APSTIPRINĀTS
Iepirkuma komisijas sēdē
2020.gada 16.martā
Jaunpiebalgas novada dome
(pasūtītāja nosaukums)
Reģ. Nr.: 9 0 0 0 0 0 3 1 0 3 3
Tirgus izpēte
„Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu (koridora, kāpņu telpas) remonts
Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads”
ID Nr. JND 2020/3/CA
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS
Saskaņā ar “Publisko iepirkuma likuma” nosacījumiem Jaunpiebalgas novada dome veic
tirgus izpēti:
„Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu (koridora, kāpņu telpas)
remonts Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads” saskaņā ar
tehnisko specifikāciju un darba apjomiem (Pielikums Nr. 2).
Pretendentiem pieteikumu iesūtīt elektroniski uz e-pastu iepirkumi@jaunpiebalga.lv līdz
2020.gada 23.martam plkst. 12:00 ar norādi „Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā
centra telpu (koridora, kāpņu telpas) remonts Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads”.
Ja pretendenta piedāvājums tiks saņemts pēc iepriekšminētā termiņa beigām, tas tiks
atgriezts pretendentam atpakaļ. Par Piedāvājuma savlaicīgu noūtīšanu iepriekš norādītajā
adresē un termiņā, uzņemas pretendents.
Kontakta persona:
kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Jaunpiebalgas novada domes iepirkuma
komisijas priekšsēdētāja Dace Bišere – Valdemiere telefons 26482506 e-pasts:
iepirkumi@jaunpiebalga.lv;
Iepirkuma kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Saimniecības pārzinis Uldis
Ozoliņš telefons 29240469; e pasts: kalnakruzes@inbox.lv
Iesniedzamie dokumenti:
1. Pretendenta pieteikums dalībai tirgus izpētē (Pielikums Nr. 1).
2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs. Dokuments par reģistrāciju nav jāiesniedz pretendentam, kas ir reģistrēts
Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā, jo informācijas iegūšanai tiek izmantota
uzņēmumu reģistra https://www.ur.gov.lv/. Ja pretendents, kā arī apakšuzņēmēji ir
reģistrēti līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs – jāiesniedz attiecīgās institūcijas ārvalstīs
izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija.
3. Tehniskā piedāvājuma forma (Pielikums Nr.3)
4. Finanšu piedāvājuma forma (Pielikums Nr. 4)
Prasības Tehniskajam piedāvājumam
Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši pielikumā Nr.3 noteiktajai
formai un tehniskajai specifikācija (pielikums Nr.2)
Prasības Finanšu piedāvājumam
1. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši pielikumā Nr.4 norādītajai
formai;
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2.
3.

4.

Finanšu piedāvājumā Pretendents norāda cenu bez PVN 21% par tirgus cenu izpētes
paredzētajiem darbiem atbilstoši izmaksu aprēķinam;
Piedāvājuma cenā Pretendents ietver visas ar darbu veikšanu saistītās izmaksas, tajā
skaitā nodevas, nodokļus, un citus obligātos maksājumus, kādi Pretendentam varētu
rasties saistībā ar iepirkuma izpildi, tajā skaitā, visus iespējamos riskus, kas saistīti ar
tirgus cenu svārstībām, maksājamos nodokļus, nodevas, izņemot pievienotās vērtības
nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Cena Pretendentam jānorāda euro valūtā (EUR);

