6.pielikums
Atklātā konkursa ar id.

Nr. DBT 2015/5 ERAF nolikumam

Iepirkuma līgums Nr.15-1.10/5
Par papildus būvniecības darbu veikšanu

Daugavpils, 2015. gada 24.augustā
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS “DAUGAVPILS
BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS”, apl.reģ. Nr.2734003060, PVN reģ.Nr.90000066069,
juridiskā adrese: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV - 5410, Latvija, tās direktores Ināras
Ostrovskas personā, kas rīkojas saskaņā ar Nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses
un
PILNSABIEDRĪBA “PMK un BBA”, reģ.Nr. 50103824491, (kas sastāv no biedriem
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils PMK” reģ.Nr.45403003160 un sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Baltic Builders Alliance” reģ.Nr.40003692093), juridiskā adrese:
Aleksandra Čaka iela 118, Rīga, LV-1012, Latvija, tās valdes locekļus Māra Dimanta un Ivo
Čerbakova personās, kas darbojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no
otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukta arī Puse, saskaņā ar Iepirkuma
procedūras "Papildus būvniecības darbi PIKC "Daugavpils Būvniecības tehnikums" ēku
kompleksa infrastruktūras uzlabošanai" (id. Nr. DBT 2015/5 ERAF) rezultātiem bez
maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums, par turpmāk
minēto:

1. Definīcijas
1.1. Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta, kas tiek
nodota Izpildītājam Līguma izpildei ar aktu.
1.2. Darbi ir Pasūtītāja ēku, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, LV - 5410, būvniecības darbi,
ieskaitot būvlaukuma sagatavošanu, pagaidu papildus darbi, komunikāciju un iekārtu
montāža, apdares un dekoratīvie darbi un tamlīdzīgi darbi, būvgružu novākšana,
Būvobjekta nodošana ekspluatācijā, kā arī citi darbi, kuru apjomu un kvalitāti nosaka
Līgums, Tehniskais projekts, dokumentācija un spēkā esošie normatīvie akti.
1.3. Diena ir kalendārās dienas.
1.4. Defekts ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu
prasībām, kas atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.
1.5. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura
veic būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma
izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic Izpildītājam vai citam
apakšuzņēmējam.
1.6. Būvuzraugs ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura veic šajā līgumā noteiktā Darba
būvdarbu uzraudzību, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

1.7. Autoruzraugs ir būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darba izpildes autoruzraudzību
saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie
būvnoteikumi”.
1.8. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā
vada Darba izpildi būves vietā.
1.9. Būvobjekts ir ēkas, kas atrodas Latvijas Republikā, Daugavpilī, Jātnieku ielā 87, LV 5410.
1.10. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt
lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus līgumā paredzētajos gadījumos, kā arī veikt
Darbu izpildes uzraudzību un Līguma administrēšanu.
1.11. Tehniskais projekts ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību „REM PRO”, reģistrācijas
numurs 41503041904, izstrādātais un būvvaldes akceptēts būvprojekts, kas nosaka
Būvobjekta arhitektoniskos risinājumus un inženierrisinājumus, kā arī Būvobjekta
Darbu apjomus un kvalitāti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
1.12. Dokumentācija ir Tehniskais projekts, Darbu tāmes un Grafiks.
1.13. Grafiks ir Darbu izpildes laika grafiks saskaņā, ar kuru tiek veikti Darbi.

2. Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, pienācīgā kvalitātē veikt Darbus Būvobjektā, saskaņā ar Dokumentāciju.
2.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir
viens otru savstarpēji papildinoši un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja līguma un
tā pielikumu noteikumos konstatē pretrunas, tad dokumentu prioritāte ir šāda:
2.2.1. Šis Līgums
2.2.2. Līguma dati

1.pielikums;

2.2.3. Iepirkuma sarakste

2.pielikums;

2.2.4. Specifikācijas (Tehniskais projekts)

3.pielikums;

2.2.5. Darbu apjomu saraksts (Tāmes)

4.pielikums;

2.2.6. Garantiju noteikumi

5.pielikums;

2.2.7. Pretendenta piedāvājums

6.pielikums;

2.2.8. Prasības personāla pieredzei

7.pielikums;

2.2.9. Laika grafiks

8.pielikums;

2.2.10. Ikmēneša akts (Forma Nr.2)

9.pielikums;

2.2.11. Ikmēneša akts (Forma Nr.3)

10.pielikums.

2.3. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis Tehnisko projektu, tajā ietvertos
risinājumus, Darbu apjomus, pielietojamos materiālus, kvalitātes prasības, kā arī
Būvlaukumu. Izpildītājam Līguma slēgšanas brīdī nav jebkāda satura pretenzijas vai

iebildumi pret tiem. Izpildītājs nav atbildīgs par Tehniskā projekta trūkumiem,
nepilnībām, kļūdām un par jebkuru nepilnību, trūkumu, kļūdu atklāšanu tehniskajā
projektā Izpildītājs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs patstāvīgi, pēc
izpildītāja rakstiska paziņojuma, kurā ietverts pamatojums izvērtē vai norādītie trūkumi,
nepilnības, kļūdas Tehniskajā projektā ir pamatots.

