Izmaiņu veikšana tehniskajā projektā „Stacionāra „Gaiļezers” ārstniecības nodaļu vienkāršotā renovācija”
Līgums

LĪGUMS Nr. P/VGK ___________________
par izmaiņu veikšanu tehniskajā projektā “Stacionāra „Gaiļezers” ārstniecības nodaļu vienkāršotā
renovācija”
Rīgā,

201__. gada ___. _______________

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr. 40003951628, kuru saskaņā ar
statūtiem un 24.11.2016. valdes lēmumu Nr. V/01-01/16/1068 pārstāv valdes priekšsēdētāja Anita
Slokenberga, valdes loceklis Kaspars Plūme un valdes loceklis Artūrs Bērziņš, turpmāk Pasūtītājs, no
vienas puses, un
SIA „Lūsis V”, reģ. Nr. 40103502004, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs
Māris Vidauskis, turpmāk Izpildītājs, no otras puses,
turpmāk līgumslēdzēji kopā saukti Puses, atsevišķi – Puse,
Pusēm ņemot vērā, ka:
Izpildītājs ir izstrādājis un 12.12.2014. nodevis Pasūtītājam Stacionāra „Gaiļezers” ārstniecības
nodaļu vienkāršotās renovācijas tehnisko projektu, pamatojoties uz 20.02.2014. līguma Nr. P/VGKB4/2014-90 saistībām;
Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkuma procedūrā „Izmaiņu veikšana
tehniskajā projektā „Stacionāra „Gaiļezers” ārstniecības nodaļu vienkāršotā renovācija””, RAKUS
2016/100M, turpmāk saukta Iepirkuma procedūra,
noslēdz šo līgumu, turpmāk Līgums:
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas sniegt šādu pakalpojumu: veikt izmaiņas tehniskajā
projektā „Stacionāra „Gaiļezers” ārstniecības nodaļu vienkāršotā renovācija” un izmaiņu saskaņošanu
būvvaldē saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentāciju un Izpildītāja piedāvājumu Iepirkuma
procedūrai, turpmāk- Pakalpojums.
2. Līguma summa un samaksas kārtība
2.1.
Līgumcena par šajā Līgumā 1. punktā noteikto Pakalpojumu tiek noteikta EUR 4 900,00 (četri
tūkstoši deviņi simti euro un 0 centi) apmērā, turpmāk Līgumcena, kas atbilst Izpildītāja
piedāvājumam Iepirkuma procedūrā, plus Pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
2.2.
PVN nav Līguma priekšmeta daļa, PVN tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam.
2.3.
Līgumcena nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam, kas var būt saistīts ar samaksas par darbu,
materiāliem, valūtas kursu izmaiņām, inflāciju vai kādu citu izmaksu pieaugumu, kas varētu grozīt vai
izmainīt Izpildītāja izmaksas. Līgumcena paliek nemainīga visu Līguma izpildes laiku.
2.4.
Pasūtītājs veic samaksu par Pakalpojumu sekojošā kārtībā:
1. maksājums- 70% no Līgumcenas 30 dienu laikā pēc tam, kad Pušu pārstāvji parakstījuši
Apliecinājumu par tehniskā projekta atbilstību (Līguma 5.2.4. punkts);
2. maksājums- 30% no Līgumcenas 30 dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs pieņēmis Būvvaldē
akceptētās tehniskā projekta izmaiņas, un Pušu pārstāvji parakstījuši Pieņemšanas- nodošanas
aktu (Līguma 5.3. punkts).
3. Izpildītāja pienākumi
3.1.
Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām,
saskaņā ar Tehnisko specifikāciju- projektēšanas uzdevumu, tehniskajiem noteikumiem.
3.2.
Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt pārskatu
par Pakalpojuma izpildes gaitu.
3.3.
Izpildītājs nodrošina kompetento pārstāvju dalību Pasūtītāja rīkotajās klātienes sanāksmēs.
Sanāksmes organizē Pasūtītājs, Izpildītājs nodrošina sanāksmju protokolēšanu. Ierobežoto laika
resursu dēļ visu ziņojumu iesniegšana un komentāru sniegšana var tikt organizēta arī elektroniski, epasta sarakstē par to vienojoties.
3.4.
Izpildītājs sniedz Pakalpojumu Iepirkuma procedūras piedāvājumā norādītā atbildīgā projektētāja
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vadībā.
3.5.
Izpildītāja pienākumos ietilpst visu no LR normatīvo aktu prasībām izrietošo saistību izpilde
attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm.
3.6.
Izpildītājs veic tehniskā projekta saskaņojumus valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī visās citās
institūcijās atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.7.
Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no
Izpildītāja un kavē Pakalpojuma pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.
3.8.
Izpildītājam ir pienākums būvdarbu konkursa norises laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs)
dienu laikā sniegt atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par tehnisko projektu.
3.9.
Izpildītājam ir saistoša visa Iepirkuma procedūras dokumentācija.
3.10. Izpildītājam ir pienākums visas tehniskā projekta korekcijas saskaņot ar Pasūtītāja kontaktpersonu.
4. Pasūtītāja pienākumi
4.1.
Nodrošināt Izpildītāju ar visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas ir nepieciešama 1. punktā
minētā Pakalpojuma sniegšanai.
4.2.
Organizēt sanāksmes par projekta izstrādes jautājumiem vienojoties ar Izpildītāju par norises vietu
un laiku, kā arī tajās izskatāmajiem jautājumiem.
4.3.
Veikt Līguma summas samaksu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
4.4.
Pilnvarot Izpildītāju veikt visus tehniskā projekta saskaņojumus, iesniegt un saņemt dokumentus.
5. Pakalpojuma pieņemšana un nodošana
5.1.
Pēc koriģētā tehniskā projekta izstrādes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 5 oriģinālos sējumus vai
to komplektus saskaņošanai ar Pasūtītāju, kas paredzēti iesniegšanai Būvvaldē akceptam, t.sk., 3
sējumi vai to komplekti iesieti cietos vākos, 2 iesietas kopijas uz papīra, kā arī digitāla kopija uz datu
nesēja ACAD, MS Word, MS Excel, kā arī PDF formātā.
5.2.
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma izpildes dokumentāciju izskatīšanai un
apstiprināšanai šādā kartībā:
5.2.1.
dokumentācija Pasūtītājam izskatīšanai un apstiprināšanai tiek iesniegta ar pavadvēstuli;
5.2.2.
Pasūtītājs saskaņo iesniegto dokumentāciju vai iesniedz rakstisku ziņojumu Izpildītājam
par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentācijas
saņemšanas;
5.2.3.
Līguma 5.2.2. punktā noteiktajā ziņojumā norādītās neatbilstības Izpildītājs novērš 5
(piecu) darba dienu laikā un iesniedz dokumentāciju Pasūtītājam atkārtoti;
5.2.4.
ja koriģētais tehniskais projekts ir izstrādāts atbilstoši Līguma noteikumiem, Pušu pārstāvji
paraksta oriģinālos projekta eksemplārus un Apliecinājumu par tehniskā projekta atbilstību;
5.2.5.
pēc Apliecinājuma par tehniskā projekta atbilstību parakstīšanas Izpildītājs veic visas
darbības, lai pēc iespējas īsākā termiņā saskaņotu tehnisko projektu Būvvaldē.
5.3.
Būvvaldē saskaņotu tehnisko projektu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, un šis fakts tiek fiksēts ar
Nodošanas - pieņemšanas aktu.
6. Līguma termiņš
6.1.
Līgums stājas spēkā ar to dienu, kad pēdējā no Pusēm ir parakstījusi Līgumu, un ir spēkā līdz visu
Pušu saistību pilnīgai izpildei.
6.2.
Izpildītājs uzņemas veikt koriģētā tehniskā projekta izstrādi 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc
tam, kad Līgums stājies spēkā.
6.3.
Koriģētā tehniskā projekta izstrāde uzskatāma par izpildītu ar dienu, kad parakstīts Apliecinājums
par tehniskā projekta atbilstību (Līguma 5.2.4. punkts).
6.4.
Pakalpojums ir izpildīts ar dienu, kad parakstīts Nodošanas- pieņemšanas akts (Līguma 5.3.
punkts).
7. Pušu atbildība par līguma nepildīšanu
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7.1.
Par projektēšanas Pakalpojuma nesavlaicīgu veikšanu Pasūtītājam ir tiesības piedzīt no Izpildītāja
līgumsodu 1% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no
Līgumcenas.
7.2.
Par sniegtā Pakalpojuma nesavlaicīgu apmaksu Izpildītājam ir tiesības piedzīt no Pasūtītāja
līgumsodu 1% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no
Līgumcenas.
7.3.
Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes.
7.4.
Ja Izpildītājs atsakās turpināt sniegt Pakalpojumu, atsakās sniegt pakalpojumu par Līgumcenu, vai
kavē Pakalpojuma izpildes termiņu ilgāk par 10 darba dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji
pārtraukt šī Līguma darbību neatlīdzinot Izpildītāja ieguldījumus, rakstiski paziņojot par to
Izpildītājam, kā arī piedzīt no Izpildītāja pilnu līgumsoda summu 10% apmērā no Līgumcenas bez
PVN.
7.5.
Līguma 7.4. punktā noteiktajā gadījumā autortiesības uz Izpildītāja izstrādātā tehniskā projekta
Līgumā noteikto daļu pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju ar tiesībām tos izmantot turpmākai projekta
izstrādei.
7.6.
Pusēm ir tiesības ieturēt līgumsodu no otrai Pusei pienākošā maksājuma.
8. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma
8.1.
Līgumā vai tā pielikumos ietvertie noteikumi, izņemot Līgumcenu, var tikt grozīti vai papildināti
abu Pušu pārstāvjiem parakstot papildus vienošanos. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
8.2.
Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu sekojošos gadījumos:
8.2.1.
ja ir uzsākta Izpildītāja labprātīga vai piespiedu likvidācija;
8.2.2.
ja pret Izpildītāju ir uzsākta maksātnespējas procedūra, vai tā darbībā ir apturēta.
8.3.
Līguma 8.2. punktā minētajā gadījumā Izpildītājs nekavējoties nodod Pasūtītājam visus līdz
Līguma priekšlaicīgai izbeigšanai sniegtos Pakalpojumus.
8.4.
Līguma 8.2. punktā noteiktajā gadījumā autortiesības uz Izpildītāja izstrādātā tehniskā projekta
Līgumā noteikto daļu pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju ar tiesībām tos izmantot turpmākai projekta
izstrādei.
9. Nepārvarama vara
9.1.
Puses atbrīvotas no atbildības par Līguma vai tā atsevišķu noteikumu nepildīšanu, ja to aizkavē
vai padara neiespējamu no Pusēm neatkarīgi nepārvaramas varas (Force majeure) apstākļi, kurus
Puses nevarēja un tām nevajadzēja paredzēt, t.i., karš, karadarbība, blokāde, stihiskas nelaimes, dabas
katastrofas, embargo, starptautiskas sankcijas, kas padara neiespējamu Pušu saistību izpildi.
9.2.
Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas,
elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un
citi tamlīdzīgi biznesa riski.
10. Pārējie noteikumi
10.1. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās pēc LR normatīvajiem aktiem.
10.2. Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek
noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja Puses nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā Latvijas
Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
10.3. Ja Līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija, to tiesības un pienākumus realizē tiesību un
saistību pārņēmējs.
10.4. Izpildītājam nav tiesību nodot Līguma saistību izpildi trešajai personai bez Pasūtītāja piekrišanas.
10.5. Kontaktpersonas šī Līguma saistību izpildīšanā:
10.5.1.
No Pasūtītāja puses:
Vārds, uzvārds:
Andris Meždreijs
Amats:
Energodienesta daļas vadītāja vietnieks
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Tālruņa Nr.:
Fakss:
E-pasta adrese:
10.5.2.

No Izpildītāja puses:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Tālruņa Nr.:
Fakss:
E-pasta adrese:

+371 67042406, +371 29246937
+371 67042321
andris.mezdreijs@aslimnica.lv
Māris Vidauskis
valdes priekšsēdētājs
+371 67201880
+371 67201881
lusisv@lusisv.lv

10.5.3.
Izpildītāja atbildīgais projektētājs- Tatjana Millersone, būvprakses sertifikāta Nr. 3-00058.
10.6. Juridiskā statusa, adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Pušu pienākums ir 7 (septiņu)
dienu laikā paziņot par to otrajai Pusei.
10.7. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām ar 1 (vienu) pielikumu, no kuriem viens
atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
10.8. Šī Līguma neatņemama sastāvdaļa ir sekojošs pielikums:
1. pielikums: Tehniskā specifikācija- projektēšanas uzdevums uz 1 lapas;
11. Pušu juridiskās adreses un bankas rekvizīti:
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038
Reģ. Nr. 40003951628
Banka: A/S Swedbank
Bankas kods HABALV2X
Konta Nr. LV07HABA0551008682555
Tālr. +371 67042400, fakss +371 67042786, e- pasts:
aslimnica@aslimnica.lv

SIA „Lūsis V”
Ernestīnes ielā 24- 4, Rīgā, LV-1046
Reģ. Nr. 40103502004
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Bankas kods NDEALV2X
Konta Nr. LV03NDEA0000083470259
Tālr. +371 67201880, fakss +371
67201881, e- pasts: lusisv@lusisv.lv

____________________________
Anita Slokenberga

_______________________________
Māris Vidauskis

__________________________
Kaspars Plūme

201__. gada ____. _____________

___________________________
Artūrs Bērziņš
201__. gada ____. _____________
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1. pielikums
____.____.20____. Līgumam Nr. P/VGK ___________________
par izmaiņu veikšanu tehniskajā projektā “Stacionāra „Gaiļezers” ārstniecības nodaļu vienkāršotā
renovācija”
Tehniskā specifikācija- projektēšanas uzdevums
Stacionāra Gaiļezers aukstā ūdens apgādes ūdensvada, ugunsdzēsības ūdensvada, maģistrālo
karstā un aukstā ūdensapgādes ūdensvada nomaiņas tehniskā projekta izstrāde.
Adrese: stacionārs „Gaiļezers”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā.
1. Tehniskās prasības:
1.1.Izdalīt maģistrālo karstā un aukstā ūdensapgādes ūdensvadu sadaļas no SIA „Lūsis V” izstrādātā
tehniskā projekta „Stacionāra Gaiļezers ārstniecības nodaļu vienkāršotā renovācija”.
1.2.Paredzēt atsevišķa ugunsdzēsības ūdensvada izbūvi stacionāra 1. un 9. korpusā.
1.3.Veikt korekcijas tehniskajā specifikācijā un apjomu tabulās.
1.4.Izstrādāt prognozējamo izmaksu tāmi.
1.5.Pievienot laika grafiku.
1.6.Projekta izmaiņas saskaņot Rīgas pilsētas būvvaldē.
2. Prasības piedāvājuma iesniegšanai un pakalpojuma izpildei:
2.1.Pakalpojuma cenā jāiekļauj visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas t.sk., transporta
izmaksas, kā arī visi izmantojamie materiāli, palīgmateriāli un iekārtu izmantošana, darbaspēka
izmaksas, visas pārējās izmaksas (arī nodokļi, nodevas, izņemot PVN), izdevumi, kas saistīti ar
tehniskā projekta saskaņošanu Rīgas pilsētas būvvaldē.
2.2.Pakalpojuma sniegšanas laiks- 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža, izpildes
termiņā nav iekļauts laiks, kas nepieciešams projekta saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē.
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