Līgums
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” līguma Nr. ________
SIA “ARHIS ARHITEKTI” līguma Nr.
Rīgā,

2017. gada 7. augustā

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), tās valdes locekļa Imanta Paeglīša
personā, kurš darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk saukts Pasūtītājs, un
SIA “ARHIS ARHITEKTI”, tās valdes locekļa Arņa Kleinberga personā, kurš darbojas
uz statūtu pamata, turpmāk saukts Izpildītājs, un abi kopā – Puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Būvprojektu korekciju izstrāde CSDD Rīgas nodaļas ēkas
Rīgā, Bauskas ielā 86 klientu apkalpošanas telpu grupai” (id. Nr. CSDD 2017/40) rezultātiem,
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu CSDD Rīgas nodaļas ēkas Rīgā,
Bauskas ielā 86 klientu apkalpošanas telpu grupas pārbūvei, apvienojot iepriekš izstrādāto
būvprojektu risinājumus un veicot to korekcijas, atbilstoši projektēšanas uzdevumam Līguma
1. pielikumā, turpmāk – Projekts.
2. Darba apjoms un izpildes nosacījumi
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Projektam jāatbilst darbu apjomu sarakstam Līguma 2.pielikumā, Latvijas būvnormatīvu,
tehnisko noteikumu un pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.
Projektam jābūt saskaņotam visās nepieciešamajās valsts un pašvaldības institūcijās.
Izpildītājs patstāvīgi risina jautājumus, kas saistīti ar Projekta nepieciešamo saskaņošanu
attiecīgās valsts un pašvaldības institūcijās.
Izpildītājs projektēšanas darbu veikšanai nodrošina attiecīgajās darbības sfērās sertificētus
speciālistus.
Izpildītājs darbu veic ar tā rīcībā esošu darbam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, tajā
skaitā, licencētām projektēšanas datorprogrammām.
Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas var veikt korekcijas Projekta apjomā, ja šādas izmaiņas ir
jāveic objektīvu, Pusēm iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, par to slēdzot rakstisku
vienošanos.
3. Darbu saskaņošanas nosacījumi

3.1.
3.2.

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā Pasūtītājs ir jāiepazīstina
ar visiem Projekta materiāliem jebkurā Līguma darbības brīdī.
Pasūtītājam ir tiesības no savas puses kontrolēt un iesniegt ekspertīzei Izpildītāja izstrādātos
Projekta risinājumus, to veicot gan Līguma, gan darbu izpildes laikā, to nepārtraucot, ja
Puses nav vienojušās citādi. Nepieciešamības gadījumā pēc šādas izvērtēšanas Pasūtītājs
iesniedz Izpildītājam rakstisku atzinumu ar turpmākās darbības rekomendācijām, norādot
arī akceptētos risinājumus.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

Pasūtītājs Līguma darbības laikā rīko darba sanāksmes, 3 (trīs) darba dienas iepriekš
pieaicinot Izpildītāju. Izpildītājam ir pienākums apmeklēt darba sanāksmes pēc Pasūtītāja
uzaicinājuma un atskaitīties Pasūtītājam par veikto darbu Projekta izstrādē atbilstoši
Projekta apjomam.
Pēc Projekta saskaņošanas Līguma 2.2.punktā minētajās institūcijās Izpildītājs Projektu
saskaņošanai iesniedz Pasūtītājam.
Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesniegšanas Projektu izskata un saskaņo vai
atsaka pieņemt darbu, Izpildītājam iesniedzot rakstisku motivētu atteikumu.
Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt darbu, Puses sastāda divpusēju aktu ar Projekta trūkumiem un
kļūdām ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis Izpildītājs, novēršami par
Izpildītāja līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā. Pēc to novēršanas Izpildītājs
atkārtoti veic darbu nodošanu Līgumā noteiktajā kārtībā.
4. Darbu izpildes termiņš

Līgumā paredzēto darbu noteiktajā apjomā Izpildītājs apņemas veikt 14 (četrpadsmit)
nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža. Līguma izpildes termiņā netiek ieskaitīts laika
periods, kamēr tiek veiktas Projekta ekspertīzes un Projekts tiek izskatīts un saskaņots valsts
un pašvaldības institūcijās.
4.2. Puses var pagarināt darbu izpildes termiņu, noslēdzot rakstisku vienošanos, šādos
gadījumos:
4.2.1. Līguma 2.6.punktā minētajā gadījumā;
4.2.2. ja Izpildītāja saistību izpilde tiek apgrūtināta vai kavēta to projekta daļu izpildītāju un
saistīto organizāciju dēļ, kuras nav iekļautas darbu apjomu sarakstā Līguma 2.pielikumā.
4.3. Ja darba izpildes gaitā Pasūtītājam rodas objektīvi apstākļi, kādēļ darba izpilde uz laiku
jāpārtrauc, Puses vienojas par darbu pārtraukšanu, un Pasūtītājs apmaksā līdz tam veiktā
darba apjomu.
4.4. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un darbojas līdz tā saistību pilnīgai
izpildei.
4.1.