3. Darba izmaiņas
3.1. Projekta vadītājs drīkst veicamajiem Darbam izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai to
papildināt, uzdodot veikt līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām
saistītus Darbu pabeigšanas termiņa grozījumus.
Izmaiņu akts, ar kuru noteiktas Darbu izmaiņas, ir šī līguma sastāvdaļa un Izpildītājam
jāpilda bezierunu kārtībā. Par Darbu izmaiņām Projekta vadītājs sagatavo izmaiņu aktu,
ko apstiprina Pasūtītājs, Izpildītājs, Būvuzraugs un Autoruzraugs.
3.2. Ja izmaiņas ierosina Izpildītājs un tās nav saistītas ar būvprojekta kļūdu novēršanu,
Izpildītājam jāveic ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi uz sava rēķina, saskaņojot ar
būvprojekta autoru (autoruzraugu).
3.3. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem,
kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura darbu cenām
līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un
Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.
3.4. Par Darba izmaiņām Projekta vadītājs sagatavo izmaiņu aktu un izsniedz vienu
eksemplāru Izpildītājam, vienu eksemplāru Pasūtītājam.
3.5. Izmaiņu aktu sastāda, ja Darba izmaiņas paredz:
3.5.1. jaunu darbu veikšanu, kā arī darbu aizstāšanu,
3.5.2. faktiski uzmērītā darba apjoma atšķirības no projektā paredzētā,
3.5.3. ietekmi uz būves ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu,
3.5.4. Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu vairāk par 3 (trīs) dienām.
3.6. Darba izmaiņas nedrīkst pārsniegt šādas robežas:
3.6.1. Kādā pozīcijā līgumā sākotnēji paredzētais darba apjoms nedrīkst mainīties vairāk
par 30 (trīsdesmit) %, ja tā dēļ Darba cena mainās vairāk par 2 (diviem) % no
līgumcenas;
3.6.2. Darba izmaiņas nedrīkst ietvert darbus, kādi sākotnēji nav paredzēti Darbu
apjomu sarakstā, ja to cena pārsniedz 0,5 (nulle komats pieci) % no līgumcenas;
3.6.3. Darba izmaiņām nepieciešamais kopējais Darba pabeigšanas termiņa
pagarinājums nedrīkst pārsniegt 30 dienas;
3.6.4. izmaiņu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 5 (pieci) % no līgumcenas.
3.7. Ja Izpildītājs vēlas izmantot ekvivalentus produktus to vietā, kas ir norādīti līguma
dokumentos, Izpildītājam ir jāiesniedz šādi alternatīvie produkti iepriekšējam Pasūtītāja
apstiprinājumam. Izpildītājam ir jānodrošina pierādījumi produktu savstarpējai
aizstājamībai. izpildītājam arī jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās
aizvietojamības izpēti.
3.8. Līguma dokumentos norādīto produktu aizstāšana ar ekvivalentiem produktiem ir
pieļaujama situācijā, ja ražotājs ir pārtraucis ražot konkrēto produktu.

3.9. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt alternatīvu produktu pielietojumu.

4. Līguma summa
4.1. Līguma summa par šī Līguma 2.punktā noteiktajiem Darbiem saskaņā ar darbu izmaksu
tāmju kopsavilkumu (Līguma 4.pielikums) ir EUR 409 564,46 (četri simti deviņi tūkstoši
pieci simti sešdesmit četri eiro 46 centi).
Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu otro un trešo daļu par
Būvuzņēmēja veiktajiem būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā
Pasūtītājs.
4.2. Līguma summa kopā ar PVN tiek noteikta EUR 495 573,00 (četri simti deviņdesmit
pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit trīs eiro 00 centi), tai skaitā PVN EUR 86 008,54
(astoņdesmit seši tūkstoši astoņi eiro 54 centi) apmērā.
4.3. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai
skaitā, izmaksas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu
izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas,
darbu organizācijas izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas remonta
izmaksas un izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu (piemēram, tādu atzinumu par
Darbiem saņemšanu no institūcijām/personām, kas izdevušas tehniskos noteikumus)
Būves vietas saņemšanu, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti Līguma
dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.
4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu, izņemot PVN, ko saskaņā ar
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta ceturto daļu valsts budžetā iemaksā
Pasūtītājs. Ja Izpildītājs pārstāj būt par PVN maksātāju, tas par to nekavējoties rakstveidā
informē Pasūtītāju.
4.5. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu
darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā
regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu.
Par Līgumcenas palielināšanu apjomu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatīts jebkādas
atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Tehniskajā projekta dokumentācijā
iztrūkstošām Būves vietā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai
atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Tehniskā
projekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs
neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Tehniskā projekta
dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas
tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem
citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, iestājoties šī Līguma
izpildē.
4.6. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par faktiski izpildīto un saskaņā ar Līguma noteikumiem
pieņemto Darbu apjomu.

