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LĪGUMS Nr.  

1 / OSI 2015/48 MI 
 

Rīgā 2016. gada 26. janvārī 
 

  
Latvijas Organiskās sintēzes institūts, reģ. Nr. 90002111653 tā direktora Osvalda 
Pugoviča personā, kas rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk šā līguma tekstā saukts 
Pasūtītājs, no vienas puses, un 
 
Pilnsabiedrība “Fima Group”, reģ. Nr. 40103248859, kuru pārstāv tās biedrs SIA “Fima”, 
reģ. Nr. 40003880486, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Vilmaņa personā, kas rīkojas uz 
Statūtu pamata, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, 
 

abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem vai Pusēm, pamatojoties uz Latvijas 
Organiskās sintēzes institūta rīkotā atklātā konkursa „Ugunsdzēsības automātisko sistēmu 
izbūve Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratoriju korpusa ēkā, Aizkraukles ielā 
21, Rīgā”, ID Nr. OSI 2015/48 MI, turpmāk tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un 
Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs ar saviem rīkiem, iekārtām un darbaspēku veic 
Ugunsdzēsības automātisko sistēmu izbūvi Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
(vecajā) laboratoriju korpusa ēkā, (turpmāk šā līguma tekstā – Darbus), saskaņā ar šo 
Līgumu, Darba uzdevumu, Tehnisko projektu, un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, 
turpmāk šā līguma tekstā - Piedāvājumu. 
 

1.2. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar darbu apjomu, tehnisko projektu, 
pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būves vietu, un atsakās saistībā ar to 
izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Izpildītājs apliecina, ka Darbi ir 
realizējami, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši 
līguma noteikumiem un netraucējot Pasūtītāja ikdienas darbību. Tāpat Izpildītājs 
apliecina, ka līguma cenā iekļauti visi Izpildītāja ar Darba veikšanu atbilstoši Darba 
uzdevumam un Līgumam saistītie izdevumi. 

 

2. LĪGUMA DOKUMENTI 

2.1. Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kuri ir uzskatāmi par tā neatņemamu 
sastāvdaļu: 

1) Līguma noteikumi; 
2) Tehniskās specifikācijas (Tehniskais projekts) (Līguma Pielikums Nr.1); 
3) Darbu apjomu saraksts (Līguma Pielikums Nr. 2) 
4) Tehniskais piedāvājums (Līguma Pielikums Nr.3); 
5) Finanšu piedāvājums (Tāmes) (Līguma Pielikums Nr. 4); 
6) Darbu veikšanas grafiks (Līguma Pielikums Nr.5); 
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7) Galvenā personāla saraksts (Līguma Pielikums Nr.6); 
8) Pieņemšanas-nodošanas akta forma (Līguma Pielikums Nr.7); 
9) Būvniecības ikmēneša izpildes akta par padarītiem darbiem (Forma Nr. 2) forma 

(Līguma Pielikums Nr.8); 
10) Būvniecības ikmēneša izpildes akta kopsavilkuma (Forma Nr. 3) forma (Līguma 

Pielikums Nr.9). 
 

2.2. Visas 2.1. punktā minētās daļas kopumā veido Līgumu. Interpretējot Līgumu vai kādu tā 
daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. 
 

2.3.  Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas 
prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 2.1. punktā. 
 

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Maksa par līgumā paredzēto Darbu izpildi, ieskaitot nodokļus, nodevas, Pasūtītāja 
neparedzētos izdevumus un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus izņemot 
PVN, ir EUR 39 981,95 (trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens eiro 95 
centi) (Būvniecības pakalpojumiem piemērojams īpašs PVN režīms  saskaņā ar Pievienotās vērtības 

nodokļa likuma 142. pantu) turpmāk šā līguma tekstā saukta Līgumcena. 
 

3.2. Līgumcenas samaksu Izpildītājam Pasūtītājs veic šādā kārtībā: 
 

3.2.1. Starpmaksājumus par faktiski izpildītajiem un Būvuzrauga vai Pasūtītāja pārstāvja 
pārbaudītiem Darbiem, saskaņā ar Izpildītāja, ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša 7. darba 
dienai, iesniegtiem un Pasūtītāja apstiprinātiem ikmēneša Aktiem (Līguma pielikums 
Nr. 9 un 10) Pasūtītājs veic vienu reizi mēnesī, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad 
Izpildītājs iesniedzis un Pasūtītājs saņēmis rēķinu. 
 

3.2.2. Pasūtītāja veikto starpmaksājumu summa nepārsniedz 90% no kopējās 
Līgumcenas.  
 

3.3. Pēc darbu gala pieņemšanas – nodošanas akta (Līguma pielikums Nr. 7) parakstīšanas 
Izpildītājs izraksta Pasūtītājam rēķinu par atlikušajiem 10% no Līguma kopsummas, kuru 
Pasūtītājs apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā. 
 

3.4. Pieņemšanas – nodošanas aktus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji, un tie kļūst par šā 
līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 

3.5. Parakstot šo līgumu, Izpildītājs apliecina, ka izmaksās ir iekļauti visi darbi un materiāli 
(tai skaitā darbu apjomos neiekļautie), lai nodrošinātu Tehniskajā projektā uzskaitīto 
darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai, normatīvajiem 
aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām, kā arī palīgmateriālu, 
transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvorganizācijas 
virsizdevumi, peļņa un nodokļi. 

