LĪGUMS Nr.PN/4-21.4/15/104
“Pārgaujas novada pašvaldības pārbūvējamo autoceļu topogrāfiskā uzmērīšana un
topogrāfisko plānu izgatavošanu”
Pārgaujas novada Stalbes pagastā

2015.gada 6.oktobrī

Pārgaujas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116276, juridiskā adrese „Iktes”,
Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, tās izpilddirektores Marutas DRUBIŅAS personā,
kura darbojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Pārgaujas novada pašvaldības nolikuma
pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA „TERRA TOPO”, reģistrācijas Nr.44103043752, juridiskā adrese: Piedrujas iela
3, Rīga, LV-1073, valdes priekšsēdētāja Ivara ŽAGARA personā, kurš sabiedrību pārstāv uz
statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,
abi kopā turpmāk - Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkoto iepirkumu „Pārgaujas
novada pašvaldības pārbūvējamo autoceļu topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko
plānu izgatavošanu” iepirkuma identifikācijas Nr. PNP 2015/22, turpmāk – Iepirkums,
rezultātiem par iepirkuma priekšmetu un Pasūtītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā,
noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas izstrādāt Topogrāfisko uzmērījumu un
topogrāfisko plānu izgatavošanu Pārgaujas novada pašvaldības pārbūvējamiem
ceļiem (turpmāk – Darbs), šādos objektos:
1.1.1. Pašvaldības autoceļš Raiskuma pagastā:
1.1.1.1. “Čaukas – Kūdums’’, kadastra Nr. 42740080186, 42740060094;
1.1.1.2. “Mazaiskrogs – Irbēni’’, kadastra Nr. 42740070197, 42740060100 - posms
no km 1.5. Jāsavieto ar uzmērītā posma topogrāfiju, Nolikuma Pielikums Nr.3;
1.1.1.3. “Bērziņi – Driškins – Lācīši’’, kadastra Nr. 42740080183;
1.1.2. Pašvaldības autoceļš Stalbes pagastā:
1.1.2.1. “Zaķi – Stalbe’’, kadastra Nr. 42800090288, 42800080065, 42800030059;
1.1.2.2. “Jaunzemi – Vārnēni’’, kadastra Nr. 42800090347, 42800100055,
42800100001, 42800100053;
1.1.3. Pašvaldības autoceļš Straupes pagastā:
1.1.3.1. “Straupe – Bērzmuiža – Klāmaņi’’, kadastra Nr. 42820040298,
42820060095;
1.1.3.2. “Lielandžas – Ķiržu ezers – Muižnieki’’, kadastra Nr. 42820060097,
42820080055.
1.2. Darbs jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Līgumam un tā nosacījumiem, Būvniecības
likumam, Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.334 Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā’’, Latvijas
Republikas likumiem un Ministru kabineta noteikumiem, kas noteic topogrāfiskā plāna
izstrādāšanu.
1.3. Darbs tiek veikts un izstrādāts saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1)
un Topogrāfiskā uzmērījuma apjomiem (Līguma pielikums Nr.2).
1.4. Darbi uzskatāmi par izpildītiem, kad Līguma 1.1.punktā minētie izgatavotie topogrāfiskie
plāni reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.1.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Par Darba izstrādi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam Līguma cenu 8 107.00
EUR (astoņi tūkstoši viens simts septiņi euro un 00 centi), pievienotās vērtības
nodokli (PVN) 21% apmērā 1702.47 EUR (viens tūkstotis septiņi simti divi euro 47
centi), kopā Līguma summu 9809.47 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti deviņi euro 47
centi), tādā apjomā un termiņos kā noteikts šajā Līgumā, saskaņā ar iesniegto Finanšu
piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.3).

Kopējās Līguma summas samaksu Izpildītājam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
2.2.1. Avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma
parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
2.2.2. Galīgo norēķinu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas.
2.2.3. Avansa maksājums, kas noteikts Līguma 2.2.1.punktā, tiek dzēsts 100% apmērā
veicot galīgo norēķinu.
2.3. Visus maksājumus Līguma ietvaros Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā
uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu. Par samaksas dienu uzskatāma diena,
kad attiecīgais maksājums ir ieskaitīts Izpildītāja bankas kontā.
2.4. Gadījumā, ja būtiski mainās Līgumā iekļautie uzdevumi un nostādnes, Pusēm
savstarpēji vienojoties Līguma summa tiek koriģēta.
2.5. Par pakalpojumiem, kas veikti bez Pasūtītāja uzdevuma, samaksa netiks veikta.
2.2.

