IZRAKSTS
LĪGUMS
par remontdarbu veikšanu
Pasūtītāja līguma Nr. RPNC/2017/2-inf.-4
Rīgā

2017.gada 14.septembrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centrs”, vienotais reģ. nr.50003342481, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa
Buģina un valdes locekļa Imanta Rezeberga personā, kuri rīkojas uz statūtu un valdes
pilnvarojuma (valdes lēmums Nr. 5.1; 25.07.2016. protokols Nr.11) pamata, no vienas
puses, turpmāk tekstā – Pasūtītājs un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Alpex”, vienotais reģistrācijas numurs
40003795508, tās valdes locekļa Alberta Sūnas personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata,
no otras puses, turpmāk tekstā – Izpildītājs, Izpildītājs un Pasūtītājs turpmāk tekstā
kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse,
saskaņā ar publiskā iepirkuma „Remontdarbi VSIA „Rīgas psihiatrijas un
narkoloģijas centrs” struktūrvienībās vispārīgās vienošanās ietvaros” (identifikācijas
Nr.RPNC/2017/2-inf.) rezultātā noslēgto 2017.gada 8.marta vispārīgo vienošanos Nr.
RPNC/2017/2-inf.), no brīvas gribas, bez viltus, maldības vai spaidiem noslēdz šādu
līgumu, turpmāk tekstā saukts – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas par atlīdzību veikt Remontdarbus VSIA
„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībā vispārīgās vienošanās
ietvaros, turpmāk – Darbi, objektā Tvaika ielā 2, Rīgā, turpmāk – Objekts,
saskaņā ar Būvniecības koptāmi un Lokālo tāmi Nr.1 (Līguma 1.pielikums),
atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam un citiem spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, un citiem Līguma noteikumiem.
1.2. Darbu izpildes termiņš ir 2017.gada 29.septembris.
1.3. Izpildītājs Darbu veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar
materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma summā.
2. GARANTIJAS LAIKS
2.1. Darbu un Darbu izpildē izmantoto materiālu garantijas laiks ir 24 (divdesmit
četri) mēneši pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas saskaņā ar Līguma
3.1.punktu.
3. DARBU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem dienā, kad abas Puses paraksta Darbu
pieņemšanas-nodošanas aktu, turpmāk – Akts. Pēc atbilstoši Līguma
noteikumiem pilnā apjomā izpildītiem Darbiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam
divos eksemplāros sagatavotu Aktu. Aktā tiek norādīti Izpildītāja nodoto un
Pasūtītāja pieņemto Darbu nosaukumi, apjoms un atzīme par Darbu atbilstību
Līguma noteikumiem. Akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
3.2. Ja Pasūtītājs, pieņemot Darbus, konstatē, ka Darbi ir veikti nekvalitatīvi un/vai
neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs nepieņem Darbus un neparaksta
Aktu. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda defektu aktu, turpmāk – Trūkumu akts,
kurā norāda Darbiem konstatētos trūkumus, to novēršanas termiņus un šo aktu
iesniedz Izpildītājam. Trūkumu aktā noteiktais trūkumu novēršanas termiņš

neietekmē Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu par Izpildītāja Līguma
saistību izpildes termiņa kavējumu.
3.3. Pasūtītāja sastādīts un iesniegts Trūkumu akts ir saistošs Izpildītājam tā
saņemšanas dienā.
3.4. Pēc Trūkumu aktā norādīto trūkumu novēršanas Izpildītājs veic atkārtotu Darbu
nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 3.1.punktu.
3.5. Ja Izpildītājs atsakās novērst Trūkumu aktā norādītos trūkumus vai šo trūkumu
novēršana nav iespējama, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vispār atteikties no Darbu
pieņemšanas, neveikt par tiem samaksu, kā arī Izpildītājam pieprasīt avansa
(Līguma 4.4.1.punkts) atmaksu, zaudējumu atlīdzību, līgumsodu.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Par atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītajiem Darbiem Pasūtītājs maksā
Izpildītājam EUR 2 451.51 (divi tūkstoši četri simti piecdesmit viens euro un 51
cents), turpmāk – Atlīdzība, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli EUR 425.47
(četri simti divdesmit pieci euro un 47 centi), turpmāk – PVN. Līgumcena bez
PVN 21% ir EUR 2 026.04 (divi tūkstoši divdesmit seši euro un 4 centi).
Pievienotais vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši katrreizējā maksājuma
summai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās procentu likmes apmērā.
Atlīdzībā ir iekļautas visas ar Darbu izpildi saistītās izmaksas, kas saistītas ar
Līguma noteikumu izpildi.
Ja Izpildītājs Darbus neveic atbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs
no Atlīdzības ieturēt līgumsodu, kas aprēķināts saskaņā ar Līguma
noteikumiem, kā arī zaudējumus, kas radīti Pasūtītājam.
Atlīdzību Pasūtītājs maksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc
Darbu izpildes pilnā apmērā, kas apliecināts ar Pušu abpusēji parakstītu Aktu, un
Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
Atlīdzības samaksu Pasūtītājs veic bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz
Izpildītāja Līguma 13.punktā norādīto bankas kontu.
Rēķins tiek uzskatīts par samaksātu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis bankas
pārskaitījumu uz Izpildītāja Līguma 13.punktā norādīto bankas kontu.

5. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
5.2. Izpildītājs apliecina, ka pilnībā pārzina Darbu saturu un apjomu, ir tiesīgs veikt
Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem.
5.3. Izpildītājs apņemas:
5.3.1. nodrošināt Darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām;
5.3.2. Darbu izpildē izmantot savu kvalificētu darbaspēku, sertificētus
materiālus, tehniku, darbarīkus, transportu un citus Darbu izpildē
nepieciešamos resursus;
5.3.3. uzņemties pilnu atbildību par Darbu izpildē iesaistīto personu rīcību kā
par savu;
5.3.4. veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, kas saistīti ar Darbu
veikšanu, lai garantētu Objekta apmeklētāju un darbinieku drošību;
5.3.5. neradīt bojājumus Objektam vai Pasūtītāja mantai, bet gadījumā, ja šajā
punktā minētie bojājumi nodarīti, nekavējoties tos novērst par saviem
līdzekļiem un atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus;
5.3.6. veikt Darbus, neradot traucējumus ikdienas darbā Objekta telpās;
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5.3.7. ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt
Pasūtītājam informāciju par Darbu izpildes gaitu un norisi;
5.3.8. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par iespējamiem gadījumiem, kas varētu
negatīvi ietekmēt Darbu kvalitāti, un kopā ar Pasūtītāja pilnvarotu pārstāvi
(Līguma 6.4.punkts) sagatavot priekšlikumus, kā izvairīties no šādu
iespējamo gadījumu radītajām sekām vai kā tās samazināt;
5.3.9. Trūkumu akta sastādīšanas gadījumā vai garantijas laikā (Līguma
2.punkts) ar savu darbaspēku, materiāliem, darbarīkiem, transportu, citiem
Darbu trūkumu novēršanai nepieciešamajiem resursiem par saviem
līdzekļiem novērst Pasūtītāja konstatētos Darbu trūkumus, izņemot
gadījumus, ja Darbu trūkumi ir radušies trešo personu vai Pasūtītāja
darbību, kas nav atkarīgas no Izpildītāja, rezultātā;
5.3.10. pēc Darbu izpildes iesniegt pasūtītājam materiālu kvalitāti apliecinošus
dokumentus, izpildmērījumus un izpildhēmas (pēc nepieciešamības).
5.3.11. garantijas laikā (Līguma 2.punkts):
5.3.11.1. novērst Darba trūkumus trīs darba dienu laikā pēc Pasūtītāja
rakstiska pieprasījuma saņemšanas;
5.3.11.2. ja garantijas remonts Darbos izmantotajiem materiāliem veikts
vairāk kā divas reizes viena gada laikā vai garantijas remontu nav
iespējams nodrošināt Līgumā noteiktajā kārtībā, trīs darba dienu
laikā aizstāt bojātos vai nekvalitatīvos Darbos izmantotos
materiālus ar līdzvērtīgiem, kvalitatīviem materiāliem;
5.3.11.3. par garantijas laikā veiktajiem remontiem sastādīt un iesniegt
Pasūtītājam aktu, ko paraksta abas Puses, ja garantijas remonts
veikts kvalitatīvi un Darbu trūkumi ir novērsti;
5.4. Izpildītājs atbild par darbībām, kas iepriekš nav saskaņotas ar Pasūtītāju un no tā
izrietošajām sekām, kā arī par Darbu norises gaitu un ar to saistīto darbību
likumīgu izpildi.
5.5. Izpildītājs Darba laikā uz sava rēķina nodrošina būvdarbu elektroapgādi, ūdeni
un kanalizāciju, būvgružu novākšanu, tīrību un kārtību Objektā.
5.6. Izpildītājs saskaņo un veic visu nepieciešamo atļauju (ar SIA „Lattelecom”, AS
„Latvenergo” u.c.), kas nepieciešamas, lai veiktu Darbu izpildi, iegūšanu un