 

3.6. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no 
Izpildītājam, saskaņā ar izrakstīto rēķinu, paredzētā maksājuma. 
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3.7. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par faktiski izpildīto un saskaņā ar Līguma noteikumiem 
pieņemto Darbu apjomu. 
 

4. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. Darbu organizāciju būvobjektā nodrošina Izpildītājs. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu 
laikā no Līguma noslēgšanas izstrādā un saskaņo ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu, 
tai skaitā detalizētu Darbu veikšanas laika grafiku, ņemot vērā Pasūtītāja norādījumus par 
Darbu veikšanas ierobežojumiem, lai netraucētu Pasūtītāja darbību. 
 

4.2. Līgumā noteikto darbu izpilde tiek plānota tā, lai netraucētu Pasūtītāja ikdienas darbību. 
 

4.3. Izpildītājam ir pienākums Darbus sākt ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma 
parakstīšanas dienas. 
 

4.4. Izpildītājam, saskaņā ar Izpildītāja tehnisko piedāvājumu (pielikums „Laika grafiks”) 
iepirkumā Nr. OSI 2015/48 MI, jāpabeidz Darbi 8 (astoņu) nedēļu laikā no līguma 
noslēgšanas datuma. 
 

4.5. Sākot no līguma parakstīšanas datuma Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt 
būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot 
Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu. 
 

4.6. Izpildītāja izpildīto Darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar Darbu pieņemšanas-
nodošanas aktu. 
 

4.7. Pasūtītāja ikmēneša izpildīto darbu pieņemšana ir pamats tikai izpildītā darba apjoma 
apmaksas veikšanai, bet nenozīmē šo darbu gala pieņemšanu no Pasūtītāja puses. 
 

4.8. Izpildītājam Darbi ir jāveic saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī Pasūtītāja 
norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līgumu, Līgumcenu, Darbu apjomus vai 
Darbu izpildes termiņus un nepārkāpj esošos normatīvos aktus. 
 

4.9. Izpildītājs, izpildot Darbus, veic visas darbības, kādas Vispārīgie būvnoteikumi un citi 
normatīvie akti uzliek par pienākumu veikt Izpildītājam. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Darbu 
izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošos likumi, normatīvie akti un 
standarti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības 
tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides 
aizsardzības noteikumi. 
 

4.10. Visiem Izpildītāja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes 
laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams būvuzrauga vai Pasūtītāja 
pārstāvja apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Izpildītāja atbildību 
par Būvdarbiem. 
 

4.11. Izpildītājs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. 
Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama 
tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem. 
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4.12. Izpildītājam ir jāuzrāda Pasūtītājam būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu 
sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti, kā arī Pasūtītājam jāiesniedz 
galveno būvizstrādājumu atbilstības sertifikāti. 
 

4.13. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu 
izmantošanu Būvdarbu procesā. 
 

4.14. Pušu pārstāvji Darbu izpildes gaitā vienu reizi divās nedēļās rīko darba sanāksmes. 
Projekta sanāksmju biežums var tikt grozīts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas 
Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Darbu vadītājs, Būvuzraugs (ja tāds 
nozīmēts darbu uzraudzībai), Autoruzraugs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un 
Izpildītāja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolēšanu 
nodrošina Pasūtītājs. Protokolu paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji. 
 

4.15. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ierāda izpildītājam vietu dzīvojamo vagoniņu novietošanai 
savā teritorijā. 
 

4.16. Izpildītāja autotransportam atļauts iebraukt Pasūtītāja teritorijā tikai materiālu 
pievešanai un būvgružu aizvešanai. Izpildītāja un tā darbinieku autotransports nedrīkst 
atrasties Pasūtītāja teritorijā, atskaitot Izpildītājam ierādīto teritoriju materiālu un 
vagoniņu novietošanai. 
 

4.17. Izpildītājs dzīvojamo vagoniņu pieslēgšanu inženierkomunikācijām (elektroenerģija, 
ūdens, kanalizācija) nodrošina par saviem līdzekļiem, uzstādot ūdens un elektrības 
skaitītājus. 
 

5. SADARBĪBA 

5.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāju. 
 

5.2. Šajā līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, 
saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski. 
 

5.3. Pasūtītāja veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no 
atbildības par šā līguma izpildi. 
 

5.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darbu kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam, 
cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad tas 
uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Pasūtītājs, jāiesniedz ietekmes novērtējums 
un jāveic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. 
 

5.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darbu termiņa vai līgumcenas grozījumiem, ja 
Izpildītājs nav laikus paziņojis Izpildītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darbu 
kvalitāti, termiņus vai līgumcenu un veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu 
zaudējumus vai izvairītos no tiem. 
 

5.6. Darbu termiņu vai līgumcenas grozījumi šī līguma ietvaros ir iespējami ievērojot PIL 67.1 
pantā paredzēto kārtību. 
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5.7. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to 
ar kādu no šādiem iemesliem: 

5.7.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana; 
5.7.2. nekompetence vai nolaidība; 
5.7.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana; 
5.7.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai. 

5.8. Pasūtītājs ir tiesīgs tiesību aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt 
Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas 
kompensācija. 
 

5.9. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet 
ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas. 
 

