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UZ MUMA L GUMS 

par būvniecības dokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šaurajā ielā 26, 
Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai un iekštelpu remontdarbiem 

Daugavpilī, 2018.gada ____._______________ 

 Daugavpils pils tas dome, reģ.Nr. 90000077325, juridisk  adrese: K.Valdem ra iela 1, 
Daugavpils, LV-5401, Domes izpilddirektores I.Goldbergas person , kura rīkojas saskaņ  ar 
nolikumu, no vienas puses, (turpm k – Pasūtīt js), un 

SIA „REM PRO”, reģ.Nr. 41503041904, juridisk  adrese: 18.novembra iela 37A, 

Daugavpils, LV-5401, t s valdes locek a ar tiesīb m p rst v t kapit lsabiedrību atsevišķi 
M.Rjabokona person , kurš rīkojas saskaņ  ar Statūtiem, no otras puses, (turpm k – Izpildīt js), 

abi kop  un katrs atsevišķi turpm k š  līguma tekst  saukti par Pus m, pamatojoties uz  
Daugavpils pils tas domes veikt  atkl t  konkursa „Būvniecības dokument cijas izstr de un 
autoruzraudzības veikšana Daugavpils pils tas domes un Daugavpils pils tas Izglītības p rvaldes 
vajadzīb m”, identifik cijas numurs DPD 2018/64, 1.DA  „Būvprojekta „Daudzdzīvok u 
dzīvojam s m jas Šauraj  iel  26, Daugavpilī, energoefektivit tes paaugstin šana un iekštelpu 
remontdarbi” izstr de un autoruzraudzības veikšana” rezult tiem un Izpildīt ja iesniegto 
pied v jumu, nosl dz š du līgumu (turpm k - Līgums): 

I. L guma priekšmets 

1. Pasūtīt js uzdod un Izpildīt js apņemas veikt b vniec bas dokument cijas izstr di 
(turpm k – Dokument cija) daudzdzīvok u dzīvojam s m jas Šauraj  iel  26, Daugavpilī, 
energoefektivit tes paaugstin šanai un iekštelpu remontdarbiem un t s nodošanu 
Pasūtīt jam, k  arī Izpildīt js apņemas veikt Dokument cijas realiz cijas autoruzraudzību, 
kad Pasūtīt js realiz s izstr d to Dokument ciju. 

2. Izpildīt js ar saviem sp kiem un līdzek iem izstr d  Dokument ciju saskaņ  ar tehnisko 

specifik ciju (projekt šanas uzdevumu), Izpildīt ja iesniegto pied v jumu atkl tam 
konkursam, iev rojot visus šī Līguma nosacījumus, k  arī atbilstoši sp k  esošajiem 
normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglament  un ir attiecin mi uz Līgum  noteikto 

Dokument ciju un t s izstr di. 

3. Dokument cijas izstr de ietver sekojošu pakalpojumu apjomu: 

3.1. Dokument cijas izstr de saskaņ  ar tehnisko specifik ciju (projekt šanas uzdevumu) un 

pasūtīt ja  nor dījumiem; 
3.2. Dokument cijas saskaņošana saskaņ  ar sp k  esošo būvniecības regul jumu un 

tehnisk s specifik cijas prasīb m; 
3.3. ekspertīzes sl dzien  nor dīto neatbilstību nov ršana (ja paredzēts veikt 

Dokumentācijas  ekspertīzi); 
3.4. Dokument cijas akcept šanu (saskaņošanu) Būvvald . 

4. P c projekt šanas darbu pabeigšanas uz būvdarbu veikšanas laiku (līdz būves nodošanai 
ekspluat cij ), lai nodrošin tu būves realiz ciju atbilstoši Dokument cijai, Puses sl dz 
atsevišķu līgumu par autoruzraudzības veikšanu. Izpildīt js apstiprina, ka sl gs 
autoruzraudzības līgumu (saskaņ  ar pielikum  esošo autoruzraudzības līguma redakciju) 5 

darba dienu laik  no dienas, kad Pasūtīt js būs uzaicin jis Izpildīt ju to parakstīt, ar š diem 
pamatnosacījumiem: 

4.1. līgumu sl dz atbilstoši iepirkuma procedūr  pied v tajai līguma summai – EUR 

