APSTIPRINĀTS
Jaunpiebalgas novada domes
iepirkuma komisijas
2018.gada 21.jūnija sēdē

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS
Jaunpiebalgas novada dome veic cenu aptauju: „Būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu, Nr. JND 2018/3/CA saskaņā ar tehnisko
specifikāciju.
Pretendentiem pieteikumu iesūtīt pa e-pastu dace.bisere@jaunpiebalga.lv līdz 2018.gada
2.jūlijam plkst. 11:00, oriģinālu izsūtot pa pastu vai iesniegt personīgi adresē Gaujas iela 4,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads. Kontaktpersona: izpilddirektore
Dace Bišere - Valdemiere, uzziņas pa tālruni 26482506, 64162365
Prasības pretendentiem:
1. Piedāvājumam jābūt izteiktam EUR.
2. Piedāvājuma cenās jāiekļauj visi nodokļi, nodevas, pretendenta peļņa un pārējās
izmaksas, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli.
Iesniedzamie dokumenti:
1. 1. Pielikums - Tehniskā specifikācija - Projektēšanas uzdevums.
2. 2. Pielikums - Pretendenta pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā.
3. 3. Pielikums – Pretendenta pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā;
4. 4. Pielikums - Līguma izpildē iesaistīto vadošo speciālistu saraksts;
5. 5. Pielikums - Kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksta forma;
6. 6.pielikums – Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem;
7. 7.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma;
8. 8.pielikums – Projektēšanas darbu izpildes kalendārā grafika forma;
9. 9.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma;
10. 10.pielikums – Apdrošinātāja apliecinājums;
11. 11.pielikums – Līguma projekts būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai
Vērtēšanas kritērijs:
Zemākā cena

Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija
Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas
pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA
pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
līdzfinansējumu””
1.VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU
Objekts Nr.1
1.1.
Autoceļa Nr.11 “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve
Projektējamā objekta
adrese
Zemes vienības kadastra
apzīmējums

Jaunpiebalgas pagasts

1.4.
1.5.

Zemesgabala īpašnieks
Trases garums

Jaunpiebalgas novada pašvaldība,
“Saulītes - Lejas Skubiņi”autoceļa pārbūve
Trases kopgarums: 3.80 km

1.6.
1.7.

Projekta pasūtītājs
Pasūtītāja atbildīgais
pārstāvis

Jaunpiebalgas novada pašvaldība
Jaunpiebalgas novada domes ceļu meistars Kristaps Dravants
e-pasts: kristaps.dravants@jaunpiebalga.lv, tālr. 26194646

1.2.
1.3.

4256 009 0063;
4256 009 0061;
4256 009 0062;
4256 009 0055;
4256 009 0090;
4256 009 0017;
4256 009 0018
4256 009 0053;
4256 009 0075;
4256 009 0004;
4256 009 0093;
4256 009 0094;
4256 009 0008;
4256 009 0009;
4256 009 0037;
4256 009 0084;
4256 009 0001;
4256 009 0019;
4256 009 0020;
4256 009 0056;
4256 009 0035;
4256 009 0010;
4256 009 0007.

2.VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU
2.1.

Esošās situācijas
apraksts

Autoceļa konstrukcija ir neatbilstoša satiksmes sastāvam. Autoceļam ir
dažādi ceļa seguma defekti neatbilstošas ceļa seguma konstrukcijas un
nepietiekošas ūdens atvades dēļ. Sevišķi tas izpaužas rudens un
pavasara periodos. Vietām nav iespējams veikt ikdienas ceļa
uzturēšanas darbus neatbilstošas seguma materiālu sastāva dēļ.
Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kuri traucē ūdens novadi no
ceļa klātnes. Sāngrāvji ir aizauguši vai vietām to vispār nav, kas traucē
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ūdens atvadi no ceļa klātnes. Pavasara un rudens sezonās un arī
ilgstošu lietavu laikā ceļa segums izmirkst, tāpēc jānosaka satiksmes
ierobežojumi, rezultātā tiek kavēta uzņēmējdarbība, transporta
pārvadājumi un piekļuve īpašumiem. Nav veidotas piemērotas
nobrauktuves uz pieguļošajiem zemes īpašumiem. Segas spēja
pretoties pieaugošām satiksmes slodzēm ir kritiska un seguma
atsevišķu posmu remonts , kā arī ikdienas uzturēšanas darbi prasa
arvien vairāk līdzekļu, nedodot vajadzīgo efektu. Autoceļa posmā
esošo caurteku tehniskā stāvokļa īss raksturojums: caurtekas ir
nolietojušās, vietām apaugušas, aizaugušas ar augiem un aizbirušas.
2.2.
Projektēšanas
mērķis/ Nodrošināt 20 gadu perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam
sasniedzamais rezultāts
atbilstošu ceļa segas nestspēju, autobraucēju komfortu un drošību;
Veikt caurteku atjaunošanas darbus, kuru rezultātā tiktu novērsti
ekspluatācijas laikā radušies defekti un bojājumi;
Veikt satiksmes drošības uzlabojumus, tajā skaitā:
Panākt pietiekami garu autoceļa pārredzamību;
Paaugstināt EPL un EST gabarītus, kur tas nepieciešams;
Nodrošināt pietiekamā skaitā efektīvus satiksmes organizācijas
tehniskos līdzekļus;
BŪVPROJEKTĒŠANAI
NEPIECIEŠAMIE
DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI
3.
Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem
būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, LV Standartu prasībām, Ceļu specifikācija 2015
3.1.
Īpašuma tiesību
Sagatavo un iesniedz Pasūtītājs.
apliecinošie dokumenti
zemesgabalam/objektam

Būvniecības
ierosinātāja pilnvara
3.2.

Tehniskā apsekošanas
atzinums

Pasūtītājs sagatavo Izpildītājam adresētu pilnvaru, ja
nepieciešams tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām
aktivitātēm, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.
Pasūtītājs nodrošinās Izpildītāju ar savā rīcībā esošajiem datiem
par satiksmes intensitāti, datiem par autoceļa, tā konstruktīvo
kārtu izbūves un seguma atjaunošanas vēsturi.
Izpildītājs iegūst Valsts zemes dienestā aktuālo informāciju par
zemju īpašumu robežām.
Apsekošanas atzinumu izstrādā tehniskās dokumentācijas
izstrādātājs, iekļaujot informāciju par esošās situācijas, ceļa
stāvokļa novērtējumu un situācijas risinājumu (pievienojot
fotogrāfijas) atbilstoši:
1) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”
14. pantam

2) Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”
3.3.

