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1. Pasūtītājs: 

1.1. Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „ Višķi” 

Reģ.nr.90002044615,  

Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads , LV-5481, interneta adrese www.viski.lv  

1.2. Pasūtītāja kontaktpersonas:    

Valentīns Šnitko, tālr.26815715,  65442032,    faksa nr.65442032,  

e-pasts: agentura@viski.lv 

 

2.Pretendents: 

2.1.Pretendents ir piegādātājs ( jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība 

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

pakalpojumus), kurš ir reģistrējies Elektronisko iepirkumu sistēmā ( turpmāk EIS ) un ir iesniedzis 

piedāvājumu saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumā norādītajām Pasūtītāja prasībām Elektronisko 

iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā. 

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

 

3. Iepirkuma nolikums 

3.1. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja tīmekļa vietnē 

http://www.viski.lv/pasvaldiba/iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēmā ( turpmāk – EIS) e-

konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier). 

3.2. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas 

Pasūtītāja tīmekļa vietnē http://www.viski.lv/pasvaldiba/iepirkumi un 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.  

3.3. Paziņojums par Konkursa Nolikumu un tā grozījumiem tiek publicēts arī Iepirkumu 

uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) tīmekļa vietnē: www.iub.gov.lv.  

3.4. Lejupielādējot iepirkuma procedūras dokumentus, Pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi 

Komisijas sniegtajai papildu informācijai tīmekļa vietnēs un ievērtēt to savā piedāvājumā. 

3.5. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Pretendenti papildus informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā 

publicēta Pasūtītāja tīmekļa vietnē http://www.viski.lv/pasvaldiba/iepirkumi un 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier. 

3.6. Ieinteresētais Pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā 

atklāta konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Piegādātājs
1
. 

 

3.7. Objekta apskate 27.jūlijā pulksten 11.00 . Pulcēšanās pie Višķu pagasta pārvaldes ēkas 

Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pagasts Daugavpils novads. 

4. Iepirkuma priekšmets: 

4.1. Tehniskā projekta „Daugavpils novada Pašvaldības aģentūras „ Višķi” Špoģu  ciema katlu 

mājas energoefektivitātes uzlabošanas “ izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība   

Iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi 2018/3 

      Iepirkuma CPV kods 45000000-7, papildkods 71242000-6 

4.2. Piedāvājuma variantu iesniegšanu Pasūtītājs nepieļauj. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts 

daļās, piedāvājumu var iesniegt tikai par visu apjomu. 

                                                 
1
 Informāciju par to, kā ieinteresētais Piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. 

https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 

http://www.viski.lv/
mailto:agentura@viski.lv
http://www.viski.lv/pasvaldiba/iepirkumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
http://www.viski.lv/pasvaldiba/iepirkumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
http://www.iub.gov.lv/
http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
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4.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, adrese 

Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads 

5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks 

5.1. Saskaņā ar PIL 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, 

izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie 

piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti, un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ 

iesniedzējam.  

5.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2018.gada 10.augusta plkst. 10
00

. 

5.3. Iepirkumu komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2018.gada 10.augustā 

plkst. 10
00

. Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs savā 

tīmekļa vietnē http://www.viski.lv/pasvaldiba/iepirkumi un https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier 

publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver elektroniski 

iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 

71.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs savā 

tīmekļa vietnē http://www.viski.lv/pasvaldiba/iepirkumi un https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier 

publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz 

trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 

71.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver elektroniski 

iesniegtos piedāvājumus. 

 5.4. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā 

tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. 

5.5. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu 

apakšsistēmā.  

5.6. Pēc pretendentu paziņošanas katrs iepirkumu komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav 

tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai 

darbībā un nav ar tiem saistīts PIL 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē. 

5.7. Ja kāds no Iepirkumu komisijas locekļiem vai ekspertiem nepiedalās piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmē, viņš minēto apliecinājumu paraksta nākamajā Komisijas sēdē, kurā piedalās. Ja šāds 

apliecinājums nav parakstīts, Komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā Komisijas darbā, 

kā arī Komisijas sekretārs neturpina savu pienākumu veikšanu, ja viņš nav parakstījis attiecīgo 

apliecinājumu. 