spēkā esamību visā Līguma izpildes darbības laikā.
6. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt Izpildītājam pamatotas pretenzijas par Darbu
kvalitāti un Darbu trūkumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6.2. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi.
6.3. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja sastādītajā tāmē (Līguma 1.pielikums)
pieļautajām kļūdām un nenes materiālo atbildību (neapmaksā) par tāmē
neiekļautajām Darbu izpildei nepieciešamajām papildus izmaksām. Šajā punktā
minētās izmaksas sedz Izpildītājs.
6.4. Par Līguma izpildes kontroli atbildīgās Pasūtītāja kontaktpersonas ir Būvdarbu
vadības un pārraudzības nodaļas vadītājs Aldis Ozols, tālruņa numurs: +371
29206670, +371 67080165, e-pasts: Aldis.Ozols@rpnc.lv un Būvdarbu vadības
un pārraudzības nodaļas vienkāršotas renovācijas un rekonstrukcijas inženieris
Viesturs Pumpa, tālruņa numurs: +371 29236937, +371 67080165, e-pasts:
Viesturs.Pumpa@rpnc.lv.
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6.5. Līguma 6.4.punktā noteiktajai personai ir tiesības Pasūtītāja vārdā dot
norādījumus Izpildītājam Darbu izpildē, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, kā arī
pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Darbu izpildes gaitu un norisi.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7. PUŠU ATBILDĪBA
Puses viena pret otru ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību neizpildi, kā arī
par otrai Pusei radītiem zaudējumiem, atbilstoši šī Līguma noteikumiem un
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu:
7.2.1. 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Atlīdzības summas par
katru nokavēto kalendāro dienu, ja Izpildītājs ir pārkāpis Līgumā noteiktos
termiņus, bet ne vairāk kā Atlīdzības summas apmērā;
7.2.2. 1% (viens procents) apmērā no Atlīdzības summas par katru kalendāro
dienu no aktā, kurā tiek konstatēta ar šo Līgumu noteikto saistību
neizpilde vai nepienācīga izpilde, norādītā pārkāpuma izdarīšanas dienas
līdz aktā norādītā pārkāpuma novēršanas dienai (neieskaitot), ja Izpildītājs
ir pārkāpis Līguma noteikumu, kurš nav terminēts, un Pasūtītājs ir
norādījis, ka pārkāpums ir jānovērš, bet ne vairāk kā Atlīdzības summas
apmērā;
7.2.3. EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) apmērā par katru Līgumā
noteikto saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumu, kad
Pasūtītājs ir sastādījis Līguma 7.2.2.punktā noteikto aktu, kurā norādītais
Līguma pārkāpums nav novēršams, un aktā nav norādījis pārkāpuma
novēršanas nepieciešamību. Šajā gadījumā Līguma 7.2.2.apakšpunktā
norādītais līgumsods netiek piemērots.
Pasūtītājs pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu
0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par katru
nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā nesamaksātā Izpildītāja rēķina
summas apmērā, ja Pasūtītājs nemaksā Izpildītājam Līgumā noteiktajos
termiņos.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes un zaudējumu
atlīdzības pienākuma.
Zaudējumu atlīdzība neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
Līgumsoda samaksa netiek ieskaitīta zaudējumu summas aprēķinā.