2 000,00 (divi tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN; 

4.2. līgumu sl dz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu; 
4.3. Izpildīt js (autoruzraugs) veic objekta autoruzraudzību atbilstoši normatīvajiem aktiem; 
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4.4. līgum  nosaka, ka Izpildīt jam (autoruzraugam) ir j piedal s Pasūtīt ja organiz taj s 
san ksm s, lai p rrun tu būvniecības izpildes norisi, p c uzaicin juma piedal s t s 
komisijas darb , kura pieņem būvobjektu ekspluat cij ; 

4.5. līgum  nosaka š du apmaksas k rtību: katru m nesi, proporcion li izpildīto būvdarbu 
v rtībai; p d jais maks jums 20 (divdesmit) kalend ro dienu laik  p c visu būvdarbu 
izpildes un nodošanas. 

II. Darbu izpildes termi š 

5. Līgums st jas sp k  ar t  parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei. 

6. Dokument cija ir izstr d jama un nododama Pasūtīt jam saskaņ  ar Izpildīt ja iesniegto 

darbu izpildes grafiku, iev rojot tehniskaj  specifik cij  (projekt šanas uzdevum ) 
noteiktajos termiņos: 

6.1. kas energoefektivit tes nov rt jums (energosertifik ts) – 1 (viens) m nesis no līguma 
nosl gšanas dienas; 

6.2. Tehnisk  apsekošana - 1 (viens) m nesis no līguma nosl gšanas dienas; 
6.3. 1.starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 2 (divi) m neši no līguma nosl gšanas dienas, 

j iesniedz būvprojekts minim laj  sast v ; 
6.4. Būvprojekta izstr des kop jais termiņš:  3 (trīs) m neši no līguma nosl gšanas dienas. 

III. L guma summa un nor ķinu k rt ba 

7. Līguma summa par Dokument cijas izstr di atbilstoši Izpildīt ja finanšu pied v jumam tiek 
noteikta EUR 32 333,00 (trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs euro, 00 centi) bez 

PVN. Kop j  līguma summa sast da EUR 39 122,93 (trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts 
divdesmit divi euro, 93 centi), tai skait  PVN 21 % (divdesmit viens procents) EUR 6 789,93 

(seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi euro, 93 centi). 
8. Samaksas k rtība: 

8.1.  Priekšapmaksa 25 % (divdesmit piecu procentu) apm r  no līguma summas tiks 
veikta 10 (desmit) dienu laik  p c bankas galvojuma (nodrošin juma) vai 
apdrošin šanas sabiedrības polises par priekšapmaksas atmaksu līguma neizpildes vai 
nepien cīgas izpildes gadījum  un r ķina saņemšanas no Izpildīt ja; 

8.2. Maks jums 15% (piecpadsmit procentu) apm r  no līguma summas tiks veikts 15 

(piecpadsmit) dienu laik  p c būvprojekta minim l  sast va iesniegšanas, pieņemšanas-

nodošanas akta parakstīšanas un r ķina saņemšanas.  

8.3. Maks jums 60% (sešdesmit procentu) apm r  no līguma summas tiks veikts 15 

(piecpadsmit) dienu laik  p c Būvvald  akcept ta būvprojekta iesniegšanas, 
Dokument cijas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un r ķina saņemšanas. 

9. Gadījum , ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodok u likumdošana, Puses vienojas atst t 
nemainīgu Līgum  noteikto Līguma summu bez pievienot s v rtības nodok a. Pievienot s 
v rtības nodok a grozījumu gadījum  tiek mainīta kop j  līguma summa atbilstoši 
pievienot s v rtības nodok a likmes izmaiņ m.  

10. Finanšu līdzek u trūkuma d  Pasūtīt js ir tiesīgs vienpus ji aptur t pakalpojuma izpildi. 
Pakalpojuma aptur šanas gadījum , Puses veic grozījumus Darbu izpildes kalend raj  pl n , 
grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtīt ja tiesības aptur t 
pakalpojuma izpildi nav uzskat mas par Pasūtīt ja vainu un nevar būt par pamatu 
Izpildīt jam prasīt no Pasūtīt ja jebk du kompens ciju vai līgumsodu. 