 

6. Piedāvājuma derīguma termiņš 

6.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir - saistošam pretendentam, līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas dienas. 

6.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma 

termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.  

 

7. Prasības piedāvājuma iesniegšanai. 
7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, 

ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas: 

7.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-

konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas; 

7.1.2. aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un 

augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem 

http://www.viski.lv/pasvaldiba/iepirkumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
http://www.viski.lv/pasvaldiba/iepirkumi
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier
http://www.eis.gov.lv/
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failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas 

prasībām un formu paraugiem); 

7.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu 

apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar 

elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu 

atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumentu atvēršanas un 

nolasīšanas iespējām). 

7.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam ir jāievēro, ka: 

7.2.1. Pieteikuma vēstules forma, pretendentu atlases forma, tehniskais un finanšu piedāvājums 

jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai 

jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā; 

7.2.2. Iesniedzot pieteikumu, pretendents nepieciešamo dokumentāciju (pielikumos norādītos 

dokumentus) paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko 

parakstu.  
7.2.3. Pieteikuma vēstuli paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā 

persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (skenēts dokuments PDF formātā). Ja 

pretendents ir piegādātāju apvienība, pieteikuma vēstuli un apliecinājumi jāparaksta katras 

personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotajai 

personai. 

7.2.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu 

apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp 

piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, 

ja piedāvājums ir šifrēts, un nav atverams, piedāvājums netiks izskatīts. 

7.3. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā. Ja tiek pievienoti kvalifikāciju apliecinoši 

dokumenti, kas izsniegti citā valodā, jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

7.4. Piedāvājuma dokumentu kopijām ir jābūt apliecinātām atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka 

likumā noteiktajām prasībām.  

 

8. Pretendentu izslēgšanas gadījumi 

8.1. Pasūtītājs norāda, ka PIL 42.panta pirmajā daļā ir noteikti pretendentu izslēgšanas gadījumi. 

Saskaņā ar PIL 42.panta četrpadsmito daļu, pasūtītājs pārbaudi par šā panta pirmajā daļā noteikto 

pretendentu izslēgšanas gadījumiem atklātā konkursā veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram 

atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām 

un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

8.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu attiecas kāds 

no PIL 42.panta pirmās daļas izslēgšanas gadījumiem. Izslēgšanas gadījumi attiecas arī uz 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, uz pretendenta norādīto 

apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās piegādes 

līguma vērtības, uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām. 

8.3. Pasūtītājs atbilstoši PIL 43.panta kārtībai veic uzticamības nodrošināšanai iesniegto 

pierādījumu vērtēšanu. 

 

9. Prasības pretendentam 

9.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

9.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs. 
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9.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība vai personu 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 citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.  

9.2. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

 9.2.1. Pretendentam pēdējo 5 gadu laikā ir pieredze līdzvērtīgu projektu realizēšanā - vismaz 2 

(divu ) jaunu biomasas katlu māju ar šķeldas noliktavu ar jaudu ne mazāku par 0.7 MW  apvienotā 

projektēšanas un būvdarbu līguma realizēšanā.    

9.2.2. Pretendents 9.2.1. punktā minētu pieredzi apliecina ar pasūtītāju atsauksmēm, kuras ietver 

ziņas par izpildīto darbu veidiem un apjomiem, izpildes termiņiem un aktu par darbu pabeigšanu 

vai aktu par  būves pieņemšanu ekspluatācijā.   

9.2.3. Pretendents var nodrošināt būvprojekta izstrādes vadītāju, kurš ir sertificēts ēku konstrukciju 

projektēšanā un kas pēdējo 5 gadu laikā ir vadījis vismaz 2 ( divus ) līdzīgus projektus pēc darbu 

veidiem un apjomiem. 

