LĪGUMS Nr. RC2019/82
Būvprojekta “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūve Merķeļa ielā 4, Rīgā” ekspertīzes
veikšana un nepieciešamā būvprojekta izmaiņu ekspertīze būvdarbu laikā”
Rīga,

Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas cirks”, vienotais reģistrācijas
Nr.40003027789, juridiskā adrese Merķeļa iela 4, Rīga, LV-1050, ko uz statūtu pamata pārstāv
tās valdes locekle per procura Liene Pērkone, turpmāk saukta - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses
un
SIA „CMB” vienotais reģistrācijas Nr. 43603024025, juridiskā adrese Ventspils iela 48, Rīga,
LV-1002, ko uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Artis Dzirkalis, turpmāk
saukta - IZPILDĪTĀJS, no otras puses, PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS turpmāk abi kopā
saukti Puses un katrs atsevišķi arī - Puse,
pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA iepirkuma komisijas 2019.gada 13. decembrī pieņemto
lēmumu par iepirkuma "Būvprojekta “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūve Merķeļa ielā 4,
Rīgā" ekspertīzes veikšana un nepieciešamo būvprojekta izmaiņu ekspertīze būvdarbu laikā"
iepirkuma identifikācijas Nr. Cirks/2019/4) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk –
Līgums):
1. Definīcijas
1.1. Būvprojekts - būvprojekts “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūve Merķeļa ielā 4, Rīgā",
ko izstrādā Arhitektu birojs NRJA (SIA „F.L.Tadao & Lukševics”);
1.2. Pamatpakalpojums – Būvprojekta ekspertīze, kuru veic saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju (Līguma 1.pielikums), IZPILDĪTĀJA iepirkumā iesniegto Tehnisko
piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (Līguma 3.pielikums),
PASŪTĪTĀJA norādījumiem, šā Līguma noteikumiem, Būvniecības likumu, Ministru
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru
kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Latvijas
būvnormatīvu (LBN) un citiem būvprojektu ekspertīzi regulējošiem, Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī Latvijas valsts standartiem šajā jomā;
1.3. Papildu pakalpojums – Būvprojekta ekspertīze gadījumā, ja būvdarbu laikā
autoruzraudzības kārtībā tiek veiktas Būvprojekta izmaiņas, kurām saskaņā ar
normatīvajiem aktiem nepieciešama būvprojekta ekspertīze un kuru veic saskaņā ar
prasībām, kas izvirzītas Pamatpakalpojumam un saskaņā ar Laika un izmaksu grafikā
(Līguma 5.pielikums) norādītajām dienas likmēm;
1.4. Pakalpojums – Pamatpakalpojums un Papildu pakalpojums kopā vai katrs atsevišķi.
1.5. Piedāvājums – IZPILDĪTĀJA piedāvājums iepirkuma procedūrā „Būvprojekta “Rīgas
cirka vēsturiskās ēkas pārbūve Merķeļa ielā 4, Rīgā” ekspertīzes veikšana un nepieciešamā
būvprojekta izmaiņu ekspertīze būvdarbu laikā”, iepirkuma identifikācijas Nr.
Cirks/2019/4.

