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1. Vispārīga informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. Višķu PP 2018/2. 

1.2. Ziņas par pasūtītāju: 

Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils novada Višķu pagasta pārvalde 

Adrese: Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads LV-

5481 

Reģistrācijas numurs: 90000073624 

Tālruņa numurs: 65425347 

E-pasta adrese: 
parvalde@viski.lv 

Kontaktpersona: 
Jānis Proms, tālr. 29106122 

 

1.3. Piegādātājs — fiziskā vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt 

pakalpojumus. 

1.4. Pretendents — piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 

Pretendents piekrīt, ka tā dati tiks publiskoti, saskaņā ar publisko iepirkumu likumu. 

2. Iepirkuma priekšmets, iepirkuma līguma termiņš, piedāvājuma nodrošinājums 

2.1. Iepirkuma priekšmets: Višķu pagasta ceļa “Laivu stacija” asfaltbetona seguma remonts 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums). 

 

2.2. Pretendents var iesniegt tikai l (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu 

kopā. 

2.3. CPV kods: 45233200-1 (Dažādi ceļu seguma būvdarbi). 

2.4. Paredzamais iepirkuma līguma izpildes laiks: 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no 

iepirkuma līguma parakstīšanas brīža. 

2.5. Piegādes vieta Višķu tehnikuma ciems, Višķu pagasts, Daugavpils novads. 

2.6. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts. 

3. Iepirkuma nolikums 

3. l .Konkursa nolikums ar visiem tā pielikumiem ir elektroniski pieejams Višķu pagasta 

pārvaldes   mājas lapā http://www.viski.lv/parvalde/iepirkumi 

http://www.viski.lv/parvalde/iepirkumi
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3.2. Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem klātienē var iepazīties Daugavpils novada Višķu 

pagasta pārvaldē, Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, pirmdienās no 8.00 

līdz 12.00,  no 12.30 līdz 17.30; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00 līdz 12.00, no 12.30 

līdz 16.30; piektdienās no 8.00 līdz 12.00, no 12.30 līdz 15.30. 

3.3. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā pa pastu, faksu, 

vai elektroniski. 

3.4. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām 

prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam 

piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams 

iepirkuma nolikums, http://www.viski.lv/parvalde/iepirkumi, norādot arī uzdoto jautājumu.   

Ieinteresēto piegādātāju  pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai Pasūtītāja 

interneta mājas lapā un ievērot to, sagatavojot piedāvājumu. 

 

4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, laiks un kārtība 

4.1. Piedāvājums jāiesniedz Daugavpils novada Višķu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 17, Špoģi, 
Višķu pagasts, Daugavpils novads, pirmdienās no 8.00 līdz 12.00,  no 12.30   līdz 17.30; 
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00 līdz 12.00, no 12.30 līdz 16.30; piektdienās no 8.00 
līdz 12.00, no 12.30 līdz 15.30 līdz 2018.gada 10.jūlija plkst. 10.00. 

4.2. Piedāvājumu var sūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, piegādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi. 
Pretendentiem, kuri piedāvājumu nosūta pa pastu, jānodrošina tā piegāde norādītajā adresē līdz 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumi, kas saņemti pēc nolikuma 
4.1.apakšpunktā minētā termiņa, tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ pretendentam. 

4.3. Pretendents var grozīt savu piedāvājumu, ja viņš par šādu rīcību paziņo rakstiski. 
Atbilstošie grozījumi tiek iesniegti līdz 4.1.apakšpunktā noteiktam piedāvājumu iesniegšanas 
termiņam. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts 
pēdējā (grozītā) piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

4.4. Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu, ja viņš par šādu rīcību paziņo rakstiski. 
Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendentu no tālākas dalības konkursā. 

4.5.Pasūtītājs nodod izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā 
iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav 
atbilstoši noformēts pasūtītājs atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un piedāvājumu nereģistrē. 

 
 

5. Piedāvājumu noformēšana 
 

5. l. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 

5.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorrakstā latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem 
piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā.   

5.3. Piedāvājumu jāiesniedz aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz kuras jābūt šādām norādēm: 

http://www.viski.lv/parvalde/iepirkumi
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5.3.1. Pasūtītāja nosaukums, adrese; 

   5.3.2. Norāde "Višķu pagasta ceļa “Laivu stacija” asfaltbetona seguma remonts” 

 (iepirkuma identifikācijas Nr. Višķu PP 2018/2)"; 

5.3.3. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese; 

           5.3.4. Neatvērt līdz 2018.gada 10.jūlija plkst.10.00. 

5.4. Pretendentam ir jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls. Uz piedāvājuma oriģināla 
titullapas ir jābūt norādei "ORIĢINĀLS". 
 

5.5. Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādēm: 

          5.5.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 

          5.5.2. Piedāvājums iepirkumam “Višķu pagasta ceļa “Laivu stacija” asfaltbetona seguma  
remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr. Višķu PP 2018/2)”; 

          5.5.3. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, 

telefona numurs, faksa numurs. 

5.6. Piedāvājumā aiz titullapas ir jābūt satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie 
piedāvājumā iekļaujamie dokumenti saskaņā ar Nolikuma 7.punktu. 
 

5.7. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka 

likuma prasībām un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 

“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

5.8. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt sanumurētiem un cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams no 
piedāvājuma atdalīt lapas, cauršuvums jāapliecina.  

