LĪGUMS Nr. 5-39.1/147

„Vecpiebalgas vidusskolas internāta vienkāršotā renovācija”
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai" 4.kārtas ietvaros
2014.gada 24.aprīlī ________________

Vecpiebalga

Vecpiebalgas novada pašvaldība, juridiskā adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas
pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Vecpiebalgas novada Domes priekšsēdētājas Ellas
Frīdvaldes – Andersones personā, kura rīkojas pamatojoties uz nolikumu, turpmāk - Pasūtītājs, no
vienas puses, un
Pilnsabiedrība “VJM”, juridiskā adrese Mārupes iela 4 tās valdes locekļa Pētera Gravas personā,
kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk - Būvuzņēmējs, no otras puses,
abi turpmāk kopā vai individuāli - Puses, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem,
pamatojoties uz iepirkuma procedūras „Vecpiebalgas vidusskolas internāta vienkāršotā renovācija”,
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšanai" 4.kārtas ietvaros, Identifikācijas Nr. VNP 2014/9 KPFI iesniegto
Būvuzņēmēja piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums), noslēdz šādu Līgumu (turpmāk Līgums):
1.

Līguma priekšmets

1.1. Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt vienkāršotās renovācijas

1.2.

darbus ēkai pēc adreses Gaismas iela 6, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas
novads, (turpmāk– Darbi) atbilstoši Piedāvājuma Tehniskajam piedāvājumam, Būvuzņēmēja
piedāvājumam, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un
Līguma noteikumiem.
Izpildāmo Darbu apjoms un Darbu izmaksas uzrādītas Tāmē Nr. 1, (1.pielikums).
2.

Līguma izpildes kārtība

2.1. Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi.
2.2. Būvuzņēmējs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu sniegšanu saskaņā ar Līgumā
norādītajiem termiņiem līdz 2014.agada 29.decembrim.

2.3. Darbu sniegšanas vieta ir Gaismas iela 6, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas
novads.

2.4. Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejamā informācija vai citāda veida dati, tai

skaitā Būvuzņēmēja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums.
2.5. Būvuzņēmējs Darbu sniegšanai apņemas nodrošināt profesionālo personālu, kas norādīts
Pretendenta piedāvājumā. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus attiecīgas Būvuzņēmēja
ietekmes (darbinieka slimība un tml. gadījumi), rodas nepieciešamība atsaukt vai aizstāt
Līgumā norādīto personālu, Būvuzņēmējs nekavējoties nodrošina citu personu ar pielīdzināmu
vai augstāku kvalifikāciju.
2.6. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Būvuzņēmēja personāla darbība un pakalpojumu kvalitāte neatbilst
Līguma nosacījumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, jebkurā Līguma izpildes laikā
iesniegt Būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu konkrētās personas atsaukšanai vai aizstāšanai
ar citu, kurai ir Pasūtītājam pieņemama kvalifikācija un pieredze (pielīdzināma vai augstāka),
savukārt Būvuzņēmējam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu
laikā, šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Būvuzņēmējam nav tiesību pieprasīt papildu
izmaksu segšanu, kas saistīta ar Būvuzņēmēja personāla pamatotu atsaukšanu vai aizstāšanu.
2.7. Būvuzņēmējs līdz katra nākamā mēneša 5 (piektajam) datumam iesniedz Pasūtītājam aktu
(divos eksemplāros) par iepriekšējā kalendārajā mēnesī paveiktajiem Darbiem.
2.8. Pasūtītājs pieņem Darbus, kas sniegti atbilstoši Līguma prasībām, parakstot pieņemšanas –
nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja pasūtītājs uzskata, ka

Darbi nav sniegti atbilstoši Līguma nosacījumiem, tas ne vēlāk kā šajā punktā norādītajā
termiņā iesniedz Būvuzņēmējam rakstisku pretenziju. Šādā gadījumā Puses vienojas par
termiņiem un pasākumiem, kas veicami, lai novērstu norādītos trūkumus un neatbilstības
Līguma prasībām.
3. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

