IEPIRKUMA LĪGUMS
par būvprojekta izstrādi
Mazsalacā
2014.gada 17.aprīlī

Nr. 91/2014

Mazsalacas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114167, juridiskā adrese:
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215, tās domes priekšsēdētāja Harija
Rokpelņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”,
un
SIA „Pašvaldību ekonomiskās attīstības fonds”, reģistrācijas Nr. 40003298105, tās
valdes priekšsēdētāja Jāņa Granīta personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā
„Projektētājs”, turpmāk tekstā katra atsevišķi un kopā sauktas „Puses”, pamatojoties uz
Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Tehniskā projekta „Mazsalacas vidusskolas ēkas daļas renovācija
par Mazsalacas novada muzeju” izstrāde un autoruzraudzība”, (iepirkuma identifikācijas
Nr. MNP 2014/5 ELFLA, kuram piesaistīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un
atjaunošana” finansējums, LAD projekta Nr.13-09-L32300-000025) rezultātiem, bez viltus,
maldiem un spaidiem noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā - Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem
līdzekļiem un materiāliem izstrādāt un nodot Pasūtītājam – „Mazsalacas vidusskolas ēkas daļas
renovācija par Mazsalacas novada muzeju” tehnisko projektu 6 (sešos) drukātos eksemplāros, kā
arī iesniedz tehniskā projekta elektronisko variantu CD 1 (vienā) eksemplārā pdf formātā un
ekonomisko daļu Excel formātā, kā arī Projektētājs veiks autoruzraudzību, kad Pasūtītājs realizēs
šo tehnisko projektu.
1.2. Tehniskais projekts jāizstrādā atbilstoši Līguma un tā pielikumu – Līguma preambulā
noteiktā iepirkuma specifikācijai un tās pielikumu nosacījumiem, Projektētāja iesniegtajam
finanšu piedāvājumam un atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteikto projektēšanas darbu un tā
izstrādi.
2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

2.1. Tehniskā projekta izstrādes un nodošanas Pasūtītājam termiņš, ieskaitot visus
nepieciešamos skaņojumus, ir 3 (trīs) mēneši, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.
2.2. Puses vienojas, ka tās par autoruzraudzības veikšanu slēgs atsevišķu līgumu tad, kad
Pasūtītājs veiks šī tehniskā projekta realizāciju. Līguma summa par autoruzraudzības veikšanu ir
1368,51 euro, tajā skaitā PVN 21% - 237,51 euro.
3. LĪGUMA SUMMA UN TĀS SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Samaksa par tehniskā projekta izstrādi tiek noteikta 4171,00 euro (četri tūkstoši
viens simts septiņdesmit viens euro, 00 centi) un normatīvos aktos noteikto pievienotās vērtības
nodokli - 875,91 euro (astoņi simti septiņdesmit pieci euro, 91 cents), Līguma summa kopā
5046,91 euro (pieci tūkstoši četrdesmit seši euro, 91 cents).
3.2. Līguma 3.1.punktā noteikto Pasūtītājs samaksā Projektētājam 30 (trīsdesmit)
kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses parakstījušas Līguma 4.1.punktā noteikto
projektēšanas darba pieņemšanas – nodošanas aktu un projektētāja iesniegto rēķinu. Samaksu veic
saskaņā ar Pušu parakstīto aktu un Projektētāja iesniegto rēķinu.

3.3. Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad
Līgumā noteikts maksājums ir saņemts Projektētāja Līgumā vai Projektētāja iesniegtajā rēķinā
norādītajā Projektētāja bankas kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums
tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma
uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
3.4. Parakstot Līgumu, Projektētājs apliecina un garantē, ka pilnībā ir iepazinies ar
prasībām un uzdevumiem, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildi,
autoruzraudzības veikšanu un iekļāvis Līguma summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību
ievērošanu un visu Līgumā noteikto saistību izpildi.
4. TEHNISKĀ PROJEKTA PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