5.9. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un 

dzēsumiem 

5.10. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina saskaņā ar 
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas kārtība". 

5.11. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un 
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai 
caurauklots, 

5.12. Piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga vai Pretendenta 
pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno 
pilnvaru vai  tās apliecinātu kopiju.   
 

5.13. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 
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6. Prasības pretendentiem 

6.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 
ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un ir iesniedzis šajā nolikumā noteiktos 
dokumentus. Prasība attiecas arī uz visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja 
piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno 
piesaistīt apakšuzņēmējus). 

6.2. Uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nepastāv Publisko 
iepirkumu likuma 9. pantā 8.daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Prasība attiecas 
arī uz visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 
apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). 

6.3. Pretendents, piegādātāju apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ir 

reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam 

ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja 

attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai 

citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.  

6.4.  Pretendentam pēdējo 5 gadu laikā ir pieredze līdzvērtīgu projektu realizēšanā, kuru 

apliecina ar Pasūtītāju atsauksmēm (vismaz divām), kuras ietver ziņas par izpildīto darbu 

veidiem un apjomiem. 

 

6.5. Pretendenta būvdarbu izpildei piedāvātājam atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs 

būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanas jomā un pēdējo 5 gadu laikā ir pildījis atbildīgā 

būvdarbu vadītāja pienākumus vismaz vienā līdzvērtīgā objektā. 

6.6. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams iepirkuma 

līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents 

pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina 

nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.  

6.7. Pretendents iepirkuma līguma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendentam 

jānorāda kādas līguma daļas tiek nodotas apakšuzņēmējiem, ka arī apakšuzņēmēju 

apliecinājumi vai vienošanās par sadarbību iepirkuma līguma izpildei.  

  

7. Iesniedzamie dokumenti 

7.1. Pretendenta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs Pasūtītājs pārbauda publiski pieejamās datu bāzēs. Ja Pasūtītājs publiskajās 

datu bāzēs nevar iegūt attiecīgu informāciju vai neiegūst pilnīgu informāciju, to pieprasa no 

Pretendenta. Ja pretendents, kā arī tā apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām pretendents 

balstās ir reģistrēti līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī,  pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās 

valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās 

valsts normatīvo aktu prasībām. 

7.2 Pieteikums dalībai iepirkumā, ko sagatavo atbilstoši nolikuma 1.pielikumam par gatavību 

piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikuma noteiktas prasības, par to, ka uz Pretendentu 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas izslēgšanas gadījumi. Pielikumu 

paraksta Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. 

Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot 
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pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.  

7.3. Pretendenta reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski 

pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ja pasūtītājs publiskajās datu bāzēs nevarēs iegūt attiecīgu 

informāciju vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs Pretendentam. Ja pretendents, kā arī tā 

apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām pretendents balstās ir reģistrēti līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstī  pretendentam jāpievieno attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/ sertificēšanas 

faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti 

tādu pieprasa. 

7.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti: 

7.4.1. Pretendenta pieredzes apliecinājums līdzvērtīgu projektu realizēšanā (4.pielikums). 

7.4.2. Pasūtītāju atsauksmes atbilstoši nolikuma 6.4.punktam. 

7.4.3. Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apliecinājums atbilstoši 5.  pielikumam. 

7.5. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība: 

7.5.1. visu personu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka visi 

personu apvienības dalībnieki kopā un katrs atsevišķi ir atbildīgs par iepirkuma līguma 

izpildi, nosaukts galvenais dalībnieks, kurš būs pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus 

dokumentus, rīkoties personu apvienības dalībnieku vārdā, parakstīt iepirkuma līgumu. 

Vienošanās dokumentā jānorāda katra personu apvienības dalībnieka darbu veikšanas 

daļa procentos. 

7.5.2.Pieteikumu dalībai atklātā konkursā paraksta visi personu apvienības 

dalībnieki. 

7.6. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

10% no kopējās iepirkumu līguma vērtības vai lielāka un/vai balstīties uz citu personu iespējām, 

pretendents iesniedz: 

       7.6.1. rakstisku apakšuzņēmēja un/vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, 

       apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma formai (6.pielikums), 

       7.6.2. apakšuzņēmējiem un/vai personām, uz kuru iespējām pretendents balstās nododamo 

darbu sarakstu – 7.pielikums. 

7.7. Tehniskais piedāvājums 

7.7.1.Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši 2.pielikumam tehniskā     
specifikācija - tehniskais piedāvājums. 

7.7.2.Tehniskā piedāvājuma formai jābūt pilnīgi aizpildītai. Nepilnīgi aizpildīti un 
neatbilstoši piedāvājumi tiks noraidīti. 

7.8. Finanšu piedāvājums 
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7.8.1. Pretendents sagatavo finanšu piedāvājumu atbilstoši nolikuma 3.pielikumā 
noteiktajai formai. 

         7.8.2.Piedāvājuma cenā pretendents ietver visas ar iepirkuma priekšmeta izpildi saistītās   
izmaksas, tajā skaitā nodevas, nodokļus, un citus obligātos maksājumus, kādi 
pretendentam varētu rasties saistībā ar iepirkuma priekšmeta izpildi. 

         7.8.3.Cena pretendentam ir jānorāda euro (EUR) bez PVN, atsevišķi jānorāda PVN 
summa un cena ar PVN. 

