AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMS Nr. RPM 2017/14-2
Rundāles novada Rundāles pagastā

Līguma datums ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums

Rundāles pils muzejs, reģ. Nr. 90000045601, kura vārdā saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada
18. decembra noteikumiem Nr. 915 „Rundāles pils muzeja nolikums” rīkojas <<<<<<<, turpmāk tekstā
„Pasūtītājs”, no vienas puses un
SIA „CMB”, reģ. Nr. 43603024025, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas <<<<<<<, turpmāk tekstā
„Izpildītājs”, no otras puses, tekstā abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti arī attiecīgi „Puses” un
„Puse”, pamatojoties uz iepirkuma „Būvprojekta „Rundāles pils jumta seguma nomaiņa” izstrāde”
(identifikācijas Nr. RPM 2017/14) rezultātiem, kā arī Izpildītāja 2017. gada 14. augustā iesniegto
piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”:

1.1.

2.1.

1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt objekta „Rundāles pils jumta pārbūves 1. un
2. kārta” (turpmāk tekstā – „Objekts”) autoruzraudzību (turpmāk tekstā – „Darbs”) atbilstoši
izstrādātajam būvprojektam „Rundāles pils jumta pārbūve” (turpmāk tekstā – „Būvprojekts”).
2. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība
Par kvalitatīvi veiktu Darbu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 12388,22 EUR (divpadsmit tūkstoši
trīs simti astoņdesmit astoņi euro un divdesmit divi centi) bez PVN, kas ietver darba izmaksas,
transporta izmaksas, nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus, kas saistīti ar šī Līguma
izpildi, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā un tā pielikumos, bet kuru
izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde
vai pielietojums var būt nepieciešams, lai veiktu Darbu atbilstoši normatīvajiem aktiem.
3.2. Līguma summā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas Darba veikšanai visā būvdarbu
veikšanas laikā, un tās nevar tikt palielinātas, ja tiek pagarināts būvdarbu veikšanas termiņš.
3.3. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem. Kopējā līgumcena ar PVN ir 14989,75 EUR (četrpadsmit
tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi euro un septiņdesmit pieci centi).
3.4. Samaksu Izpildītājam par faktiski veikto Darbu Pasūtītājs veic pa daļām Būvprojekta realizācijas
laikā. Pasūtītājs reizi mēnesī pārskaita uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 1769,75 EUR bez
PVN, ievērojot Līguma 3.10. apakšpunktā noteikto. Puses vienojas, ka Līguma darbības laikā
veikto maksājumu summa nedrīkst pārsniegt Līguma 3.1. apakšpunktā noteikto Līguma summu,
ja vien Puses nav vienojušās par Līgumcenas grozījumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
61. pantu.
3.5. Izpildītājs reizi mēnesī iesniedz Pasūtītājam Darba ikmēneša nodošanas – pieņemšanas aktu
(Līguma 2. pielikums), kuru Pasūtītājs izskata un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī
iesniedz Izpildītājam rakstveida atteikumu.
3.6. Pasūtītājs veic apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu ikmēneša nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
3.7. Ja Pasūtītājs neparaksta veikto Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un iesniedz Izpildītājam
rakstveida atteikumu, Puses vienojas par atteikumā minēto trūkumu novēršanas kārtību un
termiņiem.
3.8. Ja Pusēm ir domstarpības par Darbu kvalitāti, tiek veikta neatkarīgā ekspertīze, kuras slēdziens ir
saistošs abām Pusēm. Gadījumā, ja tiek pieaicināti neatkarīgie eksperti, Pušu pārstāvju klātbūtne
pie ekspertīzes ir obligāta.
3.9. Visus izdevumus, kas saistīti ar neatkarīgo ekspertīzi, Izpildītājam nelabvēlīga slēdziena
gadījumā sedz Izpildītājs, bet pretējā gadījumā – Pasūtītājs.
3.10. Gala maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par Objekta pieņemšanu
ekspluatācijā, Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja izrakstītā rēķina
saņemšanas dienas.
3.1.