IV. Dokument cijas nodošanas un pie emšanas k rt ba 

11. Dokument cija tiek iesniegta papīra form  eksempl ros, k  arī digit l  form t  atbilstoši 
tehnisk s specifik cijas (projekt šanas uzdevuma) prasīb m.  
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12. Dokument cijas iesniegšana Pasūtīt jam tiek fiks ta ar dokument cijas nodošanas-

pieņemšanas aktu. 

13. Pasūtīt js apliecina Dokument cijas saņemšanu, parakstot dokument cijas nodošanas-

pieņemšanas aktu. 

14. Pasūtīt jam j saskaņo iesniegt  Dokument cija vai j iesniedz rakstisks ziņojums Izpildīt jam 
par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 10 (desmit) darba dienu laik  p c 
Dokument cijas saņemšanas. 

15. Pamatotu pretenziju gadījum  Pasūtīt js rakstiski inform  Izpildīt ju par nepieciešamajiem 
labojumiem un papildin jumiem Dokument cij  un to izpildes termiņiem. Ja puses nav 

vienojuš s sav d k, Izpildīt jam nepilnības j nov rš ne v l k k  14 darba dienu laik . 
16. Pasūtīt js pieņem izstr d to Dokument ciju, parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu 10 

(desmit) darba dienu laik  p c izstr d t s Dokument cijas saņemšanas vai arī rakstisk  veid  
nor da uz Dokument cijas neatbilstību Līguma prasīb m. 

17. Visas izmaiņas saskaņot  Dokument cij  Pasūtīt js pieprasa Izpildīt jam ar rakstisku 
ziņojumu, ko parakstījis Pasūtīt js vai t  pilnvarot  persona. 

V.  Autorties bas  
18. Izpildīt ja Līguma ietvaros izstr d tie produkti ir nododami Pasūtīt jam un Izpildīt js nodod 

Pasūtīt jam visas savas mantisk s autortiesības uz Dokument ciju un t s izmantošanu, kas 
Pasūtīt jam var p riet atbilstoši Autortiesību likumam. 

19. Izpildīt js nav tiesīgs min to produktu izmantot ar Līgumu nesaistītiem m rķiem bez 
iepriekš jas rakstiskas Pasūtīt ja piekrišanas saņemšanas. 

20. Izpildīt js ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektu l  īpašuma tiesību 
aizsk rumiem, kas var tu rasties sakar  ar pakalpojuma sniegšanu vai Izpildīt ja Līguma 
ietvaros izstr d t  produkta turpm ku izmantošanu. Gadījum , ja treš s personas izvirza 
jebk das prasības un/vai pretenzijas attiecīb  uz Dokument cijas autortiesīb m un to 
p rk pumu jaut jumiem jebk d  aspekt  un/vai prasības vai pretenzijas par to, ka 
Dokument cija kopum  vai k da to da a ir vai var tu būt plaģi ts vai tas satur citu personu 
autortiesību objektu, tad visu un jebk du atbildību vai jebk di cit di noteiktas un saistošas 
izmaksas, kompens cijas, zaud jumu atlīdzības Pasūtīt jam un/vai trešaj m person m un 
tamlīdzīgi, k das radīsies no š da autortiesību aizsk ruma vai p rk puma, uzņemas un 
atlīdzina Izpildīt js. 

VI. Izpild t ja pien kumi un ties bas 

21. Izpildīt jam j izstr d  Dokument cija atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Pasūtīt ja 
nor dījumiem. 

22. Sagatavojot Dokument ciju, Izpildīt jam j iev ro sp k  esošie normatīvie akti, Līguma 
Pielikuma noteikumi un Pasūtīt ja nor dījumi. 

23. Izpildīt js apņemas iev rot inform cijas konfidencialit ti, neizmantot to paša vai jebkuras 
treš s personas lab , neizpaust trešaj m person m un nelietot cit di k  tikai Līgum  noteikto 
pien kumu izpildīšanas nodrošin šanai. 

