LĪGUMS Nr. 02-04/12/17
par AS "Rīgas Centrāltirgus" Gastronomijas paviljona atjaunošanas projekta izstrādi
Rīgā, 2017.gada 13.februārī
AS "Rīgas Centrāltirgus", reģ. Nr.50003249741, tās valdes priekšsēdētāja Andra
Morozova, valdes locekļa Valda Karnīša un valdes locekļa Kaspara Zaula personā, kuri
darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un
SIA "Campaign", reģ. Nr.50003773841, tās valdes locekļa Māra Sedlenieka personā,
kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS, no otras puses,
kopā sauktas – Puses, ņemot vērā AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 26.01.2017. lēmumu
Nr. 02-1/37 (prot. Nr.4) par iepirkuma "AS "Rīgas Centrāltirgus" Gastronomijas paviljona
atjaunošanas projekta izstrāde un autoruzraudzība" (id. Nr. RCT 17-1-I) rezultātiem, noslēdz
šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt AS "Rīgas Centrāltirgus" Gastronomijas
paviljona atjaunošanas projekta izstrādi (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar Pielikumu
Nr.1 "Tehniskā specifikācija", kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.2. Projekta izstrādes un projekta ekonomiskās sadaļas sagatavošanas termiņš, neieskaitot
būvprojekta saskaņošanu būvvaldē ir 88 (astoņdesmit astoņas) kalendārās dienas, no
Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
1.3. Projekta saskaņošanas termiņš būvvaldē 1 (viens) mēnesis.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Kopējā Līguma summa par Pakalpojuma veikšanu ir 19 500,00 EUR (deviņpadsmit
tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) bez PVN.
Līguma summā ir iekļautas visas ar Pakalpojuma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās
izmaksas, t.sk., izmaksas par papildus apsekošanu, uzmērījumu veikšanu, izpēti u.c.
informācijas iegūšanu, kas nav Pasūtītāja vai Izpildītāja rīcībā, bet varētu būt
nepieciešama Līguma izpildei. PVN tiek maksāts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajai likmei.
Izpildītājs pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas iesniedz rēķinu AS
"Rīgas Centrāltirgus" Administratīvajā nodaļā, 3.kab., Nēģu ielā 7, Rīgā.
Pasūtītājs veic rēķinu apmaksu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no apstiprināta
pieņemšanas – nodošanas akta un Izpildītāja izrakstīta rēķina saņemšanas dienas.

3. PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam:
3.1.1. būvprojekta dokumentāciju, kas atbilst Pielikumam Nr.1 "Tehniskā specifikācija", 5
(piecos) eksemplāros izdrukātā veidā un 1 (vienu) eksemplāru digitāli, ierakstītu CD
*.DWG, *.PDF, *.docx un *.xlsx formātos;
3.1.2. Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu.
3.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda sniegtā Pakalpojuma un iesniegtās
būvprojekta dokumentācijas atbilstību Līguma noteikumiem un paraksta pieņemšanas –
nodošanas aktu vai iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Pakalpojumu.
Parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu Pasūtītājs apstiprina sniegtā Pakalpojuma
atbilstošu kvalitāti un apmēru.
3.3. Motivēta atteikuma gadījumā Puses paraksta vienošanās protokolu, norādot Izpildītāja
sniegtajā Pakalpojumā konstatētās nepilnības, defektus un to novēršanas termiņu.
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3.4. Motivēta atteikuma gadījumā par Pakalpojuma izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kad
Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas atkārtoti iesniedzis Pasūtītājam pieņemšanas –
nodošanas aktu.
3.5. Izpildītājs pieņemšanas – nodošanas aktu iesniedz AS "Rīgas Centrāltirgus"
Administratīvajā nodaļā, 3.kab., Nēģu ielā 7, Rīgā.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.
4.9.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Pasūtītājs ievēro Līguma nosacījumus, nodrošina Izpildītāju ar informāciju, kas
nepieciešama Pakalpojuma sniegšanai, kā arī nodrošina Pasūtītāja amatpersonu un citu
atbildīgo darbinieku līdzdalību šī Līguma izpildē.
Pasūtītājs saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību pieņem Izpildītāja atbilstoši Līguma
prasībām sniegto Pakalpojumu un veic par to samaksu.
Izpildītājs sniedz Pakalpojumus Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā un atbilstoši
Pasūtītāja norādījumiem, kuri balstās uz tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī
atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem, tai skaitā
projektēšanas un būvniecības normatīviem.
Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē tiks piesaistīti sekojoši speciālisti:
4.4.1. sertificēts būvprojekta vadītājs: Dēvijs Šīraks;
4.4.2. sertificēts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs Dailis Buliņš;
4.4.3. sertificēts aukstumu sistēmu projektētājs Gints Lagzdiņš;
4.4.4. sertificēts elektroietaišu projektētājs Raimonds Vanags.
Izpildītājam darba stadijā ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju būvprojektu risinājumus.
Pasūtītāja saskaņojums neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par tehniskajā projekta kļūdām
un neatbilstībām.
Izpildītājs apliecina, ka tam ir zināmi visi apstākļi, kas Izpildītājam varētu būt būtiski
Līgumdarbu izpildei un Izpildītājs apņemas neizvirzīt Pasūtītājam pretenzijas šajā sakarā.
Izpildītājs garantē, ka tam ir visas Pakalpojuma veikšanai nepieciešamās atļaujas.
Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka tā darbiniekiem ir nepieciešamā
kvalifikācija, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Līgumā noteikto
Pakalpojumu veikšanai.
Izpildītājs apņemas pēc pieprasījuma informēt un sniegt ziņojumus Pasūtītājam par
Pakalpojuma sniegšanas gaitu.
Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viens otru par jebkādām grūtībām Līguma
izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Pakalpojumu sniegšanu un Līguma
izpildi.