9.2.4. Pretendents var nodrošināt siltumapgādes sistēmu projektēšanas inženieri, kurš ir sertificēts 

siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā un kas pēdējo 5 gadu laikā ir izstrādājis un 

vadījis vismaz 2 (divus) divus līdzīgus projektus pēc darbu veidiem un apjomiem. 

 

9.2.5. Par līdzīgu tiek uzskatīts tehniskais projekts, kas izstrādāts par katru no 2 (diviem) 

norādītajiem objektiem, tas ir, tika noslēgts atsevišķs līgums par projektēšanas darbu izpildi, 

būvprojekts tika akceptēts, saņemta atsevišķa būvatļauja izbūvēt uzprojektēto objektu, tika veikta 

uzprojektētā objekta autoruzraudzība un objekts nodots ekspluatācijā. Ja būvatļauja nav izsniegta 

vai objekts netiek izbūvēts, tad ir jābūt līgumam par tehniskā projekta vai apliecinājuma kartes 

būvprojekta izstrādi un būvvaldes akcepts uz izstrādātā tehniskā projekta vai apliecinājuma kartes, 

vai būvprojekta. Ja būvatļauja nav izsniegta vai objekts netiek izbūvēts, tad jāiesniedz būvvaldes 

akceptēta būvprojekta vai apliecinājuma kartes kopija (nevajag sniegt visu projektu, tikai 

dokumentu, kur redzams būvvaldes akcepts). 

 

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

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

būvdarbu vadītāja pienākumus vismaz 2 (divos) pabeigtos līdzvērtīgos objektos.  

 

9.2.7. Pretendenta būvdarbu izpildei piedāvātājam siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves 

būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas būvdarbu vadīšanas jomā un pēdējo 5 gadu laikā ir pildījis būvdarbu vadītāja 

pienākumus vismaz 2 (divos) pabeigtos līdzvērtīgos objektos.  

 

9.2.8. Par līdzīgu tiek uzskatīts objekts, kur par katru no 2 (diviem) norādītajiem objektiem, tika 

noslēgts atsevišķs līgums par būvdarbu izpildi, saņemta atsevišķa būvatļauja un objekts nodots 

ekspluatācijā.  

9.2.9. Pretendenta rīcība ir atbilstoši sertificētie speciālisti: 

 siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanas un būvdarbu vadīšanas jomā, 

 ēku konstrukciju projektēšanas un būvdarbu vadīšanas jomā, 

 ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas un būvdarbu vadīšanas jomā, 

 elektroietaišu projektēšanas un būvdarbu vadīšanas jomā, 

 ražošanas ēku apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas, ugunsdrošības automātikas 

projektēšanā  un būvdarbu vadīšanas jomā. 
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9.2.10. 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.  

9.2.11. 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.  

9.3.Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

9.3.1. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums būvniecībā bez  apakšuzņēmējiem bez PVN 

par 2015., 2016., 2017. finanšu gadiem ir vismaz 1,5 (viens, komats, pieci) reizes lielāks par 

iesniegto  attiecīgo līgumcenu. Ja pretendents ir personu apvienība, tad finanšu apgrozījumu  skaita 

visiem apvienības dalībniekiem  kopā. Komisija pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par 

atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis uzņēmējdarbību būvniecībā īsāku laiku par trīs gadiem un 

sasniedzis prasīto apgrozījumu. Šajā gadījumā minētais apgrozījums tiks aprēķināts pēc šādas 

formulas: pretendenta apgrozījums par iepriekšējiem gadiem dalīts ar pretendenta 

uzņēmējdarbības veikšanas gadiem.  
 

10. Iesniedzamie dokumenti 

10.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā apliecina tā apņemšanos veikt Tehniskā projekta 

„Daugavpils novada, Pašvaldības aģentūras „Višķi”, Špoģu  ciema katlu mājas energoefektivitātes 

uzlabošanas “ izstrādi, autoruzraudzību un būvniecību saskaņā ar Nolikuma un normatīvo aktu 

prasībām. Pieteikuma pretendents apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu 

likuma 42.panta 1.daļas nosacījumi. Pieteikumu paraksta pretendenta paraksttiesīga persona vai tās 

pilnvarota persona. Pieteikumu dalībai iepirkumā pretendents sagatavo atbilstoši pievienotajai 

veidnei (C1 pielikums). Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, 

nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju (skenēts dokuments PDF formātā). 