2. Līguma priekšmets
Ar šo Līgumu PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS par atlīdzību apņemas šajā Līgumā
noteiktajā termiņā un apjomā veikt Pamatpakalpojumu un, ja nepieciešams, Papildu
pakalpojumu.
3. Pakalpojuma izpildes nosacījumi
3.1. Pakalpojuma veikšanai PASŪTĪTĀJS izsniedz IZPILDĪTĀJAM Būvprojekta
dokumentācijas vienu eksemplāru papīra, kā arī elektroniskā formātā 2020. gada 2. janvārī.
3.2. IZPILDĪTĀJS veic Pakalpojumu un sastāda ekspertīzes atzinumu.
3.3. Ja Būvprojekts neatbilst projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām, IZPILDĪTĀJS
informē PASŪTĪTĀJU par Būvprojekta neatbilstību, nosūtot informāciju uz e-pastu
janis.belruss@cirks.lv, kā arī Būvprojekta autoram kļūdu un/vai nepilnību novēršanai uz
e-pastu zigmars@nrja.lv .
3.4. Pēc izlabota Būvprojekta saņemšanas no Būvprojekta autora, PASŪTĪTĀJS to nodod
IZPILDĪTĀJAM atkārtotai pārbaudei.
3.5. IZPILDĪTĀJS veic visas darbības, kādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir
nepieciešamas, lai pilnībā veiktu Pakalpojumu. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs, lai Pakalpojuma
izpildē tiktu ievēroti normatīvie akti un standarti, kas reglamentē Līgumā noteiktā
Pakalpojuma veikšanu.
3.6. IZPILDĪTĀJS Līguma ietvaros sadarbojas ar PASŪTĪTĀJU un Būvprojekta autoru, visas
neskaidrības, jautājumus un dokumentus adresējot un iesniedzot PASŪTĪTĀJAM vai
Līgumā norādītajai atbildīgajai personai, ja vien Puses nevienojas citādi.
4. Pakalpojuma pieņemšana
4.1. Pēc Pamatpakalpojuma vai Papildu pakalpojuma veikšanas IZPILDĪTĀJS nodod
Būvprojekta ekspertīzes gala atzinumus 3 (trīs) eksemplāros drukātā formā un 1 (vienu)
eksemplāru elektroniskā formā datu nesējā.
4.2. Par Pakalpojuma izpildes dienu tiek uzskatīta abpusēja pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas diena.
4.3. Pakalpojuma nodošana PASŪTĪTĀJAM notiek ar pieņemšanas – nodošanas aktu, ko
paraksta Puses.
4.4. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā no ekspertīzes galīgā atzinuma saņemšanas, to
izskata un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu vai iesniedz motivētu atteikumu
pieņemt Pakalpojumu.
4.5. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt Pakalpojumu, ja konstatē, ka tas ir izpildīts
nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tas neatbilst Līgumam vai ja iztrūkst kāds no
nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS sagatavo motivētu
atteikumu pieņemt Pakalpojumu, kurā norāda PASŪTĪTĀJA konstatētos defektus un
trūkumus, un nepieciešamos papildinājumus un to izpildes termiņu.
4.6. IZPILDĪTĀJAM par saviem līdzekļiem ir jānovērš Līguma 4.5.apakšpunktā minētajā
atteikumā Pasūtītāja konstatētie Pakalpojuma trūkumi un nepilnības PASŪTĪTĀJA
norādītajā termiņā.
4.7. Ja PASŪTĪTĀJS Līguma 4.4.apakšpunktā noteiktajā termiņā neparaksta pieņemšanas nodošanas aktu vai neiesniedz motivētu atteikumu pieņemt Pakalpojumu, tiek uzskatīts,
ka PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis IZPILDĪTĀJA veikto Pakalpojumu.
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5.

Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

5.1. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādītā
personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu vai iesaistīt papildu personālu vai apakšuzņēmēju
šā Līguma izpildē.
5.2. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai gadījumos, kad konkrētais
personāls nevar veikt savus pienākumus slimības dēļ, vai pārtraucis darba attiecības ar
IZPILDĪTĀJU pēc savas vēlēšanās.
5.3. PASŪTĪTĀJS nesaskaņo personāla maiņu, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma
procedūras „Būvprojekta “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūve Merķeļa ielā 4, Rīgā”
ekspertīzes veikšana un nepieciešamā būvprojekta izmaiņu ekspertīze būvdarbu laikā”,
iepirkuma identifikācijas Nr. Cirks/2019/4 dokumentos noteiktajām prasībām un tam nav
vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
5.4. Pasūtītājs nepiekrīt IZPILDĪTĀJA apakšuzņēmēja nomaiņai, ja tas atbilst Publisko
iepirkumu likuma 62.panta trešajā daļā minētajiem nosacījumiem.

6.