5. Maksājumu kārtība un dokumenti

5.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 1.pielikumā „Līguma dati”
norādītajā apmērā no līgumcenas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un garantiju par avansa
summu, ja iesniegtā garantija atbilst līguma 5.pielikuma „Garantiju noteikumi”
prasībām. Avansu atmaksā proporcionāli darba izpildei vai ātrāk. Avanss jāatmaksā ne
vēlāk kā 28 dienas pirms avansa garantijas termiņa beigām. Avansa maksājums tiek
izmaksāts saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc
atbilstoša rēķina saņemšanas.
5.2. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto dienu laikā
no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.
5.3. Samaksu paveiktajam Darbam aprēķina atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā
noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu.
5.4. Pasūtītājs veic samaksu pa mēnešiem par faktiski izpildītiem un Būvuzrauga
pārbaudītiem Darbiem, kas ietverti Dokumentācijā, saskaņā ar Izpildītāja iesniegtiem un
Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātiem ikmēneša Aktiem (9.pielikums
“Ikmēneša akts (Forma Nr.2) un 10.pielikums “Ikmēneša akts (Forma Nr.3)”) un pēc
Izpildītāja veikto Darbu izpilddokumentācijas iesniegšanas, kuru ir apstiprinājis
Būvuzraugs.
5.5. Izpildītājam ir pienākums 5.4.punktā minētos Darbu pieņemšanas nodošanas aktus par
iepriekšējo mēnesi un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un
naudas plūsmas grafiki iesniegt Pasūtītājam līdz esošā mēneša 5.datumam. Būvuzraugs
pārbauda Izpildītāja iesniegtos aktus 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to
apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam.
5.6. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7
(septiņu) dienu laikā pēc Darba kvalitātes novērtēšanas, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit)
dienas pēc Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas.
5.7. Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu 2 (divos)
eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – Samaksas dokumenti).
5.8. No katra akta par izpildīto darbu izmaksām Pasūtītājs uz laiku ietur 1.pielikumā „Līguma
dati” norādīto apjomu. Pusi no ieturējuma Izpildītājs saņem pēc objekta (būves)
pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas, bet otru pusi - pēc garantijas
termiņa beigām. Pusēm savstarpēji vienojoties, naudas ieturējumu uz garantijas termiņu
var aizstāt ar garantijas laika garantiju.
5.9. Jebkura veida līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs samaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs
atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
5.10. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo
nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.
5.11. Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā visi maksājumi, izņemot avansa
atgriešanu, tiek apturēti un maksājumus, tai skaitā līgumsodus, puses veic 60 (sešdesmit)
dienu laikā pēc Darba un būves nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, izņemot
5.8.punktā noteikto ieturējumu līdz garantijas termiņa beigām.

6. Darba izpildes laiks
6.1. Izpildītājam jāuzsāk Darbs būves vietā ne vēlāk kā 1.pielikumā „Līguma dati” norādītajā
datumā.
6.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs 1.pielikumā „Līguma dati” norādīto mēnešu laikā no
faktiskā uzsākšanas datuma /ieraksts būvdarbu žurnālā/, izņemot tehnoloģisko
pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, vai līdz citam termiņam, kas noteikts
ar izmaiņu aktu atbilstoši līguma 3.nodaļas prasībām.
6.3. Izpildītājam līdz 2015.gada 24.septembrim jāpaveic (jāizpilda Darba daļa) ne mazāk kā
norādīts 1.pielikumā „Līguma dati”. Izpildes aprēķinam piemēro aktā par iepriekšējā
periodā izpildīto Darba daļu, kas iesniegts atbilstoši 5.5.punkta prasībām, norādīto
izpildi attiecinot pret līgumcenu.
6.4. Sākot no 1.pielikumā „Līguma dati” minētā laika, Pasūtītājs nodrošina iespēju
Izpildītājam saņemt būves vietu, sastādot būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu,
kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būves vietu un tās uzturēšanu.
Izpildītājs drīkst saņemt būves vietu pa daļām.

7. Garantijas
7.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi (02.09.2014. gada Ministru kabineta
noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”), un tas sākas no dienas, kad ir parakstīts akts
par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šajā termiņā
konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā
termiņā.
7.2. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Izpildītāja izpildīto darbu kvalitātes garantijas
termiņš ir 5 (pieci) gadi un tas sākas no 14.1. un 19.3.7.punktā noteiktā Darba un būves
nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Šajā termiņā konstatētos
defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
7.3. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst,
Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu
novēršanas izmaksas. Defektu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot
5.8.punktā noteiktajā kārtībā izveidoto ieturējumu. Par lēmumu nodot defektu novēršanu
citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

8. Būvlaukuma, pievedceļu uzturēšana un publicitātes pasākumi
8.1. Izpildītājs būves vietā nodrošina Būvuzraugam un to palīgiem līdzvērtīgus darba
apstākļus kā saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem.
8.2. Izpildītājs nodrošina kārtību un tīrību būvniecības darba teritorijā visā Darbu izpildes
laikā. Jebkādi zemes un būvniecības atkritumi jāizvāc no būvlaukuma vēlākais pirms
būvdarbu nodošanas.
8.3. Tur, kur Būves vietas teritorija saskaras ar sabiedriskajām ielām, Izpildītājs ir atbildīgs
par ielu un sniega tīrīšanu, apkaisīšanu ar smiltīm un citu apkopi līguma darbības perioda
laikā tā, it kā Izpildītājs būtu teritorijas īpašnieks.

8.4. Par Būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni un siltumu Izpildītājs norēķinās
atsevišķi, apmaksājot faktiski izlietoto elektroenerģijas un ūdens daudzumu.
8.5. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt publicitātes pasākumus – izkārtnes un informatīvie
stendi atbilstoši pasūtītāja un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Darba programma un Darba vadības apspriedes
9.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam
iepirkuma piedāvājumam. Darba programmu veido Specifikācijās norādītie dokumenti.
9.2. Darba programmu, tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs saskaņo ar
Būvuzraugu. Bez Būvuzrauga apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo
materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
9.3. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās
Būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvji. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma apspriedēs jāpiedalās
Projekta vadītājam, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams
Pasūtītāja lēmums. Būvuzraugs vada Darba vadības apspriedes. Būvuzraugs nodrošina to
protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.
9.4. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba
izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms
Darba uzsākšanas.
9.5. Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un
atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas.
9.6. Izpildītājs nodrošina būvdarbu žurnāla atrašanās Objektā, kurš attiecībā uz veiktajiem
Darbiem katru dienu jāizpilda.