5. Līgumcena un norēķinu kārtība
Kopējo līgumcenu EUR 23 600,00 (divdesmit trīs tūkstoši seši simti eiro, 00 centi) un PVN
21 % EUR 4956,00, kopā ar PVN EUR 28 556,00 (divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti
piecdesmit seši eiro, 0 centi) Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā:
5.1.1. Avansu EUR 7 000,00 (septiņi tūkstoši eiro, 00 centi) un PVN 21% 1566,80, kopā ar PVN
EUR 8 566,80 (astoņi tūkstoši pieci simti sešdesmit seši eiro, 80 centi), Pasūtītājs samaksā
5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;
5.1.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušo maksājumu EUR 16 600,00 (sešpadsmit tūkstoši
seši simti eiro, 00 centi) un PVN 21% EUR 3389,20,00, kopā ar PVN EUR 19 989,20
(deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi eiro, 20 centi) par pieņemšanasnodošanas aktā uzrādītajiem kvalitatīvi veiktajiem darbiem, samaksu veicot 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina
saņemšanas.
5.2. Līgumcena ietver visus ar projektēšanu saistītos izdevumus, izņemot samaksu par projekta
ekspertīzēm un būvnodevu.
5.3. Līgumcena var mainīties tikai Līguma 2.6.punktā minētajā gadījumā.
5.1.
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6. Darba pieņemšana nodošana
Projekts tiek nodots un pieņemts Pusēm parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. Darbu
pieņemšanas-nodošanas aktu sagatavo un iesniedz Izpildītājs. Darbu pieņemšanasnodošanas aktu ir tiesīgs parakstīt:
6.1.1. no Pasūtītāja puses – CSDD Vispārējās daļas priekšnieka vietnieks Kaspars Aksenoks;
6.1.2. no Izpildītāja puses – Arnis Kleinbergs, valdes loceklis.
6.2. Vienlaikus ar darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu Izpildītājs iesniedz
Pasūtītājam Projektu papīra formātā 2 (divos) eksemplāros un elektroniskā formā – datu
nesējā (flash) vienā eksemplārā.
6.1.

7. Pušu atbildība
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līgumā paredzēto darbu izpildes termiņu, Pasūtītājs ir
tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5% no līgumcenas par katru nokavēto dienu,
nepārsniedzot 10 % no kopējās līgumcenas.
Par maksājumu kavējumu Izpildītājs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā
no savlaicīgi neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10 % no
kopējās līgumcenas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no saistību izpildes.
Izpildītājs apdrošina sava darba – projekta profesionālo civiltiesisko atbildību par visu
projektēšanas un būvdarbu laiku 150 000 EUR apmērā atbilstoši Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu
veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajam. Izpildītājam ir
jāiesniedz spēkā esoša apdrošināšanas polise (vai tās apstiprināta kopija) Līguma
parakstīšanas dienā un tā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja apdrošināšanas
polises termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms
spēkā esošās apdrošināšanas polises termiņa beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu spēkā esošu
apdrošināšanas polisi.
8. Nepārvarama vara

8.1.

8.2.

8.3.

Puse nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja to ir izraisījis streiks, stihiska nelaime,
katastrofa, epidēmija, blokāde, karš vai citi apstākļi, kas traucē Līguma pildīšanu un kas
nav radušies pušu tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā un ko puses nevarēja
paredzēt Līguma slēgšanas brīdī.
Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, par to
jāpaziņo rakstiski otrai pusei 5 (piecu) dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu
iestāšanās brīža.
Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk kā 15 dienas, puses vienojas par tālāko Līguma
izpildes gaitu.
9. Strīdu risināšana

9.1.

Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma darbības laikā starp Pusēm, ir jārisina
sarunu ceļā. Cietušās Puses pretenziju otrai Pusei jāizskata 10 darba dienu laikā. Pretenzijas
un atbildes uz tiem jāiesniedz rakstveidā.

-3-

9.2.

Jebkurš strīds vai prasības, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu
vai spēkā neesamību, ko Puses nevar atrisināt sarunu ceļā, tiek izšķirtas tiesā normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā.
10. Citi noteikumi

10.1. Puses apņemas neizmantot Projekta materiālus reklāmās vai citās publikācijās,
nesaskaņojot ar otru Pusi.
10.2. Neviena no pusēm bez saskaņošanas ar otru pusi nedrīkst nodot trešajai pusei savas
saistības, kas ir noteiktas ar Līgumu.
10.3. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
10.4. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to sastādīta
vienošanās un to parakstījušas abas Līguma puses.
11. Pušu paziņojumi, kontaktpersonas un cita informācija
11.1. Visus ar Līguma izpildi saistītos pušu savstarpējos paziņojumus nosūta rakstiski uz Līgumā
norādīto adresi vai e-pastu, ko viena puse ir paziņojusi otrai pusei.
11.2. Pasūtītājs un Izpildītājs apņemas nekavējoties paziņot viens otram par puses reģistrētās
juridiskās adreses maiņu.
11.3. Pasūtītāja kontaktpersona: CSDD Vispārējās daļas priekšnieka vietnieks Kaspars
Aksenoks, tel. 67025747; 29266488; e-pasts kaspars.aksenoks@csdd.gov.lv.
11.4. Izpildītāja kontaktpersona: valdes loceklis-arhitekts Jānis Zvejnieks, tel. 29418939, e-pasts:
janis.zvejnieks@arhis.lv.
12. Līgumslēdzēju pušu adreses un bankas rekvizīti
Izpildītājs:
SIA “ARHIS ARHITEKTI”
Skārņu iela 4, Rīga LV-1050
Reģ. Nr. 40003026957
PVN reģ. Nr. LV40003026957
Konts Nr.LV68UNLA0002002467290
AS SEB Banka
Kods UNLALV2X

Pasūtītājs:
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
S.Eizenšteina ielā 6, Rīga LV-1079
Reģ. Nr. 40003345734
PVN reģ. Nr: LV 40003345734
Konts Nr.LV75PARX0000118181018
AS „Citadele banka”
Kods PARXLV22

--------------------------/A.Kleinbergs/

---------------------------- / I.Paeglītis /
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