Vērtēšanas kritērijs
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kurš atbilst visām tirgus izpētes izvirzītajām
prasībām un kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu, piešķirot tam līguma slēgšanas tiesības.
Citi nosacījumi
Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu, ja netiks iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbildīs šajā
paziņojumā pretendentiem noteiktajām prasībām. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par tirgus
izpētes pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par samazinātu iepirkuma apjomu vai izbeigt tirgus
izpēti bez uzvarētāja noskaidrošanas, ja pretendentu piedāvājumi pārsniedz tirgus izpētei
izdalīto finansējumu.
Pielikumi
Pielikums Nr.1 - Pieteikums par piedalīšanos tirgus izpētē
Pielikums Nr. 2 - Tehniskā specifikācija, darba apjomi
Pielikums Nr. 3 - Tehniskā piedāvājuma forma
Pielikums Nr. 4 - Finanšu piedāvājuma forma
Pielikums Nr.5 – 1.stāva un 2.stāva plāna shēma (pdf)
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Pielikums Nr. 1
Tirgus izpētes JND 2020/3/CA

“Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu (koridora, kāpņu telpas)
remonts Skolas ielā 2, Melnbārži,, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads”
informatīvajam paziņojumam

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS TIRGUS IZPĒTĒ
“Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu (koridora, kāpņu telpas) remonts
Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads "
Adresāts:
Jaunpiebalgas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000031033, juridiskā adreses Gaujas
iela 4, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Pretendents______________________________________________________________
(nosaukums)

Reģistrācijas Nr.___________________________________________________________
Juridiskā adrese____________________________________________________________
Uzņēmuma bankas rekvizīti__________________________________________________
_________________________________________________________________________
tā________________________________________________________________________
(direktora, vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām vārds, uzvārds

persona, ar šī pieteikuma iesniegšanu:
Iepazinušies ar tirgus izpētes nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu
piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt informatīvajā apziņojumā paredzēto
Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu (koridora, kāpņu telpas) remonts Skolas
ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar mūsu iesniegto Tehnisko
un Finanšu piedāvājumu.
Ar šo mēs apliecinām, ka:
- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā
citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā tirgus izpētē;
- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
- esam iepazinušies ar visiem tirgus izpētes informatīvā paziņojuma dokumentiem, to
skaidrojumiem, grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami tirgus
izpētes nosacījumi un prasības;
- mēs esam pilnībā iepazinušies ar tirgus izpētes apjomu un tehnisko specifikāciju un
mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma
sniegšanu;
- uz mums nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. pantā ietvertie izslēgšanas
nosacījumi.
Nosaukums:
Reģistrācijas Nr.:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
Kontaktpersona:
Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām paraksts1:
_____________________________
(vārds, uzvārds), z.v.

1.

Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta personai ar pārstāvības tiesībām vai viņa pilnvarotai personai (šādā
gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara, kurā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību
apjoms).
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Pielikums Nr. 2
Tirgus izpētes JND 2020/3/CA

“Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu (koridora, kāpņu telpas)
remonts Skolas ielā 2, Melnbārži,, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads”
informatīvajam paziņojumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Tehniskais apraksts
Izpildītājam jāveic Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu (koridora, kāpņu
telpas) remonts Skolas iela 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads,
atbilstoši būves 1.stāva un 2.stāva plāna shēmā atzīmētajām telpām. (Pielikums Nr.5, pdf
fails)
Darbi veicami saskaņā ar darba apjomiem.
Precīzāka informācija, kā arī iespējamā telpu apskate, ar saimniecības pārzini iepriekš
sazinoties, t. 29240469.
Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (triju) stundu laikā
ir jālikvidē trūkumi.
Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības
veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu izpildi;

Pretendentam tāmes sastādīt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas Ministru
kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas Būvnormatīvu LBN
501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”
Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
Darbu vadītājs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu, kā arī par darbu
izpildes laikā, vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.
Darbu gaitu saskaņot ar Pasūtītāju.
Darbi jāuzsāk no līguma noslēgšanas brīža un jāpabeidz viena mēneša laikā.
2. Darba apjomi
N.p.k.
1
2
3
4
5
6
7
8

Būvdarbu nosaukums
Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana
Durvju demontāža, montāža (durvis ar kārbu)
Grīdas līmeņošana
Lamināta (ozols) un grīdas līstes montāža
Piekaramo griestu montāža
Apgaismes armatūras montāža
Flīžu demontāža un flīzēšana
Logu žalūzijas ar uzstādīšanu ( vertikālās žalūzijas,
izm platums 2m*augstums 1,85m)
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mērvienība
m2
gab.
m2
m2
m2
gab
m2

daudzums
261,24
4,00
60,43
60,43
60,43
23
9,00

gab
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Pielikums Nr. 3
Tirgus izpētes JND 2020/3/CA
“Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu (koridora, kāpņu telpas) remonts
Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads”
informatīvajam paziņojumam

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
“Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu (koridora, kāpņu telpas) remonts Skolas
ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads”
Tirgus cenu izpētes identifikācijas Nr.: JND 2020/3/CA
Tirgus cenu izpētes nosaukums: “Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu

(koridora, kāpņu telpas) remonts Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads”
Rekvizīti

Pretendenta nosaukums

Mēs piedāvājam un apliecinām, ka piedāvājums atbilst visām tirgus izpētes “Zosēnu
pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu (koridora, kāpņu telpas) remonts Skolas ielā 2,
Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads " Tehniskajā specifikācijā un tai esošo
pielikumos norādītajām prasībām.
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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Pielikums Nr. 4
Tirgus izpēte JND 2020/3/CA

“Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu (koridora, kāpņu telpas) remonts
Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads”
informatīvajam paziņojumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Tirgus cenu izpētes identifikācijas Nr.: JND 2020/3/CA
Tirgus cenu izpētes nosaukums: “Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu
(koridora, kāpņu telpas) remonts Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts,
Jaunpiebalgas novads”
1.

IESNIEDZA
Rekvizīti

Pretendenta nosaukums

2.

KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr. / Fax
e-pasta adrese
3. PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam veikt Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu remonts Skolas
ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, saskaņā ar tirgus cenu izpētes
nosacījumiem:
Darbu nosaukums

Summa
EUR bez
PVN

Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu (koridora, kāpņu telpas)
remonts Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads
(pozīcijas 1-8)
PVN 21%:
KOPĀ EUR ar PVN:
Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ir iekļautas visas ar pakalpojuma
sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā: materiālu, tā iekraušanas, piegādes, izkraušanas un
iestrādes izmaksas, algas, visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu, kontroli tieši un netieši
saistītās izmaksas, kā arī peļņa, 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 vairāk par noteikto
līgumcenu, par kuru noslēgts līgums.
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
P.S. Pretendenti piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, shēmas, attēlus u.c. materiālus, ja tas palīdz labāk izprast
piedāvājuma būtību.
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Pielikums Nr. 5
Tirgus izpēte JND 2020/3/CA

“Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu (koridora, kāpņu telpas) remonts
Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads”
informatīvajam paziņojumam

LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS Nr. 1/JND2020/3/CA
“Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu (koridora, kāpņu telpas) remonts
Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads”
Jaunpiebalgas novads Jaunpiebalgas pagasts

