
LĪGUMS NR.
PAR BŪVDARBU VEIKŠANU

Līauma reģistrācija
' RnTstes novada

Akniste, 2016. gada 18.oktobrT.

Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, juridiskā adrese: Skolas iela 7, 
Aknlste, Aknīstes novads, LV-5208 (turpmāk-Pasūtītājs), domes priekšsēdētājas 
Vijas Dzenes personā, kura rīkojas saskaņā ar domes Nolikumu un

SIA „Ošukalns” reģ. Nr. 45403003353, juridiskā adrese: Bebru ielā 104a, Jēkabpils, 
LV-5201, turpmāk šī līguma tekstā saukts „Būvuzņēmējs”, tā tās ceļu būves nozares 
vadītāja Ivara Joeļa personā, kas darbojas pamatojoties uz prokūras pamata, no otras 
puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par „Līdzējiem”, 
pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības rīkotā atklāta konkursa „Aknīstes 
vidusskolas stadiona pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. ANP 2016/15, 
turpmāk šī līguma tekstā saukts „Iepirkums”, rezultātiem un SIA „Ošukalns” 
iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1.1. „Līgums” -  Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru 
dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.2. „Būvuzraugs” -  persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt 
būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, 
citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar 
Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par 
to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt 
citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt būvdarbu izpildes 
kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem, u.c. tiesības un 
pienākumi atbilstoši Būvniecības likumam un Ministru kabineta 19.08.2014. 
noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” .

1.3. „Būvdarbu vadītājs” -  Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā 
sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, organizē 
Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās 
ar Pasūtītāju.

1.4. „Būvdarbi” izpildāmie darbi, kuri Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, 
Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5. ,,iBūvprojekts” -  SLA „Komunālprojekts” izstrādātais būvprojekts: „Aknīstes 
v idusskolas stadiona pārbūve”.

1.6. „Līguma summa” -  kopējā cena par visu būvdarbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 
4.1. apakšpunktā.

1.7. „Objekts” -  Līguma 2. nodaļā minētais attīstāmais objekts.
1.8. „Piedāvājums” -  Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja iesniegtais piedāvājums 

Iepirkumam.
1.9. „Tāme” -  Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja kopējais būvdarbu izmaksu aprēķins 

atbilstoši Būvprojektam (Tehniskajai specifikācijai) un Piedāvājumam, kā arī izmaksu 
aprēķina sīkāks sadalījums pa materiāliem un darbu pozīcijām un koptāme.

1.10. „Pasūtītāja pārstāvis” -  Pasūtītāja pārstāvis, kurš koordinē Pasūtīja, Būvuzņēmēja u.c. 
līguma saistību izpildē iesaistīto personu darbību.

1. Apzīmējumi



23.3. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā uz 
jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi.

23.4. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir Aknīstes 
vidusskolas direktore Aija Voitišķe, tālrunis 22016140, izpilddirektors Jānis Gavars 
tālrunis 28685224

23.5. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir Ivars Joelis 
22002968, Andris Kusiņš tālrunis 29536854

23.6. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs 
nodots Pasūtītājam, bet otrs -  Būvuzņēmējam. Visiem Līguma eksemplāriem ir 
vienāds juridiskais spēks.

1 .pielikums -  Tāmju kopijas;

2. pielikums -  Būvdarbu izpildes laika grafiks;

3. pielikums -  Bankas garantija par līgumsaistību (t.i. būvdarbu) izpildi 10 % apmērā no 
Līguma summas (Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu 
laikā pēc Līguma noslēgšanas).

Pasūtītājs Būvuzņēmējs
Aknīstes novada pašvaldība SIA „Ošukalns”

Aknīstes novada pašvaldība 
Reģ.Nr. 9000002S441
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24. Līguma pielikumi

Reģ.Nr.90000026441
Skolas iela 4, Aknīste, LV-5208
Banka:
Konta Nr.

Reģ. Nr. 45403003353
Bebru iela 104a, Jēkabpils, LV-5201
Banka: SEB banka

(V. Dzene) (I. Joelis)