10. Sadarbība
10.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvuzraugu.
10.2. Šajā līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus,
apliecinājumus, saskaņojumus un lēmumus izdod rakstiski.
10.3. Būvuzrauga veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no
atbildības par šā līguma izpildi.
10.4. Izpildītājs brīdina Būvuzraugu un Projekta vadītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt
Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7
(septiņu) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs par to ir uzzinājis vai tam vajadzēja
uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai
samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.
10.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai vienības cenu grozījumiem, ja
Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba
kvalitāti, termiņus vai izmaksas un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu
zaudējumus vai izvairītos no tiem.
10.6. Izpildītājs uz sava rēķina projektē Darba detaļas, palīgdarbus un iegūst institūciju
saskaņojumus Darba vai palīgdarbu veikšanai.
10.7. Pasūtītājam ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu,

pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
10.7.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
10.7.2. nekompetence vai nolaidība;
10.7.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
10.7.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides
aizsardzībai.
10.8. Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā
apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam
nepienākas kompensācija.
10.9. Projekta vadītājam, Būvuzraugam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties
jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma
izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir
jānodrošina būvuzraudzības pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina
kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības
ir veiktas.
10.10. Projekta vadītājs un Būvuzraugs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem,
iespējami īsā laikā, bet ne ilgāk par 1 mēnesi pēc dokumentu saņemšanas.
10.11. Izpildītājs nodrošina, ka:
10.11.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs ir nodarbināts tikai šī līgumu izpildē,
10.11.2. speciālo būvdarbu vadītāji speciālo darbu izbūves laikā atrodas būvdarbu
veikšanas vietā.
10.12. Par Izpildītāja pārstāvi, kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs Izpildītāja vārdā rīkoties
un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Izpildītājs ieceļ atbildīgo būvdarbu
vadītāju: sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils PMK” Valdes priekšsēdētaju
Māri Dimantu, tel.: 65237891, mob: 29285157, fakss: 65237890, e-pasts:
maris.dimants@inbox.lv.
10.13. Par Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi, kurš saistībā ar būvniecību darbu izpildi ir tiesīgs
Pasūtītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Pasūtītājs ieceļ
direktori Ināru Ostrovsku tel. 65446296, fakss 65446296, e-pasts: dbt@dbt.
10.14. Pasūtītāja uzdevumā Darbu uzraudzību un kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām
uzraudzību veic:
10.14.1. Pasūtītāja pārstāvis – projekta vadītāja Irīna Bakša, tālr. 26755752. fakss
65446296, e-pasts: irina.baksa@dbt.
10.14.2. Autoruzraugs – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „REM PRO” pārstāvis
Vera Kladovščikova (sert. Nr.. 10-0855), tālr., 27702118;
10.14.3. Būvuzraugs – tiks noteikts ar atsevišķu vienošanos.

11. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa
11.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un
apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju
veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
11.2. Atbildīgo būvdarbu vadītāju ir atļauts aizvietot uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām,
iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

11.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku, kas pārsniedz
14 (četrpadsmit) dienas, vai nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums
Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja
kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā
būvdarbu vadītāja nomaiņai, ja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija
atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām.
11.4. Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, pamatojoties uz līguma
10.7.punktu vai 10.11.1.punktu, tad Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma
saņemšanas jāiesniedz Pasūtītājam iepriekšējā punktā minētie dokumenti, bet
Pasūtītājam jārīkojas 11.9.punktā noteiktajā kārtībā.
11.5. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī
papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot līguma turpmākajos
punktos minētos gadījumus.
11.6. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā
norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 20 (divdesmit) % no
kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav
balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību
nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā
Darba daļa plānota 20 (divdesmit) % no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad
jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana.
Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz
piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā
daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.*
11.7. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies,
lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām
prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno
informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz
tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā
piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:
1) piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā
apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies,
apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,
2) uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta
pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.*
*

Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro arī Publisko iepirkumu likuma 39. 1 panta
pirmās, otrās, ceturtās, septītās, desmitās un divpadsmitās daļas noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39. 1
panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu
iesniegts Pasūtītājam.
*

*

Skat. iepriekšējo atsauci.

11.8. Līguma izpildes laikā nav atļauts iesaistīt apakšuzņēmēju, kurš atbilst Publisko
iepirkumu likuma 20. panta ceturtās daļas prasībām.
11.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai 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.

12. Kvalitāte un pārbaudes
12.1. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Dokumentācijā.
12.2. Izpildītājs uz sava rēķina veic visas, līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu,
konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz
Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.
12.3. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājs papildus pārbauda materiālu, konstrukciju un
Darba kvalitāti. Ja papildus pārbaudes rezultāti ir labāki, tad, Pasūtītājs atlīdzina
Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.
12.4. Ja pārbaude atklāj defektu, Izpildītājs Būvuzrauga noteiktā termiņā uz sava rēķina to
novērš vai, ja puses vienojas, ka defekta novēršana nav lietderīga, Pasūtītājs nosaka
Darbam samazinātu cenu, atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam
un/vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par
pilnu defekta novēršanas vērtību.
12.5. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai
nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji
atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs. Izdevumus par
eksperta slēdzienu sedz Puse, kura nav izpildījusi savas saistības šajā līgumā un
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12.6. Pasūtītājam ir tiesības paziņot Izpildītājam par jebkuru defektu, kas konstatēts darbu vai
darbu garantijas perioda laikā.
12.7. Ja līdz Būvdarbu pieņemšanas uzsākšanai vai Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek
konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti darbi (izņemot atliktos darbus), defekti
vai neatbilstība Latvijas būvnormatīviem un/vai Tehniskajam projektam, tiek sastādīts
un parakstīts defektu akts. Ja konstatētie defekti neapdraud objekta ekspluatāciju, tad
Pasūtītājs pieņem darbus parakstot pieņemšanas nodošanas aktu, kuram tiek pievienots
defektu akts.

13. Paveiktā Darba pieņemšana un būves nodošana – pieņemšana
ekspluatācijā
13.1. Objekta nodošana Pasūtītāja valdījumā notiek ar nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā
ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
13.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgo aktu,
kuru paraksta Puses.
13.3. Objekta nodošana pa daļām ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs to rakstiski

13.4.
13.5.

