IZRAKSTS

Līgums Nr. RPNC/2017/16-inf.
Rīgā,

2017.gada 25.septembrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centrs”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481, juridiskā adrese:
Rīga, Tvaika iela 2, LV-1005 (turpmāk tekstā saukta – PASŪTĪTĀJS), kuru,
pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu (valdes 10.03.2015. sēdes protokols
Nr. 5; 2.2. lēmums), pārstāv tās valdes locekle Irina Starkova no vienas puses, un
SIA „RR Architects”, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Artis
Roķis, turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, bez viltus, spaidiem,
maldības un paužot brīvu gribu, ievērojot, ka pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rīkotā
iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana nožogojuma
nojaukšanai, atjaunošanai un nomaiņai Tvaika ielā 2, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas
numurs: RPNC/2017/16-inf.) rezultātiem, IZPILDĪTĀJS ir ieguvis tiesības noslēgt
šo līgumu, vienojas par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt teritorijas
nožogojuma būvniecības ieceres dokumentācijas paskaidrojuma raksta izstrādi
Rīgā, Tvaika ielā 2 (īpašuma kadastra Nr. 0100 016 0053), saskaņā ar tehnisko un
finanšu piedāvājumu (1.pielikums), turpmāk Līgumā saukti “darbs”.
2. Darbu apmaksa un norēķinu kārtība
2.1 Par šā līguma punktā 1.1. minētā darba izpildi PASŪTĪTĀJS maksā
IZPILDĪTĀJAM EUR 4800,00 (četri tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi), bez
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN), PVN 21% EUR 1008,00
(viens tūkstotis astoņi euro, 00 centi) pavisam kopā ar PVN 21% EUR 5808,00
(pieci tūkstoši astoņi simti astoņi euro, 00 centi), pēc darbu pabeigšanas un
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
2.2 Avansa samaksa un starpmaksājumi nav paredzēti.
2.3 Līgumā paredzēto maksājumu PASŪTĪTĀJS veic 30 (trīsdesmit) darba dienu
laikā pēc darbu pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
3. Darbu izpildes laiks
3.1 No šā līguma punkta 1.1. izrietošie darbi tiek veikti un nodoti PASŪTĪTĀJAM 6
(sešu) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.
4. Līgumsodi
4.1 IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu par Darbu pabeigšanas gala termiņa neievērošanu
– 0.1% no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no
Līgumcenas; Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par darba
pabeigšanau un nodošanu PASŪTĪTĀJAM.
4.2 PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu par IZPILDĪTĀJAM pienākošos maksājumu
neveikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā – 0,1% apmērā par katru kavējuma dienu, bet
ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neveiktā maksājuma apjoma.

5. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
4.1 Būvniecības ieceres dokumentācijas nodošana PASŪTĪTĀJAM notiek tam
pievienojot IZPILDĪTĀJA nodošanas - pieņemšanas aktu;
4.2 Saskaņotā būvniecības ieceres dokumentācija tiek nodota 2 (divos) eksemplāros
drukātā veidā, darbu apjomi un tāmes papildus jāiesniedz datu nesējā.
4.3 PASŪTĪTĀJS 5 darba dienu laikā no nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas
nosūta IZPILDĪTĀJAM parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu vai motivētu
rakstisku atteikšanos no darba pieņemšanas;
4.4 PASŪTĪTĀJA motivētās atteikšanas gadījumā pieņemt IZPILDĪTĀJA darbus,
Puses sastāda divpusēju aktu par nepieciešamo darbu sarakstu un to izpildes
termiņiem;
4.5 PASŪTĪTĀJAM, vienojoties ar IZPILDĪTĀJU, ir tiesības izdarīt grozījumus
darbu struktūrā, apjomos un izpildes termiņos.
6. Pušu pienākumi un atbildība
5.1 PASŪTĪTĀJS apņemas:
5.1.1 izskatīt IZPILDĪTĀJA iesniegtos darbus 5 (piecu) darba dienu laikā no to
saņemšanas dienas;
5.1.2 apmaksāt IZPILDĪTĀJA darbu saskaņā ar šo līgumu;
5.1.3 nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar visu nepieciešamo informāciju, kas ir
PASŪTĪTĀJA rīcībā un ir nepieciešama IZPILDĪTĀJAM kvalitatīvai darba
veikšanai.
5.2 IZPILDĪTĀJS apņemas:
5.2.1 izpildīt līgumā paredzētos darbus pilnā apjomā un līgumā noteiktajos
termiņos;
5.2.2 darbus veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, tehniskajiem noteikumiem un
citiem normatīvajiem aktiem;
7. Citi nosacījumi
6.1 Par līguma izpildes kontroli PASŪTĪTĀJS norīko Būvdarbu vadības un
pārraudzības nodaļas tehnisko speciālistu Ivaru Neļķi, tālrunis: 67080216,
26543422, e–pasts: ivars.nelke@rpnc.lv.
6.2 Līguma grozījumi pieļaujami pēc Pušu vienošanās un tie noformējami kā papildus
vienošanās šim līgumam. Puse, kura saņēmusi priekšlikumu par līguma
grozījumiem, sniedz atbildi ne vēlāk kā 10 dienas no priekšlikuma nosūtīšanas
dienas.
6.3 Ja IZPILDĪTĀJS šī līguma izpildei piesaista trešās personas, IZPILDĪTĀJS ir
atbildīgs par to darbību un rezultātiem.
6.4 Būvniecības ieceres dokumentācija, pēc tās pieņemšanas, ir PASŪTĪTĀJA
īpašums.
6.5 Visus strīdus un domstarpības, kas Pusēm radīsies, izpildot vai grozot Līgumu,
Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja tas nedod vēlamos
rezultātus, tos nodod izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
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8. Līguma darbības laiks
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Puses izpildīs šā
līguma un papildus Vienošanās saistības.
7.2. Šis līgums sastādīts un parakstīts divos identiskos eksemplāros, no kuriem
viens – PASŪTĪTĀJAM, bet otrs – IZPILDĪTĀJAM. Abiem līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9. Pušu juridiskās adreses un paraksti
PASŪTĪTĀJS
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481
Juridiskā adrese: Tvaika iela 2,
Rīga, LV–1005
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Konts: LV57NDEA0000082489490
Tālr. +371 67080112, fakss +371 67222305

IZPILDĪTĀJS
SIA „RR Architects”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40103785559
Juridiskā adrese: Blīdenes iela 1A - 4,
Rīga, LV-1058
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV04HABA0551038273138
Tālr.: +371 29423500

___________________________
Valdes priekšsēdētāja p.i. Irina Starkova

___________________________
Valdes loceklis Artis Roķis
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