24. Izpildīt js apņemas nodrošin t savu dalību Pasūtīt ja rīkojam s sapulc s Līguma izpildes 
laik . 

25. Izpildīt js apņemas 2 (divu) darba dienu laik  no Līguma sp k  st šan s dienas iesniegt 
Pasūtīt jam civiltiesisk s atbildības apdrošin šanas līgumu (kopiju) un apliecin jumu par 
pr mijas samaksu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 
„Noteikumi par būvspeci listu un būvdarbu veic ju civiltiesisk s atbildības oblig to 
apdrošin šanu” noteiktajai k rtībai. 
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26. Izpildīt js apņemas par saņemto būvat auju normatīvajos aktos noteiktaj  termiņ  inform t 
sabiedrību, izvietojot zemes gabal , kur  at auta būvniecība, būvt feli (form t , ne maz k  
par A1, no materi la, kas ir izturīgs pret apk rt jo vidi) (ja šāda prasība attiecināma uz 

Dokumentācijas izstrādi). 

VII. Pas t t ja pien kumi un ties bas 

27. Pasūtīt jam j sniedz visa nepieciešam  dokument cija un inform cija, kas nepieciešama 
Dokument cijas izstr d šanai p c iesp jas īs k  laika period . Pasūtīt js ir atbildīgs par 
iesniegt s dokument cijas un inform cijas pareizību, Izpildīt js pieņem to k  pareizu un nav 
atbildīgs par šīs inform cijas atbilstības p rbaudi. 

28. Pasūtīt ja sagatavotajai tehniskajai specifik cijai j atbilst normatīvajiem aktiem. 

29. Pasūtīt js nodrošina Izpildīt ja piek ūšanu objektam šī Līguma izpildes laik . 

30. Pasūtīt jam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Dokument ciju, ja t  pilnīgi vai da ji neatbilst 
tehniskajai specifik cijai, normatīvajiem aktiem vai satur k ūdainus risin jumus. 

VIII. Pušu atbild ba 

31. Puses ir atbildīgas par šaj  Līgum  nor dīto saistību pildīšanu, k  arī Latvijas Republikas un 
Eiropas Savienības normatīvo aktu iev rošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešaj m 
person m ietver atbildību par zaud jumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešaj m person m 
saskaņ  ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

32. Izpildīt ja atbildība k ūdainu risin jumu gadījum  ietver nepieciešamo korekciju 
izstr d šanu Dokument cij  bez papildu izmaks m Pasūtīt jam. 

33. Uz Pasūtīt ja uzdotajiem jaut jumiem Dokument cijas izstr des laik  (t.sk. sakarā ar 
būvprojekta ekspertīzes atzinumu), Izpildīt js atbild un Pasūtīt ja uzdotos labojumus veic bez 
kav šan s, bet ne v l k k  14 (četrpadsmit) dienu laik  no Pasūtīt ja jaut juma vai uzdevuma 

saņemšanas, ja Pasūtīt js nav noteicis citu termiņu. Savuk rt, Pasūtīt js iesniegtos labojumus 
un atbildes izskata un apstiprina 14 (četrpadsmit) dienu laik  no saņemšanas. 

34. Būvdarbu iepirkuma procedūras laik  Izpildīt js uz Pasūtīt ja uzdotajiem jaut jumiem atbild 

ne v l k k  2 (divu) darbdienu laik  no Pasūtīt ja jaut juma nosūtīšanas elektroniski uz 
būvprojekta vadīt ja e-pasta adresi vai Izpildīt ja e-pasta adresi. 

35. Būvdarbu iepirkuma procedūras laik  veiktie k ūdu labojumi, projekta preciz jumi un 
skaidrojumi j apkopo, j noform  ar būvprojekta vadīt ja parakstu un atsevišķ  s jum  
j iesniedz Pasūtīt jam 21 (divdesmit vienas) dienas laik  no Pasūtīt ja uzdevuma nosūtīšanas 
elektroniski uz būvprojekta vadīt ja e-pasta adresi vai Izpildīt ja e-pasta adresi. 

36. Uz Pasūtīt ja uzdotajiem jaut jumiem būvdarbu laik  Izpildīt js atbild un Pasūtīt ja uzdotos 
k ūdu labojumus būvprojekt  veic bez kav šan s, bet ne v l k k  3 (trīs) darba dienu laik  no 
Pasūtīt ja jaut juma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtīt js nav noteicis citu termiņu. 