Inženierizpēte

Izpildītājs veic inženierizpētes darbus atbilstoši MK noteikumiem par
Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi
būvniecībā" un atbilstoši Mk noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie
būvnoteikumi”.
Ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes darbus veiks atbilstoši
Ģeotelpiskās informācijas likumā, 2011. gada 15.novembra MK
noteikumos Nr.879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko
karšu sistēmas noteikumi” un 2012. gada 24. aprīļa MK noteikumos
Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās
centrālās datu bāzes noteikumi” noteiktajam regulējumam, Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
Ģeotehniskā izpēte veicama atbilstoši LVS 190-5 “Ceļu projektēšanas
noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne”, MK noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana" u.c.
pastāvošiem normatīvajiem dokumentiem.
Inženierizpētes darbus apmaksā Izpildītājs
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3.4.

3.5.

3.6.

4.
4.1.

Tehniskie un/ vai īpašie
noteikumi

Izpildītājs pieprasa tehniskās dokumentācijas attiecīgajām iestādēm
saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem un izsniegtās
būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem, paredzot, ka būvprojektā
jāietver visu inženierkomunikāciju pārbūve, ja tie traucē ceļa projekta
risinājumiem.
Saskaņojumi ar trešajām Veic Izpildītājs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
personām
Saskaņojuma protokola formu ar zemes īpašnieku izsniedz Pasūtītājs.
Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.
Koku un krūmu ciršanas Veic Izpildītājs nodrošinot, ka koku sarakstā uzrāda attiecīgo
atļauja
objektu precīzu raksturojumu (diametrs, suga, bojājuma pakāpe) un
atrašanās vietu. Saraksts ir jāsaskaņo likumdošanā noteiktajā kārtībā
Būvprojektā pievienot saskaņojumu (ja attiecas).
PRASĪBAS IZSTRĀDĀTOT
Vispārīgie projektēšanas Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt autoceļu:
noteikumi
Nr.11 “Saulītes - Lejas Skubiņi” 0.00 – 3,80km
Projekta izstrādē ņemt vērā:
• Būvniecības likums
• Autoceļu un ielu būvnoteikumi ( 14.10.2014. MK Noteikumi
Nr.633)
• Vispārīgie būvnoteikumi (MK 19.08.2014. noteikumi Nr.500)
• Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju
tehniskā apsekošana" (MK 30.06.2015. noteikumi Nr. 337)
• Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15
"Būvprojekta saturs un noformēšana" (MK 09.06.2015.
noteikumi Nr. 281) un citus normatīvus, kas attiecas.
Inženierizpētes sadaļa

Veic un apmaksā tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs
Inženierizpētes darbi veicami atbilstoši MK noteikumiem par Latvijas
būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā" un
atbilstoši “Vispārīgie būvnoteikumi”.
Ģeodēziskā izpēte jāveic atbilstoši Latvijas republikā spēkā esošajai
likumdošanai un standartiem, kas attiecināmi uz šo jomu, ģeotelpiskās
informācijas likumā, 2011. gada 15.novembra MK noteikumos Nr.879
“Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas
noteikumi” un 2012. gada 24. aprīļa MK noteikumos Nr.281 “Augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes
noteikumi” noteiktajam regulējumam.
Jāpieprasa pašvaldībā informāciju par vietējā ģeodēziskā tīkla
punktiem pārbūvējamā autoceļa posmā.
Jāiegūst Valsts zemes dienestā aktuālā informācija par zemes
īpašumiem un to īpašniekiem visām zemes vienībām, kuras robežojas
ar autoceļu
Teritorijas topogrāfiskā uzmērījuma robeža – 10 m ārpus esošās ceļa
nodalījuma joslas robežas.
Topogrāfiskais uzmērījums jāsavieto ar VZD izsniegtiem kadastra
informācijas sistēmas datiem (kadastra karti).
Veicot teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu, konstatēt kopējo
robežzīmju atrašanās vietas. Par robežzīmēm, kuras dabā nav
atrodamas, Izpildītājam jāsagatavo apraksts. Plāna rasējumos jāieraksta
visu ceļam piegulošo zemes vienību kadastra apzīmējumus un īpašumu
nosaukumus.
Ģeotehniskā izpēte veicama atbilstoši LVS 190-5 “Ceļu projektēšanas
noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne”, MK noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana" u.c.
pastāvošiem normatīvajiem dokumentiem.
Plāna risinājums
Visi būvprojektā paredzētie pasākumi jāveic ceļa nodalījuma
joslā. Paredzēt būvdarbus ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas var tikai
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saskaņojot darbus ar zemju īpašniekiem. Rakstiski saskaņojumi kopā
ar grafisko materiālu pievienojami būvprojekta dokumentācijai.
Saglabājams esošais normālprofils un trases plāns. Paredzēt esošo
nobrauktuvju atjaunošanu, risinājumu saskaņot ar attiecīgajiem
zemesgabalu īpašniekiem, nomniekiem un Pasūtītāju. Nepieciešamības
gadījumā izveidot jaunas nobrauktuves- tikai pēc saskaņojuma ar
Pasūtītāju. Nobrauktuvju pārbūvi un jaunu izbūvi iespēju robežās
paredzēt Jaunpiebalgas novada pašvaldības zemesgabala robežās.
Garenprofila risinājums
Zemes klātni projektēt, pietuvinot esošai situācijai.
Nepieciešamības gadījumā izlīdzināt lokālus iesēdumus, galvenokārt
paredzot garenprofila izlīdzināšanu, profilējot segumu. Garenprofilu
projektēt tuvu melnajām atzīmēm, lai būtu minimāli zemes darbi.
Konstruktīvais risinājums
Ceļa segas konstrukcijas aprēķinam Izpildītājs var izmantot sev
pieņemamāko nestingo segu projektēšanas metodiku. Segas aprēķinā
pielietotajiem lielumiem ir jāraksturo Izpildītāja piedāvātie “Ceļu
specifikācijas 2015” prasībām atbilstošie seguma un pamata kārtu
materiāli.
Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, atjaunojot grants seguma
kārtu, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu biezumu un minerālo
materiālu izvēlēties atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām.
Tikai pamatotas nepieciešamības gadījumā (pēc tehniskās apsekošanas
rezultātiem) lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot
nederīgās grunts norakšanu un drenējošā slāņa un nesaistītā seguma
izbūvi.
Aprīkojuma risinājums
Paredzēt koku un krūmu ciršanu, ja tie atrodas satiksmes telpā vai
sarežģī piemērotu autoceļa konstrukcijas izveidi. Nepieciešamības
gadījumā autoceļu aprīkot ar papildus satiksmes organizācijas
līdzekļiem, vadoties pēc atļautā braukšanas ātruma.
Ūdens atvades risinājums
Pirms seguma izbūves paredzēt apauguma noņemšanu un
piemērotu seguma šķērskrituma izveidi.
Paredzēt bojāto caurteku nomaiņu vai jaunu uzstādīšanu (ja
nepieciešams), pirms tam risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju. Esošās
caurtekas saglabāt vai pārbūvēt nepieciešamā augstumā, ja tās atbilst
prasībām pretējā gadījumā nododamas Pasūtītājam. Ja trases pārbūves
projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzama to aizsardzību
vai pārbūve atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām, ja tas
nepieciešams, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju.
Būvizmaksu sadaļa
Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ņemt vērā
30.06.2015.
noteikumus MK Nr. 330 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" un 2015.
gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos", izdalot
atsevišķi neattiecināmās izmaksas, ja tādas ir, iepriekš saskaņojot ar
Pasūtītāju. Veicot būvizmaksu aprēķinu, ņemt vērā aktuālā gada
vidējās būvniecības izmaksas Latvijā. Projektētāja parakstītu tāmju
komplektu papīra un CD(Excel formātā) formātā izsniedz Pasūtītājam
kopā ar tehnisko dokumentāciju.
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Dokumenti, kas
iesniedzami kopā ar
būvniecības
iesniegumu