13.6.
13.7.

13.8.
13.9.

pieprasa un Izpildītājs tam piekrīt.
Nododot objektu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam objekta dokumentāciju atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Izpildītājs 7 (septiņas) darba dienas pirms objekta nodošanas rakstiski paziņo par to
Pasūtītājam un iesniedz 3 eksemplāros visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus
par objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju, kas apkopota ar
satura rādītāju.
Pasūtītāja ikmēneša izpildīto darbu pieņemšana ir pamats tikai izpildītā darba apjoma
apmaksas veikšanai, bet nenozīmē šo darbu gala pieņemšanu no Pasūtītāja puses.
Ja sezonālu apstākļu dēļ uz objekta nodošanas brīdi nav iespējams vai nav lietderīgi
veikt noteiktus darbus (piemēram, labiekārtošanas), tad objektu Pasūtītājs tomēr no
Izpildītāja pieņem, bet atliktie darbi ir jāpabeidz termiņā, kuru Puses vienojoties norāda
nodošanas-pieņemšanas aktā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2013.gada 09. jūlija Būvniecības likuma (stājas
spēkā 01.10.2014) 21.pantu, kas nosaka būves nodošanu ekspluatācijā, būvi pieņem
ekspluatācijā birojs (turpmāk – birojs).
Izpildītājs organizē visas oficiālo valsts un pašvaldības institūciju kontroles un
pārbaudes, kas paredzētas LR normatīvajos aktos un kas ir nepieciešamas objekta
nodošanai ekspluatācijā. Inventarizācijas lietas sagatavošanu veic Izpildītājs uz sava
rēķina.

14. Izmēģinājumi
14.1. Pirms nodošanas pārbaudes visām mehāniskajām un elektriskajām iekārtām un tīkliem
ir jāveic to darba pārbaudes un izmēģinājumi.
14.2. Visos darba izpildes grafikos ir jāņem vērā laiks, kas jārezervē šādiem ekspluatācijas
testiem, iekārtu noregulēšanai, programmēšanai un izmēģinājumiem.

15. Apdrošināšana un darba aizsardzība
15.1. Izpildītājs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības
pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem
normatīvajiem aktiem.
15.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz būvdarbu izpildes
pabeigšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties
trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības
vai bezdarbības seku) dēļ.
15.3. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā būvobjektā,
apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no šī līguma
4.1.punktā noteiktās līgumcenas.
15.4. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu uz gadu visos Izpildītāja būvobjektos,
apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) % no būvuzņēmēja
gada apgrozījuma.
15.5. Būvobjekta vietā nedrīkst veikt bez šajā līgumā noteiktās apdrošināšanas.

16. Līguma izpildes spējas garantija
16.1. Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam līguma izpildes spēju garantija atbilstoši līguma
5.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma
noslēgšanas. Garantija jāiesniedz pēc adreses Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410,
Latvija.
16.2. Līguma izpildes spējas garantijai jābūt spēkā no līguma spēkā stāšanās līdz ne mazāk kā
28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma.
16.3. Garantiju drīkst iesniegt uz īsāku termiņu periodiski pagarinot, bet garantijas darbības
termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 mēnešiem vai par 16.2.punktā norādīto termiņu. Ja
līgums noslēgts ar piegādātāju apvienību, tad pieļaujama vienlaicīga vairāku garantiju
iesniegšana, ja kopējā garantiju summa atbilst līguma 5.pielikuma „Garantijas
noteikumi” prasībām un izdoto garantiju saturs garantē Pasūtītājam tiesības saņemt visu
garantijas summu.
16.4. Ja Darbs nav pabeigts 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms līguma izpildes spējas
garantijas beigām, tad izpildes spējas garantija jāpagarina atbilstoši 16.2.punktā
noteiktajam (termiņš nedrīkst būt īsāks nekā 28 dienas pēc Darba pabeigšanas datuma)
un tā jāiesniedz Pasūtītājam pēc adrese Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410, Latvija.
ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms iepriekšējās garantijas termiņa beigām.
16.5. Ja Darbs nav pabeigts 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms līguma izpildes spējas
garantijas beigām un Izpildītājs nav veicis līguma izpildes spējas garantijas
pagarinājumu, tad Pasūtītājam ir tiesības saņemt visu garantijas summu līdz brīdim,
kamēr Izpildītājs nav iesniedzis līguma noteikumiem atbilstošu izpildes spējas
garantiju.

17. Līgumsods
17.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Izpildītājam ir tiesības
prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no neveiktā maksājuma
(parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 5 (pieci) % no
līgumcenas.
17.2. Ja Darbs nav pabeigts līdz līgumā noteiktajam termiņam, tad Pasūtītājam ir tiesības
prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no līgumsummas par katru
nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 5 (pieci) % no līgumcenas.
17.3. Līgumsodu samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un saistību izpildes
pienākuma.
17.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt līgumsodu, vēršot savu prasījumu
pret Izpildītāju vai līguma izpildes spēju garantijas devēju, vai ieturēt aprēķināto
līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās Līguma summas, t.sk. arī gala maksājuma, –
pēc Pasūtītāja brīvas izvēles. Par piemērojamo līgumsodu Pasūtītājs rakstveidā informē
Izpildītāju.
17.5. Puses, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās
saistības, pilnā apmērā atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei.
17.6. Izbeidzot šī līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses

līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, līguma izbeigšanas iniciators, maksā
otrai pusei līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līguma summas.
17.7. Pasūtītājs neatbild par piegādātāja zaudējumiem, kas rodas cēloņsakarībā ar:
17.7.1. Pasūtītājam paredzētā struktūrfondu finansējuma samazināšanu vai atsaukšanu,
ja tā ir notikusi saistībā ar Ministru kabineta lēmumu par attiecīgā Eiropas
Savienības fondu plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšanu;
17.7.2. līguma atcelšanu šī Līguma 19.nodaļā noteiktajos gadījumos.