 
8. Pretendentu atlase, piedāvājumu vērtēšana, piedāvājuma izvēle 

 

8.1.Vispārīgie noteikumi 

         8.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu    

piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē. 

Iepirkuma komisija atlasa un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā          

ar    Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem, iepirkuma nolikuma dokumentiem, kā arī 

citiem normatīvajiem aktiem.  

         8.1.2.Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 

izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā iepirkuma norises stadijā, ja: 

8.1.2.1. Uz pretendentu, uz personu apvienības biedru (ja pretendents ir personu 

apvienība), pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un personu, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām 

prasībām, attiecas attiecīgie Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie 

pretendentu izslēgšanas noteikumi; 

8.1.2.2.Pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā 

noteiktajā kārtībā; 

8.1.2.3. Pretendents nav iesniedzis nolikuma 7. punktā noteiktos attiecīgos 

dokumentus. 

 

8.2.Piedāvājumu noformējuma pārbaude 

8.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums 

sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. 

8.2.2.Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, komisija ir 

tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt, ja to neatbilstība nolikumā noteiktajām 

noformējuma prasībām ir būtiska. 

 

8.3.Pretendentu atlase 

8.3.1.Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību 
paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem pretendentu atlases 
dokumentiem saskaņā ar nolikuma 7.punktu. 

8.3.2.Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk 
tā piedāvājumu neizskata. 

 

8.4.Tehnisko piedāvājumu vērtēšana 
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8.4.1.Iepirkumu komisija veic tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā 
komisija izvērtē Tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai – tehniskajam 
piedāvājumam 

8.4.2.Ja tiek konstatēts, ka pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās 
specifikācijas un nolikuma 7.7.punkta prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu 
neizskata. 

 

8.5.Finanšu piedāvājumu vērtēšana 

8.5.1.Komisija pārbauda vai nav aritmētisko kļūdu Pretendentu piedāvājumos. Ja konstatē 
šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo.  Par kļūdu labojumu pasūtītājs paziņo pretendentam, 
kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā 
labojumus. 

 

8.6.Piedāvājuma izvēles kritērijs 

8.6.1. Pēc pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija no nolikumā 
norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem, kuri atbilst Pasūtītāja finanšu 
iespējām, izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā tikai 
cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar 
viszemāko cenu. 

8.6.2.Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības 
nodokļa. 

9. Iepirkumu komisija 

9.1.Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā cits komisijas loceklis. 

9.2.Komisijas tiesības: 

      9.2.1.rakstiski pieprasīt, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina   

iesniegto informāciju; 

      9.2.2.pārbaudīt visu pretendentu sniegto ziņu patiesumu; 

      9.2.3.pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;       

9.2.4.jebkurā brīdi pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums; 

       9.2.5.veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un 
citiem normatīvajiem aktiem. 

9.3. Komisijas pienākumi: 

9.3.1.  izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā 
piedāvājumu iesniegšanas termiņā; 

9.3.2. pieņemt lēmumu; 

           9.3.3.Pretendenti rakstveidā tiek informēti par konkursa rezultātiem 3 (triju) darba dienu   

laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 
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9.3.4. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem 
normatīvajiem aktiem. 

10. Pretendentu tiesības un pienākumi 

10.1. Pretendenta tiesības: 

10.1.1.iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu; 

10.1.2.veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem 
normatīvajiem aktiem un šo nolikumu. 

10.2. Pretendenta pienākumi: 

10.2.1.ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu 
piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Višķu pagasta pārvaldē 
līdz nolikumā noteiktajam termiņam; 

10.2.2.rakstveidā, komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par 
piedāvājumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem; 

10.2.3.līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus konkursa nolikumā 
minētos noteikumus. 

 

11. Līguma noslēgšana 

11.1. Pasūtītājs pieņem lēmumu par līguma noslēgšanu ar to pretendentu, kura piedāvājums ir 
izvēlēts saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju un atbilst visām nolikumā izvirzītajām 
prasībām. 

11.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija izvēlas 
nākamo piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju. Ja arī nākamais 
izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma 
procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

11.3. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši nolikuma 5.pielikuma līguma projektam ar 
izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar 
nolikuma noteikumiem. 

11.4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma līguma 
projektu, pieņem tā noteikumus un gadījumā, ja tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma 
līgumu, apliecina gatavību uzņemties un pildīt visas iepirkuma līgumā paredzētās 
saistības. 

11.5. Iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtais iepirkuma līgums, kā arī visi tā pielikumi, 
grozījumi un papildinājumi ir brīvas pieejamības informācija Publisko iepirkumu likumā 
noteiktajā apjomā 

 

12. . PIELIKUMI 

1. pielikums - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā; 

2. pielikums - Tehniskā specifikācija; 

3. pielikums - Finanšu piedāvājums; 
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4. pielikums - Informācija par pretendenta pieredzi;  

5. pielikums - Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apliecinājums;  

6. pielikums - Apakšuzņēmēja un / vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, 

apliecinājums; 

7. pielikums - Apakšuzņēmēju saraksts; 

8.   pielikums - Līguma projekts. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.pielikums 

Iepirkumam PIL 9.panta kārtībā  

“Višķu pagasta ceļa Laivu stacija asfaltbetona seguma remonts” 