37. Dokument cijas sagatavošanas un būvdarbu laik , k  arī 3 (trīs) gadu laik  p c līguma 
nosl gšanas konstat t s k ūdas un trūkumi Izpildīt ja Dokument cij  Izpildīt jam j labo par 
saviem līdzek iem. Ja Izpildīt js Līgum  noteiktaj  termiņ  neveic prasītos labojumus vai 
līgum  noteikto labojumu apkopojumu, Pasūtīt jam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, 
un Izpildīt jam ir j sedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtīt ja tiesības neatbrīvo Izpildīt ju 
no Līgum  noteikt  līgumsoda. 

38. Izpildīt jam noteikts atbildības limits līgumcenas apm r  (Izpildīt js sedz būvizmaksu 
v rtību ne vair k par noteikto limitu), ja: 

38.1. j veic t di būvdarbi, kas nebūtu j veic, ja k ūdas Dokument cij  būtu savlaicīgi 
izlabotas; 
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38.2. būvdarbu garantijas laik  konstat ti defekti, kas radušies Dokument cijas k ūdu 
d . Strīda gadījum  par šī apakšpunkta piem rošanu Pasūtīt js, Izpildīt js un 
Būvuzņ m js pieaicina savstarp ji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu defekta c loņa 
noteikšanai. 

39. Izpildīt js p c Pasūtīt ja pieprasījuma maks  vienreiz ju līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti 
euro) apm r  par katru konstat to gadījumu:  

39.1. Izpildīt js nepilda Līguma 33.-36.punktos noteikto pien kumu Līgum  noteiktaj  

termiņ  un kvalit t ; 

39.2. ir grozīts būvdarbu iepirkuma nolikums, lai labotu būvprojekta k ūdu, kas radusies 
Izpildīt ja vainas d ; 

39.3. būvdarbu izpildes laik  j veic izmaiņas būvprojekt , kuru nepieciešamība 
radusies Izpildīt ja vainas d . 

40. Ja Izpildīt js nokav  līguma izpildes posmu termiņus vai gala termiņu, Pasūtīt js ir tiesīgs 
ietur t līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apm r  no maks juma v rtības par 
katru nokav to dienu, bet ne vair k k  10% (desmit procentus) no kop j s līguma summas. 

41. Ja Pasūtīt js kav  šaj  līgum  noteiktos maks jumus, tas maks  Izpildīt jam līgumsodu 0,2 

% (nulle komats divu procentu) apm r  no neveikt s maks juma summas par katru nokav to 
dienu, bet ne vair k k  10% (desmit procentus) no kop j s līguma summas. 

42. Par līgumsaistību izpildes nodrošin juma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildīt js maks  
Pasūtīt jam EUR 100 (simts euro) par katru nokav to dienu, bet ne vair k k  10% (desmit 

procentus) no kop j s līguma summas. 

43. Izbeidzot šo līgumu p c Pasūtīt ja iniciatīvas, kas ir saistīta ar otras puses (Izpildīt ja)  
līgumsaistību neizpildi vai nepien cīgu izpildi, no Izpildīt ja tiek piedzīts līgumsods 10 % 

(desmit procentu) apm r  no līguma summas. 

44. Ja Izpildīt js šaj  Līgum  noteiktaj  termiņ  neparaksta autoruzraudzības līgumu, Izpildīt js 
p c Pasūtīt ja pieprasījuma maks  līgumsodu autoruzraudzībai paredz t s līgumcenas 

apm r  (Līguma 4.punkt  min t s summas apm r ). 

45. Jebkuru līgumsodu Pasūtīt js ir tiesīgs pieprasīt Līguma saistību izpildes nodrošin juma 

izsniedz jam vai arī ietur t no Izpildīt jam izmaks jam s summas. 

