adreses, kas norādītas Pušu rekvizītos.
12. Pušu rekvizīti:
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Pasūtītājs:
Ludzas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000017453
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads,
LV-5701
Banka: AS “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konts: LV09PARX0002240270024
Elektroniskā pasta adrese:
dome@ludza.lv

Izpildītājs:
SIA “Firma L4”
Reģistrācijas Nr. 40003236001
Juridiskā adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV1004
Pasta adrese Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004
Banka: A/S “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV95 HABA 0001408 047 992

Elektroniskā pasta adrese: firml4@firmal4.lv
Izpilddirektors
S. Jakovļevs

Valdes loceklis
G. Freibergs

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
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1.

Pielikums

Pasūtītāja Līguma Nr.
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
PUBLISKAJAM IEPIRKUMAM
Objekta “Ludzas novada Sporta skolas stadiona pārbūve” būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība
(Identifikācijas Nr. LNP 2020/60)
Rīga, 2021.gada 12.janvāris
PRASĪBA

JĀ/NĒ

Pretendentam ir saprotams nolikuma 3. pielikuma “Tehniskā
specifikācija” (PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS), un Pretendents var
izpildīt IEPIRKUMA LĪGUMA NOTEIKUMUS (nolikuma 5. pielikuma
5.1. pielikums Projektēšanas līguma projekts).

JĀ

Pretendents var izpildīt Autoruzraudzības līguma noteikumus (nolikuma
5. pielikuma 5.2. pielikumu Autoruzraudzības līguma projekts).

JĀ

Pretendenta pārstāvis

Sistēmas paraksts
(valdes loceklis Gints Freibergs)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

7
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