Līguma summa un norēķinu kārtība

6.1. Līguma kopējā summa par Pamatpakalpojumu ir EUR 21 000,00 (divdesmit viens
tūkstotis euro, 00 centi), (turpmāk – Līguma summa), neieskaitot pievienotās vērtības
nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši Līguma summai Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktās procentu likmes apmērā.
6.2. Līguma summā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie tiešie
un netiešie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, tiešie un netiešie
izdevumi, tostarp transporta izdevumi un citi izdevumi šā Līguma saistību pilnīgai
izpildei.
6.3. Līguma summā netiek iekļauts Papildu pakalpojums.
6.4. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM Līguma summu, veicot pārskaitījumu
bezskaidras naudas norēķinu veidā euro valūtā uz šajā Līgumā norādīto IZPILDĪTĀJA
norēķinu kontu bankā 10 (desmit) darba dienu laikā, pamatojoties uz Pušu abpusēji
parakstītu Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu (turpmāk – Akts), un pēc
IZPILDĪTĀJA izrakstīta rēķina saņemšanas.
6.5. IZPILDĪTĀJS rēķinu sagatavo atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un
nosūta PASŪTĪTĀJAM uz e-pastu: cirks@cirks.lv. Rēķins tiek uzskatīts par saņemtu
nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
6.6. Rēķinā jābūt ietvertai atsaucei uz šo Līgumu (Līguma noslēgšanas datums un
PASŪTĪTĀJA Līguma reģistrācijas numurs), pretējā gadījumā PASŪTĪTĀJS var aizkavēt
rēķina savlaicīgu samaksu, nesedzot zaudējumus IZPILDĪTĀJAM, kas var rasties tā
rezultātā.
6.7. Līguma summas samaksa tiek uzskatīta par veiktu ar brīdi, kad PASŪTĪTĀJS ir veicis
pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA šajā Līgumā norādīto kontu bankā.
6.8. Līguma summa par Papildu pakalpojumu katrā konkrētā gadījumā tiek noteikta kā
IZPILDĪTĀJA Laika un izmaksu grafikā (Līguma 5. pielikums) norādīto, izmaiņu
ekspertīzē iesaistīto speciālistu dienas likmju bez PVN reizinājums ar patērēto dienu
skaitu.
6.9. Norēķini par Papildu pakalpojumu tiek veikti Līguma 6.2. un 6.4. – 6.8. punktā minētajā
kārtībā.
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6.10. Līguma summa par visiem Papildu pakalpojumiem kopā nepārsniedz 35% (trīsdesmit
piecus procentus) no pamatpakalpojuma līguma summas.
7. Pakalpojuma izpildes termiņš
7.1. IZPILDĪTĀJS Pamatpakalpojumu veic ne vairāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā
no Būvprojekta saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 10.februārim.
7.2. Puses vienojas par Papildu pakalpojuma izpildes termiņu katrā konkrētā gadījumā, kad
nepieciešams Papildu pakalpojums.
8. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
8.1. PASŪTĪTĀJA pienākumi ir šādi
8.1.1. norīkot atbildīgo personu no PASŪTĪTĀJA puses Pakalpojuma izpildes kvalitātes
un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Atbildīgā persona ir: Jānis Belruss, tālr.
29229217, e-pasts: janis.belruss@cirks.lv;
8.1.2. pieņemt Izpildītāja veikto Pakalpojumu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem
8.1.3. samaksāt IZPILDĪTĀJAM par kvalitatīvi veikto PAKALPOJUMU Līgumā
noteiktajā kārtībā;
8.1.4. sekmēt Pakalpojuma veikšanu Līgumā noteiktajā termiņā;
8.1.5. savu zināšanu robežās dot norādījumus IZPILDĪTĀJAM par Pakalpojuma izpildi.
IZPILDĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA sniegtie norādījumi ir jāņem vērā, ciktāl par tiem
IZPILDĪTĀJS kā profesionālis un lietpratējs var uzņemties atbildību saskaņā ar
Līgumu un/vai spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.2. PASŪTĪTĀJA tiesības ir šādas:
8.2.1. pieprasīt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju viedokli par nomaiņas iemesliem,
ja IZPILDĪTĀJS lūdz saskaņojumu to nomaiņai;
8.2.2. izteikt iebildumus par PAKALPOJUMU, ja tas pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma
noteikumiem;
8.2.3. vienpusēji apturēt PAKALPOJUMU gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj Līguma
noteikumus un normatīvo aktu prasības;
8.2.4. nepieņemt izpildīto PAKALPOJUMU, ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka Pakalpojums
neatbilst Līguma noteikumiem;
8.2.5. vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka
Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās
sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ir sekmējošas Eiropas
Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas
saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1
panta trešās daļas regulējumu.
9. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības
9.1. IZPILDĪTĀJA pienākumi ir šādi:
9.1.1. norīkot ekspertīzes vadītāju Pakalpojuma izpildei no Izpildītāja puses. Izpildītāja
Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādītais ekspertīzes vadītājs ir Zane
Koroļa, tālr. 256 787 49, sertifikāta Nr. 6-00074, e-pasts: zane.korola@cmb.lv;
9.1.2. Pakalpojumu veikt saskaņā ar Līguma noteikumiem un normatīvo aktu prasībām,
Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
9.1.3. Pakalpojuma izpildes laikā ievērot kompetentu institūciju un amatpersonu prasības
4

un norādījumus;
9.1.4. nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no attiecīgo apstākļu
konstatācijas brīža ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas traucē vai varētu
traucēt Līgumā noteikto saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
9.2. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darba pilnīgu izpildi saskaņā ar Līguma
nosacījumiem.
10.

Pušu atbildība

10.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi,
kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
10.2. Ja IZPILDĪTĀJS neizpilda Līgumā noteiktās saistības un kavē Pakalpojuma izpildi,
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot un IZPILDĪTĀJAM ir pienākums samaksāt par katru
nokavēto dienu līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma
summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
10.3. Ja PASŪTĪTĀJS nesamaksā IZPILDĪTĀJAM Līguma maksājumu paredzētajā
termiņā, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs piemērot un PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt par
katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma
summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
10.4. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
10.5. IZPILDĪTĀJS atbild par visiem zaudējumiem, kas Būvprojekta ekspertīzes kļūdu
rezultātā IZPILDĪTĀJA vainas dēļ radušies PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām.
10.6. Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības un
nepieciešamības gadījumā no defektu novēršanas bez papildus maksas, ja ar atbildīgo
valsts vai pašvaldību institūciju lēmumiem vēlāk tiek konstatētas Būvprojekta ekspertīzes
nepilnības.
11.