IX. L guma saist bu izpildes nodrošin jums 

46. Izpildīt js 5 (piecu) darba dienu laik  no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtīt jam 
no Izpildīt ja puses neatsaucamu Līguma saistību izpildes nodrošin jumu k  bankas 
garantiju vai apdrošin šanas polisi, ar taj  ietvertu Līguma saistību izpildes nodrošin juma 

sniedz ja apņemšanos veikt bezierunu Līguma saistību izpildes nodrošin juma maks jumu 
p c pirm  Pasūtīt ja pieprasījuma, kad Pasūtīt js paziņo, ka Izpildīt js nepilda (vai 

nepien cīgi pilda) min t  līguma saistības. Pasūtīt jam nav nepieciešams pier dīt vai dot 
pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošin šanas sabiedrība apņemas 
izmaks t pasūtīt jam pieprasīto summu, ņemot v r  jebkuru prasību, kas izdarīta pirms 
līgumsaistību nodrošin juma termiņa beig m. Saistību izpildes nodrošin juma summa 

samazin sies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošin šanas sabiedrība izmaks s 
saskaņ  ar pasūtīt ja pieprasījumu. 

47. Līguma saistību izpildes nodrošin jumam j būt sp k  visu Līguma darbības termiņu. 

48. Līguma saistību izpildes nodrošin juma apm rs ir 10% (desmit procenti) no Līguma summas 
bez pievienot s v rtības nodok a.  
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49. Līguma saistību izpildes nodrošin jumu Pasūtīt js var izmantot līgumsoda ietur šanai, k  arī 
gadījum , ja Izpildīt js atsak s izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpus ji izbeigts kav juma 
vai neizpildes (nepien cīgas izpildes) d . 

50. Līguma saistību izpildes nodrošin juma oriģin lu Pasūtīt js atgriež p c Izpildīt ja 
pieprasījuma p c t s termiņa iztec juma. 

X. L guma aptur šana, izbeigšana, izpilde 

51. Jebkura Puse ir tiesīga vienpus ji aptur t Līguma darbību, p rtraucot savu saistību izpildi 
saskaņ  ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi 
saistību, kas tieši apgrūtina pirm s Puses savlaicīgu saistību izpildi. 

52. Jebkura Puse ir tiesīga vienpus ji izbeigt šo Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai 
vair kas saistības un, p c rakstiska brīdin juma saņemšanas, saistību nepildīšana nav 
nov rsta 10 (desmit) darba dienu laik . Šaj  gadījum  Puse, kas p c rakstiska brīdin juma 
nav izpildījusi saistību, par kuru tika nor dīts rakstiskaj  brīdin jum , var pieprasīt otrai 
Pusei līgumsodu 10% apm r  no Līguma kop j s summas. 

53. Pasūtīt js ir tiesīgs vienpus ji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildīt jam rakstveid  un 
neatlīdzinot zaud jumus, š dos gadījumos: 

53.1. Izpildīt js nokav  līguma atsevišķo posmu izpildi vair k k  par 20 (divdesmit) 
dien m. Līgums tom r netiek izbeigts, ja Izpildīt js pier da, ka nav vainojams 
kav jum ; 

53.2. Izpildīt jam pasludin ts maks tnesp jas process, aptur ta t  saimniecisk  darbība vai 
Izpildīt js tiek likvid ts.  

54. Līguma 53.punkt  min tajos gadījumos Izpildīt js zaud  līguma saistību izpildes 
nodrošin jumu. 

55. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir piln  apm r  izpildījušas šī Līguma saistības. 

XI. Apakšuz m ju un person la nomai as un piesaistes k rt ba 

56. Izpildīt js ir atbildīgs par Dokument cijas izstr d šanu un pakalpojumiem, ko veic t  
person ls un apakšuzņ m ji. 

57. Izpildīt js iesaista līguma izpild  Izpildīt ja atkl t  konkursa pied v jum  nor dītos 
apakšuzņ m jus un person lu. 

58. Izpildīt js nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtīt ju veikt pied v jum  nor dīt  person la un 
apakšuzņ m ju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņ m jus iepirkuma līguma izpild . 
Izpildīt jam ir pien kums saskaņot ar pasūtīt ju papildu person la iesaistīšanu Līguma 
izpild . 

59. Pasūtīt js nepiekrīt pied v jum  nor dīt  person la nomaiņai gadījumos, kad pied v tais 
person ls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos person lam izvirzītaj m prasīb m vai 
tam nav vismaz t das pašas kvalifik cijas un pieredzes k  person lam, kas tika v rt ts, 
nosakot saimnieciski visizdevīg ko pied v jumu. 