8. LĪGUMA TERMIŅŠ
8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz
savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, ja vien Līgums nav izbeigts pirms termiņa
saskaņā ar Līguma noteikumiem.
8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa normatīvajos aktos un Līgumā
noteiktajos gadījumos, kā arī Pusēm atsevišķi vienojoties.
8.3. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa bez Izpildītāja
piekrišanas, ja:
8.3.1. Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi un/vai neatbilstoši Līguma
noteikumiem un ir sastādīts vairāk kā viens Trūkumu akts;
8.3.2. Pasūtītājam nav pietiekamu finanšu līdzekļu Līguma izpildei;
8.3.3. Izpildītājs ir pasludināts par maksātnespējīgu vai uzsākta Izpildītāja
likvidācija;

4

ja Izpildītājs neiesniedz Līguma 11.1.punktā noteikto Līguma izpildes
nodrošinājumu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās
brīža, ņemot vērā Līguma 11.1.punktā noteikto izņēmuma gadījumu.
8.4. Līgums 8.3.punktā noteiktajos gadījumos uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā)
dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas.
Pasūtītājs paziņojumu par Līgumu izbeigšanu Izpildītājam nosūta ierakstītā
vēstulē.
8.5. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to 10
(desmit) kalendārās dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs
nav veicis samaksu par Līguma noteikumiem atbilstoši veiktiem Darbiem un
nokavējums pārsniedz 20 (divdesmit) darba dienas.
8.6. Pirms termiņa izbeidzot Līgumu, Puses veic savstarpējos norēķinus, t.sk.
līgumsoda samaksu, zaudējumu atlīdzināšanu, kā arī samaksātā Avansa
(Līguma 4.4.1.punkts), kas nav izmantots Darbu samaksas segšanai saskaņā ar
Līguma noteikumiem, atmaksu, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot
no vienošanās par Līguma izbeigšanu abpusējas parakstīšanas vai paziņojuma
par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas.
8.3.4.

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9. NEPĀRVARAMĀS VARAS APSTĀKĻI
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja
šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc
Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Puses
par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata dabas stihijas (zemestrīces, plūdus,
orkānus un tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, epidēmiju,
okupāciju, terora aktus, blokādes, embargo, streikus (izņemot Pušu darbinieku
streikus).
Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz
tiem atsaucas.
Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos otra Puse tiek
informēta rakstveidā trīs dienu laikā, skaitot no šādu apstākļu iestāšanās vai
izbeigšanās.
Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas gadījumā Puses vienojas par Līgumā
noteikto saistību izpildes termiņu.

10. STRĪDU IZŠĶIRŠANA
10.1. Strīdus, kuri rodas saistībā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā.
Ja vienošanās netiek panākta, strīda izskatīšana tiek nodota Latvijas Republikas
tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.2. Rakstiskas pretenzijas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildi, tiek izskatītas 10
darba dienu laikā, skaitot no to saņemšanas dienas.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā,
Pusēm savstarpēji vienojoties, izņemot Līgumā noteiktajos gadījumos, kad
Pusēm ir tiesības veikt darbības vienpusēji. Tie pievienojami Līgumam kā
pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.2. Puses apliecina, ka tām ir likumīgas tiesības, pilnvaras un rīcībspēja atbilstoši
likumiem un citiem normatīvajiem aktiem pildīt saskaņā ar šo Līgumu uzņemtās
saistības.
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11.3. Puses nav tiesīgas izpaust trešajām personām informāciju, kas veicot Līguma
izpildi nonākusi viņu rīcībā. Šis noteikums neattiecas uz vispārpieejamas
informācijas izpaušanu un gadījumiem, kad vienai no Pusēm normatīvajos aktos
uzlikts par pienākumu sniegt pieprasīto informāciju.
11.4. Pusēm ir pienākums ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā rakstveidā informēt
vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru
nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām attiecībā
uz Līgumā noteiktajām Pušu par Līguma izpildes kontroli atbildīgā personām.
Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par
zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei.
11.5. Ar šo Līgumu uzņemtās Pušu tiesības un pienākumi ir saistoši Pušu tiesību un
saistību pārņēmējiem.
11.6. Līgums ar tā pielikumiem sagatavots latviešu valodā divos identiskos
eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz 6 (sešām) numurētām lapām, katrai
Pusei pa vienam Līguma eksemplāram.
12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481
Juridiskā adrese: Tvaika iela 2,
Rīga, LV-1005
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV11TREL9290410000000
Tālr. +371 67080112, fakss +371 67222305

SIA „Alpex”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003795508
Juridiskā adrese: Krāsotāju iela 6,
Rīga, LV-1009
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV17HABA0551012253527
Tālr.: 67291610

___________________________
Valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins

___________________________
Valdes loceklis Alberts Sūna

___________________________
Valdes loceklis Imants Rezebergs
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