Izstrādātājs sagatavo tehnisko dokumentāciju pārbūvei:
1) Aizpildīts būvniecības iesniegums.
2) Skaidrojošs apraksts-informācija par būvniecības ieceres veikšanas
3)
4)

5)
6)

4.4.

vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvniecības apjomu un
veikšanas metodi.
Transporta un gājēju kustības apraksts.
Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna
M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa vizuālais
risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns,
ja paredzēts labiekārtojums;
Saskaņojumi ar: zemesgabalu īpašnieku; trešajām personām, kuru
īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas.
Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti.

Būvatļauja

Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs sagatavo visus
nepieciešamos dokumentus, lai varētu saņemt būvatļauju.
Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru.

Būvprojekta sastāvs

Izpildītājs izstrādā un iesniedz autoceļa pārbūves būvprojektu, kuru
saskaņos ar visām ieinteresētajām institūcijām. Visi darbi un materiāli
jāparedz atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015”. Būvprojekta sastāvs un
noformējums atbilstoši MK 2014. gada 14.oktobra noteikumiem
Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.
Pasūtītājam nododamie sējumi un to skaits:
5.1.1. Būvprojekts pilnā sastāvā 6 eksemplāri;
5.1.2. Būvdarbu aprēķinātā cena 1 eksemplārs;
5.1.3. Darbu daudzumu saraksts 6 eksemplāri;
5.1.4. Būvprojekts pilnā sastāvā elektroniski PDF, saraksti MS Excel
formātā diskā - 1 eksemplārs, plāns DWG formā koordinātēs
diskā - 1 eksemplārs;

5.
5.1.
5.3.

NOSACĪJUMI
Projektēšanas ilgums
Saskaņošana ar
pasūtītāju

5 mēneši no līguma noslēgšanas brīža
Veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs pēc saskaņošanas ar
interesētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju. Būvprojekts

saskaņošanai ar pasūtītāju iesniedzams Jaunpiebalgas novada
pašvaldībā.
5.4.

Saskaņošanas ar citām
institūcijām

5.5.

Tehniskās
dokumentācijas
saskaņošana/akceptēšana
Nosacījumi par
finansējuma piesaisti
pārbūvei

5.6.

Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs
saskaņā ar ieinteresēto institūciju iesniegtajiem tehniskajiem
noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju.
Veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs pēc saskaņošanas ar
Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu
Amatas novada pašvaldības Apvienotā būvvalde.
2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 475
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu
projektu iesniegumu konkursu veidā.

6. Prasības autoruzraudzībai
Paredzēt autoruzraudzību.
Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3
(trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma.
Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs
vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar
pasūtītāju laiku un vietu.
Autoruzraudzības izmaksas nedrīkst pārsniegt 20% no Tehniskās
dokumentācijas izstrādes izmaksām.
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Pielikums Nr.2
PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ
Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas
pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA
pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
līdzfinansējumu””
Iepazinušies ar cenu aptaujas „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam:
“Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve piesaistot
ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
līdzfinansējumu”” dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu piedāvājums tiks
akceptēts un noslēgts līgums, veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, saskaņā ar iepriekš minētiem
dokumentiem un mūsu iesniegto piedāvājumu, un:
1. Apliecinām, ka Cenu aptaujas noteikumi ir skaidri un saprotami.
2.

Apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

3.

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem Cenu aptaujas dokumentiem, darbu apjomu un
izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt šo darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu
izpildi, tajā skaitā, transporta iespējas, objekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka
izmantošanas nosacījumus, kā arī iespējas izmantot citus pakalpojumus, un ņēmām tos vērā,
nosakot Līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. Tāpēc līgumcenu un darbu
izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.

4.

Apliecinām, ka visa mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi un
nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai cenu aptaujā.

5.

Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Pretendents:
Reģistrācijas Nr.:
Adrese:
Kontaktpersona:
Kontaktpersonas
tālrunis/fakss, e-pasts:
Bankas nosaukums, filiāle:
Bankas kods:
Norēķinu konts:
Vārds, uzvārds:

(pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

Amats:
Paraksts:
Datums:
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Pielikums Nr. 3
PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ
Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas
pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA
pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
līdzfinansējumu””

Projektēšanas
Objekta
pasūtītāja
nosaukums,
Nr.
nosaukums,
km, adrese
adrese,
kontaktpersona

Noslēgtā
projektēšanas un
autoruzraudzības
līguma summa
(EUR bez PVN)

Statuss
(galvenais
Būvprojekta
uzņēmējs vai Pakalpojuma akcepts būvvaldē
apakšuzņēmējs, sniegšanas (datums)
veiktais darbu
periods
apjoms no (gads/mēnesis)
kopējā darbu
apjoma %

1.
2.
3.
Jāpievieno 2 (divas) pasūtītāja atsauksmes, kurās jābūt norādītām ziņām par projektēšanas darbu apjomu
(EUR), izpildes termiņu un vietu, būvprojekta akceptu būvvaldē, kā arī vai visi darbi veikti atbilstoši
normatīvajiem aktiem un labā kvalitātē.

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts: _____________________________
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Pielikums Nr. 4

LĪGUMĀ IZPILDĒ IESAISTĪTO PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJA (-U)
VADOŠO SPECIĀLISTU SARAKSTS
Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas
pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA
pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
līdzfinansējumu””

Piedāvātā
pozīcija projektā

Vārds,
uzvārds

Uzņēmums,
kuru speciālists
pārstāv

Specialitāte, sertifikāta
numurs, izdevējs

Līgumattiecību
pamats1

…
…

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas
vārds, uzvārds un paraksts:

1

norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:
A - darba līgums,
B - uzņēmuma līgums,
C - cits (norādīt, kāds).
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Pielikums Nr. 5

KVALIFIKĀCIJAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTA FORMA
Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas
pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA
pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
līdzfinansējumu””
Piedāvātā pozīcija līguma izpildē: ____________________
1. Vārds, uzvārds:
2. Dzimšanas datums:
3. Tālrunis
4. Izglītība:
Mācību iestāde
Datums: no / līdz
Iegūtais grāds vai diploms
5. Darba pieredze:
Kompānijas nosaukums:
Adrese:
Datums no/līdz
Amats:
Darba apraksts: (nozare)
6. Pēdējo trīs gadu laikā realizētie projekti, kuri apliecina piedāvātā speciālista darba pieredzes:
Kopējais darbu
Būves veids, īss
Izpildes gads
Projekts/pasūtītājs
apjoms projekta
Pozīcija
apraksts
ietvaros (EUR)

7. Cita saistītā informācija
Prasmes
Dzimtā valoda
Datora lietošanas prasmes
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
1) šī informācija ir pareiza un atbilstoši raksturo manu kvalifikāciju un pieredzi;
2) piekrītu savu personas datu izmantošanai cenu aptaujas pretendentu izvērtēšanai;
3) esmu iepazinies ar Objektu, cenu aptaujas dokumentiem;
4) apņemos piedalīties līguma izpildē kā _____ (amats), ja ____ (pretendentam) tiks piešķirtas
tiesības slēgt līgumu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt cenu
aptaujas laikā.
Vārds, uzvārds
Paraksts
Datums

_____.gada ____._________________.
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Pielikums Nr. 6

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJU(-IEM)
(ja tiek paredzēti)
Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas
pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA
pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
līdzfinansējumu””

Nr.
p. k.

Nosaukums

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Apakšuzņēmējam nododamā līguma daļa
Darbu apjoms
no kopējā apjoma
(%) un EUR bez PVN

Darbu īss apraksts

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas
vārds, uzvārds un paraksts:
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Pielikums Nr.7

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas
pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA
pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
līdzfinansējumu””
Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona),
reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:
piekrīt piedalīties Jaunpiebalgas novada domes, reģistrācijas kods 90000033031, juridiskā adrese„Gaujas
iela 4”, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV – 4125,(turpmāk – Pasūtītājs)
organizētajā cenu aptaujā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas

pagasta pašvaldības grants ceļu “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA
pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
līdzfinansējumu”” kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk –
Pretendents) apakšuzņēmējs;
1. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts līgums, apņemas:
a)

veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>;
b)

nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
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Pielikums Nr. 8

PROJEKTĒŠANAS DARBU IZPILDES KALENDĀRĀ GRAFIKA BŪVPROJEKTA
IZSTRĀDEI FORMA*
Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas
pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA
pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
līdzfinansējumu””

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

4.

5.
6.

Veicamie projektēšanas darbi
Sagatavošanas darbu veikšana
Tehnisko un īpašo noteikumu
saņemšana
Inženierizpēte
Projektēšana
Būvprojekta izstrāde
Darba organizācijas projekta
(DOP) izstrāde
Ekonomikas
daļas
izstrāde
(BA,T)
Būvprojekta
noformēšana,
saskaņošana
Būvatļaujas
saņemšana
(atbilstoši
spēkā
esošajiem
normatīvajiem aktiem)
Citi darbi, kas nav iekļauti
iepriekšminēto darbu sastāvā, ja
tie nepieciešami būvprojekta
izstrādei
Būvprojekta
saskaņošana/
akceptēšana
Pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšana

Projekta nodošana "n" nedēļā no līgu

N.p
.k.
1.

2018. gads
kalendārās nedēļas
1.ned.

2.ned.

3.ned.

4.ned.

5.ned.

6.ned
.utt.

„n”
ned.

Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts:______________________
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Pielikums Nr.9

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas
pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA
pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
līdzfinansējumu””
1. IESNIEDZA
Pretendenta nosaukums

Rekvizīti
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2. KONTAKTPERSONA
Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
Juridiskā adrese
Tālrunis /fakss
e-pasta adrese
3. PIEDĀVĀJUMS
3.1. Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ievērtētas un iekļautas visas ar būvprojekta
izstrādi un autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā, algas,
kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju, uzturēšanas izdevumi, visas ar pakalpojuma
plānošanu, sniegšanu un kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana,
iespējamie riski (to novēršanas vai mazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu
saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un
Pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.
Autoruzraudzība tiks uzsākta līgumā noteiktajā termiņā un veikta līdz objekta nodošanai
ekspluatācijā.
3.2. Apliecinu, ka mūsu finanšu piedāvājums ir:
Objekts (būvprojekts)

Būvprojekta izstrāde, EUR
(summa vārdiem)