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
Līguma 1.punktā noteiktā Darba izpildes termiņi:
3.1.1. Darba materiālam - 45 (četrdesmit piecas) dienas;
3.1.2. Gala versijai saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 12. un 13.punktu (Līguma
pielikums Nr.1) - 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas, t.i., 2015.gada
6. oktobrī
3.2.
Darbi Izpildītājam ir uzsākami 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma
parakstīšanas.
3.3.
Līguma izpildes termiņus Puses var grozīt rakstveidā, savstarpēji vienojoties.
3.4. Pēc vienas Puses ierosinājuma Līguma izpildes termiņu var grozīt:
3.4.1. ja Pasūtītājs vēlas izmainīt izpildāmo Darbu apjomu;
3.4.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Līguma
saistību izpildi.
3.4.3. ja rodas tādi apstākļi, kurus iepriekš nevarēja konstatēt.
3.1.

4. DARBA PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA
4.1. Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam:
4.1.1. Saskaņošanai Darba materiāla elektronisko variantu (dwg. un dgn. plāna failu).
4.1.2. Darba gala versiju 3 (trīs) izdrukātos eksemplāros un elektronisko variantu (dwg.
un dgn. plāna failu) elektroniskā datu nesēja CD formātā 1 (vienā) eksemplārā.
4.2. Darba nodošana Pasūtītājam notiek ar Darba pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru paraksta
Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.
4.3. Pasūtītājs pieņem veiktos Darbus un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu vai rakstiski
norāda trūkumus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis
Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

4.4. Ja Darba pieņemšanas - nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē tā defektus vai līdz galam
neizstrādātu Darbu vai kādu tā daļu vai daļas, neatbilstību Līguma un/vai normatīvo aktu
prasībām, tad Pasūtītājs par to sastāda aktu un nosaka Darba defektu novēršanas vai
neizstrādātā Darba daļu vai daļas izpildes termiņus un kārtību, kuri nav ilgāki par 15
(piecpadsmit) kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību novēršanas termiņš skaitāms no
brīža, kad Pasūtītājs sastādījis un parakstījis defekta aktu.
4.5. Defekta aktā konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepadarītos Darbus
Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.
4.6. Ja Izpildītājs izvairās no Darba trūkumu un/vai defektu novēršanas, Pasūtītājam ir
tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus. Šos
izdevumus, kas noteikti šajā Līguma punktā, Pasūtītājs ietur no Izpildītājam
izmaksājamās Līguma summas.
5.1.

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Izpildītājs, izstrādājot Darbu, apņemas:
5.1.1. Nodrošināt Darba izstrādi Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā
noteiktajos termiņos ar savu darbaspēku un iekārtām atbilstoši mērniecības
tehniskajiem noteikumiem un savām tehniskajām spējām.

5.1.2. Ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgos spēkā esošos
Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā
noteiktā Darba izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības, kā arī
Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus šajā sakarībā, ja tie nav pretrunā ar
esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.1.3. Nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies
pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai
var ietekmēt Darba izstrādi.
5.1.4. Izpildītājs apņemas nodot Darbus ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
5.1.5. Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un trūkumu
novēršanu saskaņā ar Līgumu izpildītajos Darbos.
5.1.6. Izpildītājs apņemas izrakstīt un izsniegt Pasūtītājam rēķinu Līgumā noteiktā
maksājuma veikšanai.
5.2. Pasūtītājs apņemas:
5.2.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja atbilstoši Līguma nosacījumiem
izstrādāto Darbu, saskaņā ar Līgumā noteikto tā pieņemšanas kārtību pēc Līgumā
noteiktās Darba pieņemšanas – nodošanas un rēķina saņemšanas samaksāt
Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, ja tas ir izpildījis visas
Izpildītājam Līgumā noteiktās saistības.
5.2.2. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja izstrādāto Darbu kopumā,
parakstot attiecīgo, Līgumā noteikto, pieņemšanas-nodošanas aktu, ne vēlāk kā 5
(piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs attiecīgo Darbu
kopumā ir nodevis Pasūtītājam.
5.2.3. Pasūtītājs pēc pieprasījuma izsniedz Izpildītājam visu Pasūtītāja rīcībā esošo
Darba izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.
5.2.4. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītājam brīvu piekļūšanu Darbu izpildes
vietām un iespēju veikt Darba izpildei nepieciešamās darbības bez traucējumiem
no Pasūtītāja un trešo personu puses, kā arī apņemas savlaicīgi informēt
Izpildītāju par jebkādiem notikumiem, kā arī par izmaiņām, kas var traucēt vai
kavēt Izpildītāja darbu izpildi.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
Ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēti līdz galam neizpildīti Darbi vai konstatēti Darba
defekti un/vai nepilnības, Darba neatbilstība Līguma un tā pielikumu nosacījumiem,
kurus nebija iespējams konstatēt Darba pieņemšanas - nodošanas laikā, tad par
konstatētajiem Darba defektiem un/vai nepilnībām un/vai neizpildītajiem Darbiem
sagatavojams akts, kuru paraksta Puses un kurā tiek norādīts neizpildīto Darbu
pabeigšanas un/vai Darbu defektu un/vai nepilnību novēršanas termiņš, kurš nedrīkst
būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs
parakstījis šajā Līguma punktā noteikto aktu.
Izpildītājam šajā Līguma punktā noteiktajā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un
uz sava rēķina līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie Darbi un/vai jānovērš
Darba defekti un/vai nepilnības, kā arī jāatlīdzina Pasūtītājam zaudējumi un/vai
papildus izdevumi, kas tam rodas saistībā ar projekta realizāciju, vai kas veidojas dēļ tā,
ka Darbā Izpildītājs ir pieļāvis kļūdas un/vai neatbilstības Līguma un tā pielikumu
nosacījumiem.
Ja Pasūtītājs ir nokavējis Līgumā noteikto samaksas termiņu, Izpildītājam ir tiesības
pieprasīt un Pasūtītājam, tad ir jāmaksā Izpildītājam līgumsods 0,05% (nulle komats
nulle pieci procenti) par katru nokavēto dienu no Līguma cenas, bet ne vairāk kā 20 %
(divdesmit procentu) no Līguma cenas.
Ja Izpildītājs ir nokavējis Līgumā noteikto darbu izpildes termiņu, Pasūtītājam ir
tiesības pieprasīt un Izpildītājam, tad ir jāmaksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (nulle
komats nulle pieci procenti) par katru nokavēto dienu no Līguma cenas, bet ne vairāk kā
20 % (divdesmit procentu) no Līguma cenas.
Šajā Līgumā minētā līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no neizpildīto saistību izpildes
pienākuma.