6. PUBLICITĀTES PASĀKUMI  

6.1. Izpildītājam nav atļauts izmantot Būvobjektu / jebkuru atsevišķu darbu veikšanas 
teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. 
 

7. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

7.1. Izpildītāja pienākumi: 
7.1.1. Pieņemt no Pasūtītāja būvdarbu zonu pēc faktiskā esošā stāvokļa 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Pusēm sastādot par to aktu. 
7.1.2. Veikt Darbu izpildi līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē. 
7.1.3. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas 

normatīvo aktu noteikumu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām. 
7.1.4. Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes 

drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt 
apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī 
uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to 
izraisītām sekām. 

7.1.5. Visus darbus ne vēlāk kā 3 dienas pirms to uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 
norādīto pārstāvi – galveno inženieri Modri Banku, tālrunis 67014804, e-pasts 
modrisb@osi.lv. 

7.1.6. Plānot Līgumā noteikto darbu izpildi tā, lai netraucētu Pasūtītāja ikdienas darbību. 
7.1.7. Nodrošināt publicitātes pasākumus  Būvlaukumā – izkārtnes un informatīvos 

stendus atbilstoši Pasūtītāja prasībām un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
7.1.8. Pildīt visus citus no šā Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Izpildītāja 

pienākumus. 
7.1.9. Tiesību  aktos  noteiktajā  kārtībā  izstrādāt  un  kārtot Būvdarbu veikšanas 

dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā (Būvdarbu žurnāls, utt.). 
7.1.10. Nodrošināt, lai tiktu sagatavota un iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija 

Darbu nodošanai; 
7.1.11. Nodrošināt, lai Būvdarbus vadītu konkursa piedāvājumā norādītais Būvdarbu 

vadītājs (izņemot 7.2.2. punktā minētajā gadījumā). 
7.1.12. Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visām neprecizitātēm un kļūdām 

Darba uzdevumā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes 
pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt būvdarbu izpildi. 
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7.1.13. Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos 
nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās. 

7.1.14. Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju visi būvdarbos izmantojamie materiāli un it 
īpaši apdares materiāli, lai tie atbilstu Darba uzdevuma, projekta un tāmes 
dokumentiem, Pasūtītāja telpu interjera un krāsu risinājumam, kā arī Latvijas 
Republikā spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām. 

7.1.15. Uzņemties pilnu atbildību par piegādāto materiālu kvalitāti. Visiem materiāliem 
jābūt sertificētiem atbilstoši LBN prasībām. 

7.1.16. Uzņemties pilnu materiālo atbildību par Būvobjektā esošajām materiālajām 
vērtībām visā Līguma darbības laikā. 

7.1.17. Uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana 
Pasūtītājam vai trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz gala pieņemšanas – 
nodošanas akta parakstīšanai. 

7.1.18. Izpildītājam ir pienākums pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam 24 (divdesmit četru) 
mēnešu laikā par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos 
trūkumus, kuri netika atklāti, nododot objektu ekspluatācijā. 

 
7.2. Izpildītāja tiesības 

7.2.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt objektā papildus 
darbus, kas nav paredzēti šajā Līgumā. Ja Izpildītājs veic citus papildus darbus, tad 
Pasūtītājam nav pienākums veikt apmaksu par šiem darbiem. 

7.2.2. Darbu vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju 
rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un 
kvalifikāciju. 
 

8. PERSONĀLS, APAKŠUZŅĒMĒJI UN CITI PRETENDENTI 

8.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt savā iepirkuma piedāvājumā minētos 
apakšuzņēmējus, mainīt iesaistīto personālu un apakšuzņēmējus, kā arī iesaistīt jaunu 
personālu un apakšuzņēmējus, izņemot līguma 8.2.punktā minētajos gadījumos. 
 

8.2. Iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana 
jāsaskaņo ar Pasūtītāju sekojošos gadījumos: 

8.2.1. Tiek mainīts Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru 

sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām 

prasībām pasūtītājs ir vērtējis; 

8.2.2. Tiek mainīts apakšuzņēmējs, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par 

līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 

 
8.3.  Pasūtītājs nepiekrīt 8.2.punktā minētā personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja 

pastāv kāds no sekojošiem nosacījumiem: 
8.3.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par 

līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz 

Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem; 
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8.3.2. Tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs ir 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, 

apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām. 

 
8.4. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu. 

 

9. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

9.1. Pasūtītāja pienākumi: 
9.1.1. Nodot Izpildītājam būvdarbu zonu pēc faktiskā esošā stāvokļa 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, Pusēm sastādot par to aktu. 
9.1.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā izpildītajiem Darbiem 

šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 
9.1.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja izpildīto Darbu pieņemšanu, ja tie 

atbilst šā Līguma noteikumiem un būvnormatīvu prasībām. 
9.1.4. Pasūtītājam ir jānodrošina Izpildītājam netraucēta piekļūšana Būvobjektam, lai tajā 

varētu veikt Darbus. 
9.1.5. Līdz līgumā paredzēto darbu uzsākšanai Pasūtītājam ir pienākums nodot 

Izpildītājam visu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju. 
 

9.2. Pasūtītāja tiesības: 
9.2.1. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja 

kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju. 
9.2.2. Nozīmēt savus pārstāvjus Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam 

uzraudzīšanu, kā arī ar iepriekšēju rakstisku paziņojumu Izpildītājam, jebkurā brīdī 
pēc saviem ieskatiem, argumentējot, apturēt būvdarbu veikšanu. 