“Saulītes - Lejas Skubiņi”
autoceļa pārbūve

EUR

PVN 21% EUR

EUR

_____

(norāda

summu

vārdiem) bez PVN

_____

(norāda

EUR

_____

(norāda

vārdiem) bez PVN

Vārds, uzvārds:

EUR

_____

(norāda

summu

vārdiem) bez PVN
summu

vārdiem) bez PVN

Kopā ar PVN

Autoruzraudzība, EUR (summa
vārdiem)

EUR

_____

(norāda

summu

vārdiem) bez PVN
summu

EUR

_____

(norāda

summu

vārdiem) bez PVN

(pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

Amats:
Paraksts:
Datums:
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Pielikums Nr.10

2018.gada______._________________

APDROŠINĀTĀJA APLIECINĀJUMS*
Ar šo apliecinām, ka [apdrošinātāja nosaukums] ir informēta par [pretendenta
nosaukums] piedalīšanos Cenu aptaujā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
objektam: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi”
pārbūve, piesaistot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos” līdzfinansējumu”” kā arī esam iepazinušies ar minētā konkursa nolikumā izvirzītām
prasībām būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai.
Ar šo apliecinām, ka līguma slēgšanas gadījumā tiks veikta [pretendenta nosaukums]
piedāvātā būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās
atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 502
„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto
apdrošināšanu” paredzot, ka atbildības limits ir ne mazāks kā konkrētās cenu aptaujas ietvaros
Pretendenta piedāvātā līgumcena.
Ar šo apliecinām, ka līguma slēgšanas gadījumā tiks veikta [pretendenta nosaukums]
piedāvātā būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās
civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem
Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto
apdrošināšanu” paredzot, ka atbildības limits ir ne mazāks kā konkrētā cenu aptaujas ietvaros
Pretendenta piedāvātā līgumcena.
________________________
(paraksts)
_____________________
(amata nosaukums)
(paraksta atšifrējums)
*gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, izziņa jāsniedz no viena
apdrošinātāja par visiem apvienības dalībniekiem.
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Pielikums Nr.11

Cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas
pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi” pārbūve, piesaistot ELFLA
pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
līdzfinansējumu””
/LĪGUMA PROJEKTS/
LĪGUMS Nr. 1/JND 2018/3/CA
būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai
Jaunpiebalgas novadā, Jaunpiebalgas pagastā

2018.gada ___.___________

Jaunpiebalgas novada dome, reģistrācijas Nr.9000031033, kuru, pamatojoties uz likuma par Pašvaldībām
un Jaunpiebalgas novada domes nolikumu pārstāv domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs , no vienas puses,
un
__________________________________,
kuru,
pamatojoties
uz
_____________
pārstāv
____________________,
no
otras
puses,
pamatojoties
uz
Pasūtītāja
veiktās
cenu
aptaujas__________________________________, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:
1.

LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

Pasūtītājs – Jaunpiebalgas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000033031,
Projektētājs - ___________________, reģ. Nr. _________________.
Līgums – šis, starp Pusēm noslēgtais līgums.
Puse/Puses – Pasūtītājs vai Projektētājs, vai abi kopā.
Objekts ________________________
Projektēšanas darbi - Būvniecības ieceres Objektā dokumentācijas izstrādāšana Pasūtītāja vārdā
saņemot Būvatļauju. Izstrādāt Būvprojektu un saskaņot to ar Līgumā un tā pielikumos, spēkā esošos
normatīvos aktos un Būvatļaujā ietvertajos projektēšanas noteikumos minētajām valsts institūcijām
un citām personām un nodot Būvprojektu Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju
(1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem.
1.7. Būvniecības iecere – veikt Objekta ceļu pārbūvi.
1.8. Būvniecības ieceres dokumentācija – dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta
dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par Būvniecības ieceri Objektā.
1.9. Būvprojekts – Būvniecības ieceres Objektā īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta
dokumentu kopums;
1.10. Autoruzraudzība – kontrole, ko Projektētājs veic pēc Projektēšanas darbu pabeigšanas līdz
Būvniecības ieceres īstenošanai Objektā (pieņemšanai ekspluatācijā) atbilstoši Būvprojektam;
1.11. Trūkumi - neatbilstības spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai citām Līguma
un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā ir aizkavēti
vai ierobežoti būvdarbi Objektā, vai pilnvērtīga Objekta ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā
arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un citi trūkumi;
1.12. Autortiesību objekts - Saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītais
Būvprojekts un citi materiālie objekti;
1.13. Līgumcena – Līguma norādītā kopējā summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Projektētājam
par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Projektēšanas darbiem un Autoruzraudzību.
Līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību (t.sk. autoratlīdzību), kāda Uzņēmējam pienākas
sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, t.sk. transporta un sakara līdzekļu
izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus un citas izmaksas, kuras saistītas ar līgumsaistību
izpildi, t.sk. visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Pasūtītājam apturot Līguma darbību.
Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta.
1.14. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
1.15. Cenu aptauja – Pasūtītāja veiktā cenu aptauja „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

objektam: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Saulītes - Lejas Skubiņi”
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”.
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1.16. Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akts - pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru Pasūtītājs
pieņem un Projektētājs nodod Būvprojektu.
1.17. Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akts - pieņemšanas - nodošanas
akts, ar kuru Projektētājs nodod un Pasūtītājs pieņem Autoruzraudzību vai kādu tās daļu/posmu par
noteiktu laika periodu.
2.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas veikt:
2.1.1.

2.1.2.

Projektēšanas darbus - izstrādāt Būvniecības ieceres Objektā dokumentāciju, saņemt
Būvatļauju, izstrādāt Būvprojektu un saskaņot to ar Līgumā un tā pielikumos, spēkā esošos
normatīvos aktos un Būvatļaujā ietvertajos projektēšanas noteikumos minētajām institūcijām un
citām personām, saņemt Amatas novada pašvaldības Apvienotās būvvaldes akceptu (atzīmi par
projektēšanas nosacījumu izpildi) un nodot Būvprojektu Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu,
Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un citiem Līguma pielikumiem un spēkā esošiem
normatīviem aktiem;
Autoruzraudzību saskaņā ar šo Līgumu, tā pielikumiem un spēkā esošiem normatīviem aktiem.
3.

LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Atbilstoši Projektētāja Finanšu piedāvājumam (9.pielikums), par kvalitatīvu un pilnīgu Līgumā
noteikto Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības veikšanu, kopējā Līgumcena ir EUR
_____________________ (______________________ euro un ___ centi), kas sastāv no:
3.1.1. samaksas par Līguma 2.1.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildi EUR
_________________(_______________ euro un ___ centi);
3.1.2. samaksas par Autoruzraudzības veikšanu EUR _________________ (________________ euro
un ______ centi).
3.2. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.3. Līgumcenā ir ietvertas Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un Būvprojekta izstrādei un
izstrādes organizācijai nepieciešamās, izejas materiālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un
informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas un nodokļiem
nepieciešamās izmaksas, izpētes darbi, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā
un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura
un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu
kvalitatīvu Būvprojektu. Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas
Autoruzraudzības veikšanai visā būvdarbu veikšanas laikā, un tās nevar tikt palielinātas, ja tiek
pagarināts būvdarbu veikšanas termiņš.
3.4. Pasūtītājs maksā Projektētājam Līguma 3.1.1.punktā minēto Līgumcenas daļu 15 (piecpadsmit)
darba dienu laikā pēc Būvprojekta pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un
Projektētāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.
3.5. Līguma 3.1.2.punktā minētās Līgumcenas daļas samaksu par Autoruzraudzības veikšanu Pasūtītājs
veic pa daļām, vienu reizi mēnesī, proporcionāli izpildītajam Autoruzraudzības darbu apjomam, par
ko Puses paraksta Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Minētā
ikmēneša Autoruzraudzības maksa tiek noteikta proporcionāli attiecīgajā mēnesī veiktajam
Autoruzraudzības apjomam attiecībā pret kopējo Autoruzraudzības apjomu (100%) (viens simts
procenti) naudas izteiksmē. Autoruzraudzības apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek
aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu
apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē.
3.6. Pasūtītājs maksā Projektētājam par mēnesī faktiski izpildīto Autoruzraudzību 15 (piecpadsmit)
darba dienu laikā pēc Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas
parakstīšanas un Projektētāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.
3.7. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Projektētāja
norādīto bankas norēķinu kontu.
4.

LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

4.1. Projektētājs apņemas piecu mēnešu

laikā no šī Līguma stāšanās dienas izpildīt Līguma
2.1.1.punktā minētos Projektēšanas darbus, ko apliecina abpusēji parakstīts Būvprojekta
pieņemšanas un nodošanas akts.
4.2. Līguma 4.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks, kamēr
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Pasūtītājs ir apturējis Līguma 2.1.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildi vai kamēr
Būvprojekts atrodas pie Pasūtītāja un Būvvaldē saskaņošanai.
4.3. Līguma 4.1.punktā minētais Projektēšanas darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts (bet nav
Pasūtītāja pienākums) jebkurā no šādiem gadījumiem:
4.3.1. netiek ievērots normatīvajos aktos noteiktais termiņš valsts vai pašvaldību institūciju vai
kapitālsabiedrību atbildes/saskaņojuma sniegšanai, par laika periodu, par kādu tiek pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais termiņš atbildes/saskaņojuma sniegšanai.
4.3.2. Līgumā paredzēto saistību izpilde tiek aizkavēta Pasūtītāja rīcības dēļ, par laika periodu, par kādu
tiek aizkavēta Līgumā paredzēto saistību izpilde.
4.4. Projektētājs apņemas veikt autoruzraudzību no Būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanas dienas
līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā un būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina attiecīgs
starp Pasūtītāju un būvdarbu veicēju parakstīts akts. Par Būvprojektā paredzēto būvdarbu uzsākšanu
Pasūtītājs rakstiski paziņo Projektētājam vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms būvdarbu
uzsākšanas.
4.5. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls, rakstiski
informējot Izpildītāju.
5.

PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS, VEICOT PROJEKTĒŠANAS DARBUS

5.1. Projektētāja pienākumi:
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.
5.1.12.

5.1.13.

nodrošināt, ka Līguma 2.1.1.punktā minētos Projektēšanas darbus veic augsti kvalificēti un
attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;
veikt Būvniecības ieceres sagatavošanas darbus;
pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus un attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku
tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas
aizsargjoslas;
izstrādāt Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņā ar Līguma un spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām;
ja nepieciešams, precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas uzdevumu, kas kļūst par
Līguma pielikumu;
ierosināt Būvniecības ieceri Būvvaldē un saņemt Būvatļauju;
izstrādāt Būvprojektu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma
noteikumiem un tā pielikumiem.
Būvprojektu izstrādāt tā, lai Būvprojekta risinājumi būtu ekonomiski, savstarpēji piemēroti
un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un būvdarbu nodošanas
Pasūtītājam;
pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājam un Būvvaldei, saskaņot
Būvprojektu ar citām Līgumā, Būvatļaujā un normatīvos aktos noteiktām valsts
institūcijām un citām personām;
pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Būvvaldē, saskaņot Būvprojektu ar
Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā Būvprojektā kādus Trūkumus, Pasūtītājs
izsniedz Projektētājam Būvprojektu atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju.
Projektētājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos Trūkumus un
iesniedz Būvprojektu atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai šajā punktā noteiktajā kārtībā.
Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Projektētājam tiesības uz Līguma
4.1.punktā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu.
saskaņot Būvprojektu Būvvaldē. Būvvaldes saskaņojumu apliecina Būvvaldes atzīme
Būvprojektā par visu projektēšanas nosacījumu izpildi.
nodot Pasūtītājam Būvvaldē saskaņotu Būvprojekta oriģinālu papīra formātā 5(piecos)
eksemplāros (ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un
zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna), kā arī elektroniski CD formātā vai
līdzīgā datu nesējā 2 (divos) eksemplāros (viens (viens *.pdf un viens *.dwg formātā).
Būvdarbu tāme jāiesniedz (*.xls)formātā;
Ja nepieciešams, organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju
kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi.
Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Projektētājam ir saistoši;

5.1.14. par saviem līdzekļiem novērst Būvprojektā atklātos Trūkumus visā Līguma darbības laikā,
t.sk. Objekta būvdarbu laikā, novēršot Būvprojekta dokumentācijā pieļautās nepilnības un
kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus.
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5.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.