60. Pasūtīt js nepiekrīt pied v jum  nor dīt  apakšuzņ m ja nomaiņai, ja past v k ds no š diem 
nosacījumiem: 

60.1. pied v tais apakšuzņ m js neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 
apakšuzņ m jiem izvirzītaj m prasīb m; 

60.2. tiek nomainīts apakšuzņ m js, uz kura iesp j m Izpildīt js balstījies, lai 
apliecin tu savas kvalifik cijas atbilstību paziņojum  par līgumu un iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktaj m prasīb m, un pied v tajam apakšuzņ m jam nav 
vismaz t das pašas kvalifik cijas, uz k du Izpildīt js atsaucies, apliecinot savu atbilstību 
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iepirkuma procedūr  noteiktaj m prasīb m, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. 
panta pirmaj  da  min tajiem pretendentu izsl gšanas gadījumiem; 

60.3. pied v tais apakšuzņ m js, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 
v rtība ir vismaz 10 procenti no kop j s iepirkuma līguma v rtības, atbilst Publisko 
iepirkumu likuma 42.panta pirmaj  da  min tajiem pretendentu izsl gšanas 
gadījumiem; 

60.4. apakšuzņ m ja maiņas rezult t  tiktu izdarīti t di grozījumi Izpildīt ja atkl tajam 

konkursam iesniegtaj  pied v jum , kuri, ja s kotn ji būtu taj  iek auti, ietekm tu 
pied v juma izv li atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem 
pied v juma izv rt šanas krit rijiem. 

61. Pasūtīt js nepiekrīt jauna apakšuzņ m ja piesaistei gadījum , kad š das izmaiņas, ja t s tiktu 
veiktas s kotn j  pied v jum , būtu ietekm jušas pied v juma izv li atbilstoši iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajiem pied v juma izv rt šanas krit rijiem. 

62. Pasūtīt js pieņem l mumu at aut vai atteikt Izpildīt ja person la vai apakšuzņ m ju nomaiņu 
vai jaunu apakšuzņ m ju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpild  iesp jami īs  laik , bet ne 
v l k k  piecu darbdienu laik  p c tam, kad saņ mis visu inform ciju un dokumentus, kas 
nepieciešami l muma pieņemšanai. 

63. P c iepirkuma līguma sl gšanas tiesību piešķiršanas un ne v l k k  uzs kot iepirkuma 
līguma izpildi, Izpildīt js iesniedz iesaistīto apakšuzņ m ju (ja t dus pl nots iesaistīt) 
sarakstu, kur  nor da apakšuzņ m ja nosaukumu, kontaktinform ciju un to p rst v ttiesīgo 
personu, cikt l min t  inform cija ir zin ma. Sarakst  nor da arī apakšuzņ m ju 
apakšuzņ m jus. Iepirkuma līguma izpildes laik  Izpildīt js paziņo Pasūtīt jam par jebkur m 
min t s inform cijas izmaiņ m, k  arī papildina sarakstu ar inform ciju par apakšuzņ m ju, 
kas tiek v l k iesaistīts būvdarbu veikšan  vai pakalpojumu sniegšan . 

XI. Nep rvarama vara 

64. Puses nav atbildīgas, iest joties nep rvaramas varas apst k iem, t diem k  ugunsgr ks, dabas 

stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabv līgi valsts p rvaldes iest žu akti, k  arī 
jebkuri rk rt ja rakstura apst k i, kurus Puses nevar ja ne paredz t, ne nov rst sapr tīgiem 
līdzek iem. Š d  gadījum  saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kur  
darbosies šie apst k i. 

65. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nep rvaramas varas apst k i, nekav joties j nosūta 
paziņojums (kop  ar jebk du paziņojumu vai inform ciju, ko tas saņ mis par nep rvaramas 
varas apst k iem) otrai Pusei, inform jot par nep rvaramas varas iest šanos un t s sek m, k  
arī j pieliek visas pūles, lai mazin tu nep rvaramas varas kaitīg s sekas. 

