LĪGUMS NR. 07-07/373
PAR JURIDISKO PAKALPOJUMU SNIEGŠANU LIEPĀJAS CIETUMA BŪVNIECĪBAS
PROCESA NODROŠINĀŠANAI
Rīgā

2016. gada 3. novembrī

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs 40003334410,
juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007, tās valdes locekles Santas Sausiņas personā, kura
rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un
zvērinātu advokātu birojs “SORAINEN”, reģistrācijas numurs 90002573483, juridiskā adrese
K. Valdemāra iela 21, Rīga, LV-1010, kuru saskaņā ar 2009. gada 14. decembra partneru (dalībnieku)
lēmumu Nr. 1/2009 pārstāv biroja vadītāja Eva Berlaus (tekstā – IZPILDĪTĀJS), no otras puses,
IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz
iepirkuma “Juridisko pakalpojumu sniegšana Liepājas cietuma būvniecības procesa nodrošināšanai”,
identifikācijas Nr. TNA2016/42 (turpmāk - iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk –
Līgums).
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un apņemas apmaksāt, un IZPILDĪTĀJS apņemas izpildīt un nodrošināt
PASŪTĪTĀJAM juridiskos pakalpojumus Liepājas cietuma būvniecības procesa iepirkumu
nodrošināšanai (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar šo Līgumu un iepirkuma tehnisko
specifikāciju (Līguma pielikums Nr. 1):
1.1.1. būvniecības iepirkuma dokumentu izstrāde atbilstoši Pasūtītāja izvēlētajai iepirkuma
procedūrai – atklāts konkurss un konsultatīvais atbalsts līdz iepirkuma izsludināšanai;
1.1.2. būvuzraudzības iepirkuma dokumentu izstrāde atbilstoši Pasūtītāja izvēlētajai iepirkuma
procedūrai un konsultatīvais atbalsts līdz iepirkuma izsludināšanai;
1.1.3. piedalīšanās konsultanta statusā Līguma 1.1.1 un 1.1.2. punktā minēto iepirkumu
komisiju sēdēs;
1.1.4. PASŪTĪTĀJA tiesību un interešu pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā, valsts un
pašvaldību institūcijās, visās Latvijas Republikas tiesu instancēs, kā arī attiecībās ar
citām Pasūtītāja norādītajām trešajām personām;
1.1.5. konsultāciju sniegšana PASŪTĪTĀJAM un atbilžu sniegšana ieinteresētajām pusēm 1.1.1
un 1.1.2. punktā minēto iepirkumu procedūru norises laikā;
1.1.6. citu juridisko pakalpojumu sniegšana pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kas saistīti ar būvnieka
un/vai būvuzrauga izvēli Liepājas cietuma būvniecības procesa nodrošināšanai.
1.2. Lai kontrolētu līgumsaistību izpildi, PASŪTĪTĀJS pilnvaro pārstāvi – Agri Balodi, tālrunis
67804754, mob. tālrunis 29138828, e-pasts: Agris.Balodis@tna.lv (turpmāk – Pārstāvis), kura
pienākumos ietilpst:
1.2.1.
sekot līgumsaistību izpildei;
1.2.2.
dot norādījumus IZPILDĪTĀJAM saistībā ar līgumsaistību izpildi;
1.2.3.
pārbaudīt Pakalpojuma kvalitāti;
1.2.4.
parakstīt Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktus.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa atbilstoši IZPILDĪTĀJA iesniegtajam finanšu piedāvājuma sastāv no divām
daļām:
2.1.1.
no fiksētās daļas 11 360,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit euro un 00
centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par Līguma 1.1.1. un
1.1.2. punktos minētajiem Pakalpojumiem līdz iepirkumu dokumentācijas
apstiprināšanai;
2.1.2.
no mainīgās daļas – par Līguma 1.1.3. līdz 1.1.6. punktos minēto Pakalpojumu
veikšanai iztērētā laika apmaksas pēc stundu likmes 160,00 EUR (viens simts sešdesmit
euro un 00 centi) apmērā bez PVN.
2.2. Papildus Līguma summai PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM PVN normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un apmērā.
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2.3. Kopējā summa Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt 40 000,00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro un 00
centi) bez PVN.