4.1. Tehniskais projekts atzīstams par izstrādātu un nodotu Pasūtītājam, kad Puses ir
parakstījušas aktu par tā pieņemšanu-nodošanu pēc būvvaldes akcepta.
4.2. Ja pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē projektēšanas darba kļūdas
un/vai nepilnības un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, tad Pasūtītājs par to
uzraksta aktu un nosaka kļūdu un/vai nepilnību un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu
nosacījumiem novēršanas izpildes kārtību un termiņu, kas nav ilgāks par 5 (piecām) darba
dienām, skaitot no dienas, kad šajā Līguma punktā noteikto aktu parakstījušas Puses. Šajā
Līguma punktā noteiktajā aktā noteiktās projektēšanas darba kļūdas un/vai nepilnības un/vai
neatbilstības Līguma un tā pielikumu nosacījumiem Projektētājs novērš ar saviem spēkiem,
materiāliem un uz sava rēķina. Šajā gadījumā Projektētājs maksā Pasūtītājam Līguma 7.2. punktā
noteikto līgumsodu, ja kļūdu un/vai nepilnību un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu
nosacījumiem novēršana Projektētāja vainas dēļ ir ilgāka par Līguma 2.1.punktā noteikto 3 (trīs)
mēnešu termiņu.
4.3. Ņemot vērā Autortiesību likuma 16.panta otrajā daļā noteikto, Projektētājs bez
atlīdzības nodod Pasūtītājam visas savas mantiskās autortiesības uz Projektu un to izmantošanu,
kas noteiktas Autortiesību likuma 15.panta pirmajā daļā. Šajā Līguma punktā noteiktās
Projektētāja mantiskās autortiesības pāriet Pasūtītāja īpašumā dienā, kad Puses ir parakstījušas
Līguma 4.1.punktā noteiktos pieņemšanas-nodošanas aktus.
4.4. Projektēšanas darbs pāriet Pasūtītāja valdījumā ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas
projektēšanas darba pieņemšanas – nodošanas aktu, kas noteikts Līguma 4.1.punktā, bet
Pasūtītāja īpašumā projektēšanas darbs pāriet ar dienu, kad Pasūtītājs Līgumā noteiktā kārtībā ir
samaksājis Projektētājam par projektēšanas darba izstrādi.
5. PROJEKTĒTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Projektētājs iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai izstrādātu tehnisko projektu ne vēlāk
kā 10 (desmit) kalendāro nedēļu laikā, skaitot no Līguma parakstīšanas dienas. Tehniskā projekta
iesniegšana tiek fiksēta ar pieņemšanas nodošanas aktu, kuru paraksta abas Puses. Šis akts nav
4.1. punktā noteiktais akts.
5.2. Projektētājam ir pienākums jebkurā projektēšanas darbu stadijā sadarboties ar
Pasūtītāju par atsevišķu projekta daļu risinājumiem.
5.3. Ja Kocēnu novada domes Būvvalde un/vai citas projektēšanas darbu vērtējošās
institūcijas to izvērtēšanas laikā lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem tā
trūkumiem, kļūdām vai nepilnībām, tad Projektētājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz
sava rēķina novērš visas konstatētās projektēšanas darba nepilnības, kļūdas un norādītos
trūkumus, termiņos, kas nav ilgāki par 5 (piecām) darba dienām, skaitot no dienas, kad
Projektētājs ir saņēmis paziņojumu par nepieciešamajiem papildus paskaidrojumiem un/vai
projektēšanas darba trūkumiem, kļūdām vai nepilnībām.
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5.4. Nekavējoties rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi
radušies pēc Līguma noslēgšanas no Projektētāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var
ietekmēt projekta izstrādi.
5.5. Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus, par Līguma izpildē piesaistīto
apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild
Projektētājs.
5.6. Projektētājs tam Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgs nodot trešajām
personām.
5.7. Projektēšanas darba izstrādē ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus,
Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz
projektēšanas darba izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības.
6. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

6.1. Pasūtītājs izstrādāto tehnisko projektu no Projektētāja pieņem saskaņā ar Līgumā
noteikto pieņemšanas kārtību un samaksā Projektētājam par projektēšanas darba izstrādi Līgumā
noteiktajā kārtībā, ja Projektētājs ir izpildījis visas Projektētājam Līgumā noteiktās saistības.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Līgumā noteiktā projektēšanas darba izstrādes stadijā
veikt projektēšanas darba izstrādes pārbaudi, pārbaudot vai minētā izstrāde un sagatavotie
dokumenti atbilst Līguma, tā pielikumu un visu attiecīgo normatīvo aktu prasībām.
6.3. Pasūtītājam ir arī citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