3.11. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis uz Izpildītāja bankas kontu
rēķinā norādīto summu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
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4. Izpildītāja tiesības un pienākumi
Izpildītājs apņemas veikt Darbu, ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu
Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” nosacījumus un citus būvniecību regulējošos normatīvos
aktus, kā arī šo Līgumu, līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā, nodrošinot būvdarbu atbilstību
Būvprojektam un nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta.
Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un
sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami Darba veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Izpildītājs par autoruzraugu norīko <<<<<<<, sertifikāta Nr. <<<<<<< (turpmāk tekstā –
„Autoruzraugs”). Autoruzrauga nomaiņa Līguma darbības laikā iespējama tikai ar Pasūtītāja
saskaņojumu.
Autoruzraugam ir pienākums klātienē piedalīties būvniecības procesa dalībnieku sanāksmēs 1
(vienu) reizi mēnesī, par ko tiek veikts ieraksts būvdarbu žurnālā. Pārējās sanāksmes vai apspriedes,
ja tādas ir nepieciešamas, var tikt organizētas, izmantojot attālinātai komunikācijai paredzētos
digitālos rīkus. Šis apakšpunkts nav attiecināms uz Līguma 4.5. apakšpunktā noteiktajiem
gadījumiem.
Pēc Pasūtītāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu amatpersonu uzaicinājuma
Autoruzraugam jāierodas Objektā 24 stundu laikā, ja konstatētas būtiskas kļūdas Būvprojektā, bet
sakarā ar Būvprojekta risinājuma izmaiņām ne vēlāk kā 72 stundu laikā.
Autoruzraugam ir pienākums regulāri, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, apsekot Objektu un
apsekojuma rezultātus ierakstīt, kā arī fiksēt visas atkāpes no Būvprojekta būvdarbu žurnālā un
atbilstoši kompetencei kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi. Attiecībā uz
atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Autoruzraugu, Autoruzraugs būvdarbu žurnālā
izdara saskaņojuma atzīmi.
Autoruzraugam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objektā lietoto konstrukciju,
tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut
neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu
iestrādāšanu Objektā, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem, pārbaudīt
būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam.
Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par problēmām vai
neparedzētiem apstākļiem, iesniegt Pasūtītājam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja
tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas Republikā
un/vai Eiropas Savienībā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā, ja šādu izmaiņu
nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, vai kādu citu Būvprojekta
vadītāja vai Izpildītāja vainu vai nolaidību.
Ja Darba laikā tiek veiktas izmaiņas akceptētajā Būvprojektā, Izpildītājam ir pienākums kontrolēt
šo izmaiņu iestrādāšanu Būvprojektā un to saskaņošanu ar Pasūtītāju un tehnisko noteikumu
izdevēju iestādēm.
Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājs būvdarbu žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu
atbilstību Būvprojektam un piedalās Objekta pieņemšanā ekspluatācijā.
Veicot Darbu, Izpildītājs izmanto savu darbaspēku un tehniskos līdzekļus.
Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās un pirms
Darba uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam Autoruzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas līguma kopiju par visu būvdarbu un to garantijas laiku, uzrādot minētā dokumenta
oriģinālu.
Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darba veikšanu Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā.
5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
Pasūtītājs apņemas veikt samaksu Izpildītājam par veikto Darbu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
Pasūtītājs apņemas, saņemot Izpildītāja rakstisku pieprasījumu, sniegt Izpildītājam Pasūtītāja
rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju.
Pasūtītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt un parakstīt Darba nodošanas –
pieņemšanas aktus vai arī iesniegt Izpildītājam rakstveida atteikumu.
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Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Darba veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst šī
Līguma nosacījumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja prasībām.
Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītājam brīvu piekļūšanu Objektam visā būvdarbu
veikšanas laikā.
Pasūtītājam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms būvdarbu uzsākšanas rakstiski
informēt Izpildītāju par būvdarbu uzsākšanu Objektā.
Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma
nosacījumus.
6. Pušu atbildība
Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
Puse, kura pārkāpusi Līguma noteikumus un nodarījusi zaudējumus otrai Pusei, atlīdzina tos
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu un Latvijas Republikas
likumdošanas ievērošanu. Saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par
zaudējumiem, kas nodarīti kādai no Pusēm vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas
likumdošanu.
Ja Pasūtītājs nepamatoti kavē samaksu par veikto Darbu, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un
Pasūtītājam šādā gadījumā ir pienākums maksāt līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par
katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad
Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavētā maksājuma samaksu, taču ne vairāk kā 10% no Līguma
summas.
Ja Izpildītājs nokavē jebkuru Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības
pieprasīt un Izpildītājam šādā gadījumā ir pienākums maksāt līgumsodu 0,1% no Līguma summas
par katru kavējuma dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Izpildītājs
ir izpildījis Līgumā noteikto saistību, taču ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
7. Nepārvarama vara
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī neizpilde
radusies nepārvaramas varas rezultātā. Nepārvaramas varas apstākļi ir, piemēram, dabas
katastrofas, kara darbība, blokāde, streiks, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai
aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst saviem spēkiem
un līdzekļiem.
Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, šī Līguma saistības, tajā skaitā Darbu izpildes termiņš,
tiek pagarināts par laika periodu, kas ir vienāds ar periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas
radītie apstākļi.
Ja Puse neinformē par šādiem apstākļiem otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā, tā zaudē tiesības
atsaukties uz šādu apstākļu esamību un ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.
Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne
paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas, neskatoties uz pienācīgu rūpību, nav bijis
iespējams novērst.
Ja nepārvaramas varas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Puses
iespējami drīz sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem vai arī izbeidz šo
Līgumu.
8. Līguma grozīšana, laušana un izbeigšana
Līgumā var izdarīt grozījumus vai papildinājumus vai arī izbeigt to pirms termiņa, Pusēm
rakstiski vienojoties un vienošanos pievienojot Līgumam kā tā neatņemamu sastāvdaļu.
Grozījumus vai papildinājumus izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta
noteikumus.
Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Līguma grozījumiem, ja tas nav savlaicīgi rakstiski paziņojis
Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt būvdarbu kvalitāti, termiņus vai citus šī Līguma
nosacījumus.
Ja Puses vienojas par Līguma izbeigšanu pirms termiņa, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par
faktiski veikto un nodoto Darbu uz Līguma izbeigšanas brīdi.
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8.4.