18. Līguma grozīšana
18.1. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi
normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru
ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti
līgumsummā (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi iepirkuma
komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas
vienošanās tiek grozītas nolīgtās vienības cenas.
18.2. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu,
jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumi.

19. Līguma darbības izbeigšana
19.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, ja:
19.1.1. Pasūtītājs neveic maksājumus, un līgumsods sasniedzis 5 (pieci) % no
līgumcenas;
19.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, ja:
19.2.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līgumā
paredzētā Darba uzsākšanas datuma;
19.2.2. Izpildītājs neveic līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka
Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par līgumā noteikto;
19.2.3. Izpildītājs kavē Darba daļas pabeigšanu līguma 6.3.punktā noteiktajā apjomā
ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām vai Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk
par 60 (sešdesmit) dienām;
19.2.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek
konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
19.2.5. bez Pasūtītāja piekrišanas ir ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process;
19.2.6. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc rakstiskā
atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana 10 (desmit) darba dienu laikā,
skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas;
19.2.7. ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams līguma nodrošinājums
un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu
nodrošinājumu uz pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;
19.2.8. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu;
19.2.9. Izpildītājs pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
19.2.10. Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīta kompetentā iestāde saistībā ar

Izpildītāja darbību vai bezdarbību ir noteikusi Eiropas Savienības fondu
finansēta projekta izmaksu korekciju vairāk kā 25 % apmērā no līguma
summas.
19.3. Līguma izbeigšanas gadījumā:
19.3.1. Pasūtītājs norāda veicamos pasākumus un termiņus;
19.3.2. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt darbus, kas pamatoti ar nepieciešamību
saglabāt objekta konstrukcijas līdz būvdarbu atsākšanai vai 9 (deviņus)
mēnešus pēc darbu pabeigšanas. Uzdevumu sagatavo, ievērojot līguma 3.1,
3.2., 3.4. un 3.5.punkta noteikumus;
19.3.3. Izpildītājs pārtrauc Darbu un veic līguma iepriekšējā punktā noteiktajā kārtībā
uzdotos darbus;
19.3.4. pēc visu darbu pabeigšanu puses paraksta būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu,
ko sagatavo Izpildītājs;
19.3.5. ja Pasūtītāja norādītajā termiņā Izpildītājs visus 19.3.2.punktā noteiktajā kārtībā
uzdotos darbus nepabeidz un neiesniedz būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu,
tad Pasūtītājs pārņem būves vietu, paziņojot par to Izpildītājam;
19.3.6. ja līgums izbeigts 19.2.punktā noteiktajos gadījumos, kā arī, ja Izpildītājs
saskaņā ar līguma 17.5.punktu vienpusēji atkāpjas no līguma, tad līguma
19.3.2.punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus, kas nav paredzēti būvprojektā,
Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā
termiņā darbus nepabeidz, Pasūtītājs darbu pabeigšanu drīkst uzdot citam
izpildītājam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina
Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam;
19.3.7. pēc izpilddokumentācijas sagatavošanas, nodošanas Pasūtītājam un paveikto
darbu novērtēšanas puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas
aktu.
19.4. Neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu,
iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats
līguma atcelšanai no Izpildītāju puses.
19.5. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja Puse ir tikusi
brīdināta par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un nav novērsusi līguma
atcelšanas pamatu līgumā noteiktajā termiņā.

20. Līguma izpildes apturēšana uz laiku
20.1. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku Eiropas Reģionālās attīstības fondu
finansētā projektā, Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi uz laiku šādos
gadījumos:
20.1.1. ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas
perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, kā rezultātā Pasūtītājam var tikt
samazināts vai atsaukts Eiropas Savienības fondu finansējums, ko Pasūtītājs
bija paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
20.1.2. pēc Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes vai
Ministru kabineta lēmuma;
20.1.3. uz Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes pārbaudes

laiku.
20.2. Līguma izpildes apturēšana uz laiku Līguma 20.1.apakšpunktā minētajos gadījumos nav
pamats zaudējumu atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai Izpildītājam vai
jebkādu sankciju piemērošanai Pasūtītājam.

21. Nepārvarama vara
21.1. Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā
radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi,
kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki,
karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai
kontrolei.
21.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem
apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi.
21.3. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama,
Izpildītājs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši Pasūtītāja
norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un
nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko puses paraksta
Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem
līdz līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem.

22. Blakus noteikumi
22.1. Līgums stājas spēkā tikai pēc izpildes spējas garantijas saņemšanas, kas izsniegta
atbilstoši iepirkuma nolikuma un līguma 5.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām.
Par līguma spēkā stāšanos Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam piecu darba dienu
laikā no garantijas saņemšanas dienas. Izpildītājam nav tiesību sākt šī līguma izpildi,
kamēr nav saņemts paziņojums par līguma spēkā stāšanos.
22.2. Ja izpildes spējas garantija nav iesniegta Pasūtītāja noteiktajā kārtībā vai neatbilst
Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, t.i., nav iestājies līguma spēkā stāšanās nosacījums,
tad līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un nenoslēgtu.

23. Konfidencialitāte
23.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:
23.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses,
kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas
tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;
23.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas
neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to
izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita
rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama
līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos
paredzētajos gadījumos.
23.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu
informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir

paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
23.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma
pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes
noteikumu neievērošanas rezultātā radušos tiešo zaudējumu atlīdzināšanu.
23.3. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma
darbības termiņš.