2020.gada _____________

Jaunpiebalgas novada dome, reģ. Nr.90000031033 (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), tās
priekšsēdētāja Laimja Šāvēja personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jaunpiebalgas novada domes
nolikumu, no vienas puses,
un _______________ vienotais reģ. _____________(turpmāk – IZPILDĪTĀJS),
___________________________, no otras puses,
abi kopā turpmāk līgumā arī - PUSES, pamatojoties uz Jaunpiebalgas novada domes
rīkotā iepirkuma – tirgus izpētes “Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpu
(koridora, kāpņu telpas) remonts Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas
novads” ar identifikācijas Nr. JND2020/3/CA, rezultātiem, savstarpēji vienojas un noslēdz
Līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā
centra telpu (koridora, kāpņu telpas) remontu Skolas ielā 2, Melnbāržos, Zosēnu
pagastā, Jaunpiebalgas novadā, (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Līgumu, tehnisko
specifikāciju (Līguma 1.pielikums) par finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums)
norādītajiem izcenojumiem, ar savu darbaspēku un saskaņā ar Pasūtītāja dotiem
rīkojumiem.
1.2. Darbu veikšanas vieta – Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra telpas ēkā Skolas
ielā 2, Melnbāržos, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, LV - 4133 turpmāk –
Objekts.
1.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar Objektu un pilnībā saprot visus apstākļus, tai
skaitā, vispārējus un konkrētus, kas varētu ietekmēt līgumcenas noteikšanu un darbu
izpildi, un ir ņēmis vērā šo jautājumu, iesniedzot Pasūtītājam piedāvājumu. Izpildītājs
apzinās, ka visā Līguma darbības laikā viņam ir saistoši, un viņam nav tiesību atkāpties
vai mainīt tirgus izpētē iesniegtos piedāvājuma nosacījumus (Līguma 2.pielikums).
2. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA
2.1. Izpildītājs apņemas veikt visus darbus Objektā, ievērojot Līguma noteikumus un
Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas saistīti ar Līgumā paredzēto Darbu izpildi.
2.2. Izpildītājam Darbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam viena mēneša laikā no
Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, vai līdz citam termiņam, kas noteikts ar izmaiņu
aktu atbilstoši Līguma 7.sadaļas prasībām. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā
pabeigtiem ar dienu, kad Līguma 1.1.punktā noteiktais Objekts ir pieņemts, un Puses ir
parakstījušas darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.
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2.3. Ja Darbu izpildes procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas
iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju
šķēršļu likvidēšanas metodes un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu,
kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.
2.4. Līguma 2.2. punktā noteiktais termiņš var tikt mainīts, ja to saskaņo Pasūtītājs. Darbu
izpildes termiņš ir uzskatāms par pagarinātu tikai tad, kad starp Pusēm ir noslēgta
rakstiska vienošanās.
2.5. Ja Līguma izpildes laikā Izpildītājs neievēro Līgumā vai tā pielikumos noteiktās prasības
attiecībā uz Darbu veikšanu vai kvalitāti, tad Pušu pilnvarotie pārstāvji nekavējoties
(līdz ko nepilnības konstatētas), bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sastāda un
paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto Darbu neatbilstību. Defektu akts kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Defekta akts ir spēkā arī tad, ja to vienpusēji parakstījis
Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un izsūtījis to uz Izpildītāja juridisko adresi ierakstītā
sūtījumā, un Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no izsūtīšanas brīža to nav apstrīdējis.
Izpildītājam par saviem līdzekļiem 5 (piecu) dienu laikā no defektu akta sastādīšanas
dienas jānovērš defekta aktā uzskaitītais.
2.6. Izpildītos Darbus pēc kvalitātes un daudzuma Izpildītājs nodod Pasūtītājam, noformējot
un iesniedzot atbilstošu Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājam Darbu
nodošanas – pieņemšanas akts jāizskata 5 (piecu) darba dienu laikā, pārbaudot izpildīto
Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši
Līgumam, tā pielikumiem, Puses paraksta Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Darbu
pieņemšanas – nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja
pilnvarotie pārstāvji.
2.7. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Darbi,
defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem, pieņemšana tiek pārtraukta un tiek sastādīts
divpusējs akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti/trūkumi un atkāpes no Līguma
vai tā pielikumu noteikumiem, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Izpildītājam ir jānovērš
minētie defekti/trūkumi.
