LĪGUMS NR. __________________
Par autoruzraudzības veikšanu
Rīgā

2016. gada ____.janvārī

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas Nr. 40003345734, juridiskā adrese Miera iela 25,
Rīga, Latvija, tās valdes priekšsēdētāja Andra Lukstiņa personā, kurš rīkojas uz Valdes pilnvarojuma
pamata, turpmāk saukta Pasūtītājs no vienas puses, un
SIA „Firma L4”, reģistrācijas Nr. LV40003236001, juridiskā adrese Jelgavas iela 90, Rīga, Latvija, tās
valdes locekļa Jāņa Māsēna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk saukta Izpildītājs, no
otras puses,
abi turpmāk tekstā kopā vai individuāli saukti Līdzēji, noslēdz Līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par
autoruzraudzību objektam „Biķernieku kompleksās sporta bāzes (BKSB) sacīkšu trases posma
Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 2 būvniecība”
un vienojas par tālāk norādīto:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt un Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību objektam
„Biķernieku kompleksās sporta bāzes (BKSB) sacīkšu trases posma Rīgā, Sergeja Eizenšteina
ielā 2 būvniecība”, turpmāk saukts Pakalpojums, saskaņā ar Darba uzdevumu autoruzraudzības
veikšanai Līguma 1.pielikumā, saistošo normatīvo aktu un Līguma noteikumiem un prasībām.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa par Pakalpojuma izpildi ir 13940,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit
eiro 0 centi) un PVN 21% 2927,40 EUR (divi tūkstoši deviņi simti divdesmit septiņi eiro 40 centi), kopā
ar PVN 16867,40 EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit septiņi eiro un 40 centi).
2.2. Līdzēji vienojas, ka samaksa par Pakalpojuma izpildi tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, pārskaitot
attiecīgo summu un Izpildītāja norādīto bankas kontu.
2.3. Gadījumā, ja no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta vai Līdzēji
vienojas par Līguma pārtraukšanu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski sniegto Pakalpojumu
atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam rēķinam.
2.4. Būvprojekta dokumentācijas koriģēšanu, kas saistīta ar Biķernieku kompleksās sporta bāzes (BKSB)
sacīkšu trases posma Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 2 būvniecības tehniskā projekta nepilnībām,
kuras radušās Izpildītāja vainas dēļ (kļūdas, nepilnības, nepieciešamo projekta risinājumu trūkums
u.c.), Izpildītājs veic bez papildu samaksas.
3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI
3.1.

Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Pakalpojuma sniegšanu atbilstoši šā Līguma un
saistošo normatīvo aktu noteikumiem un prasībām.

3.2.

Termiņi atbilstoši Darba uzdevumā norādītajam.
4. PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS KĀRTĪBA

4.1.

Kvalitatīvi izpildīts Pakalpojums tiek nodots un pieņemts, Līdzējiem parakstot pieņemšanas –
nodošanas aktu. Pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Pakalpojuma rezultātā
izstrādātie un iesniegtie dokumenti tiek apstiprināti no Pasūtītāja puses, kas 5 (piecu) darba dienu
laikā pēc to iesniegšanas lemj par to atbilstību šā Līguma un saistošo normatīvo aktu prasībām un
Pakalpojuma pieņemšanu. Ja Pasūtītāja pārstāvji lemj par Pakalpojuma atbilstību, Pasūtītājs
paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu un Pakalpojums uzskatāms par izpildītu un pieņemtu.
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4.2.

Ja Pasūtītāja pārstāvji konstatē izpildītajā Pakalpojumā nepilnības, Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt
sniegto Pakalpojumu, rakstveidā Izpildītājam izvirzot argumentētus iebildumus vai pretenzijas.
Šādā gadījumā Līdzēji sastāda un paraksta aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to
novēršanas termiņus. Aktā norādītos trūkumus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem. Šādā
gadījumā pieņemšanas – nodošanas akts tiek parakstīts pēc pilnīgas trūkumu novēršanas.

4.3.

Ja Pasūtītājs šā Līguma 4.1. punktā vai aktā par trūkumu novēršanu noteiktajā termiņā neizvirza
Izpildītājam argumentētus iebildumus vai pretenzijas un neparaksta pieņemšanas – nodošanas
aktu, pieņemšanas – nodošanas akts tiek uzskatīts par parakstītu un Pakalpojums par pieņemtu.

4.4.