Līguma summa ir EUR 148 096,76 (Viens simts četrdesmit astoņi tūkstoši deviņdesmit
seši euro, 76 centi).
Līguma kopējā summā ietilpst visas ar Tehniskajā piedāvājumā noteikto prasību izpildi
saistītās izmaksas, tajā skaitā visas personāla izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar Tehniskajā
piedāvājumā noteikto prasību izpildi netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas,
transporta pakalpojumi u.c.).
Pasūtītājs apmaksā šā līguma 3.1.punktā norādīto Līgumcenas summu 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc pagaidu energosertifikāta iesniegšanas Pasūtītājam, objekta nodošanas
ekspluatācijā un rēķina saņemšanas.
Būvuzņēmējam 5 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža jāiesniedz Pasūtītājam
Būvuzņēmēja Civiltiesiska apdrošināšanas polise 10% apmērā no līguma summas.
Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža, bet ne vēlāk kā
pirms darbu uzsākšanas, iesniedz pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājums 10% (desmit
procentu) apmērā no līgumcenas sekojošā formā pēc Būvuzņēmēja izvēles:bankas, kas ir
tiesīgas veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, apdrošināšanas sabiedrības, kas ir
tiesīgas veikt apdrošināšanas darbību Latvijas Republikā vai naudas summas iemaksa
Pasūtītāja norādītajā bankas kontā.Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visu līguma
termiņu.
Līguma izpildes nodrošinājums tiek atgriezts Būvuzņēmējam 5 darba dienu laikā pēc punktā
7.4. minētā garantijas termiņa nodrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājam.
Pievienotās vērtības nodoklis par paveiktajiem Darbiem tiek ieskaitīts valsts budžetā saskaņā
ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.panta noteikumiem.
4. Pušu saistības, tiesības un atbildība

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

Pasūtītājs apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Būvuzņēmējs, netraucēti
varētu izpildīt līguma priekšmetā atrunātos darbus.
Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam objektu pilnā apjomā un atbildībā uz visu līgumā paredzēto
būvniecības laiku.
Veicot šajā līgumā noteiktos darbus, Būvuzņēmējs apņemas ievērot abpusēji saskaņoto
piedāvājumu, Būvniecības likumu, būvniecības normas un noteikumus, citus normatīvos
aktus, spēkā esošus sanitārās, ugunsdrošības un tehniskās drošības noteikumus, ar
Pasūtītāju papildus saskaņotās vienošanās un Būvuzņēmēja pilnvaroto pārstāvju norādījumus
saistībā ar drošības noteikumiem, nodrošinot veikto darbu kvalitāti atbilstoši Būvniecības
normu un noteikumu prasībām. Būvuzņēmējs atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu
Darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējs ir iepazinies ar visiem veicamajiem darbiem, un apzinās to
izmaksas, nepieciešamā darbaspēka daudzumu un kvalifikāciju, kā arī nepieciešamo tehnisko
nodrošinājumu un apņēmās saviem spēkiem kvalitatīvi veikt Izmaksu tāmē atrunātos darbus.
Pasūtītājs apņemas Būvuzņēmēja veikto darbu pārbaudi un Darbu pieņemšanas-nodošanas
akta parakstīšanu veikt ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no darbu pabeigšanas
dienas. Ja darbs nevar tikt pieņemts trūkumu dēļ, Būvuzņēmējam tie ir jānovērš 5 (piecu)
darba dienu laikā, un Pasūtītājs veic atkārtotu Būvuzņēmēja paveikto darbu pārbaudi.
Gadījumā, ja Būvuzņēmējs Pasūtītāja sastādītajā aktā norādītajos termiņos neveic darbus, lai
novērstu atklātos trūkumus, Pasūtītājam ir tiesības, iepriekš par to brīdinot Būvuzņēmēju,
novērst tos patstāvīgi vai pieaicinot citus speciālistus. Visus Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti
ar minēto trūkumu novēršanu, jāatlīdzina pilnā apmērā Būvuzņēmējam, saskaņā ar Pasūtītāja
iesniegtiem maksājuma dokumentiem 10 (desmit) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītāja zaudējumus, ja defekti netiek novērsti noteiktajā termiņā.
Ja tiek konstatēti defekti, tad Būvuzņēmēja pienākums ir novērst visus pārbaudes aktā
minētos defektus pie kuriem vainojams Būvuzņēmējs, un tas nedod tiesības uz Līgumā
paredzētā termiņa pagarinājumu. Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu
defektu, viņam par to rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Ja Būvuzņēmējs atsakās novērst

4.8.