 

10.2. Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma 

procedūrā 

10.2.1. Pretendenta reģistrāciju Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija pārbaudīs www.ur.gov.lv publiskajā datu 

bāzē.  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 jāiesniedz 

kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir 

reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.  

10.2.2. 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 

un apliecinājumu par to, ka uz Būvdarbu uzsākšanas brīdi ārvalstu būvuzņēmējs būs reģistrēts 

Latvijas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.pantu.   

10.2.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība: 

10.2.3.1. 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 

http://www.ur.gov.lv/
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personu apvienības dalībnieku vārdā, parakstīt iepirkuma līgumu. Vienošanās dokumentā jānorāda 

katra personu apvienības dalībnieka darbu veikšanas daļa procentos. 

 10.2.3.2. Pieteikumu dalībai atklātā konkursā paraksta visi personu apvienības   dalībnieki. 

10.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 

10.3.1. Pretendenta projektēšanas un būvniecības darbu veikšanai sertificēto speciālistu saraksts 

atbilstoši „Iepirkuma līguma projektēšanas un būvniecības darbu veikšanai paredzēto speciālistu 

saraksta” veidnei (C2 pielikums).  

10.3.2. Būvprojekta siltumapgādes sistēmu projektēšanas inženiera kvalifikācijas un pieredzes 

apliecinājums atbilstoši veidnei C3 pielikumā. 

10.3.3. Būvprojektēšanas darbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apliecinājums atbilstoši 

veidnei C4 pielikumā. 

10.3.4. Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apliecinājums atbilstoši veidnei C5 

pielikumā. 

10.3.5.  Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un 

pieredzes apliecinājums atbilstoši veidnei C5 pielikumā 

10.3.6. Pretendenta pēdējos piecos gados veikto projektēšanas darbu sarakstu atbilstoši veidnei  C6 

pielikumā. 

10.3.7.  Pasūtītāju atsauksmes atbilstoši nolikuma 9.2.2.punktam. 

10.3.8.  Izziņa par pretendenta gada vidējo finanšu apgrozījumu būvniecībā bez  apakšuzņēmējiem 

saskaņā ar nolikuma 9.2. prasībām brīvā formā noformēta. 

10.4. Ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un / vai personas, uz 

kuras iespējām pretendents balstās:  

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

apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem un / vai personām, uz kuru iespējām pretendents balstās 

nododamo darbu saraksta veidnei C7 pielikumā. 

10.4.2. rakstisks apakšuzņēmēja un / vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās 

apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un / vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās 

apliecinājuma veidnei (C8 pielikums) par iepirkuma procedūrā, kā arī gatavību veikt 

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

sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā darbu veikšanai nepieciešamos resursus 

gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums.  

10.5.Saskaņā ar PIL 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 

dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies 

iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru 

personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā 

par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto 

apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. 

Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par 

katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas 

ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Šajā 

punktā noteiktajā gadījumā Pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz nolikuma 10.punktā 

norādītie dokumenti attiecībā uz kvalifikācijas prasību un izslēgšanas nosacījumu atbilstību. Ja 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas 

vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases 

prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma 

komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa 

iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs 
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nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. 

11. Tehniskais piedāvājums, jāsagatavo atbilstoši „Tehniskā piedāvājuma” veidnei C9 pielikums 

11.1 Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (A 

pielikums), konkursa Nolikumā, Līguma projektā (B pielikums)  izvirzītām prasībām. 

  
12. Finanšu piedāvājums 

12.1. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši „Finanšu piedāvājuma” veidnei C10 pielikums.   

12.2. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņems vērā piedāvājumā norādīto cenu bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

12.3. Piedāvājuma cenā, darbu līgumcenās jāietver visus nodokļus, nodevas un maksājumus, kas ir 

saistoši pretendentam. Darbu līgumcenas tiek fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un netiek 

pārrēķinātas, izņemot līguma projektā paredzētos gadījumus. 