Pakalpojuma pieņemšanas nodošanas aktu ir tiesīgi parakstīt:

4.4.1.

no Pasūtītāja puses – VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” Vispārējās daļas priekšnieka
vietnieks Kaspars Aksenoks;

4.4.2.

no Izpildītāja puses – SIA “Firma L4” valdes loceklis Jānis Māsēns.
5. LĪDZĒJU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

5.1. Pasūtītāja pienākumi:
5.1.1.

ievērot Līguma noteikumus;

5.1.2.

nodrošināt Izpildītāju ar visu nepieciešamo un Izpildītāja pieprasīto informāciju,
dokumentiem un organizatorisko atbalstu, kas nepieciešams Līguma izpildei, kā arī
nodrošināt Pasūtītāja darbinieku līdzdalību Līguma izpildē, lai nodrošinātu pienākumu
izpildi no Pasūtītāja puses;

5.1.3.

saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību izskatīt Izpildītāja sniegto Pakalpojumu atbilstību
Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām un sniegt attiecīgus komentārus un
papildinājumus vai pretenzijas Līgumā noteiktajā veidā un termiņos;

5.1.4.

saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību pieņemt Izpildītāja Līguma prasībām atbilstoši sniegto
Pakalpojumu un veikt samaksu par saņemtajiem Pakalpojumiem.

5.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt Pakalpojuma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem.
5.3. Izpildītāja pienākumi:
5.3.1.

ievērot Līguma noteikumus;

5.3.2.

nodrošināt Pakalpojuma izpildi saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību un Līgumā
paredzētajos termiņos.

5.4.

Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līguma
noteikumiem.

5.5.

Līdzēji apņemas nekavējoties rakstiski informēt viens otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildes
procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Pakalpojuma sniegšanu un Līguma izpildi.

5.6.

Pakalpojuma sniegšanas rezultātā sagatavotie un Pasūtītājam nodotie dokumenti ir Pasūtītāja
īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem
ieskatiem rīkoties ar tiem. Pasūtītājam nepāriet autortiesības uz Pakalpojuma sniegšanas laikā
izmantoto metodiku un Izpildītāja izmantotajām zināšanām un pieredzi.

5.7.

Izpildītājs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas nedrīkst izpaust trešajām personām vai izpaust
atklātībā jebkādu informāciju, kas ir saistīta ar Pakalpojuma izpildi, vai citu informāciju, kas tam
kļuvusi zināma saistībā ar Līguma izpildi.

5.8.

Katrs Līdzējs ir atbildīgs par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts pienācīgi tā
vainas dēļ.

5.9.
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6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
6.1.

Gadījumā, ja Izpildītājs neizpilda Līgumā noteiktās saistības paredzētajos termiņos, un Pasūtītājs
pieprasa no Izpildītāja maksāt līgumsodu, iesniedzot rēķinu ar līgumsoda apmēru, Izpildītājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma summas par katru
nokavēto dienu, ja minētais nokavējums radies Izpildītāja vai Izpildītāja Līguma izpildē iesaistītu
trešo personu dēļ, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

6.2.

Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam Līguma maksājumu paredzētajos termiņos un
Izpildītājs pieprasa no Pasūtītāja maksāt Izpildītājam līgumsodu, iesniedzot rēķinu ar līgumsoda
apmēru, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no
Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no
Līguma summas.

6.3.

Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

6.4.

Līdzēji atbild viens otram tikai par tiešajiem zaudējumiem, kas otram Līdzējam vai kādai trešajai
personai radušies Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā.
7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

7.1.

Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas, un darbojas līdz Līgumā noteikto saistību
pilnīgai izpildei.
8. LĪGUMA GROZĪŠANA UN PĀRTRAUKŠANA

8.1.

Līgumu var grozīt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, lai tā izpilde būtu Līdzējiem
izdevīga, noformējot rakstisku Līdzēju vienošanos, kas ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst
par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi maina vai kā citādi groza šā Līguma
saturu tikai un vienīgi tiktāl, cik par to tieši abi Līdzēji vienojušies, izdarot attiecīgos grozījumus.

8.2.

Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumattiecības, par to rakstiski brīdinot otru Līdzēju
15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, ja:

8.3.

8.2.1.

otrs Līdzējs nepilda vai pārkāpj šajā Līgumā noteiktās saistības;

8.2.2.

otra Līdzēja līgumsods ir sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma summas

Abpusēji rakstiski vienojoties, puses ir tiesīgas lauzt Līgumu kāda cita iemesla dēļ, kas nav noteikts
Līguma 8.punkta apakšpunktos.
9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

9.1.

Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līgumu vai tā interpretāciju, Līdzēji apņemas risināt
pārrunu ceļā.

9.2.

Jebkura strīda risināšanai Līdzēju starpā par jautājumiem, kas izriet no Līguma un ko neizdodas
atrisināt pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viens no Līdzējiem saņēmis otra
Līdzēja rakstisku pieprasījumu šādam risinājumam, jebkurš no Līdzējiem ir tiesīgs vērsties tiesā.
Strīdus risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10. NEPĀRVARAMA VARA

10.1.

Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Līdzēja pamatotas kontroles un
kas padara Līdzējam savu no Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu, izmaiņas
normatīvajos tiesību aktos, kas reglamentē Līgumā noteikto Līdzēju saistību izpildi un padara
Līdzēju no Līguma izrietošo Līdzēju saistību izpildi par neiespējamu vai būtiski neizdevīgu.

10.2.