9.2.3. Atteikties pieņemt Darbus, ja tie nav izpildīti atbilstoši līgumam, nav izpildīti 
pilnīgi vai nav izpildīti pienācīgā kvalitātē. 

9.2.4. Vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj normatīvo aktu 
prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos. 

9.2.5. Citas pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos vai 
Līgumā. 

9.2.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji uz laiku apturēt būvniecību gadījumā, ja tas 
nepieciešams, lai nodrošinātu Pasūtītāja pētniecības procesu nepārtrauktību. 
 

10. GARANTIJAS UN APDROŠINĀŠANA 

10.1. Veikto Darbu garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu pieņemšanas 
– nodošanas akta parakstīšanas brīža. 
 

10.2. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir pienākums noslēgt būvnieka civiltiesiskās 
apdrošināšanas polisi, kas ietver sekojošus nosacījumus: 

10.2.1. Civiltiesiskās apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 100% (simts 

procenti) no šī Līguma 3.1.punktā noteiktās Līgumcenas; 
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10.2.2. Trešās personas ir Pasūtītājs un tā darbinieki, īpašums un manta kā arī jebkuras 

citas juridiskās un fiziskās personas; 

10.2.3. Segumā jāparedz arī visu apakšuzņēmēju atbildība. 

 
10.3. Izpildītājs iesniedz 10.2. punktā minētos apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas 

prēmijas samaksu apliecinošu dokumentus Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
līguma noslēgšanas. 
 

10.4. Ja Izpildītājs laicīgi neiesniedz Pasūtītājam 10.2. punktā minēto apdrošināšanas polisi 
Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt līgumu un saņemt Izpildītāja līguma nodrošinājumā 
noteikto summu saskaņā ar līguma noteikumiem. 
 

10.5. Izpildītajam nav atļauts uzsākt Darbus pirms stājas spēkā būvuzņēmēja civiltiesiskās 
atbildības un būvniecības visu risku apdrošināšanas līgumi. 
 

10.6. Līguma 10.2. punktā minētā apdrošināšanas polise ir spēkā līdz Darbu izpildes 
termiņa beigām. 
 

10.7. Izpildītājam par saviem līdzekļiem, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc šī 
Līguma parakstīšanas, ir pienākums noslēgt Līguma saistību izpildes neatsaucamo 
bankas garantiju par summu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas un 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt to Pasūtītājam. 
 

10.8. Ja Līguma izpildes nodrošinājums netiek iesniegts 10.7. punktā noteiktajā termiņā 
Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt līgumu. 
 

10.9. Līguma 10.7. punktā minētā Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā 40 
(četrdesmit) dienas pēc pilnīgas līguma saistību izpildes. 
 

10.10. Ja Izpildītājs nav ievērojis Darba uzdevumā, Piedāvājumā un šajā līgumā noteiktās 
prasības attiecībā uz Darbu izpildi, tad Pušu pilnvarotie pārstāvji nekavējoties (tiklīdz tas 
ir iespējams) sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto būvdarbu neatbilstību 
Darba uzdevumam, Piedāvājumam, šā līguma noteikumiem. Defektu akts kļūst par šā 
līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam uz sava rēķina defekti jānovērš Pasūtītāja 
noteiktajā termiņā. Trūkumu novēršanas termiņā Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods  
0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru trūkumu novēršanas 
termiņa dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) Līgumcenas.  
 

10.11. Gadījumā, ja trūkumu novēršana nav iespējama, Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi 
Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, un Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Līguma 3.1. 
punktā noteikto Līgumcenu par Pakalpojumu šajā līgumā norādītajā termiņā un prasīt 
samazināt maksu par Pakalpojumu, kā arī atlīdzināt nodarītos zaudējumus. 
 

10.12. Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību 
pilnīgas izpildes. 
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11. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

11.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 
izpildei. 
 

11.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darbu pabeigšanas laika pagarinājumu, ja: 
11.2.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu būvdarbu vietai pēc 7.1.1. punktā minētā 

termiņa. 
11.2.2. Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darbu veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu 

dēļ, tajā skaitā Līguma 9.2.6. punktā paredzētajā gadījumā. 
 

12. LĪGUMA GROZĪŠANA 

12.1. Līgumā nav pieļaujami grozījumi, ja tādi nepieciešami, tiek veikti saskaņā ar 
„Publisko iepirkumu likuma” 67.1 panta noteikumiem. 
  

12.2. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti 
grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veikto Darbu 
izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi 
grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu 
pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas. 
 

12.3. Ja iestājas kāds no 11.2. punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās 
vienošanās tiek grozīts Darbu pabeigšanas laiks. 
 

12.4. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. 
 

13. LĪGUMA DARBĪBAS APTURĒŠANA UN IZBEIGŠANA 

13.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic 
maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no Līgumcenas. 
 