Nepārvarama vara

11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc
Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas
varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem ir pieskaitāmas stihiskas nelaimes, avārijas,
katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un
pārvaldes institūciju lēmumi.
11.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā
jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc tās uzskata, ir iespējama un
paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde un pēc otras Puses pieprasījuma šādam
ziņojumam ir jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta institūcija, un kas satur minēto
ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās
prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu
Līguma saistību nepienācīgas izpildes pamatu.
11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās
saistības ilgāk kā 2 (divus) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma
izpildes alternatīviem variantiem, kas ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus
grozījumus Līgumā vai arī izbeidz Līgumu.
12.

Līguma grozīšana un izbeigšana

12.1. Līgumu var grozīt vai papildināt, izņemot Līguma summu, atbilstoši Latvijas
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Republikas normatīvo aktu noteiktajai kārtībai, noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas
ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12.2. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji
vienojoties.
12.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:
12.3.1. IZPILDĪTĀJS kavē Pakalpojuma izpildes termiņu vairāk kā par 20 (divdesmit)
dienām;
12.3.2. IZPILDĪTĀJS neievēro likumīgus PASŪTĪTĀJA norādījumus vai arī nepilda
kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un, ja IZPILDĪTĀJS šādu
neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska
PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas.
12.4. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar 12.3.apakšpunktu, Līgums uzskatāms par izbeigtu
desmitajā dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu ierakstītā vēstulē
izsūtīšanas dienas.
12.5. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta
noteikumi.
13.

Strīdu izskatīšanas kārtība

13.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek
atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
13.2. Gadījumā, ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, strīdu
izskatīšana tiek nodota tiesai Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
14.

Citi noteikumi

14.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību
pilnīgai izpildei.
14.2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz jebkuru
Pakalpojuma veikšanas laikā izstrādāto dokumentāciju, kā arī uz jebkuru Līguma ietvaros
no PASŪTĪTĀJA saņemto informāciju vai dokumentāciju. IZPILDĪTĀJS šo informāciju
un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteiktā Pakalpojuma izpildei.
IZPILDĪTĀJS apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām,
kuras nav saistītas ar pakalpojuma izpildi.
14.3. Pusēm ir tiesības apstrādāt šī Līguma izpildes ietvaros no otras Puses iegūtos fizisko
personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību
normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai. Puse, kura
nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par nodoto personas datu
apstrādes tiesiskumu. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti un nenodot tālāk trešajām
personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā
ir noteikts citādāk, vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
14.4. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.
14.5. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par tās
kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu, ja tāda notikusi.
14.6. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama.
14.7. Līgums sagatavots uz 7 (septiņām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem vienu
eksemplāru saņem PASŪTĪTĀJS, bet otru – IZPILDĪTĀJS.
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15.

Atbildīgās personas

15.1. Atbildīgā persona par Līguma izpildi no PASŪTĪTĀJA puses: Jānis Belruss, tālr.
29229217, e-pasts: janis.belruss@cirks.lv.
15.2. Atbildīgā persona par Līguma izpildi no IZPILDĪTĀJA puses: Linda Malvesa,
tālr.29189728, e-pasts: linda.malvesa@cmb.lv.
16.

Līguma pielikumi

1.pielikums - Tehniskā specifikācija uz uz 7 (septiņām) lp.;
2.pielikums – Tehniskais piedāvājums uz 5 (piecām) lp.;
3.pielikums – Finanšu piedāvājums uz uz 1 (vienas) lp.;
4.pielikums – Līguma izpildē piesaistīto sertificēto speciālistu saraksts uz 1(vienas) lp.;
5. pielikums – Laika un izmaksu grafiks uz 1 (vienas) lp.
17.

Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Rīgas cirks”
Reģistrācijas Nr. 40003027789
Adrese: Merķeļa iela 4, LV-1050, Rīga
Valsts kase
Konta Nr. LV08TREL922567900200B
Bankas kods: TRELLV22

SIA “CMB”

Valdes locekle per procura

Valdes priekšsēdētājs

Liene Pērkone

Artis Dzirkalis

Vienotais reģistrācijas Nr. 43603024025
Adrese: Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002
AS Swedbank
Konta nr. LV25HABA0551010261100
Bankas kods: HABALV22

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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