Līdzēja nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu, tai skaitā būtiska
neizdevīguma dēļ, netiks uzskatīta par atkāpšanos no Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Līdzēja
nespēja izriet no nepārvaramas varas notikuma un ja Līdzējs, kuru ietekmējis šāds notikums ir
veicis visus pamatotos piesardzības pasākumus, lai izpildītu Līguma noteikumus, un ir informējis
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otru Līdzēju pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos, ziņojumam pievienojot kompetentas
iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
10.3.

Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līdzējiem jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu,
izbeigšanu vai turpināšanas procedūru.
11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Šā Līguma izpildes koordinēšanai Līdzēji nosaka sekojošus pārstāvjus:
No Pasūtītāja puses:
Kaspars Aksenoks
Mob. tālr.: 29266488
E-pasts: kaspars.aksenoks@csdd.gov.lv
Adrese: Miera iela 25, Rīga, LV-1001

No Izpildītāja puses:
Linda Soldatenko
Mob. tālr.: 29141104
E-pasts: Linda.Soldatenko@l4.lv
Adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004

11.2.

Līdzējiem ir vienam otru rakstiski jāinformē 1 (vienas) nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma,
adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Līguma 11.1.punktā noteikto pārstāvju maiņu.

11.3.

Ja kāds no Līguma noteikumiem var izrādīties nelikumīgs vai nesaistošs, tas neietekmēs ar Līgumu
noteiktās Līdzēju saistības un tiesības kopumā.

11.4.

Ja kāds no Līdzējiem nav izmantojis Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās
aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Līdzējs ir atteicies no šo tiesību vai tiesiskās
aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

11.5.

Līgums ir sastādīts, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī Līdzēju savstarpējās attiecības tiek
regulētas un skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.6.

Līgums kopā ar tā pielikumiem sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros uz 5
(piecām) lapām, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem
atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
12. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Juridiskā adrese: Miera iela 25, Rīga, LV-1001

SIA „Firma L4”
Juridiskā adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV –
1004, Latvija
Reģistrācijas Nr.: LV400032360001
Banka: A/S „Swedbank”
Konta Nr.: LV95HABA0001408047992
Kods: HABALV22
Valdes loceklis Jānis Māsēns

Reģistrācijas Nr.:40003345734
Banka: AS “Citadele banka”
Konta Nr.: LV75PARX0000118181018
Kods: PARXLV22
Valdes priekšsēdētājs Andris Lukstiņš

________________________________

________________________________
z. v.
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z. v.

1.pielikums

Darba uzdevums autoruzraudzības veikšanai
Objekts
„Biķernieku kompleksās sporta bāzes (BKSB) sacīkšu trases posma Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 2
būvniecība”
Pasūtītājs
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Izpildītājs
SIA „Firma L4”
Darba uzdevums
1. Izpildītājs veic būvdarba izpildes autoruzraudzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
2. Izpildītāja norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un būvdarbu veicējam no brīža, kad tie ir ierakstīti
Autoruzraudzības žurnālā.
3. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt
būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
4. Izpildītāja pienākums ir apsekot Objektu ne retāk kā vienu reizi nedēļā saskaņā ar būvdarbu grafiku,
kā arī piedalīties Objekta būvniecības procesā iesaistīto grupu sanāksmēs.
5. Izpildītājs apseko Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ieraksta
noteikta parauga autoruzraudzības žurnālā ne retāk kā reizi nedēļā.
6. Autoruzraudzības žurnāls glabājas pie būvdarbu vadītāja.
7. Veicot Autoruzraudzību, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie būvnoteikumi un citi Latvijas Republikā
spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē autoruzraudzības darbu veikšanu.
8. Izpildītājs informē Pasūtītāju u.c. normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par būvdarbu gaitā
konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no būvprojekta vai Latvijas būvnormatīvu
pārkāpumiem.
9. Izpildītājs nodrošina ierašanos Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja, būvdarbu
vadītāja vai būvuzrauga rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas vai citā pieprasījumā
norādītajā laikā.
10. Izpildītājs būvdarbu gaitā pārbauda Objekta tehnisko, arhitektonisko risinājumu un apjomu atbilstību
Būvprojekta risinājumiem.
11. Izpildītājs laikus pārbauda Objektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu
un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu
iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā
paredzētajiem.
12. Izpildītājs fiksē autoruzraudzības žurnālā visas atkāpes no Būvprojekta.
13. Izpildītājs pārbauda, vai Objektā ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes, kas attiecas uz
autoruzraudzību (piemēram, autoruzraudzības žurnāls, izmaiņu rasējumi u.tml.), dokumentācija.
Darbu izpildes termiņš un starptermiņi
Izpildītājs autoruzraudzību veic visā Objekta būvdarbu laikā un pabeidz to ar būves (Objekta) pieņemšanu
ekspluatācijā. Plānotais Autoruzraudzības izpildes termiņš 6 (seši) mēneši no būvdarbu uzsākšanas dienas.
Pasūtītājs:
Andris Lukstiņš
VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” valdes
priekšsēdētājs

Izpildītājs:
Jānis Māsēns
SIA „Firma L4” valdes loceklis

____________________________

______________________________
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