13.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, neizmaksājot Izpildītājam 
nekādās kompensācijas vai līgumsodus gadījumos, ja: 

13.2.1. Darbi Būvobjektā netiek uzsākti 5 (piecu) dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darbu 
uzsākšanas datuma; 

13.2.2. Veiktās pārbaudes rāda, ka Darbi tiek pildīti kvalitātē, kas ir sliktāka par Darba 
uzdevumā un/vai Tehniskajā projektā noteikto; 

13.2.3. Izpildītājs neievēro likumīgus Būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus, vai arī 
nepilda Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav 
novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā  pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga 
paziņojuma saņemšanas; 

13.2.4. Izpildītājs uz 5 (piecām) darba dienām nepamatoti pārtrauc Darbus būvobjektā,  
13.2.5. Ja Izpildītājs ilgāk kā 5 (piecas) dienas nav sasniedzams juridiskajā adresē vai 

deklarētajā dzīvesvietas adresē; 
13.2.6. Izpildītājs kavē Darbu pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām; 
13.2.7. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai 

nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 
13.2.8. Izpildītājs līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību. 
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13.2.9. Bez Pasūtītāja piekrišanas ir ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process. 
13.2.10. Izpildītājs tiek pasludināts par maksātnespējīgu un tā saimnieciskā darbība tiek 

apturēta vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta; 
13.2.11. Ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams līguma 

nodrošinājums, un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu 
nodrošinājumu uz līdzvērtīgiem noteikumiem; 

13.2.12. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 
13.2.13. Pasūtītājam nav būvniecības darbiem paredzētā finansējuma. 

13.3. Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam par līguma izbeigšanu 5 (piecas) dienas 
iepriekš. 
 

13.4. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbus, par ko sastāda 
Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj remontdarbu vietu kārtībā un saņem 
samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. 
 

13.5. Tiesības izbeigt Līguma darbību var izlietot, ja Līdzējs ir ticis brīdināts par iespējamo 
vai plānoto līguma atcelšanu un nav novērsis Līguma atcelšanas pamatu 14 (četrpadsmit) 
dienu laikā, ja Līdzēji nav rakstveidā vienojušies savādāk. 
 

13.6. Katrs no Līdzējiem ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu apturēt līguma 
darbību, kamēr tiek izšķirts strīds par līguma atcelšanu. 
 

14. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA UN PUŠU ATBILDĪBA 

14.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas 
tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā nespēs 
vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā 
kārtībā tiesā. 
 

14.2. Strīdu gadījumā par izpildīto Darbu kvalitāti Puses pieaicinās sertificētu ekspertu 
komisiju trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Izpildītājs, 
bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ekspertu izmaksas apmaksā vainīgā Puse jeb tā Puse, 
kurai ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs. 
Ekspertīzes slēdziens ir saistošs abām Pusēm. 
 

14.3. Puses, saskaņā ar spēkā esošiem LR likumiem, ir viena otrai materiāli atbildīgas par 
līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu viena otrai. 
 

14.4. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām 
personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams. Tajā 
skaitā Izpildītājs uzņemas atbildību arī par ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas 
iestādes Pasūtītājam piemērotu projekta izmaksu korekciju, ja Izpildītājs tajā vainojams. 
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14.5. Ja Izpildītājs lauž šo Līgumu pirms termiņa, Pasūtītājs saņem kompensāciju atbilstoši 
10.10. punktā paredzētajai Līguma saistību izpildes garantijai par summu 10% (desmit 
procenti) apmērā no Līgumcenas un Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam 
pierādāmos un pamatojamos Līguma neizpildes rezultātā radītos zaudējumus. Izpildītājs 
ir atbrīvots no šī pienākumu, ja Līguma laušana ir saistīta ar Pasūtītāja šajā Līgumā 
paredzēto pienākumu neizpildi. 
 

14.6. Par būvdarbu pabeigšanas termiņa pārkāpšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam 
līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto 
dienu bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 3.1. punkta minētās 
Līgumcenas. 
 

14.7. Par darbu izpildes kavēšanos attiecībā pret Darbu izpildes grafiku vairāk kā 30 
(trīsdesmit) dienas Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (piecas simtdaļas 
procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu bet ne vairāk kā 10% (desmit 
procenti) no Līguma 3.1. punkta minētās Līgumcenas. 
 

14.8. Ja Pasūtītājs nepilda savas šī Līguma 9.1.1, 9.1.4. vai 9.1.5. punktos paredzētās 
saistības noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības uz būvniecības termiņa pagarināšanu 
par atbilstošo periodu un atbrīvošanu no līgumsoda maksāšanas periodā, par kuru 
Pasūtītāja vainas dēļ pagarināts objekta nodošanas termiņš. Šajā gadījumā pusēm jāveic 
visi nepieciešamie pasākumi, lai izvairītos no papildizdevumiem. Ja Izpildītājam radīsies 
papildizdevumi, kurus izraisījusi Pasūtītāja saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde, 
viņam nekavējoties jāpaziņo rakstiski Pasūtītājam šo izdevumu apmērs, jāapliecina tas ar 
dokumentiem, uz kuru pamata Puses noslēdz vienošanos par papildizdevumu 
atlīdzināšanas termiņu un veidu.  
 

14.9. Ja Pasūtītājs nepamatoti izvairās no darbu pieņemšanas vai akta parakstīšanas vairāk 
kā 30 (trīsdesmit) darba dienas, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05% (piecas 
simtdaļas procenta) apmērā no nesamaksātās Līguma summas par katru nokavēto dienu, 
bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. 
 

14.10. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par izpildītajiem Darbiem, tad tas 
maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no neveiktā 
maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit 
procenti) no līgumcenas. 
 