5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.

6.

pasūtītājs nodrošina piekļūšanu un iespēju strādāt Objektā;
Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt precizējumus un papildinājumus Būvprojektam
noteiktajās prasības, ja tas būtiski nemaina kopējo Projektēšanas darbu gaitu.
Projektētājam Pasūtītāja sniegtie precizējumi un papildinājumi ir saistoši;
Pasūtītājs pēc Projektētāja pieprasījuma iesniedz Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo
Projektētāja pieprasīto informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām, kā arī visu
citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes
nodrošināšanai;
Pasūtītājs veic samaksu par Līguma 2.1.1.punktā minētajiem Projektēšanas darbiem šajā
Līgumā noteiktā kārtībā;
Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Projektētājam pretenzijas par Trūkumiem Būvprojektā pēc
Būvprojekta pieņemšanas no Projektētāja un arī visā būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās
pretenzijas Projektētājam ir saistošas;
Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus Būvprojekta ekspertīzes veikšanai;
Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma 2.1.1.punktā minētos Projektēšanas darbus, par to
rakstiski paziņojot Projektētājam;
Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Projektētāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs
un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Būvniecības ieceres dokumentu
izstrādāšanai un Būvprojekta izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, ierosinātu
būvniecību un saņemtu būvatļauju Būvvaldē un saskaņotu Būvprojektu ar normatīvos
aktos, būvatļaujā un Līgumā noteiktām institūcijām un citām personām un Būvvaldi.
PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS AUTORUZRAUDZĪBAS LAIKĀ

6.1. Projektētāja pienākumi un tiesības:
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.

6.1.9.
6.1.10.
6.1.11.

6.1.12.
6.1.13.

nodrošināt, ka Autoruzraudzību veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti
speciālisti;
apsekot Objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt protokolā un kontrolēt to izpildi;
izskatīt būvdarbu veicēja iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām
konstrukcijām, iekārtām, materiāliem un sniegt atzinumus par to atbilstību Būvprojektam;
ja nepieciešams, dot norādījumus būvdarbu vadītājam Būvprojektā paredzēto risinājumu
īstenošanai;
atbilstoši kompetencei kontrolēt autoruzraudzības žurnālā un būvdarbu žurnālā ierakstīto
norādījumu izpildi;
Autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā;
iesniegt Pasūtītājam vai Būvvaldei motivētu rakstisku informāciju, ja konstatētas patvaļīgas
atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvo aktu prasības;
organizēt, vadīt un protokolēt Projektētāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās
tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un
norādījumi Projektētājam ir saistoši. Sanāksmju regularitāte tiek noteikta Pusēm
vienojoties;
piedalīties citu būvniecības procesa dalībnieku organizētās sanāksmēs un komisijās;
nekavējoties ierasties Objektā pēc Pasūtītāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora
vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma;
iesniegt Pasūtītājam no Projektētāja puses parakstītu Ikmēneša Autoruzraudzības darbu
pieņemšanas un nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī veikto Autoruzraudzību līdz kārtējā
mēneša 5. (piektajam) datumam.
saņemt samaksu par kvalitatīvu un atbilstoši šī Līguma un normatīvo aktu prasībām veiktu
Autoruzraudzību;
pieprasīt iesniegt izvērtēšanai būvdarbu veicēja izstrādātos risinājumus un informāciju par
lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem;

6.1.14. pārbaudīt, vai Objektā ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
6.1.15. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, darbu veikšanas
projektam, kā arī normatīvo aktu prasībām;
6.1.16. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;
6.1.17. ziņot Būvvaldei, ja būvdarbu veicējs neievēro Projektētāja pamatotās prasības, kā arī ja
konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta.
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6.1.18. izpildīt citus spēkā esošos normatīvos aktos noteiktos autoruzrauga pienākumus un
izmantot autoruzrauga tiesības
6.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
6.2.1. Pasūtītājs nodrošina piekļūšanu un iespēju strādāt Objektā;
6.2.2. Pasūtītājs pēc Projektētāja pieprasījuma iesniedz Projektētājam Projektētāja pieprasīto
informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai;
6.2.3. pieprasīt Autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā;
6.2.4. pieprasīt sniegt detalizētu skaidrojumu par Būvprojektā paredzēto risinājumu realizāciju;
6.2.5. Pasūtītājs veic samaksu par Autoruzraudzību šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
6.2.6. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Autoruzraudzības darbus, par to rakstiski paziņojot
Projektētājam.
6.2.7. 10 (desmit) darba dienu laikā parakstīt no Projektētāja saņemto Ikmēneša
Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu vai minētajā termiņā rakstiski
iesniegt Projektētājam pretenziju, ja Autoruzraudzība ir veikta nekvalitatīvi vai neatbilst šī
Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu
pieņemšanas un nodošanas aktā ir neprecizitātes. Šādā gadījumā Projektētājam ir
pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un
nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Ikmēneša Autoruzraudzības
darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.
7.

AUTORTIESĪBAS

7.1. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Projektētāja kā autora

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar
Līgumu radītajiem Autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām
personām.
Projektētājs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktās
autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14.panta
pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba
neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14.panta pirmās daļas 6.punkts).
Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību
objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām.
Projektētājs nodrošina no citām Autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un
tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam.
Izstrādājot Būvprojektu, Projektētājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko
vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā
gadījumā Projektētājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Projektētājs
nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām
personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā
noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
Projektētājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī
neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus.
Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Projektētājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību
un Projektētājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.
Puses vienojas, ka Projektētāja rīcība, kas atbilst kādam no Līguma 12.3.1., 12.3.2. vai
12.3.3.punktos noteiktajiem gadījumiem, ir atzīstama par atteikšanos no Autoruzraudzības
veikšanas, un tādejādi Pasūtītājam ir tiesības nodot Autoruzraudzības veikšanu citam atbilstošās
jomas speciālistam vai komersantam, kas nodarbina atbilstošas jomas speciālistu.
8.

APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJA

8.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam
būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā.

8.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšanas darbi vai būvdarbi 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 projektēšanas un būvdarbu laikā.
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9.

PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

9.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.
Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto apmaksas termiņu, Projektētājam ir tiesības
pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā
maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.
Ja Projektētājs kavē Līguma 4.1.punktā minēto Projektēšanas darbu izpildes termiņu, tad
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu
procentu) apmērā no Līguma 3.1.1.punktā minētās samaksas par Līguma 2.1.1.punktā minēto
Projektēšanas darbu izpildi par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit
procenti) no Līguma 3.1.1.punktā minētās samaksas par Līguma 2.1.1.punktā minēto Projektēšanas
darbu izpildi.
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro un
00 centi) par katru gadījumu, ja:
9.4.1. Projektētājs neorganizē un/vai tā pārstāvis nepiedalās Projektētāja un Pasūtītāja kopīgās
sanāksmēs, kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistītie jautājumi, un/vai Projektētājs
nepilda šo sanāksmju lēmumus, kuri fiksēti protokolos;
9.4.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz Līguma 8.1.punktā noteiktos
dokumentus;
9.4.3. Projektētājs nepilda vai nepienācīgi pilda citas Līgumā noteiktās saistības.
Ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.3.1., 12.3.2. vai 12.3.3.punktu,
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam maksāt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no
Līguma 3.1.punktā minētās Līgumcenas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas, izņemot
Līguma 9.5.punktā minēto gadījumu, un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.
Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus Pasūtītājs ir tiesīgs
vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas
Projektētājam, pirms tā izmaksas Projektētājam.
Projektētājs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis
Pasūtītājam vai trešajām personām.
Projektētājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības
izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem un/vai izdevumiem, ko Līguma izpildē
iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un
trešajām personām. Projektētājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā
samaksas veikšanu.
10.

NEPĀRVARAMA VARA

10.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda
neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās
dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī
notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi,
ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi
apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).
10.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba
dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas rakstiski jāinformē par to otra Puse
un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura
satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem,
katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit)
dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma
izbeigšanas rezultātā.
10.4. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes,
ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 10.2.punktam.
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10.5. Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:
10.5.1. Projektētāja darbinieku un citu Projektētāja iesaistīto personu saistību neizpilde, nesavlaicīga
vai nepienācīga izpilde;
10.5.2. apstāklis, kad Projektētājam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem vairs nav spēkā esoši
sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību
izpildei.
11.

STRĪDI

11.1. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās
strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, tiks
izšķirts tiesā, piemērojot normatīvos aktus.
11.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats
Uzņēmējam pārtraukt Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības veikšanu, kā arī Pasūtītājam
aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu,
izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.
12.

LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA

12.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību
pilnīgai izpildei.

12.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai
vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.
12.3. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma
izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Projektētāja juridisko adresi 10 (desmit) darba
dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
12.3.1. Projektēšanas darbi vai Autoruzraudzība tiek veikta neatbilstoši spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām vai Līguma prasībām vai kvalitātes prasībām vai Projektētājs kādā citā veidā
nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas
saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Projektētājs nenovērš pārkāpumu;
12.3.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam 8.1.punktā
minētos dokumentus. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Projektētāja kavējums
vairāk par 5 (piecām) darba dienām;
12.3.3. Projektētājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai
pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;
12.3.4. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Autoruzraudzību, atsakoties no Būvniecības
ieceres Objektā realizācijas.
12.4. Projektētājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma
izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Pasūtītāja juridisko adresi, ja ir iestājies vismaz
viens no šādiem gadījumiem:
12.4.1. Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) dienas nepamatoti kavē kādu no Līgumā noteiktajiem
maksājumu veikšanas termiņiem un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 10 (desmit) dienu laikā no
Projektētāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi;
12.4.2. Pasūtītājs neievēro Projektētāja pamatotu prasību pārtraukt būvdarbus;
13.

PUŠU PĀRSTĀVJI UN APAKŠUZŅĒMĒJI

13.1. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses
nozīmē šādas kontaktpersonas:
13.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona: vārds uzvārds, amats, e-pasts:. Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā
pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar
Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu,
tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Projektētāju, pieprasīt no
Projektētāja informāciju, sniegt informāciju Projektētājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās
dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas
darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Būvprojekta
pieņemšanas un nodošanas aktu, Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas
aktu. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt
Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus.
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13.2. Projektētājs norīko veikt atbildīgā būvprojekta vadītāja pienākumus un atbildīgā autoruzrauga
pienākumus __________________________________________ (__________sertifikāta Nr.
______, e-pasts: _________, tālr. __________). Šajā punktā minētos būvspeciālistu Projektētājs ir
tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šādā gadījumā nav jāveic grozījumi
Līgumā;
13.3. Līguma izpildei Projektētājs piesaistīta šādus apakšuzņēmējus_________________ . Līguma
izpildē iesaistītos apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām cenu aptaujā Projektētājs ir balstījies vai kuru
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% (divdesmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka,
Projektētājs ir tiesīgs nomainīt vai piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu
vērtība ir 20% (divdesmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, tikai ar Pasūtītāja
rakstveida piekrišanu. Šādā gadījumā nav jāveic grozījumi Līgumā.
13.4. Mainoties kontaktpersonām izpildītāja pienākums ir par to rakstiski informēt Pasūtītāju divu dienu
laikā.
14.

CITI NOTEIKUMI

14.1. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai
saistību izpildes termiņu, 3 (trīs) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei.
Ja Projektētājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā,
Projektētājs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz
apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.
14.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši
Pušu saistību pārņēmējam.
14.3. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses un tie ir reģistrēti Pasūtītāja
lietvedībā.
14.4. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu
interpretācijai.
14.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma
noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un izdarīt grozījumus un papildināt līgumu.
14.6. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā
tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku
zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.
14.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu
pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā divu dienu laikā
rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse
ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
14.8. Līgums sagatavots uz ____ (___________) lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens Līguma eksemplārs tiek nodots Projektētājam, bet
otrs - Pasūtītājam.

14.9. Līguma neatņemamas sastāvdaļas un saistošas līgumā izpildē ir šādi pielikumi:
14.9.1. 1.pielikums – Projektēšanas darbu izpildes kalendārā grafiks uz _ (______) lp;
14.9.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (______) lp;
1.
Pasūtītājs

PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI
Projektētājs
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