23. Citi noteikumi
23.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās
pārrunās.
23.2. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
23.3. Līgums noslēgts latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) Līguma
eksemplāri tiek nodoti Pasūtītājam, bet 1 (viens) Līguma eksemplārs tiek nodots
Izpildītājam.

Pušu rekvizīti:
Pasūtītājs

Izpildītājs

Profesionālās izglītības
kompetences centrs
“Daugavpils Būvniecības
tehnikums”

Pilnsabiedrība “PMK un
BBA”

Reģistrācijas Nr.

apl.reģ. Nr. 2734003060,
PVN reģ.Nr.90000066069

50103824491

Adrese

Jātnieku iela 87, Daugavpils, Aleksandra Čaka iela 118,
LV-5410, Latvija
Rīga, LV-1012, Latvija

Pušu paraksti:
Pasūtītājs
Profesionālās Izglītības kompetences
centrs “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
direktore

Izpildītājs
Pilnsabiedrība “PMK un BBA”

Ināra Ostrovska__________________

SIA“Jēkabpils PMK” valdes loceklis
Māris Dimants __________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

SIA “Baltic Builders Alliance” valdes
loceklis
Ivo Čerbakovs __________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

1.pielikums
Līguma dati

Atklātā konkursā “PAPILDUS BŪVNIECĪBAS DARBI PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA “DAUGAVPILS
BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS” ĒKU KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANAI”, ID Nr. DBT 2015/5 ERAF, Līguma dati

Objekta nosaukums

Uzsākšanas datums

1
Jātnieku iela 87,
Daugavpils, LV-5410,
būvdarbu veids:
rekonstrukcija,
jaunbūve

Būvlaukuma
pieejamība

Būvdarbu izpildes termiņš

līguma 6.1.punkts
2
ne vēlāk kā 5 darba
dienu laikā pēc
būvatļaujas
saņemšanas

Pasūtītājs
Profesionālās Izglītības kompetences
centrs “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
direktore

Darba izpildes
laiks
līguma 6.2.punkts
3

2 mēneši

Starptermiņš

Būvdarbu līguma maksāšanas kārtība
Avanss

līguma 6.3.punkts līguma 6.4.punkts līguma 5.1.punkts
4
5
6
Pēc 1 mēneša jābūt
izpildītam darba
14 (četrpadsmit
apjomam ne mazāk dienas) pirms plānotā 20% no līgumcenas
kā 50% no
būvdarbu uzsākšanas
līgumsummas
termiņa

Izpildītājs
Pilnsabiedrība “PMK un BBA”

Ināra Ostrovska__________________

SIA“Jēkabpils PMK” valdes loceklis
Māris Dimants __________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

SIA “Baltic Builders Alliance” valdes loceklis
Ivo Čerbakovs __________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Maksājumu termiņš
līguma 5.2.punkts
7

60 dienas

2.pielikums
Iepirkuma sarakste

Dokumentu kopums satur atklātā konkursā “PAPILDUS BŪVNIECĪBAS DARBI
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRA “DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS
TEHNIKUMS” ĒKU KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANAI ID Nr. DBT
2015/5 ERAF iepirkumu komisijas atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem.

Pasūtītājs
Profesionālās Izglītības kompetences
centrs “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
direktore

Izpildītājs
Pilnsabiedrība “PMK un BBA”

Ināra Ostrovska__________________

SIA“Jēkabpils PMK” valdes loceklis
Māris Dimants __________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

SIA “Baltic Builders Alliance” valdes
loceklis
Ivo Čerbakovs __________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

3.pielikums
Specifikācijas (Tehniskais projekts)

Izpildītājam līguma izpildē jālieto un jāievēro būvprojekta „Mācību aprīkojuma
modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”
un būvprojekta „Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas ēku kompleksa
rekonstrukcija Daugavpils, Jātnieku iela 87” specifikācijas PDF formātā, kas atrodamas PIKC
“Daugavpils
Būvniecības
tehnikums”
mājas
lapā
internetā
http://dbt.lv/index/eraf_iepirkumi/0-15 dokumentācijas mapē „Specifikācijas”.
Visiem tehniskajā specifikācijā minētajiem konkrētas izcelsmes materiāliem, izstrādājumiem,
instrumentiem un standartiem var tikt piedāvāti ekvivalenti, ja tiek sasniegti Tehniskajā
specifikācijā iekļautie tehnoloģiskie rādītāji.

Pasūtītājs
Profesionālās Izglītības kompetences
centrs “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
direktore

Izpildītājs
Pilnsabiedrība “PMK un BBA”

Ināra Ostrovska__________________

SIA“Jēkabpils PMK” valdes loceklis
Māris Dimants __________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

SIA “Baltic Builders Alliance” valdes
loceklis
Ivo Čerbakovs __________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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4.pielikums
Darbu apjomu saraksts (Tāmes)

Izpildītājam līguma izpildē jālieto un jāievēro papildus būvniecības darbu apjomu sarakstu
MS Excel formātā no būvprojekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras
uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” un būvprojekta „Daugavpils
Celtnieku profesionālās vidusskolas ēku kompleksa rekonstrukcija Daugavpils, Jātnieku iela
87”, kas atrodams PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums” mājas lapā www.dbt.lv, sadaļā
„Iepirkumi”: http://dbt.lv/index/iepirkumi/0-14

Pasūtītājs
Profesionālās Izglītības kompetences
centrs “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
direktore

Izpildītājs
Pilnsabiedrība “PMK un BBA”

Ināra Ostrovska__________________

SIA“Jēkabpils PMK” valdes loceklis
Māris Dimants __________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