7.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs
maksā Projektētājam līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru
kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta. Līgumsoda
samaksa tiek veikta saskaņā ar Projektētāja iesniegto rēķinu. Līgumsods nomaksājams 30
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Projektētāja
šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.
7.2. Ja Projektētāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 2.1. punktā noteiktais 3 (trīs)
mēnešu termiņš, tad Projektētājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no Līguma summas, kas
noteikta Līguma 3.1.punktā, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no
Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā.
7.3. Ja Projektētāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 5.1. punktā noteiktais 10 (desmit)
kalendāro nedēļu termiņš, tad Projektētājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no Līguma
summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā
10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā.
7.4. Gadījumā, ja Projektētāja vainas dēļ paskaidrojumu sniegšana un/vai projektēšanas
darba defektu un/vai kļūdu un/vai nepilnību novēršana pārsniedz Līguma 5.1. vai 5.3. punktā
noteikto termiņu, kas atvēlēts minētajos punktos noteikto darbību izpildei, tad Projektētājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, par katru
nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma
3.1.punktā.
7.5. Gadījumā, ja Projektētājs Līgumā noteikto darbu izpildē piesaista trešās personas,
neievērojot Līguma punkta 5.6. nosacījumus, tad tas par šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam
līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā.
7.6. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā
par projektēšanas darba autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkādā aspektā un/vai
prasības vai pretenzijas par to, ka projektēšanas darbs kopumā vai kāda to daļa ir vai varētu būt
plaģiāts vai tas satur citu personu autortiesību objektu, tad visu un jebkādu atbildību ieskaitot,
bet ne tikai — jebkādas tiesas vai jebkādi citādi noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas,
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zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam un/vai trešajām personām un tamlīdzīgi, kādas radīsies no šāda
autortiesību aizskāruma vai pārkāpuma, uzņemas un atlīdzina Projektētājs.
7.7. Ja projektēšanas darba realizācijas izpildes procesā tiek konstatētas projektēšanas
darba kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstība Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kuras
nebija iespējams konstatēt akceptēšanas būvvaldē un/vai pieņemšanas-nodošanas laikā, tad par
konstatētajām kļūdām un/vai nepilnībām un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu
nosacījumiem sagatavojams akts, kuru paraksta Puses un kurā tiek noteikta konstatēto
projektēšanas darba kļūdu un/vai nepilnību un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu
nosacījumiem novēršanas kārtība un termiņš, kas nav ilgāks par 5 (piecām) kalendārām dienām,
skaitot no dienas, kad Puses parakstījušas šajā Līguma punktā noteikto aktu. Projektētājam šajā
Līguma punktā noteiktajā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava
rēķina jānovērš konstatētās kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstības Līguma un tā pielikumu
nosacījumiem.
7.8. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tiem
līgumsodus, kas Projektētājam noteikti un aprēķināti saskaņā ar Līgumu.
7.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
7.10. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī
zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un
Līgumu. Puses nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem zaudējumiem.
7.11. Ja Projektētājam saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, tad Pasūtītājs
rīkojas saskaņā ar Līguma 7.8.punktu vai arī Pasūtītājs iesniedz Projektētājam rēķinu par
līgumsodu un tad Līgumsods nomaksājams 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no
dienas, kad Projektētājs ir saņēmis no Pasūtītāja šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.
8. EKSPERTĪZES

