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LĪGUMA VIENOŠANĀS 
 

LĪGUMS: „ Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija 
Jelgavas pilsētā (7.-33.posms) (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība)” 

LĪGUMA NR.: JŪ/2017/12 
  
 
SIA „JELGAVAS ŪDENS” reģ.Nr. 41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, valdes 
locekļa Edgara Līča personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no 
vienas puses,  
 
un 
 
SIA „Ostas celtnieks”, reģ.Nr. 41203004237, Dzintaru iela 48, Ventspils, LV-3602, valdes 
priekšsēdētāja Konstantina Bursakovska personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem 
(turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses, 
 
 
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms) (projektēšana, būvdarbi, 
autoruzraudzība)” (id.Nr.JŪ/2017/12) rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par kanalizācijas 
un ūdensapgādes tīklu paplašināšanas/ rekonstrukcijas projektēšanu, būvdarbiem, 
autoruzraudzību Jelgavas pilsētā (7.-33.posms) saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - 
Darbi), 
vienojas:  
 
1. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma 

noteikumos. 
 
2. Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma: 

a. šī Līguma vienošanās 
b. Pieteikums dalībai konkursā un Piedāvājuma pielikums, 
c. Pielikumi: 

c.1. Papildus informācija Nr.1 no 01.09.2017.; 
c.2. Papildus informācija Nr.2 no 08.09.2017.; 
c.3. Iepirkuma komisijas 27.09.2017. pieprasījums precizēt piedāvājumā sniegto 
informāciju un Uzņēmēja SIA „Ostas celtnieks” 29.09.2017. sniegtā atbilde; 
c.4. Iepirkuma komisijas 03.10.2017. pieprasījums sniegt informāciju un Uzņēmēja SIA 
„Ostas celtnieks” 03.10.2017. sniegtā atbilde, 

d. Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi: 

 Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (LF-A), 

 Avansa garantijas veidne (LF-B), 

 Ieturējuma naudas garantijas veidne (LF-C1) un (LF-C2), 
e. Līguma Vispārīgie noteikumi, 
f. Tehniskā specifikācija, 
g. Finanšu piedāvājums, 
h. Uzņēmēja Tehniskais piedāvājums un atlases dokumenti, 
i. Nolikums (bez pielikumiem). 
 
Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza. 
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3. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, 
Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem izprojektēt, veikt un pabeigt Darbus 
un novērst visus defektus tajos. 

 
4. Ievērojot Darbu projektēšanu, izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, 

Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu. 
 
Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN): 20 999 980.06 
EUR (divdesmit miljoni deviņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit un 
06/100 euro), 
PVN 21%: 4 409 995.81 EUR (četri miljoni četri simti deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit 
pieci un 81/100 euro), 
Akceptētā Līguma summa, tajā skaitā PVN: 25 409 975.87 EUR (divdesmit pieci miljoni 
četri simti deviņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit pieci un 87/100 euro). 
 
 
tai skaitā, 
 
 
Līguma 7.,10.,11.,12.,14.,15.,16.,19.,20.,24.,28.posmu (posmi, kuru nodošana 
ekspluatācijā līdz 2018.gada 1.decembrim) kopsumma bez pievienotās vērtības nodokļa 
(turpmāk tekstā - PVN): 6 737 974.21 EUR (seši miljoni septiņi simti trīsdesmit septiņi 
tūkstoši deviņi simti septiņdesmit četri un 21/100 euro), 
PVN 21%: 1 414 974.58 EUR (viens miljons četri simti četrpadsmit tūkstoši deviņi simti 
septiņdesmit četri un 58/100 euro), 
Līguma 7.,10.,11.,12.,14.,15.,16.,19.,20.,24.,28.posmu (posmi, kuru nodošana 
ekspluatācijā līdz 2018.gada 1.decembrim) kopsumma, tajā skaitā PVN: 8 152 948.79 
EUR (astoņi miljoni viens simts piecdesmit divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi 
un 79/100 euro); 
 
 
Līguma 9.,13.,18.,26.,29.,30.,32.,33.posmu (posmi, kuru nodošana ekspluatācijā līdz 
2019.gada 1.decembrim) kopsumma bez PVN: 4 663 823.69 EUR (četri miljoni seši simti 
sešdesmit trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs un 69/100 euro), 
PVN 21%: 979 402.98 EUR (deviņi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši četri simti divi un 
98/100 euro), 
Līguma 9.,13.,18.,26.,29.,30.,32.,33.posmu (posmi, kuru nodošana ekspluatācijā līdz 
2019.gada 1.decembrim) kopsumma, tajā skaitā PVN: 5 643 226.67 EUR (pieci miljoni 
seši simti četrdesmit trīs tūkstoši divi simti divdesmit seši un 67/100 euro); 
 
 
Līguma 8.,17.,21.,22.,23.,25.,27.,31.posmu (posmi, kuru nodošana ekspluatācijā līdz 
2020.gada 1.decembrim) kopsumma bez PVN: 9 598 182.16 EUR (deviņi miljoni pieci simti 
deviņdesmit astoņi tūkstoši viens simts astoņdesmit divi un 16/100 euro), 
PVN 21%: 2 015 618.25 EUR (divi miljoni piecpadsmit tūkstoši seši simti astoņpadsmit un 
25/100 euro), 
Līguma 8.,17.,21.,22.,23.,25.,27.,31.posmu (posmi, kuru nodošana ekspluatācijā līdz 
2020.gada 1.decembrim) kopsumma, tajā skaitā PVN: 11 613 800.41 EUR 
(vienpadsmit miljoni seši simti trīspadsmit tūkstoši astoņi simti un 41/100 euro). 
 
 
 
Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam:  
SIA „Ostas celtnieks” 
Reģ.Nr. LV41203004237 
Danske Bank A/S filiāle Latvijā 
Konta Nr. LV11MARA2041000034393 
Kods: MARALV22 
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5. Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā 

Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs.  
 
6. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos. 
 
 
 
 
Uzņēmējs: Pasūtītājs: 

 
SIA „Ostas celtnieks” 
Valdes priekšsēdētājs 
Konstantins Bursakovskis 

SIA „JELGAVAS ŪDENS ” 
Valdes loceklis 
Edgars Līcis 
 
 
 

 
_________________________________ 
Jelgava, 2017.gada 24.oktobrī 

 
_________________________________ 
Jelgava, 2017.gada 24.oktobrī 

 
 