SIA “Baltic Builders Alliance” valdes
loceklis
Ivo Čerbakovs __________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

5.pielikums
Garantiju noteikumi
1. Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos
nosacījumus un noteikumus:
1.1. Izpildes spējas garantijai jābūt kredītiestādes, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas
Republikā, izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un
nosacījumiem:
1.1.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas
robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka
Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā veicis maksājumu Pasūtītājam pieprasītās
summas apjomā;
1.1.2. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs
nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
1.1.3. garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas
datuma.
1.1.4. garantijas summa ir 5 (pieci) % apmērā no līgumcenas;
1.1.5. garantija ir neatsaucama;
1.1.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas
garantijas devējam;
1.1.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC
Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz
jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi,
šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas
saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
1.2. Avansa garantijai jābūt kredītiestādes, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā
izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas
robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka
Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;
1.2.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;
1.2.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no
Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
1.2.4. garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs
paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;
1.2.5. garantija ir neatsaucama;
1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas
garantijas devējam;
1.2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC
Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz
jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi,
šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas
saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
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1.3. Garantijas laika garantijai jābūt kredītiestādes, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas
Republikā, izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un
nosacījumiem:
1.3.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas
izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;
1.3.2. garantija attiecas uz darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un
tehnoloģiju) kvalitāti;
1.3.3. garantijas summa ir 5% apmērā no līgumcenas;
1.3.4. garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā;
1.3.5. garantija ir neatsaucama;
1.3.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas
garantijas devējam;
1.3.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC
Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz
jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi,
šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas
saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
Pasūtītājs
Profesionālās Izglītības kompetences
centrs “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
direktore

Izpildītājs
Pilnsabiedrība “PMK un BBA”

Ināra Ostrovska__________________

SIA“Jēkabpils PMK” valdes loceklis
Māris Dimants __________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

SIA “Baltic Builders Alliance” valdes
loceklis
Ivo Čerbakovs __________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

6.pielikums
Pretendenta piedāvājums

Pilnsabiedrības “PMK un BBA”, reģ. Nr. 50103824491, piedāvājums atklātām konkursam
“PAPILDUS BŪVNIECĪBAS DARBI PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES
CENTRA “DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS”
ĒKU KOMPLEKSA
INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANAI” ID Nr. DBT 2015/5 ERAF, tiek pievienots Līgumam
kā atsevišķs dokumentus kopums.

Pasūtītājs
Profesionālās Izglītības kompetences
centrs “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
direktore

Izpildītājs
Pilnsabiedrība “PMK un BBA”

Ināra Ostrovska__________________

SIA“Jēkabpils PMK” valdes loceklis
Māris Dimants __________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

SIA “Baltic Builders Alliance” valdes
loceklis
Ivo Čerbakovs __________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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7.pielikums
Prasības personāla pieredzei

8.pielikums
Laika grafiks

Pilnsabiedrības “PMK un BBA”, reģ. Nr. 50103824491, darbu veikšanas kalendārais grafiks
atklātām konkursam “PAPILDUS BŪVNIECĪBAS DARBI PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS
KOMPETENCES CENTRA “DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS” ĒKU
KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANAI” ID Nr. DBT 2015/5 ERAF, tiek
pievienots Līgumam kā atsevišķs dokuments.

Pasūtītājs
Profesionālās Izglītības kompetences
centrs “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
direktore

Izpildītājs
Pilnsabiedrība “PMK un BBA”

Ināra Ostrovska__________________

SIA“Jēkabpils PMK” valdes loceklis
Māris Dimants __________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

SIA “Baltic Builders Alliance” valdes
loceklis
Ivo Čerbakovs __________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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LĪGUMA PROJEKTA
9.pielikums
Ikmēneša akts (Forma Nr.2)
Pasūtītājs:
Izpildītājs:
Objekts:
Adrese:
Līgums:

Tāme-finanšu aprēķins Nr.
Tāmes izmaksa pilnos apmēros:0,00
No būvdarbu sākuma izpildīto darbu vērtība pēc tāmes cenām (ieskaitot darbu pēc šī
akta): 0,00
Atlikums: 0,00

Atskaites periodā
izpildītais apjoms

Tāmes apjomi
Nr.p.
k.

Kods

Materiālu un darbu
nosaukums

Mērv.

Daudz.

Kopējās
izmaksas,
(EUR)

Daudz.

Kopējās
izmaksas
(EUR)

1

2

3

4

5

6

7

8

Kopā:

EUR

Transporta izdevumi
Kopā:

EUR

Kopā no
izpildes
sākuma, %

Kopā no
izpildes
sākuma,
(EUR)

Atlikums,
%

Atlikums,
EUR

9

10

11

12

Pieskaitāmie izdevumi
Kopā:

EUR

Peļņa
Kopā:

EUR

Sociālais nodoklis 23,59%
Kopā:

EUR

PVN

21%

Kopā ar PVN 21%

EUR

Pieņēma
___________________/_________________/

Nodeva
___________________/_________________/
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LĪGUMA PROJEKTA
10.pielikums
Ikmēneša akts (Forma Nr.3)
Pasūtītājs:
Izpildītājs:
Objekts:
Adrese:
Līgums:
AKTS Nr.

Par 20__.gada ___________ izpildīto darbu pieņemšanu

Akta/
Tāmes
Nr.

Tāmes summa
(EUR)

Nosaukums

Tekošā mēneša
izpilde, EUR

Tekošā mēneša
izpilde, %

Darbi kopā:
Kopā:
PVN 21%
Darbi pavisam kopā:
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Izpilde no
celtniecības
sākuma, EUR

Izpilde no
celtniecības
sākuma, %

Atlikums, EUR
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