LBPA apstiprinātie 2016. gada SPECIĀLIE NOTEIKUMI
LĪGUMAM PAR PROJEKTĒŠANAS UN AR TO SAISTĪTO PAKALPOJUMU SNIEGŠANU

Līguma Nr.
Līguma noslēgšanas vieta
noslēgšanas datums
PASŪTĪTĀJS
Paraksttiesīgā persona:
Juridiskā adrese:
Korespondences adrese:
Vienotais reģistrācijas Nr.:

Banka

Konts:

Kods

IZPILDĪTĀJS
Paraksttiesīgā persona:
Juridiskā adrese:
Korespondences adrese:
Vienotais reģistrācijas Nr.:

Banka

Konts:

Kods

PASUTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS tālāk kopā saukti arī par Līdzējiem un/vai atsevišķi – par Līdzēju,
PASŪTĪTĀJA
KONTAKTPERSONAS

Vārds, Uzvārds

Tālrunis

Mobilais tālrunis

E-pasts

IZPILDĪTĀJA
KONTAKTPERSONAS

Vārds, Uzvārds

Tālrunis

Mobilais tālrunis

E-pasts

Objekta/projekta nosaukums
Objekta adrese, kadastra Nr.:

Cita informācija par objektu/projektu:

IZPILDĪTĀJS apdrošina savu un darbu izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālo
civiltiesisko atbildību par kopējo apdrošināmo summu ne mazāku kā
Kārtējais rēķins tiek piestādīts par
DARBU vai attiecīgu Darbu daļas/posma dokumentācijas izskatīšanas un
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas / pretenzijas pieteikšanas termiņš
IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt augstāk norādīto apdrošināšanu visā Līguma
darbības laikā, nodrošinot polises nosacījumus, kas paredz PASŪTĪTĀJAM
pieteikt prasības

eiro gadā.
pakalpojumu periodu.
darba dienas.
gadus pēc
apdrošināšanas
perioda beigām.

Šis Līgums sastāv no:
1. Speciālajiem noteikumiem;
2. Vispārējiem noteikumiem, kuri ir noteikti ar Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas (LBPA)
apstiprinātajiem VISPĀRĪGAJIEM NOTEIKUMIEM PROJEKTĒŠANAS UN/VAI AR PROJEKTĒŠANU SAISTĪTU
KONSULTĀCIJU SNIEGŠANAS LĪGUMIEM un tie ir piemērojami šim Līgumam tādā redakcijā, kāda tā ir
spēkā Līguma noslēgšanas brīdī;
3. Īpašajiem noteikumiem, kur atrunāti papildinājumi, grozījumi un/vai atkāpes no Līguma Vispārīgajiem
noteikumiem;
4. Pielikuma Nr.1 „Darbu uzdevums”;
5. Pielikuma Nr.2 „Darbu izpildes grafiks”;
6. Pielikuma Nr.3 „Darbu apmaksas noteikumi”;
7. Pielikuma Nr.4 „Saistošie dokumenti”;
8. Pielikuma Nr.5 „Pasūtītāja un trešo pušu veicamie darbi un pakalpojumi”;
9. Citiem Līguma pielikumiem, ja tādi ir tieši saistīti ar šī Līguma izpildi, ir jābūt noformētiem kā secīgi
numurēti Līguma pielikumiem un jābūt Pušu abpusēji parakstītiem.
Ar šī Līguma Speciālo noteikumu parakstīšanu Līdzēji apliecina, ka ir iepazinušies ar visu šī Līguma saturu,
ieskaitot Speciālos noteikumus, Vispārējos noteikumus, Īpašos noteikumus, visus Līgumā tieši norādītos Līguma
pielikumus un citus Līguma pielikumus, ja tādi pastāv, ir tos apsprieduši un sapratuši, tie atbilst Līdzēju gribai, tie
pildīs šo Līgumu no tā noslēgšanas dienas un, ka šis Līgums sastādīts un noslēgts bez spaidiem, maldības un
viltus.
Šis Līgums ir sastādīts un noslēgts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
Pasūtītāja vārdā:

Izpildītāja vārdā:

__________________________

__________________________