 Iepirkuma identifikācijas Nr. Višķu PP 2018/2 

 

 

/pretendenta nosaukums/ 

PIETEIKUMS dalībai Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā organizētā iepirkuma 

Višķu pagasta ceļa Laivu stacija asfaltbetona seguma remonts ID Nr. Višķu PP 2018/2 

 
 

Ar šo _____________________________ apliecinām savu dalību  

         /Pretendenta nosaukums, personu apvienības gadījumā – papildus arī katra dalībnieka nosaukums/ 

 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā organizētā iepirkuma Višķu pagasta ceļa “Laivu 

stacija” asfaltbetona seguma remonts  (turpmāk tekstā - Iepirkuma procedūra) un: 

1. apliecinām, ka mums ir skaidri saprotami nolikuma un iepirkuma līguma noteikumi; 

2. piedāvājam veikt Višķu pagasta ceļa “Laivu stacija” asfaltbetona seguma remontu saskaņā 
ar tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu par šādu cenu: EUR <cena skaitļiem un 
vārdiem> (bez PVN). Cenā ir iekļautas visas izmaksas un nodokļi, izņemot pievienotās 
vērtības nodokli; 
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3. apstiprinām, Višķu pagasta ceļa Laivu stacija asfaltbetona seguma remontu veiksim  
<skaitļiem un vārdiem> kalendāro dienu laikā; 

4. apstiprinām, ka šim pieteikumam pievienotie dokumenti veido piedāvājumu. 

5. visa piedāvājuma dokumentos norādītā informācija un sniegtās ziņas ir patiesas; 

6. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.pantā astotajā daļā minētie 
pretendenta izslēgšanas noteikumi. 

Vispārējā informācija par pretendentu: 

1.  Pretendenta nosaukums     

2.  Reģistrācijas Nr.     

3.  Nod. maks. reģistrācijas Nr.     

4.  Juridiskā adrese, pasta indekss     

5.  Faktiskā adrese, pasta indekss     

6.  Bankas konta Nr.     

7.  Bankas kods     

8.  Bankas nosaukums    

9,  Kontaktpersona    

10.  Tālruņa Nr.    

11.  Faksa Nr.    

12.  Mobilā tālruņa Nr.    

13.  Elektroniskā pasta adrese    

14.  Pretendenta pārstāvis, kurš būs tiesīgs 

parakstīt līgumu un pieņemšanas-

nodošanas aktu, ja tiks slēgts 

līgums  

  

 

Pretendenta nosaukums*:  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds*:  

Pilnvarotās personas amats*:  

Pilnvarotās personas paraksts*:  
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Datums:  

 

z.v. 
 
 

 
* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku un 

pieteikums jāparaksta visiem dalībniekiem. 
Papildus jāiesniedz pilnvara ar informāciju par personu apvienības vārdā izvirzīto atbildīgo juridisko personu un 

dokumentu parakstīšanai attiecīgi pilnvaroto fizisko personu, kā arī papildus jānorāda katras personas atbildības 

apjoms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     2.pielikums 

Iepirkumam PIL 9.panta kārtībā  

“Višķu pagasta ceļa Laivu stacija asfaltbetona seguma remonts” 

 Iepirkuma identifikācijas Nr. Višķu PP 2018/2 

Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums 

 

Novads, pagasts Daugavpils novads, Višķu pagasts     

Ceļa nosaukums Laivu stacija     

Garums, m 170.0     

Platība, m² 967.5.0     

Darbu skaits 14     

Izmaksu 

pozīcija 

Specifik

ācija 

Nr. 

Darba nosaukums 
Mērvie-

nība 

Darba 

daudzu

ms 

1  3 4 5 

1.  Dažādi darbi 

1.1. 3.1 
Uzmērīšana un nospraušana 

 
km 0.17 

1.2. 3.2 
Esošās segas konstrukcijas demontāža vidēji 30 cm un 

transportēšana uz atbērtni 
m

3
 277.5 

1.3. 3.2 Esošā elektriskā staba demontāža un utilizācija gab. 1 
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1.4. 3.3 Asfalta seguma zāģēšana m 135.0 

1.5. 3.3 Asfalta seguma savienojumu frēzēšana vidēji 4 cm biezumā m2 150.0 

1.6. 3.4 
Kanalizācijas aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un 

regulēšana projektētā seguma līmenī 
gab. 1 

1.7. 3.5 Koku zāģēšana ar celmu laušanu gab. 1 

2. 4 Zemes klātne 

2.1. 4.1 Grāvju rakšana, grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni m
3
 70.0 

2.2. 4.3 
PP caurtekas Ø300mm uzstādīšana (iekļaujot visus nepieciešamus 

darbus) 
m 17.0 

2.3. 4.3 Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem cementa javā gab. 6 

3.  Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

3.1. 5.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu mais.0/45 pamata nesošās kārtas 

būvniecība 20cm biezumā  
m

2
 976.0 

3.2. 5.4. Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve 20cm biezumā  m
2
 80.0 

3.3. 5.4. 
Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu 0/16 

cm biezumā  
m

2
 137.5 

4 6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

4.1. 6.1. Karstā asfalta dilumkārtas AC 16 surf būvniecība 6cm biezumā m2 830.0 
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Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:  

 

Darbu veikšanas kalendārais grafiks, kurā jānorāda: 

1. detalizētu būvdarbu uzsākšanas laiku un būvdarbu pabeigšanas laiku nedēļās katram 

darbu veidam, kādi norādīti Darbu daudzuma sarakstā; 

2. nepieciešamo laiku nedēļās, kas nepieciešams darbu uzsākšanai un pabeigšanai 

atbilstoši Iepirkuma līguma (8.pielikums) nosacījumiem un Latvijas Republikas 

„Būvniecības likumam” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 14.10.2014. 

noteikumiem Nr.633„Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.     