2.4. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM tikai par faktiski veikto Pakalpojumu.
2.5. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJA izstādītos rēķinus 10 (desmit) dienu laikā pēc
Pakalpojumu pieņemšanas - nodošanas aktu abpusējas parakstīšanas un atbilstoša IZPILDĪTĀJA
rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītajā bankas kontā. Ja
PASŪTĪTĀJS 20 (divdesmit) dienu laikā no Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akta
saņemšanas nav to parakstījis un nav arī izvirzījis pamatotus iebildumus par sniegtajiem
Pakalpojumiem, Pakalpojumi uzskatāmi par pieņemtiem.
2.6. IZPILDĪTĀJS, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju ar Līguma numuru.
3.
IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1. IZPILDĪTAJAM ir tiesības:
3.1.1.
saņemt samaksu par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā, apmērā un termiņā;
3.1.2. gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS kavē Līguma 2.5. punktā noteikto norēķinu termiņu, pieprasīt
līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no paredzētās Līguma summas;
3.2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākumi:
3.2.1. veikt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, kārtību un Līgumā noteiktajā
termiņā;
3.2.2. pēc Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas pabeigšanas ar Pakalpojuma pieņemšanas nodošanas aktu nodot PASŪTĪTĀJAM Pakalpojumu;
3.2.3. nesniegt komentārus par Līgumu trešajām personām, neizpaust Pakalpojuma saturu un
Pakalpojuma izpildes laikā iegūto informāciju, tādu kā, bet ne tikai - datus, piekļuves
paroles PASŪTĪTĀJA un tā abonētajām datu bāzēm un finanšu rādītājus trešajām
personām, kā arī neizmantot to paša IZPILDĪTĀJA vajadzībām kā Pakalpojuma laikā, tā
pēc Pakalpojuma nodošanas, kā arī gadījumā, ja Līgums tiek lauzts vai izbeigts pirms
Pakalpojuma pabeigšanas. Šis nosacījums neattiecas uz informācijas sniegšanu
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;
3.2.4. veikt Pakalpojuma laika uzskaiti par Līguma 1.1.3. līdz 1.1.7. punktos norādīto darbu
izpildi;
3.2.5. ja Pakalpojumi ietver autora darba vai cita intelektuālā īpašuma objekta radīšanu, kopā ar
izpildīto darbu IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM ekskluzīvas radītā intelektuālā
īpašuma objekta lietošanas mantiskās tiesības, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem un
tajos noteiktā apjoma ietvaros PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs saņemt, tai skaitā tiesības darbu
publiskot, publicēt, tulkot, pārveidot visu vai tā daļu u.tml. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs ar
šo objektu turpmāk rīkoties bez PASŪTĪTĀJA iepriekšēja rakstiska saskaņojuma.
4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības:
4.1.1.
pārbaudīt Pakalpojuma izpildes atbilstību Līguma prasībām;
4.1.2.
pieņemt Pakalpojumu vai pakalpojuma daļas ar pieņemšanas - nodošanas aktu;
4.1.3. vienpusēji lauzt Līgumu, ja tiek konstatēts, ka Pakalpojums ir izpildīts neatbilstoši
Līgumā noteiktajām prasībām;
4.1.4. gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS kavē Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu,
samazināt Līgumā paredzēto samaksu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no
līguma summas par katru nokavēto dienu.
4.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums:
4.2.1. samaksāt IZPILDĪTĀJAM par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā, apmērā un
termiņā;
4.2.2. sniegt IZPILDĪTĀJAM Pakalpojuma izpildei nepieciešamos norādījumus un pilnīgu
informāciju. IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par neizpildītu, kā arī termiņā izpildītu vai
nekvalitatīvi izpildītu darbu, ja PASŪTĪTĀJS nav iesniedzis pilnīgu informāciju vai ar
savu darbību vai bezdarbību radījis šķēršļus IZPILDĪTĀJAM izpildīt tā saistības;
4.2.3. nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar tehnisko informāciju un sniegt tehniskas dabas konsultācijas
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saistībā ar būvniecības iepirkuma procesu, tai skaitā par tehniskā projekta dokumentāciju
un tās novērtējumu.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.

5.8.
5.9.

5. CITI NOTEIKUMI
Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm, un ir spēkā 6 (sešus) mēnešus
no Līguma spēkā stāšanās vai līdz tiek iztērēta Līguma 2.3. punktā noteiktā kopējā Līguma
summa atkarībā no tā, kurš no minētajiem nosacījumiem iestājas pirmais.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc
Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk nekā četrus mēnešus, jebkura Puse var vienpusēji
lauzt Līgumu par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei.
Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu
interpretācijai.
Ja Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kā rezultātā kāds
Līguma noteikums vai punkts zaudē spēku vai tā spēkā esamība un piemērošana izrādās strīdīga,
Puses to nomaina ar spēkā esošu un neapstrīdamu noteikumu atbilstoši Līguma saturam un
Līguma noslēgšanas mērķim. Lai spēku zaudējušu un strīdīgu noteikumu vai punktu aizstātu ar
spēkā esošu un neapstrīdamu noteikumu vai punktu, Puses noslēdz papildu rakstisku vienošanos.
Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tiek noformēti rakstiski un ir abu Pušu parakstīti. Šādi
Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Puses apliecina, ka viņām ir saprotams šī Līguma saturs un nozīme, viņi atzīst Līgumu par pareizu
un abpusēji izdevīgu. Līgumā lietotajiem jēdzieniem un formulējumiem piekrīt un apliecina, ka
Līgums sagatavots pareizi, atbilstoši pušu iesniegtajiem dokumentiem un sniegtajai informācijai,
kuru Puses uzskata par pietiekamu un vispusīgi izklāstītu šajā Līgumā, ko apstiprina, parakstot
katru Līguma eksemplāru.
Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, katrs uz 6 (sešām) lapām, pa vienam
katrai no Pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
Līgumam pievienoti šādi pielikumi:
5.9.1. pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lp.;
5.9.2. pielikums Nr. 2 –finanšu piedāvājums uz 1(vienas) lp.
6.
Izpildītājs:
ZAB “SORAINEN”
Reģ. Nr. 90002573483
K. Valdemāra iela 21, Rīga, LV-1010
Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV53HABA0551020796445
Tālrunis 67365000; fakss 67365001
E-pasts: latvia@sorainen.com

PUŠU REKVIZĪTI
Pasūtītājs:
VAS „Tiesu namu aģentūra”
Reģ. Nr. 40003334410
Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007
Banka: AS „SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV64UNLA0002021469371

________________/E. Berlaus/

___________________/S. Sausiņa/

2016. gada ____. ___________

2016. gada 3. novembrī
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