66. Gadījum , ja rodas nep rvaramas varas apst k i, kas ietekm  šī Līguma izpildes termiņus, bet 
Līgums tom r var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpm ko rīcību par Līguma izpildi un 
izpildes termiņiem. Ja nep rvaramas varas apst k i turpin s ilg k par vienu m nesi, Pus m ir 
tiesības vienpus ji izbeigt šī Līguma darbību, veicot nor ķinu par Izpildīt ja faktiski padarīto 
darbu. 

XII. Citi noteikumi 

67. Strīdus, kas Pus m rodas šī Līguma sakar , vispirms j m ģina atrisin t Pus m vienojoties. 

68. Ja Puses nevar pan kt kopīgi pieņemamu risin jumu, strīdīgais jaut jums izskat ms ties  
saskaņ  ar Latvijas Republik  sp k  esošajiem normatīvajiem aktiem. 

69. Piem rojamie tiesību akti un Līguma valoda: 

69.1. Šis Līgums tiek sl gts saskaņ  ar Latvijas Republik  sp k  esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 
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69.2. Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. 
69.3. Dokument cijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.  

69.4. Ja ir nepieciešams dokument cijas tulkojums svešvalod , tas tiek veikts p c 
līgumsl dz ju pušu atsevišķas vienošan s. 

70. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildīt js un Pasūtīt js nozīm  kontaktpersonas, kur m 
ir tiesības darboties Pušu v rd  saistīb  ar šo Līgumu. Pus m ir tiesības nomainīt 
kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi. 

71. Pušu kontaktpersonas: 
Pas t t ja kontaktpersona: Izpild t ja kontaktpersona: 
V rds, uzv rds: Irina Smane V rds, uzv rds: Mihails Rjabokons 

Amats: Būvinženiere 

T lrunis: 65404341 

Amats: Valdes loceklis 

T lrunis: 65421398 

e-pasts: irina.smane@daugavpils.lv e-pasts: info@rem.lv 

72. Nepieciešamības gadījum  Izpildīt js izstr d  papildu risin jumus. Ja papildu risin jumus 
(t.sk. detaliz to ras jumu, ja attiecin ms) izstr d  apakšuzņ m js vai treš  puse, tie 
saskaņojami ar Izpildīt ju. 

73. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistīb  notiek 
rakstveid . 

74. Šis Līgums ir noform ts uz 8 (astoņ m) lap m 2 (divos) eksempl ros, un tiem ir līdzv rtīgs 
juridisks sp ks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sast dīti rakstveid  un ir abu Pušu 
parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sast vda a. 

75. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošan s ir sp k  tikai tad, ja tie ir noform ti 
rakstveid  un tos ir parakstījušas abas Puses Publisko iespurkumu likuma noteiktaj  k rtīb . 

Pielikum : 
1. Tehnisk s specifik cijas (projekt šanas uzdevuma) kopija uz 10 lp.; 

2.  Izpildīt ja iesniegt  pied v juma atkl tajam konkursam kopija: 
2.1. Iepirkuma līguma izpild  iesaistīt  person la un apakšuzņ m ju saraksts uz 10 lp.; 

2.2. Iepirkuma līguma izpild  iesaistīt  person la apliecin jumi uz 7 lp.; 

2.3. Izpildīt ja sniegtais skaidrojums uz 2 lp.;  
2.4. Apliecin jumi uz 11 lp.; 
2.5. Tehniskais pied v jums uz 1 lp.; 

2.6. Finanšu pied v jums uz 2 lp. 
3. Līguma par autoruzraudzības veikšanu projekts uz 4 lp. 

XIII. Pušu juridisk s adreses, nor ķinu konti un paraksti: 
PAS T T JS: IZPILD T JS: 
Daugavpils pils tas dome SIA „REM PRO” 

Reģ.Nr. 90000077325 Reģ.Nr. 41503041904 

Jur.adrese: K.Valdem ra iela 1,  
Daugavpils, LV-5401 

Jur.adrese: 18.novembra iela 37A,  

Daugavpils, LV-5401 

Banka: AS SWEDBANK, Kods: HABALV2X Banka: AS Luminor Bank, Kods: NDEALV2X 

Konts: LV69HABA0001402041250 Konts: LV26NDEA0000082470357 

  

_______________________________ ___________________________________ 

Domes izpilddirektore I.Goldberga Valdes loceklis M.Rjabokons 
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