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
7.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu
nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas
institūciju lēmumi).
7.2. 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 triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
7.3. Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu
attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā
sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma Līgums zaudē spēku.
8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
8.1. 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.
9. LĪGUMA LAUŠANA
9.1. Līgums var tik izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā
noteiktajā kārtībā.
9.2. Pasūtītājs, nosūtot 10 (desmit) darba dienas iepriekš Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir
tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
9.2.1. Izpildītājs neievēro jebkuru no Līguma 3.punktā noteiktajiem Darbu uzsākšanas un
izpildes termiņiem un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) darba
dienas.
9.2.2. Uzsākta Izpildītāja likvidācija vai arī Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.
9.3. Izpildītājs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt
Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja
nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.
9.4. Izbeidzot Līgumu, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto
Darbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti.
Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par izpildītajiem Darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.
Nekvalitatīvi un neatbilstoši veiktie Darbi netiek apmaksāti.
9.5. Ja, laužot Līgumu, faktiski izpildīto Darbu izmaksas ir mazākas par Izpildītāja Līguma
2.2.1. punktā minētā avansā izmaksātās summas apmēru, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam
neizmantoto avansa summu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 9.4.punktā minētā akta
parakstīšanas.
9.6. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un zaudējumu
atlīdzību.
9.7. Puses savstarpējo norēķinu šī Līguma 9.4.punktā minētajos gadījumos veic 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc šī Līguma 9.4.punktā minētā akta parakstīšanas.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā tiek risināti, saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteikto regulējumu (Būvniecības likums, Ministru
kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.334 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā’’ u.c.), kas attiecas uz noslēgto
Līgumu un Darbu izpildi.
10.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad
Puses ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.
10.3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar
Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās
parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma
neatņemamas sastāvdaļas.
10.4. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir:
10.4.1. No
Pasūtītāja
puses
–
Maruta
DRUBIŅA,
e-pasts:
maruta.drubina@pargaujasnovads.lv, tālr. nr.29100397;
10.4.2. No Izpildītāja puses – Ivars ŽAGARS, e-pasts: ivars@terratopo.lv, tālr.nr. 29294057.

10.5. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 16 lp, no kuriem
viens glabājas pie Pasūtītāja, bet viens – pie Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem
ir vienāds juridiskais spēks.
10.6. Līgumam ir šādi pielikumi:
10.6.1. Pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija” uz 2 lp.,
10.6.2. Pielikums Nr.2 “Topogrāfiskā uzmērījuma apjomiem” uz 1 lp.,
10.6.3. Pielikums Nr.3 “Finanšu piedāvājums” uz 1 lp.,
10.6.4. Pielikums Nr.4 “Grafiskie attēli” uz 16 lp.
11. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS:

IZPILDĪTĀJS:

