
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 8-15/1367 

BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMI 

Rēzeknē                                                                                                                      2014.gada 22.jūlijā 

Rēzeknes novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „BaltLine Globe” (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, pamatojoties uz Rēzeknes 

novada pašvaldības veiktās iepirkuma procedūras „Būvuzraudzības pakalpojumi Rēzeknes novada 

Maltas vidusskolu rekonstrukcijas būvdarbiem” Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 

programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu 

pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros (identifikācijas Nr. RNP 2013/21) rezultātiem un 

Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  

1. Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs veic būvuzraudzības pakalpojumus Rēzeknes novada Maltas vidusskolu 

rekonstrukcijas būvdarbiem” Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību 

kompleksai attīstībai” ietvaros (turpmāk – Pakalpojumi). 

1. Līguma sastāvdaļas un to prioritāte 

2.1. Līgums sastāv no šādām sastāvdaļām to prioritātes secībā: 

2.1.1. līguma; 

2.1.2. pielikumiem: 

2.1.2.1.Tehniskā specifikācija, 

2.1.2.2.Tehniskais piedāvājums, 

2.1.2.3.Finanšu piedāvājums, 

2.1.2.4.Speciālistu CV, 

2.1.2.5.Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija, 

2.1.2.6.Nodošanas – pieņemšanas akts. 

2.2. Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret daļu, kuru tie groza. 

2. Līguma summa 

2.1. Līguma summa ir EUR 41664,54 (četrdesmit viens tūkstotis seši simti sešdesmit četri euro, 

54 centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% ir EUR 7231,04 

(septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro, 04 centi). Līguma summa bez PVN ir EUR 

34433,50 (trīsdesmit četri tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs euro, 50 centi). 

3. Maksājumi 

3.1. Maksājumi līguma ietvaros veicami šādā kārtībā: 
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Summa bez 

PVN (EUR) 

PVN 21% 

(EUR) 
Kopā (EUR) 

Avansa 

maksājums 
- 20 6886,70 1446,21 8332,91 

ikmēneša 

maksājums  

iesniegts nodošanas 

– pieņemšanas akts 
60 20660,10 4338,62 24998,72 

Noslēguma 

maksājums 

iesniegts noslēguma 

ziņojums 
20 6886,70 1446,21 8332,91 



 
                                                                                                         

2 

 

3.2. Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto pakalpojumu daļu vērtībai, ieturot 

20% (divdesmit procentus) no apstiprinātās sniegto pakalpojumu vērtības. 

3.3. Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam. 

3.4. Maksājumi Izpildītājam tiek veikti proporcionāli būvdarbu izpildei ar pārskaitījumu Izpildītāja 

norādītajā kontā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas pēc Pušu pārstāvju 

apstiprinātā akta par izpildīto Darbu saņemšanas. 

4. Pušu atbildība 

4.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, atlīdzinot 

viena otrai šajā sakarā radušos zaudējumus. 

4.2. Ja Izpildītājs neievēro Tehniskās specifikācijas 1.2.7.apakšpunkta vai 1.4.8.apakšpunkta 

noteikumus, vai ja neievēro Tehniskajā specifikācijā noteiktos termiņus, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līgumcenas par katru pārkāpumu. 

Par citu šī līguma noteikumu neievērošanu, sakarā ar ko tiek kavēts būvdarbu izpildes termiņš, 

Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto 

dienu. Kopējais šajā punktā paredzēto līgumsodu apmērs nedrīkst pārsniegt 20% (divdesmit 

procentus) no kopējās līgumcenas. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju 

no saistību izpildes. 

4.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus šī līguma 4.4.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne 

vairāk kā 20% (divdesmit procenti) no termiņā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa 

neatbrīvo Pasūtītāju no līguma saistību izpildes. 

4.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma 

noslēgšanas, un kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir 

pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes 

institūciju no jauna pieņemtie normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas 

apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāziņo otrai 

pusei. 

5. Pakalpojumu sniegšanas termiņš 

5.1. Pakalpojumu sniegšanu Izpildītājs uzsāk no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas.  

5.2. Pakalpojumus Izpildītājs sniedz pa daļām līgumā noteiktajos termiņos.  

5.3. Pakalpojumus Izpildītājs sniedz līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai un būvju nodošanai 

ekspluatācijā: būvuzraudzības pakalpojumus Maltas 1.vidusskolas ēkas korpusa rekonstrukcijas 

būvdarbiem, Maltas 2.vidusskolas ēkas korpusa vienkāršotās rekonstrukcijas būvdarbiem, Maltas 

1. un 2.vidusskolas kopējās infrastruktūras rekonstrukcijas būvdarbiem – ne ilgāk kā līdz 

2015.gada 22.novembrim. 

6. Līguma grozījumi un atkāpšanās no līguma 

6.1. Izmaiņas līgumā, kas ir saistītas ar līgumā neparedzēto papildu pakalpojumu sniegšanu, 

veicamas publisko iepirkumu regulējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma gadījumā, ja tam nepietiek finansējuma 

būvdarbu veikšanai kādā no Līguma 2.1.2.3.pielikumā norādītajiem objektiem. Šajā gadījumā 

atbildība nav paredzēta. 

7. Citi noteikumi 

7.1. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie 

Izpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas abas puses. 

  
 