 

 

 

 

  

/pretendenta nosaukums/  /paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas  

vārds, uzvārds un  paraksts/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iepirkuma PIL 9.panta kārtībā “Višķu pagasta ceļa “Laivu stacija” asfaltbetona seguma remonts” nolikums 

15 

 
 

     3.pielikums 

Iepirkumam PIL 9.panta kārtībā  

“Višķu pagasta ceļa Laivu stacija asfaltbetona seguma remonts” 

 Iepirkuma identifikācijas Nr. Višķu PP 2018/2 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkumam „ Višķu pagasta ceļa “Laivu stacija” asfaltbetona seguma remonts”, 

identifikācijas Nr. Višķu pp 2018/2 

 

Kam Višķu pagasta pārvalde 

Skolas iela 17, Špoģi, Daugavpils novads 

Pretendents  

Adrese  

Reģ.numurs  

 

Piedāvājam veikt:  

Višķu pagasta ceļa Laivu stacija asfaltbetona seguma remontu, saskaņā ar iepirkuma 

tehnisko specifikāciju un līguma projektu par piedāvājuma cenu: 

 

Novads, pagasts Daugavpils novads, Višķu pagasts         

Ceļa nosaukums Laivu stacija         

Garums, m 170.0         

Platība, m² 967.5.0         

Darbu skaits 14         

Izmaksu 

pozīcija 

Specifik.

nr. 
Darba nosaukums 

Mērvi

e-nība 

Darba 

daudzu

ms 

Vienīb

as cena 

EUR 

Kopējā 

izmaks

a EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 3 Dažādi darbi 

1.1. 3.1 
Uzmērīšana un nospraušana 

 
km 0.17   

1.2. 3.2 
Esošās segas konstrukcijas demontāža 

vidēji 30 cm un transportēšana uz atbērtni 
m

3
 277.5   

1.3. 3.2 
Esošā elektriskā staba demontāža un 

utilizācija 
gab. 1   

1.4. 3.3 Asfalta seguma zāģēšana m 135.0   

1.5. 3.3 
Asfalta seguma savienojumu frēzēšana 

vidēji 4 cm biezumā 
m2 150.0   

1.6. 3.4 

Kanalizācijas aku vāku nomaiņa uz peldošā 

tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā 

seguma līmenī 

gab. 1   

1.7. 3.5 Koku zāģēšana ar celmu laušanu gab. 1   

1.1. 3.1 
Uzmērīšana un nospraušana 

 
km 0.17   
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2. 4. Zemes klātne 

2.1. 4.1 
Grāvju rakšana, grunti aizvedot uz 

Būvuzņēmēja atbērtni 
m

3
 70.0   

2.2. 4.3 
PP caurtekas Ø300mm uzstādīšana 

(iekļaujot visus nepieciešamus darbus) 
m 17.0   

2.3. 4.3 
Caurteku galu nostiprināšana ar 

laukakmeņiem cementa javā 
gab. 6   

3. 5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

3.1. 5.2. 

Nesaistītu minerālmateriālu mais.0/45 

pamata nesošās kārtas būvniecība 20cm 

biezumā  

m
2
 976.0   

3.2. 5.4. 
Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s 

izbūve 20cm biezumā  
m

2
 80.0   

3.3. 5.4. 

Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu 

minerālmateriālu maisījumu 0/16 cm 

biezumā  

m
2
 137.5   

4 
6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

4.1. 6.1. 
Karstā asfalta dilumkārtas AC 16 surf būvniecība 
6cm biezumā 

4.1. 6.1.   

   A Kopā:  

   B PVN (21% no A):  

   C Kopā (A+B):  

Pielikumā: Darbu daudzumu un izmaksu saraksti atbilstoši tehniskās specifikācijas dotajiem 

darbu apjomiem.  

 
 

 

 

  

/pretendenta nosaukums/  /paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas  

vārds, uzvārds un  paraksts/ 
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4.pielikums 

Iepirkumam PIL 9.panta kārtībā  

“Višķu pagasta ceļa Laivu stacija asfaltbetona seguma remonts” 

 Iepirkuma identifikācijas Nr. Višķu PP 2018/2 

 
 

Veikto  darbu saraksts   

 

 

Objekta nosaukums, 

adrese  

Līguma 

summa 

EUR 

Veiktais 

darbs 

Pasūtītāja nosaukums, 

adrese, kontaktpersonas 

uzvārds  un tālr. 

numurs 

Darbu 

uzsākšanas, 

pabeigšanas gads/ 

mēnesis 

 
    

     

     

     

     

     

* 

 

 

  

/pretendenta nosaukums/  /paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas  

vārds, uzvārds un  paraksts/ 
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5.pielikums 

Iepirkumam PIL 9.panta kārtībā  

“Višķu pagasta ceļa Laivu stacija asfaltbetona seguma remonts” 