2.8. Izpildītājam jānovērš Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā minētie defekti Pasūtītāja
norādītajā termiņā. Ja par defektiem ir atbildīgs Izpildītājs, izdevumi par defektu
novēršanas Darbu jāsedz Izpildītājam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa
pagarinājumu.
2.9. Ja Izpildītājs atsakās novērst defektus un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam, tad
Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu darbu veicēju defektu novēršanai. Defektu
novēršanas darbu izmaksas tiek segtas, samazinot Izpildītājam izmaksājamo līgumcenu.
2.10. Defektu novēršana tiek fiksēta ar Defektu novēršanas pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanu.
3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Kopējā paredzamā līgumcena ir ________ (_____ euro ____) bez PVN un PVN
21%_______(_______), kas kopā sastāda EUR _______(__________).
3.2. Par darbiem PASŪTĪTĀJS norēķinās šādā kārtībā:
3.2.1. 50% apmērā no līgumā noteikto Darbu izmaksām, kas atbilst _________
(______euro ____) t.sk. PVN 21%, 10 (desmit) dienu laikā no abpusējas līguma
parakstīšanas dienas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas.
3.2.2. 50% apmērā no līgumā noteikto Darbu izmaksām, kas atbilst ________ (_______
euro ____) t. sk. PVN 21%, 10 (desmit) dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas
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akta, par Darbu pabeigšanu, abpusējas parakstīšanas brīža, pamatojoties uz
Izpildītāja izrakstītu un Pasūtītājam iesniegtu rēķinu.
3.3. Par izpildītajiem Darbiem Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 15 (piecpadsmit) dienu
laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja
Pasūtītājam iesniegta rēķina.
3.4. Visā Līguma darbības laikā Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums)
norādītie vienību izcenojumi ir nemainīgi.
3.5. Samaksa par Darbu izpildi tiek veikta ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas konta
numuru.
3.6. Par Darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis rēķinā
norādīto summu uz Izpildītāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma
uzdevums.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītājs:
4.1.1. ir tiesīgs ierasties Darbu izpildes vietās jebkurā Darbu izpildes laikā un pārliecināties
par Darbu norisi;
4.1.2. ir tiesīgs nozīmēt savu pārstāvi Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam
uzraudzīšanai. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Darbu veikšanu,
iepriekš rakstiski par to paziņojot Izpildītājam un argumentējot pieņemto lēmumu;
4.1.3. pieņem no Izpildītāja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
4.1.4. veic Līgumā noteiktos maksājumus.
4.2. Izpildītājs:
4.2.1. ar saviem resursiem, kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
tehnisko specifikāciju prasībām, Pasūtītāja noteiktajā termiņā izpilda Darbus;
4.2.2. uzņemas atbildību par savu darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī
konkrēto Darbu veikšanai nepieciešamajām apliecībām, licencēm un sertifikātiem, ja
tādi nepieciešami saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
4.2.3. Darbu izpildes vietā nodarbina tikai tādus speciālistus un palīgstrādniekus, kuri ir
iepazīstināti ar darba aizsardzības instrukcijām, kas tieši attiecas uz nodarbinātās
personas darbavietu un darba veikšanu, kā arī ir informēti par darbavietā esošajiem
riska faktoriem;
4.2.4. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma
saņemšanas sniedz atbildi uz Pasūtītāja norādījumiem, priekšlikumiem,
pieprasījumiem.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem.
5.2. Ja Izpildītājs nepabeidz Darbu izpildi Līguma 2.1.punktā minētajā termiņā, Pasūtītājam ir
tiesības ieturēt līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā par katru nokavēto dienu no
Līguma 3.1.punktā noteiktās līgumcenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no šīs
summas. Līgumsodu Pasūtītājs ietur, veicot norēķinu par Izpildītāja veiktajiem Darbiem,
Izpildītājam paredzēto samaksu samazinot par attiecīgi aprēķināto līgumsoda summu.
5.3. Par Līguma 3.2.punktā norādīto Darbu apmaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā
Izpildītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no neapmaksātā rēķina summas par
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katru nokavēto dienu, taču kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
nesamaksātās rēķina summas.
5.4. Līgumā noteikto līgumsodu un/vai zaudējumu samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no
Līgumā noteikto saistību izpildes un otrai Pusei ir tiesības prasīt un saņemt gan visu
līgumsoda/-u samaksu, gan Darbu un Līguma saistību izpildi.
5.5. Puses ir atbildīgas par to darbības vai bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem
zaudējumiem. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā
Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus. Netiešie zaudējumi – neiegūtā
peļņa, kuru cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.
6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu
rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja
iepriekš paredzēt un novērst.
6.2. Par nepārvaramas varas apstākli un saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes
attaisnojumu nevar tikt atzīta Piegādātāja un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai
nesavlaicīga izpilde.
6.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) darba
dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
6.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 30
(trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums
šādā kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses
zaudējumu atlīdzību.
7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību
pilnīgai izpildei. Darbu izpildes termiņš (saistību pilnīgas izpildes) viens mēnesis no
līguma noslēgšanas brīža.
7.2. Puses, savstarpēji vienojoties, var izbeigt Līguma darbību pirms Līguma 7.1.punktā
noteiktā termiņa.
7.3. Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto
Darbu apjomu un to vērtību, un Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par paveiktajiem
Darbiem. Izdarot samaksu par faktiski veiktajiem Darbiem, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt
aprēķināto līgumsodu, soda naudu vai zaudējumu atlīdzību, ja tādi ir radušies. Puses
savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 15 (piecpadsmit) kalendāro
dienu laikā pēc akta par faktiski izpildīto Darbu apjomu un vērtību parakstīšanas un
atbilstoša rēķina saņemšanas no otras Puses.
7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja:
7.4.1. Izpildītājs par 5 (piecām) darba dienām ir nokavējis Pasūtītāja dotajā rīkojumā
norādīto Darbu izpildes termiņu;
7.4.2. Darbi nav veikti atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums)
vai normatīvo aktu prasībām.
7.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu, tad tas 10 (desmit) darba dienas iepriekš paziņo
par to Izpildītājam, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu un norēķinās ar to par
faktiski un Līguma noteikumiem atbilstoši paveiktajiem Darbiem.
7.6. Līguma noteikumi var tikt grozīti Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Visi Līguma
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grozījumi un papildinājumi, kas saistīti ar Līgumu, stājas spēkā pēc to noformēšanas
rakstiski un abpusējas parakstīšanas, un tiek uzskatīti par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
7.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai
vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un
tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.
8. CITI NOSACĪJUMI
8.1. Pušu pārstāvji Līguma darbības laikā ir:
8.1.1. no Pasūtītāja puses: ______________________________________________
8.1.2. no Izpildītāja Puses – Saimniecības pārzinis Uldis Ozoliņš, tālr.:29240469, e-pasts:
kalnakruzes@inbox.lv
8.2. Līguma 8.1.punktā norādītajām personām ir tiesības risināt jautājumus, kas saistīti ar
Līguma izpildi, Darbu trūkumu vai defektu novēršanu u.tml.
8.3. Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas tām kļuvusi zināma Līguma
izpildes laikā. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta
tikai Pusēm rakstiski vienojoties, izņemot gadījumus, ja to paredz normatīvie akti.
8.4. Kādam no Līguma punktiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Pušu
pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.5. Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Gadījumā,
ja Puses nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā.
8.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības,
īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, faksa numuri,
adreses u.c., tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, rakstiski paziņo
par to otrai Pusei. Ja Puses neizpilda šī punkta noteikums, uzskatāms, ka otra Puse ir
pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā noteikto informāciju par otru Pusi.
8.7. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots
Izpildītājam un viens – Pasūtītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks.
8.8. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir tā pielikumi:
1. pielikums – Tehniskās specifikācijas
2. pielikums – Finanšu piedāvājums
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Jaunpiebalgas novada dome
Reģ. Nr.90000031033
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas
novads, LV – 4125
Banka: AS „Swedbank”
Konts: LV38HABA0551031891672
Bankas kods: HABALV22
_________________/L. Šāvējs/

_______________/________ /
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