14.11. Šajā Līgumā noteiktos tiesiskās aizsardzības līdzekļus var piemērot, ja Līdzējs ir ticis 
brīdināts par līguma pārkāpumu, bet pārkāpumu nav izbeidzis un nav novērsis tā radītās 
sekas 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ja Līdzēji nav rakstveidā vienojušies savādāk. 
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15. NEPĀRVARAMA VARA 

15.1. 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. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas 
nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, 
blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un 
aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 
 

15.2. Pusēm, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, 
kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību 
izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 
kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 
raksturojumu. 
 
 

16. CITI NOTEIKUMI 

16.1. Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida 
dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. 
Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem 
ieskatiem rīkoties ar tiem. 
 

16.2. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas 
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 
 

16.3. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē Alekseju Kodinu, 
tālrunis xxxxxxxx, e-pasts xxxxxxx@fima.lv. 
 

16.4. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē Modri Banku, 
tālrunis xxxxxxxx, e-pasts xxxxxx@osi.lv. 
 

16.5. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par 
veikto darbu pārbaudi (ja pārbaužu veikšanai nav piesaistīts Būvuzraugs), Pakalpojumu 
pieņemšanas – nodošanas aktu noformēšanu un iesniegšanu atbilstoši šā līguma 
prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu 
apmaksai, defekta akta parakstīšanu. 
 

16.6. Visos citos jautājumos, ko neparedz šī Līguma noteikumi, Puses vadās no Latvijas 
Republikas spēkā esošās likumdošanas. 
 

16.7. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros un tiem ir vienāds juridisks spēks. 
 

16.8. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šī Līguma punktiem, ko apstiprina, parakstot to. 
 

16.9. Šis Līgums ir sastādīts uz 27 (divdesmit septiņām) lapām divos eksemplāros, pa 
vienam līguma eksemplāram katrai pusei, un tajā iekļauti 9 (deviņi) pielikumi. 
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17. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

„Izpildītājs”   
Pilnsabiedrība “Fima Group” 
Reģ.Nr. 40103248859 
PVN Reģ. Nr. LV 40103248859 
Dzelzavas iela 120G, 
Rīga, LV-1021 
AS Swedbank 
Kods: HABALV22 
Konts: LV03HABA0551034442044 
 
Pilnsabiedrības “Fima Group” pilnvarotā biedra 
SIA “Fima” valdes priekšsēdētājs 
 
 
 
Jānis Vilmanis 
 
Rīgā, 
2016. gada 26. janvārī 

„Pasūtītājs”: 
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
Reģ.Nr. 90002111653 
PVN Reģ. Nr. LV90002111653 
Aizkraukles ielā 21, 
Rīga, LV-1006, Latvija  
Valsts Kase 
Kods : UNLALV2X 
Konts: LV08UNLA0050005032194 
 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
Direktors: 
 
 
 
Osvalds Pugovičs 
 
Rīgā, 
2016. gada 26. janvārī 
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Pielikums Nr. 1 

Līgumam Nr. 1 / OSI 2015/48 MI 
 
 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
(Darba uzdevums) 

 
 

(Tehniskais projekts netiek „fiziski” pievienots līgumam, katram līdzējam ir tehniskā 
projekta kopija) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Izpildītājs”   
Pilnsabiedrība “Fima Group” 
Reģ.Nr. 40103248859 
Dzelzavas iela 120G, 
Rīga, LV-1021 
 
Pilnsabiedrības “Fima Group” 
pilnvarotā biedra 
SIA “Fima” valdes priekšsēdētājs 
 
 
 
Jānis Vilmanis 

„Pasūtītājs”: 
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
Reģ.Nr. 90002111653 
Aizkraukles ielā 21, 
Rīga, LV-1006, Latvija  
 
 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
Direktors: 
 
 
 
Osvalds Pugovičs 
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Pielikums Nr. 2 

Līgumam Nr. 1 / OSI 2015/48 MI 
 
 

DARBU APJOMU SARAKSTS 
 
 
 

Nr. Materiālu specifikācija. 
Iekārtas tips, 

marka. 
Mērv. Daudz. 

1 2 3 4 5 

1 

Adrešu ugunsdzēsības signalizācijas kontroles 
panelis (ar FX-MC2 un FX-PSB platēm un 
transformatoru) 