 Iepirkuma identifikācijas Nr. Višķu PP 2018/2 

 
 

Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apliecinājums 

 

V
ār

d
s,

 

u
zv

ār
d

s 
 

Se
rt

if
ic

ēj
o

ša
 in

st
it

ū
ci

ja
 u

n
 

se
rt

if
ik

āt
a 

n
u

m
u

rs
 

 

P
ie

re
d

ze
 b

ū
vd

ar
b

u
 

va
d

īš
an

ā 
  

(g
ad

i)
  

Informācija par līdzīgo projektu vadīšanu  

Veikto būvdarbu 
nosaukumi un 

apjomi     

Būvdarbu 
izpildītāja 

nosaukums, 
adrese, 

kontaktpersonas 
vārds, uzvārds 

un tālrunis 

Būvdarbu pasūtītāja 
nosaukums, adrese, 

kontaktpersonas vārds, 
uzvārds un tālrunis 

Darba 
pabeigšan

as gads, 
mēnesis 

       

    

    

 

 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un 

kvalifikāciju. 
 

Vārds, Uzvārds  

 

Personas pašrocīgs paraksts  
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6.pielikums 

Iepirkumam PIL 9.panta kārtībā  

“Višķu pagasta ceļa Laivu stacija asfaltbetona seguma remonts” 

 Iepirkuma identifikācijas Nr. Višķu PP 2018/2 

 
 

Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē 

      Ar šo ________________________________ (<apakšuzņēmēja nosaukums>) apņemas 

 

strādāt pie iepirkuma līguma „___” nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta 

<Pretendenta nosaukums>apakšuzņēmējs <atstāt vajadzīgo>, gadījumā, ja ar šo pretendentu 

tiks noslēgts iepirkuma līgums. 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams 

paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem ______________________________________________ 

(<apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju. 

 

Apakšuzņēmēja nosaukums   

Pilnvarotās personas vārds, 

uzvārds, amats 

 

 

Paraksts 
 

 

Datums 
 

 

Piezīme: nepieciešamības gadījumā papildināt tabulu  

 

Pretendents  

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
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7.pielikums 

Iepirkumam PIL 9.panta kārtībā  

“Višķu pagasta ceļa Laivu stacija asfaltbetona seguma remonts” 

 Iepirkuma identifikācijas Nr. Višķu PP 2018/2 

 
 

Apakšuzņēmējiem un / vai personām, uz kuru iespējām pretendents balstās nododamo 

darbu saraksts 

 

Apakšuzņēmēja un / vai 

personas, uz kuras iespējām 

pretendents balstās 

nosaukums 

Reģistrācijas numurs, 

adrese un kontaktpersona 

Nododamo darbu vai  resursu 

apraksts 

   

   

   

 

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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8.pielikums 

Iepirkumam PIL 9.panta kārtībā  

“Višķu pagasta ceļa Laivu stacija asfaltbetona seguma remonts” 

 Iepirkuma identifikācijas Nr. Višķu PP 2018/2 

 

LĪGUMS 
 

Daugavpils novada Višķu pagastā, 2018.gada ___.______________ 

 

Daugavpils novada Višķu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000073624, juridiskā adrese 

Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481, kuras vārdā saskaņā ar 

Nolikumu rīkojas tās vadītājs Jānis Proms (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un -

____________________________________________________________________, kurš 

rīkojas pamatojoties uz ___________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, turpmāk katrs 

atsevišķi un abi kopā – Puse/-es, pamatojoties uz Višķu pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas 

2018.gada __._________ lēmumu (sēdes protokols Nr.___) par publiskā iepirkuma “Višķu 

pagasta ceļa Laivu stacija asfaltbetona seguma remonts”, iepirkuma identifikācijas Nr. Višķu 

PP 2018/2  rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un 

darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā 

kvalitātē veikt Višķu pagasta ceļa Laivu stacija asfaltbetona seguma remonts atbilstoši 

iepirkuma piedāvājumam. 

 

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
2.1. Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. Darbus veikt precīzi un profesionāli atbilstoši iepirkuma piedāvājumam, Tāmei,  

ievērojot Pasūtītāja norādījumus. 

2.1.2. Darbus sākt Līgumā noteiktajā termiņā. Veikt visus Darbu sagatavošanas nepieciešamos 

pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties 

Pasūtītājam vai trešajai personai Darbu izpildes rezultātā. 

2.1.3. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas 

iesniegt Pasūtītājam šādus dokumentus:  

- rīkojumu par atbildīgo personu nozīmēšanu būvdarbu veikšanai, t.sk. par darba aizsardzības 
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koordinatora nozīmēšanu, pievienojot sertifikātu un darba aizsardzības koordinatora apliecības 

kopiju,  

2.1.4. Pirms darbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos Izpildītājs apņemas iezīmēt un 

norobežot bīstamās zonas, nospraust esošos pazemes inženiertīklus un citu būvju asis vai 

iezīmēt to robežas, kā arī nodrošināt transportam un gājējiem drošu pārvietošanu un pieeju 

esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem.   

2.1.5. Atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt darbu veikšanu vai Pasūtītāja 

saistību izpildi. 

2.1.6. Izpildītājs apņemas nekavējoties mutiski un 2 darba dienu laikā rakstiski ziņot 

Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē darbu izpildi . 