 12.4. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par projekta 

dokumentācijas izstrādāšanu , darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami 

iepirkuma līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. Nosakot darbu un materiālu cenas, Pretendentiem jāņem vērā, ka samaksa ir 

paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu. Finanšu piedāvājumā jāietver visi izdevumi, kuri radīsies 

iepirkuma līguma izpildes laikā. 

12.5. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par projekta  

autoruzraudzības  pakalpojumiem. 

12.6. Būvdarbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, 

nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt 

nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, 

t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās 

izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskās specifikācijās (A pielikums ) minēto darbu pozīciju, kas 

nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. 

13. Pretendentu atlase, piedāvājumu vērtēšana, piedāvājuma izvēle.  

Pretendentu vērtēšana notiek slēgtā sēdē. 

13.1. Iepirkuma komisija atlasa un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar    

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

normatīvajiem aktiem.  

13.2. Pretendentu atlase: 

13.2.1. pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību 

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases 

dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai iepirkuma nolikumā izvirzītajai prasībai. 

13.2.2. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus nolikumā 

pieprasītos dokumentus. 

13.2.3. Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību izvirzītajiem 

atlases nosacījumiem vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas 

novērtēšanai vai vispār nav sniedzis informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata. 

13.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude: 

13.3.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu 

atbilstību iepirkuma Nolikumam. 

13.3.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā 

piedāvājumā iekļautā informācija. 
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13.3.3. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ar 

tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju 

nodrošināt   tehnisko prasību izpildi.  

13.4. Finanšu piedāvājuma pārbaude un vērtēšana: 

13.4.1. Komisija vērtē tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti  

pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. 

13.4.2. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija pārbauda finanšu piedāvājumu  

atbilstību iepirkuma nolikuma 12.punkta prasībām. Iepirkuma Nolikuma nosacījumiem 

neatbilstošie finanšu piedāvājumi netiks vērtēti. 

13.4.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku 

kļūdu. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu 

un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. 

Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 

13.5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav nepamatoti lēts. Ja 

piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, komisija rīkojas PIL 53.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

13.6. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija 

attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par PIL 

42.panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījuma esamību PIL 42.pantā noteiktajā 

kārtībā. Izslēgšanas gadījumi attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība 

ir vismaz 10 procenti no kopējās piegādes līguma vērtības, uz pretendenta norādīto personu, uz 

kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu 

vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 

 

13.7. Pasūtītājs piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, 

kuru nosaka ņemot vēra tikai cenu (pasūtītājs izvelēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām 

iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemāka). 

13.8. Paziņojums par lēmumu visiem pretendentiem tiks paziņots triju dienu laikā pēc tam, kad 

pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

13.9. Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar 

pasūtītāju noteiktajā laikā, pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības 

piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, par 

vienīgo kritēriju ņemot cenu, vai arī pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

 

14. Iepirkuma līgums 

 

14.1. Pasūtītājs slēgs līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu, atbilstoši Līguma 

(projekta) veidnei (B pielikums).  Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam 

ir objektīvs pamatojums.  

15. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi  

15.1. Iepirkuma komisijas tiesības 

15.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs 

vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 

pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai 

kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai. 
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15.1.2.Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu. 

15.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

15.1.4.Izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma 

līgumu ar pasūtītāju. 

15.2.  Iepirkuma komisijas pienākumi 

15.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 

15.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

15.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu. 

15.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo Nolikumu un citiem 

normatīvajiem aktiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

16. Pretendenta tiesības un pienākumi  

16.1. Pretendenta tiesības 

16.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem (iesniedzot atbilstošu rakstisku dokumentu, 

apliecinājumu) un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. 

16.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

16.1.3. Apsekot objektus saskaņā ar Nolikuma 3.7.punkta nosacījumiem vai citā dienā, iepriekš to 

rakstiski vai telefoniski saskaņojot ar pasūtītāju. 