4.9.

defektus, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu Būvuzņēmēju defektu novēršanai. Defektu
novēršanas darbu izmaksas tiek segtas uz Būvuzņēmēja rēķina.
Būvuzņēmēja pienākums ir garantijas laikā novērst jebkuru būvniecības defektu bez maksas,
ja prasība par tā novēršanu ir iesniegta saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. Būvuzņēmējs
sedz arī visus izdevumus un izmaksas, kas ir nepieciešamas defekta novēršanai.
Ja garantijas termiņā Darbam vai kādai tā daļai tiek atklāti kādi defekti, kas radušies
Būvuzņēmējam Darba izpildes rezultātā, Būvuzņēmējam, saņemot rakstisku Būvuzņēmēja
paziņojumu ir pienākums ierasties Objektā, lai veiktu defektu apsekošanu. Defekti vai trūkumi
tiek konstatēti Pusēm šajā punktā norādītajā kārtībā parakstot Defektu aktu. Būvuzņēmējs
apņemas ierasties objektā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma tā norādītajā laika periodā, lai
piedalītos Defektu akta sastādīšanā. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz Defekta akta sastādīšanu,
tad tiek uzskatīts, ka Būvuzņēmējs atzīst Pasūtītāja konstatētos defektus vai trūkumus. Šādā
gadījumā Pasūtītājs nosūta Būvuzņēmējs vienpusēji sastādītu Defekta aktu un norāda
termiņu, kurā defekti ir jānovērš un jāuzsāk to novēršana. Ja Būvuzņēmējs tos nenovērš, tie
tiek novērsti ar Pasūtītāja spēkiem vai pieaicinot citus uzņēmējus, uz Būvuzņēmēja rēķina.
5. Līgumsods

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Pasūtītājam par katru šī līguma 2.2.apakšpunktā noteiktā termiņa nokavēto dienu ir tiesības
samazināt Būvuzņēmēja līguma 3.1.apakšpunktā paredzēto samaksu, ieturot soda naudu
0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā par katru termiņa nokavēto dienu, bet ne
vairāk 5% (pieci procenti) no kopējās līguma summas.
Pasūtītājam par katru šī līguma 2.2.apakšpunktā noteiktā termiņa nokavēto dienu ir
pienākums Būvuzņēmējam maksāt soda naudu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti)
apmērā no savlaicīgi nepārskaitītās summas, bet ne vairāk kā 5% (pieci procenti) no kopējās
līguma summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo līdzējus no saistību izpildes. Neatkarīgi no līgumsoda
samaksas līdzējs, kurš ir pārkāpis šī līguma noteikumus, atlīdzina otram līdzējam šī līguma
noteikumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarītos zaudējumus.
Visi paziņojumi, uzaicinājumi un pavēstes, kas nosūtīti līdzējiem uz šajā līgumā norādītajām
adresēm ierakstītās vēstulēs, uzskatāmi par šī līguma sastāvdaļām. Mainot savu nosaukumu,
adresi, bankas norēķinu kontu vai paraksta tiesības, līdzēji apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā
paziņot viens otram par notikušajām izmaiņām. Pretējā gadījumā vainīgais līdzējs pilnībā
atlīdzina otram līdzējam nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.
Ja Būvuzņēmējs atkāpjas no darba izpildes grafika vairāk par 5 (piecām) darba dienām,
Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līguma izpildes nodrošinājumu un vienpusēji atkāpties no līguma
izpildes.
6. Konfidencialitāte

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Visa un jebkāda informācija, ko Pasūtītājs sniedz Būvuzņēmējam Līguma izpildes laikā vai arī
tā atklājas, pildot darba pienākumus, un Līguma izpildes rezultāti, kā arī jebkura šīs
informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija par Pasūtītāja darbību, finanšu stāvokli,
tehnoloģijām, tai skaitā rakstiska, mutiska, datu formā uzglabāta, audio – vizuāla un jebkurā
citā veidā uzglabāta informācija, kā arī informācija par šā Līguma izpildi tiek atzīta un uzskatīta
par konfidenciālu.
Būvuzņēmējam nav tiesību izpaust informāciju, kas šā darba izpildes laikā gūta no Pasūtītāja,
trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas. Būvuzņēmējam ar
vislielāko rūpību un uzmanību ir jārūpējas par informācijas drošību un aizsardzību.
Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka tā amatpersonas, darbinieki, konsultanti un citas
atbilstošas personas, kuras izmantos Pasūtītāja konfidenciālo informāciju, saņems un
izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā apjomā, kā arī
uzņemsies un ievēros vismaz tādas pašas konfidencialitātes saistības, kādas ir noteiktas
Būvuzņēmējam Līgumā.
Pasūtītāja informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu tikai un
vienīgi šādos gadījumos:
6.4.1. informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama
neatkarīgi no Pusēm;
6.4.2. informācija tiek izpausta tiesību aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā.
Līguma 6. sadaļas noteikumi ir spēkā arī Līgumam zaudējot spēku, bez termiņa

6.6.