5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Izpildītājs garantē, ka Pakalpojumu veiks rūpīgi un profesionāli. Izpildītājs apņemas
novērst jebkuru neatbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
5.2. Par Līguma 1.2. punktā noteiktā termiņa neievērošanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no Līguma summas (bez PVN) par
katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās
Līguma summas (bez PVN). Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no tā saistību
pilnīgas izpildes.
5.3. Par Līguma 3.1. punktā noteiktā termiņa neievērošanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas (bez PVN)
par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
kopējās Līguma summas (bez PVN). Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no tā
saistību pilnīgas izpildes.
5.4. Papildus Līguma 5.2. punktam Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit
procentu) apmērā no Līguma summas (bez PVN), ja:
5.4.1. Līgums tiek lauzts sakarā ar Izpildītāja saistību neizpildi, Pakalpojuma neizpildi
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atbilstošā kvalitātē vai neizpildi pilnā saistību apmērā;
5.4.2. Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no šī Līguma izpildes, neievērojot Līguma
5.7.punktā noteikto kārtību.
5.5. Par Līguma 2.4.punktā noteiktā termiņa neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no Līguma summas (bez PVN) par
katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās
Līguma summas (bez PVN).
5.6. Par Līguma 3.2. punktā noteiktā termiņa neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas (bez PVN)
par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
kopējās Līguma summas (bez PVN).
5.7. Puses ir tiesīgas lauzt šo Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot otru Pusi par to
15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.
6. PAPILDUS NOTEIKUMI
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu
savstarpējo Līguma saistību izpildei.
6.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, pēc prasītāja izvēles tiks izšķirts saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vispārējās jurisdikcijas tiesā.
6.3. Autoruzraudzības līgums ar Izpildītāju tiks noslēgts pēc iepirkuma procedūras
būvuzņēmēja izvēlei veikšanas un būvdarbu līguma noslēgšanas.
6.4. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks ir Nekustamā īpašuma daļas Līguma vadības projekta
vadītāja Žanna Ravdive, tel. 67358172, e–pasts: zanna.ravdive@rct.lv.
6.5. Izpildītāja atbildīgais darbinieks Līguma izpildē ir Māris Sedlenieks, tel.29400263, epasts: sia.campaign@gmail.com.
6.6. Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta:
6.6.1. No PASŪTĪTĀJA puses Apsaimniekošanas nodaļas Nekustamā īpašuma daļas vadītāja
Ingrīda Imaka, tel. 67358175, e-pasts: ingrida.imaka@rct.lv;
6.6.2. No IZPILDĪTĀJA puses ______, tālr. _______, e-pasts: ______ .
6.7. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi, Pusēm rakstiski vienojoties,
pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.8. Līgums sastādīts uz 7 (septiņām) lapām, t.sk., Pielikums Nr.1 "Tehniskā specifikācija" uz
2 (divām) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie
Izpildītāja.
7. PUŠU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS
AS "Rīgas Centrāltirgus"
Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050
Vienotais reģ.Nr.50003249741
Banka: AS "Citadele banka"
Konts: LV62 PARX 0001 1042 1040 5

IZPILDĪTĀJS
SIA "Campaign"
Sakas iela 15 - 2, Rīga, LV-1067
Vienotais reģ. Nr.50003773841
Banka: AS “DnB Banka”
Konts: LV33RIKO0002013264193

__________________/A.Morozovs/

________________________/M.Sedlenieks/

__________________/V.Karnītis/
__________________/K.Zauls/
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