2.1.7. Dot iespēju Pasūtītājam darbu izpildes laikā veikt izpildīto darbu vai tā daļu 

kontrolpārbaudes. 

2.1.8. Uzņemties atbildību par cilvēku traumu un materiālu vai iekārtu, Pasūtītāja īpašuma, kas 

nodots Izpildītājam un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas riskiem, izņemot, ja tas rodas 

Pasūtītāja vainas dēļ. Risks pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju ar darbu pabeigšanu. 

2.1.9. Uzņemties atbildību par faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību. 

2.1.10. Nodrošināt Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, Autoceļu un ielu 

būvnoteikumu, Daugavpils novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, Latvijas 

nacionālo standartu un citu normatīvo aktu un noteikumu ievērošanu visu šajā Līgumā 

paredzēto darbu veikšanas laikā. Izpildītājs nodrošina, lai būvniecībā tiktu izmantoti tikai ES 

standartiem un LR standartiem un tehniskiem noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti 

būvmateriāli un būvizstrādājumi.  

2.2. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek 

kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:  

2.2.1. ja nepārvaramas varas vai neparedzētu apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir 

neiespējama Līgumā noteikto darbu izpilde;  

2.2.2. ja Pasūtītāja saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja  saistību izpilde; 

2.2.3. ja darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski 

atšķirīgu nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi; 

2.2.4. ja Pasūtītājs liedz vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēta piekļūšana objektam. 

2.3. Pasūtītājs apņemas: 

2.3.1. norīkot savu pārstāvi, kurš ir tiesīgs kontrolēt darbu izpildi, un saņemt no Izpildītāja visu 

nepieciešamo informāciju; 

2.3.2. savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos 

paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus; 

2.3.3. uzņemties atbildību par objekta pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā pēc darbu 

pabeigšanas; 

2.3.4. savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darbadienas iepriekš informēt Izpildītāju par 

jebkuru savu darbību objektā, ja tas var ietekmēt Izpildītāja darbu. 

2.4. Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt darbu (Darba apjoma un kvalitātes) 

izpildes pārbaudes. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību. 

2.5. Neparedzēto darbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu 

ekspertu. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ kļūdījies darbu, būvizstrādājumu, cenu 

vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiek apmaksāti. 

2.6. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus, ja Izpildītāja vai tā personāls neievēro uz darbiem 

attiecināmos normatīvos aktus vai Līgumu. Darbu Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar 

Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas.   

 

3. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI 
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3.1. Izpildītājs ir iepazinies ar darbu apjomu sarakstos iekļautajiem darbu daudzumiem un  

apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu darbu apjomu sarakstos 

norādītos darbu daudzumus saskaņā ar Līgumu. 

3.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar objektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt 

darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, piegādāt 

materiālus, transporta iespējas, objekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka 

izmantošanas nosacījumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot Līgumā minēto 

samaksu par darbu izpildi – Līguma summu. Tāpēc Līguma summu un darbu izpildes termiņus 

nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi. 

3.3. Izpildītājs apliecina, ka tam un tā piesaistītajam personālam ir nepieciešamās speciālās 

atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto darbu veikšanai un tie būs spēkā (tiks atjaunoti) visā 

Līguma darbības laikā.  

 

4. LĪGUMA TERMIŅŠ 

 

4.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību 

pilnīgai izpildei. 

4.2. Izpildītājs apņemas veikt visus Līgumā paredzētos darbus  45 (četrdesmit piecu) 

kalendāro dienu laikā. 

4.3. Šī Līguma izpildes termiņu puses var grozīt, par to noslēdzot papildus vienošanos 

rakstveidā, 2.2.punktā paredzētajos gadījumos.  

4.4. Ja Izpildītājs Līguma 2.2. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa 

pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties 

pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa darbu 

izpildes kavējumu.  

4.5. Izpildītājam nav tiesības uz darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri 

viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo 

Līgumu, tas attiecināms arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis objektīvi sagaidīt 

vai novērst. 

 

5. LĪGUMA SUMMA   

  

Līguma summa sastāda __________ EUR (________________), PVN __%  ________EUR 

(_________________________). Kopējā līguma summa ir _______ EUR 

(____________________). 

5.1. Pievienotās vērtības nodokli 21% aprēķina un maksā valsts budžetā Pasūtītājs, piemērojot 

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto nodokļa apgriezto  maksāšanas kārtību.  

Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas 

kontu 20(divdesmit) darba dienu laikā pēc, pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un 

rēķina saņemšanas dienas. 

5.2 Līguma summa ietver darbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, 

piegādes un transporta, apdrošināšanas, energoresursu, būvgružu apglabāšanas un būvlaukumu 

uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus un nodevu maksājumus valsts un pašvaldību 

budžetos un citus maksājumus, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu darbus. 

5.3 Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ kļūdījies darbu, būvizstrādājumu, cenu vai 

darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiek apmaksāti. 

5.4 Darbu apjomi var tikt samazināti, ja atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav 

nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, 
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nemainot Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī 

piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas. 

5.5 Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem 

darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto objektu demontāža un trūkumu 

novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Izpildītāja 

vainas dēļ. 

5.6 Izpildītājs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvmateriālu cenu sadārdzinājumu  

un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu. 