ierobežojumiem.
Līguma 6. sadaļas noteikumi nekādā gadījumā nav attiecināmi uz Pasūtītāja tiesībām brīvi
rīkoties ar jebkuriem un jebkādas formas materiāliem un citiem darbu rezultātiem, kurus
Līguma izpildes gaitā Būvuzņēmējs ir sagatavojis un nodevis Pasūtītājam. Materiālu un citu
darbu rezultātu izmantošanai pēc Pasūtītāja ieskatiem nav nepieciešama rakstiska
Būvuzņēmēja piekrišanas saņemšana. Šādi materiāli ir izmantojami tikai ar norādi, kas ir šā
materiāla autors.
7. Garantijas

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Veiktajiem darbiem un materiāliem garantija ir 24 (divdesmit četri) mēneši.
Būvuzņēmējs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un atļaujas, kā arī attiecīgi
kvalificēti darbinieki, lai pilnvērtīgi varētu veikt šī līguma izpildi.
Būvuzņēmējs garantē, ka savas darbības vai bezdarbības rezultātā tas nenodarīs nekādus
kaitējumus Objekta pārējam stāvoklim un apkārtējai teritorijai.
Garantijas termiņa nodrošinājums ir 5% (pieci procenti) apmērā no līguma cenas uz visu
garantijas periodu. Garantijas termiņa nodrošinājumu izsniedz: bankas, kas ir tiesīgas veikt
kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, apdrošināšanas sabiedrības, kas ir tiesīgas veikt
apdrošināšanas darbību Latvijas Republikā vai naudas summas iemaksa Pasūtītāja norādītajā
bankas kontā.
8. Nepārvarama vara

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas kontroles
(tādi kā dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas stāvoklis un citi) un kas
padara Pusei savu no Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.
Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par
atkāpšanos no Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja izriet no nepārvaramas
varas notikuma, ja Puse, kuru ietekmējis šāds notikums ir veikusi visus pamatotos
piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos
soļus, lai izpildītu Līguma noteikumus, un ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda
notikuma iestāšanos, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur
minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir
pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību
nepārvaramas varas ietekmē.
Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm jāvienojas par
saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru.
9. Līguma darbības termiņš

9.1.

Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas, un darbojas līdz Līgumā noteikto
saistību pilnīgai izpildei.
10. Līguma grozīšana un pārtraukšana

10.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma nosacījumus atbilstoši Latvijas Republikā
spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām normām, lai tā izpilde būtu Pusēm izdevīga,
noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu. Līguma noteikumu izmaiņas vai grozījumi maina vai kā citādi groza
Līguma saturu tikai un vienīgi tiktāl, cik par to tieši abas Puses vienojušās, izdarot attiecīgos
grozījumus.
10.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja viņš konstatē, ka Būvuzņēmējs veic
Darbus neatbilstoši Līguma nosacījumiem. Pasūtītājs neatlīdzina izpildītājam tādējādi radušos
zaudējumus.
10.3. Līgums ir noslēgts ar atceļošu nosacījumu – ja Pasūtītājs nesaņem Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta (KPFI) akcetu projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Vecpiebalgas vidusskolas internāta ēkā” līdz 2014.gada 30.jūnijam, šis Līgums
zaudē spēku.

11. Strīdu izskatīšanas kārtība
11.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līgumu vai tā interpretāciju, Puses apņemas
risināt pārrunu ceļā.
11.2. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks
attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 20 (divdesmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds
risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību
normu noteiktajā kārtībā tiesā.
12. Citi noteikumi
12.1. Parakstot Līgumu, Puses vienojas, ka Līgumā noteiktās tiesības un pienākumi ir personiski un
cieši saistīti ar Pusēm, un to cesija vai cita nodošana vai subordinēšana nav pieļaujama bez
otras Puses rakstiskas piekrišanas.
12.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem var izrādīties nelikumīgs vai nesaistošs, tas neietekmēs ar
Līgumu noteiktās Pušu saistības un tiesības kopumā.
12.3. Pusēm ir jāinformē vienai otra 5 (pieci) dienu laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses,
norēķinu rekvizītu un tml.) un Pušu kontaktpersonu maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu.
Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti.
12.4. Līgums ir sastādīts, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī Pušu savstarpējās attiecības tiek
regulētas un skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12.5. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās
aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās
aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.
12.6. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē Māris Klints, tālrunis
29565519.
12.7. Būvuzņēmējs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē Lelde Burdaja, tālrunis
25618443.
12.8. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līgumā izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Darba
pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā
līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu
apmaksai, neatbilstību akta parakstīšanu.
12.9. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu
juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie
Būvuzņēmēja.
12.10. Līguma pielikumi:
12.10.1. Darbu apjomi un Darbu izmaksas, 1.pielikums
13. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs
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Konta Nr. LV35RIKO0002013310814
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