FX/3NET-LV kompl. 1 

2 FX-NET paneļa AP200-sērijas 2 cilpu plate  FXL-SLC gab. 2 

3 Akumulatoru skapis (4x17Ah) AX/FX/IX-BAT gab. 1 

4 Konfigurācijas programma FX NET kompl. 1 

5 Licences atslēga FX/ESA kompl. 1 

6 Akumulatoru baterija 17Ah/12VDC 
EUROPOWER 

EMU 
gab. 4 

7 Adrešu kombinētais dūmu / siltuma detektors  ESMI 22051TE gab. 229 

8 
Adrešu kombinētais dūmu / siltuma detektors ar 
izolatoru 

ESMI 22051TEI gab. 37 

9 Adrešu dūmu detektors ESMI 22051E gab. 63 

10 Adrešu dūmu detektors ar izolatoru ESMI 22051EI gab. 1 

11 Adrešu siltuma detektors  ESMI 52051RE gab. 33 

12 Adrešu siltuma detektors ar izolatoru ESMI 52051REI gab. 9 

13 Analogais dūmu detektors ESMI 22051E gab. 2 

14 Standarta detektoru pamatne B501AP gab. 378 

15 Montāžas profils detektoru pamatnei, IP20, Z/A SMK400EAP gab. 70 

16 Montāžas profils detektoru pamatnei, IP20, V/A RMK400AP gab. 330 

17 
Adrešu rokas trauksmes poga ar izolatoru, IP24D MCP5A 

gab. 16 

18 Adrešu sirēna ar strobu un izolatoru WSS-PR-I33 gab. 40 

19 Montāžas profils sirēnām, IP24C, V/A B501AP gab. 35 

20 Montāžas profils sirēnām, IP65, V/A WPW-E10 gab. 5 

21 Adrešu vadības modulis ar izolatoru (1 izeja) EM201E kompl. 3 

22 
Adrešu konvencionālais kontroles modulis ar 
izolatoru (1 izeja) 

EM210E-CZ kompl. 2 
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23 Kabelis JE-H(St)H FE 180 PH30 2x0.8 m 700 

24 Kabelis JE-H(St)H FE 180 PH30 2x1.0 m 3900 

25 Kabelis (N) HXCH-FE 180/E90 3x1.5 m 300 

26 Kabelis VMOHBU-TL 3x2x0.5 m 470 

27 PVC instalācijas caurule  
EVOPIPES 

d=16mm 
m 3200 

28 PVC caurule gofrēta 
EVOPIPES 

d=16mm 
m 1100 

29 
Gaismas indikatori priekš piekārto griestu 
detektoriem 

NLY-91200 gab. 64 

30 Ugunsdrošais pildījums 
Divkomponentu 

putas Hilti 
litri 5 

31 Aerosols dūmu detektoru testēšanai 250ml Solo A3 gab. 3 

32 Detektoru marķēšanas lenta 
 

gab. 5 

33 Montāžas materiāli 
 

kompl. 1 

 
 
 
 
 

 
„Izpildītājs”   
Pilnsabiedrība “Fima Group” 
Reģ.Nr. 40103248859 
Dzelzavas iela 120G, 
Rīga, LV-1021 
 
Pilnsabiedrības “Fima Group” 
pilnvarotā biedra 
SIA “Fima” valdes priekšsēdētājs 
 
 
 
Jānis Vilmanis 

„Pasūtītājs”: 
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
Reģ.Nr. 90002111653 
Aizkraukles ielā 21, 
Rīga, LV-1006, Latvija  
 
 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
Direktors: 
 
 
 
Osvalds Pugovičs 
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 Pielikums Nr. 3 

Līgumam Nr. 1 / OSI 2015/48 MI 
 
 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
(bez darbu veikšanas grafika) 
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„Izpildītājs”   
Pilnsabiedrība “Fima Group” 
Reģ.Nr. 40103248859 
Dzelzavas iela 120G, 
Rīga, LV-1021 
 
Pilnsabiedrības “Fima Group” 
pilnvarotā biedra 
SIA “Fima” valdes priekšsēdētājs 
 
 
 
Jānis Vilmanis 

„Pasūtītājs”: 
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
Reģ.Nr. 90002111653 
Aizkraukles ielā 21, 
Rīga, LV-1006, Latvija  
 
 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
Direktors: 
 
 
 
Osvalds Pugovičs 
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Pielikums Nr. 4 

Līgumam Nr. 1 / OSI 2015/48 MI 
 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
(TĀMES) 
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„Izpildītājs”   
Pilnsabiedrība “Fima Group” 
Reģ.Nr. 40103248859 
Dzelzavas iela 120G, 
Rīga, LV-1021 
 
Pilnsabiedrības “Fima Group” pilnvarotā biedra 
SIA “Fima” valdes priekšsēdētājs 
 
 
 
Jānis Vilmanis 

„Pasūtītājs”: 
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
Reģ.Nr. 90002111653 
Aizkraukles ielā 21, 
Rīga, LV-1006, Latvija  
 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
Direktors: 
 
 
 
Osvalds Pugovičs 
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 Pielikums Nr. 5 

Līgumam Nr. 1 / OSI 2015/48 MI 
 
 

DARBU VEIKŠANAS GRAFIKS 
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Pielikums Nr. 6 

Līgumam Nr. 1 / OSI 2015/48 MI 
 
 

GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS 
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Pielikums Nr. 7 
Līgumam Nr. 1 / OSI 2015/48 MI 

 
 

PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTA FORMA 
 

Nr. <Pieņemšanas – nodošanas akta numurs> 
 

<Vieta> <datums> 

 

Saskaņā ar 2016. gada 26. janvāra līgumu Nr. 1 / OSI 2015/48 MI  

 

Piedaloties: APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts, reģistrācijas Nr. 90002111653, tā 

direktora Osvalda Pugoviča personā, kas darbojas saskaņā ar Nolikumu (turpmāk tekstā – 

Pasūtītājs), 

 

un Pilnsabiedrība “Fima Group”, reģ. Nr. 40103248859, kuru pārstāv tās biedrs SIA 

“Fima”, reģ. Nr. 40003880486, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Vilmaņa personā, kurš 

darbojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk tekstā – „Izpildītājs”), no otras puses, sastādīja 

šo aktu. 