8.1. Gadījumā, ja Projektētājs nepiekrīt Pasūtītāja Līguma 4.2. un/vai 7.7. punktos
noteiktajā kārtībā izvirzītajām pretenzijām par tehniskā projekta kļūdām un/vai nepilnībām
un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, tad Pasūtītājs un Projektētājs organizē
neatkarīgu ekspertīzi, kurā konstatē ir vai nav pamatotas Pasūtītāja izvirzītās pretenzijas par
tehnisko projektu. Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā sagatavotais ekspertīzes atzinums ir saistošs
Pusēm.
8.2. Ja Līguma 8.1.punktā noteiktajā kārtībā organizētas ekspertīzes rezultātā par
pamatotām tiek atzītas Pasūtītāja izvirzītas pretenzijas par tehnisko projektu, tad Projektētājam ir
pienākums izpildīt visas Projektētājam attiecīgajā Līguma punktā, saistībā ar kuru ir organizēta
ekspertīze, noteiktās saistības un segt visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertīzes
rezultātā ir apstiprināts, ka Pasūtītāja izvirzītās pretenzijas par nav pamatotas, tad Pasūtītājs sedz
visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas atbilstoši Līguma nosacījumiem.
9. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

9.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu
nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, karadarbība,
streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).
9.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to
rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos
ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas laikā no to iestāšanās dienas.
9.3. Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma
termiņu pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk
kā 1 (vienu) mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā
pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.
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10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt
sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības
neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
11. LĪGUMA IZBEIGŠANA

11.1. Projektētājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 20 (divdesmit) kalendārās
dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikta
maksājuma termiņu vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
11.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 20 (divdesmit) kalendārās dienas
iepriekš par to rakstiski paziņojot Projektētājam gadījumos, ja:
11.2.1. Projektētāja vainas dēļ par vairāk kā vienu nedēļu tiek kavēts Līguma
2.1.punktā noteiktais 3 (trīs) mēnešu termiņš;
11.2.2. Projektētājs kavē Līguma 5.1.punktā noteikto projektēšanas darba izstrādes
un iesniegšanas Pasūtītājam termiņu vairāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas;
11.2.3. Tehniskā projekta izstrāde un sagatavotie dokumenti, saskaņā ar Pasūtītāja
pārbaužu rezultātiem, neatbilst Līguma, tā pielikumu un Latvijas Republikas normatīvo aktu un
noteikumu prasībām;
11.2.4. Jebkurā projektēšanas darba izpildes stadijā noskaidrojas, ka Projektētājs
nav spējīgs izpildīt projektēšanas darbu kopumā vai kādā tā daļā atbilstoši Līguma
nosacījumiem.
11.2.5. Tiek pasludināts Projektētāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts
Projektētāja likvidācijas process.
11.3. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
12. LĪGUMA GROZĪJUMI

12.1. Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski
noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12.2. Gadījumā, ja mainās kādas Puses rekvizīti, nosaukums, norādītās kontaktpersonas,
tiesiskā forma, tad par šādām izmaiņām var tikt noslēgta vienošanās, kuru paraksta Puses. Šāda
vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12.3. Līguma izpildes termiņus Puses var grozīt rakstveidā vienojoties. Kopējais Līguma
termiņa pagarinājums var būt ne vairāk kā 3 nedēļas, izņemot gadījumu, ja iestājas nepārvaramas
varas apstākļi. Līguma izpildes termiņus ar rakstisku vienošanos var grozīt šādos gadījumos:
12.3.1. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi (grozījumi veicami ievērojot Līguma
9.3.punkta nosacījumus);
12.3.2. ja inženierkomunikāciju turētājs/īpašnieks projektēšanas darbu izpildes laikā
ir veicis izmaiņas komunikāciju izbūvē vai uzstāda jaunas tehniskās prasības, kas attiecas uz
inženierkomunikācijām;
12.3.3. ja tehniskā projekta saskaņošana tiek novilcināta no projektētāja neatkarīgu
iemeslu dēļ un Projektētājs ir izpildījis 5.4. punkta nosacījumus;
13. CITI NOTEIKUMI

13.1. Līgums stājas spēkā 2014.gada 22.aprīlī un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad
PUSES ir izpildījušas visas no Līguma izrietošās saistības.
13.2. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz
Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.
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13.3. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
13.4. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām, ar
pielikumiem. Līgumam ir pievienoti Līguma 13.5.punktā uzskaitītie pielikumi, kas ir Līguma
neatņemamas sastāvdaļas. Viens Līguma eksemplārs Pasūtītājam, viens Projektētājam. Abiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
13.5. Pielikumā:
13.5.1. Projektēšanas uzdevums tehniskā projekta izstrādei no iepirkuma,
13.5.2. Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums un tāme.
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