 

6. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

         6.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam visu līgumcenu pēc darbu pabeigšanas, kad Pasūtītājs ir 

saņēmis šādus dokumentus: 

6.1.1. Darbu izpildes aktu (akta formu Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju), kuru apstiprinājuši 

Pušu pārstāvji; 

6.1.2.rēķinu (rēķina formu Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju). 

61.3.Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīto aktu par pabeigto darbu pieņemšanu – nodošanu;.   

6.2. Veicot bezskaidras naudas norēķinus, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma 

veikšanas diena.  

6.3. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 

novēršanai un šo darbu pieņemšanai. 

 

7. BŪVDARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

 

7.1 Pēc visu darbu izpildes, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu pēc Līguma 4.2.punktā paredzētā 

līguma izpildes termiņa Izpildītājs rakstiski paziņo Pasūtītājam par darbu pabeigšanu un ar aktu 

nodod izpildītos darbus Pasūtītājam. 

7.2 Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto darbu pieņemšanas, ja tie ir nepilnīgi pabeigti vai 

pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad 

Izpildītājam pēc darbu pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par 

darbu pabeigšanu Pasūtītājam. 

7.3 Izpildītājam, kas pieļāvis atkāpes no Līguma noteikumiem, Pušu saskaņotā, abpusējā aktā 

norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ 

nepadarītie darbi un jānovērš defekti. 

7.4 Izpildītāja pienākums Pasūtītāja noteiktajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem novērst 

defektus un trūkumus.  

7.5 Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja iestājas visi šādi nosacījumi:  

7.5.1. Izpildītājs ir izpildījis Tāmē paredzētus darbus atbilstoši Līgumam; 

7.5.2 Pasūtītājs un Izpildītājs parakstījis darbu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

 

8 GARANTIJAS 

8.1 Izpildītājs garantē veikto darbu un materiālu kvalitāti ne mazāk kā 24 (divdesmit četru) 

mēnešu laikā no darbu pabeigšanas.  

8.2 Garantijas laikā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš konstatētos darbu, materiālu un 

uzstādīto iekārtu defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs saņēmis no 

Pasūtītāja rakstisku pretenziju par atklāto defektu, izņemot avārijas situācijas, kuras jānovērš 

nekavējoties.  

 8.3 Ja objektīvu iemeslu dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā defektu novērst nav iespējams, Puses 

vienojas par citu termiņu defektu novēršanai. 

 8.4 Ja Garantijas laikā konstatētie darbu, materiālu un iekārtu defekti netiek novērsti, tad 
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Pasūtītājam ir tiesības šo defektu novēršanai pieaicināt citu Izpildītāju, bet samaksu par 

veiktajiem darbiem pieprasīt no Izpildītāja, piestādot tam attiecīgus rēķinus.  

 

 

9 PUŠU ATBILDĪBA 

 

 Līgumsodi 

9.1 Ja Izpildītājs nav pabeidzis Būvdarbus Līguma 4.2.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ietur 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kopējās Līguma summas par katru 

nokavētu dienu.  

9.2 Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Būvuzņēmējam 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas par katru nokavētu 

darba dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu. 

9.3 Par Pušu starpā saskaņotā termiņa neievērošanu, kas paredzēts defektu novēršanai, kas 

atklājušies garantijas periodā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats 

viens procents) apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu.  

9.4 Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes. 

  Zaudējumi 

9.5 Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas 

institūcijas lēmumu tiek apturēta darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja un/vai apakšuzņēmēju 

pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem 

9.6 Ja darbu izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, 

tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu veidā, 

pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura 

pakalpojumus apmaksā vainīgā puse. 

9.7 Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Izpildītāja 

prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas. 

 

10   NEPĀRVARAMA VARA 

 

10.1 Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies 

nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru 

agresiju, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus 

nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā 

Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav 

varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot 

Līgumu. 

10.2 Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt 

Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas 

iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes 

vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. 

Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi. 

10.3 Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu 

izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto 

apstākļu beigšanos. 

10.4 Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas 

varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

10.5 Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tad Puses 

var lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu. 
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11 PUŠU PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA 

 

11.3  Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu 

izpildi ir: Jānis Proms, tālr. 29106122, e-pasts: pārvalde@viski.lv, adrese: Skolas 17, Špoģi, 

Višķu pagasts. 

11.4  Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu 

izpildi ir: _________________, tālr. 27007527, e-pasts: __________, adrese: 

_______________.  

11.5  Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā 

norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvja nomaiņu. 

Rakstiski paziņotā pārstāvja pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 

11.6  Šajā Līguma daļā minētie Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt darbu veikšanas dokumentus, 

kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana 

(paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus. 

 

12. LĪGUMA PIELIKUMI 

 

12.1 Visi Līguma pielikumsi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā ar Līguma 

parakstīšanas brīdi.  

12.2  Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks 

noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu. 

12.3   Līgumam tiek pievienots šāds pielikums: 

1.pielikums – Tāme; 

 

 

13. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs:  

Višķu pagasta pārvalde 

Reģ. Nr. 90000073624 

Skolas iela 17, Špoģi, 

Daugavpils novads, LV-5481 

Banka: Valsts Kase  

Kods: TRELLV22 

Konts: LV53TREL9814221440200    

e-pasts: pārvalde@inbox.lv 

 Izpildītājs: 

  

 

Višķu pagasta pārvaldes vadītājs 

 

_________________________ 

  

  

 

_________________________ 

/J.Proms/  /                         / 
 