 

Akts sastādīts par to, ka Izpildītājs saskaņā ar noslēgto Līgumu un Laika Grafiku ir izpildījis 

Darbus, kas detalizētā veidā ietverti būvniecības ikmēneša izpildes aktā par padarītiem 

darbiem (Forma Nr. 2) Nr. <akta numurs>. Kopā ar Formu Nr. 2 iesniegts arī būvniecības 

ikmēneša izpildes akta kopsavilkums (Forma Nr. 3) Nr. <akta numurs>. Par veikto Darbu 

kvalitāti un termiņiem Pasūtītājam iebildumu nav. 

 

Šis akts sastādīts trijos eksemplāros un ir līguma neatņemama sastāvdaļa, no kuriem divi 

glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja. 

 
„Izpildītājs”   
Pilnsabiedrība “Fima Group” 
Reģ.Nr. 40103248859 
Dzelzavas iela 120G, 
Rīga, LV-1021 
 
Pilnsabiedrības “Fima Group” 
pilnvarotā biedra 
SIA “Fima” valdes priekšsēdētājs 
 
 
 
Jānis Vilmanis 

„Pasūtītājs”: 
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
Reģ.Nr. 90002111653 
Aizkraukles ielā 21, 
Rīga, LV-1006, Latvija  
 
 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
Direktors: 
 
 
 
Osvalds Pugovičs 

 

Būvuzraugs: _______________________ 

/Vārds Uzvārds, paraksts/ 
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Pielikums Nr. 8 

Līgumam Nr. 1 / OSI 2015/48 MI 
 

BŪVNIECĪBAS IKMĒNEŠA IZPILDES AKTA PAR PADARĪTIEM DARBIEM FORMA (FORMA Nr. 2) 
 
 

 
 

 

  

Pasūtītājs: 

Objekta nosaukums: 

Adrese: 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: 

Līguma Nr. 

Pasūtītājs: APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
Izpildītājs: 

Darba alga Materiāli Mehān. Kopā Kopā Summa Darba alga Materiāli Mehān. Kopā Summa Summa

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Kopā: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu, grunts apmaiņas un 

būvgružu transporta izdevumi: % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

0,00
 

0,00  

DARBUS NODEVA: DARBUS PĀRBAUDĪJA: DARBUS PIEŅĒMA:

Izpildītājs: Būvuzraugs: Pasūtītājs: 

________________________ ________________________ ________________________ 

Nodošanas - pieņemšanas akts Nr. ____

par 2015. gada ___________  izpildīto darbu pieņemšanu (Tāme Nr. <Numurs> <nosaukums>)

Nr. 

p. k. Materiālu un darbu nosaukums Mēr- 

vien. 

Izpilde no darbu sākuma, ieskaitot kārtējo 
mēnesi

Daudz.

Atlikums Izpilde atskaites periodā mēnesī 

% %Daudz.

Dau- dzums

Vienības izmaksas saskaņā ar tāmi

Kopējās 

izmaksas 

saskaņā ar 

tāmi

Izpilde no darbu sākuma, 
neieskaitot kārtējo mēnesi

%Daudz. Daudz. 
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Pielikums Nr. 9 

Līgumam Nr. 1 / OSI 2015/48 MI 
 

BŪVNIECĪBAS IKMĒNEŠA IZPILDES AKTA KOPSAVILKUMA  FORMA (FORMA Nr. 3) 
 
 

 

2 

Objekta 
 Adrese

 Iepirkuma identifikācijas 
 Līguma 
 Pasūtītājs

 
APP Latvijas Organiskās sintēzes 

 Izpildītājs
 

Darba 
 (EUR

 

Materiāl
 (EUR
 

Mehānism
 (EUR

 

1 0,0
 

 0,0
 

0,0
 

0,0
 

0,0
  0,0

  
2 0,0

  0,0
  0,0

  
3 0,0

 
 0,0

  0,0
  

4 0,0
  0,0

  0,0
  

5 0,0
  0,0

  0,0
  

6 0,0
  0,0

  0,0
  

7 0,0
  0,0

  0,0
  

8 0,0
  0,0

  0,0
  

9 0,0
  0,0

  0,0
  

Kopā
 

0,0
 

0,0
 

0,0
 

0,0
 

0,0
  0,0

 Virsizdevum
 

0,0
 

0,0
 

0,0
 t.sk. darba 

 
0,0
 

0,0
 

0,0
 Peļņ

 
0,0
 

0,0
 

0,0
 Darba devēja sociālais nodoklis 

 
0,0
 

0,0
 

0,0
 Kopā

 
0,0
 

0,0
 

0,0
 * PVN tiek piemērots, saskaņā ar  LR Likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības 

 
DARBUS 

 
DARBUS 

 Izpildītājs
 

Pasūtītājs
 

 Latvijas Organiskās sintēzes 
 

_______________________
 

_______________________
 

Atlikum
 (%
 

par izpildītajiem darbiem 
 

2015. gada __.___________ līdz __. 
 

tai 
 Atlikum

 (EUR
 

Kods
 Tāme
 Nr
 

Izpilde kārtējā 
 

Kopējā 
 (%

 

AKTS (kopsavilkums) par darba vai konstruktīvo elementu 
 

Nr. p. 
 

Galveno darbu veidu 
 

Izmaksa
 saskaņā ar 
 (EUR
 

Izpilde no 
 sākuma, 
 izpilde 

 mēnes
 (EUR
 

Izpilde no 
 sākuma, t.sk. 
 kārtējā 

 (%
 

Kopējā
 izmaksa

 (EUR
 