8.5.

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstveida paziņojumu, ja
Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma saistības un pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas
saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā nav pilnībā izpildījis pretenzijā izteiktās prasības.
Līguma laušana pirms termiņa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kas jau radušās saskaņā ar šo
Līgumu.

9. Nobeiguma noteikumi
Par Līguma izpildi atbildīgais Pasūtītāja pārstāvis ir <<<<<<<, tālr.: <<<<<<<, e-pasts:
<<<<<<<.
9.2. Par Līguma izpildi atbildīgais Izpildītāja pārstāvis ir <<<<<<<, tālr. <<<<<<<, e-pasts:
<<<<<<<.
9.3. Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par Līgumā norādītās
adreses, atbildīgā pārstāvja vai kontaktinformācijas maiņu.
9.4. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt
Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa
regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu
datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citos
normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.
9.5. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar šī Līguma izpildi, Puses apņemas
risināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesu
iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.
9.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma
noteikumus.
9.7. Šajā Līgumā neparedzētajos jautājumos Puses rīkojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.8. Šis Līgums sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu, un sastāv no līguma teksta uz 4 (četrām) lapām un 1 (viena) pielikuma
(pielikuma lapu skaits nav iekļauts Līguma lapu skaitā).
9.9. Līgumam ir pievienots šāds pielikums, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:
9.9.1. autoruzraudzības darbu nodošanas-pieņemšanas akts (veidne).
9.1.

10. Pušu rekvizīti un paraksti
Rundāles pils muzejs
Reģ. Nr. 90000045601
Adrese: Rundāles pils, Pilsrundāle,
Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
<<<<<<<

SIA „CMB”
Reģ. Nr. 43603024025
Adrese: Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002
<<<<<<<

__________________________ <<<<<<<

__________________________ <<<<<<<

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
LĪGUMA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ
PARAKSTA LAIKA ZĪMOGA DATUMS.
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1. pielikums
līgumam Nr. RPM 2017/14-2

AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU
NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS
Rundāles pagastā Rundāles novadā

20__. gada __. ________

Rundāles pils muzejs, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk
– Izpildītājs), no otras puses, tekstā abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti arī attiecīgi „Puses” un
„Puse”, saskaņā ar 20__.gada ___. ____________ līgumu Nr.______________ par autoruzraudzības
veikšanu objektā __________________, (turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu, apliecina, ka:
1.

2.

3.

Periodā no ___.___.____ līdz ___.___.____ Izpildītājs pienācīgā kvalitātē Pasūtītāja interesēs ir
veicis Autoruzraudzību Būvprojekta realizācijas (būvniecības) laikā saskaņā ar Līguma
noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
Pasūtītājs saskaņā ar Līgumu Izpildītājam maksā par Autoruzraudzību ____ EUR
(_____________) (bez PVN), kas ir ____ % no Līguma ___. apakšpunktā minētās summas par
Autoruzraudzību Būvprojekta realizācijas (būvdarbu) laikā. Papildus šajā punktā minētajai
summai, Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Akts sagatavots latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko
spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Izpildītāja, bet otrs – pie Pasūtītāja.

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

_______________________________
V. Uzvārds

________________________________
V. Uzvārds