16.1.4. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 

16.2. Pretendenta pienākumi 

16.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 

16.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

16.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

16.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

PIELIKUMU SARAKSTS: 

A pielikums Tehniskā specifikācija. 

B pielikums: Iepirkuma līguma projekts    

C Pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai: 

C1 pielikums „Pieteikums dalībai iepirkumā” 

C2 pielikums „Iepirkuma līguma projektēšanas un būvniecības darbu vadīšanai un veikšanai 

paredzēto speciālistu saraksts” 

C3 pielikums „Siltumapgādes sistēmu projektēšanas inženiera kvalifikācijas un pieredzes 

apliecinājums”  

C4 pielikums „Būvprojektēšanas darbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apliecinājums” 

C5 pielikums „Būvdarbu darbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apliecinājums” 
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C6 pielikums „Veikto projektēšanas un būvniecības darbu saraksts” 

C7 pielikums „ Apakšuzņēmējiem un / vai personām, uz kuru iespējām pretendents balstās 

nododamo darbu saraksts” 

C8 pielikums „Apakšuzņēmēja un / vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās 

apliecinājums” 

C9 pielikums „Tehniskais piedāvājums”  

C10 pielikums „Finanšu piedāvājums”   
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A Pielikums   

Iepirkuma identifikācijas Nr.: PA Višķi 2018/3 nolikumam  

 Tehniskā projekta „Daugavpils novada Pašvaldības aģentūras „ Višķi” Špoģu  ciema katlu 

mājas energoefektivitātes uzlabošanas “ izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība   

(iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi  2018/3) 

 

 

Tehniskā specifikācija 

 
Pasūtītājs: Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „ Višķi”, reģ. nr. 90002044615 

Juridiskā adrese: Skolas iela 17, Špoģi, Daugavpils novads, LV-5481 

Būvobjekta nosaukums: Tehniskā projekta „Daugavpils novada Pašvaldības aģentūras „ Višķi” 

Špoģu  ciema katlu mājas energoefektivitātes uzlabošanas “ izstrāde, autoruzraudzība un 

būvniecība   

Tehniskā projekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbus jānodrošina, ievērojot spēkā 

esošos normatīvos aktus, Latvijas būvnormatīvus, kā arī šīs iepirkuma procedūras dokumentāciju 

un tās pielikumus. 

Pretendentam jāveic visi darbi un tehnoloģiskā procesa projektēšana saskaņā ar Pasūtītāja 

prasībām, kuras aprakstītas šajā dokumentā.  

Pretendents ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru 

pārbaudi, kā arī par to, ka projekts saņem visus saskaņojumus, kurus pieprasa iesaistītās 

institūcijas.  

Pretendentam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien tas konstatē, ka 

tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, 

vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku katlumājas ekonomisko 

atdevi. Jebkurā gadījumā Pretendenta darbībai, sagatavojot piedāvājumu, ir jāatbilst šīs 

tehniskās specifikācijas uzdevumam un mērķim.  

Projektēšana veicama, izmantojot mūsdienu labāko praksi. Projekta dokumentācijai pilnībā 

jāatbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas 

Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem. 

Projektēšanas kritērijiem un piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas izklāstīti šajā 

dokumentā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo Pretendentu no atbildības par šī līguma 

izpildi. Sagatavojot šī projekta dokumentāciju, Pretendentam jānoskaidro prasības, kuras saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības 

iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās projekta dokumentācijā. 

Pretrunu gadījumā starp Pasūtītāju prasību atsevišķām daļām ir jāievēro sekojoša prioritāte: 

 darbu sastāvs un Īpašās Pasūtītāja prasības; 

 vispārīgās Pasūtītāja prasības līguma ieviešanai; 

 vispārīgā Būvdarbu specifikācija un Vispārīgā mehānisko darbu un procesa 

aprīkojumu specifikācija; 

 Pasūtītāja sagatavotā informācija; 

 vispārējā informācija. 

Aprīkojums ir jāizvēlas tāds, lai nodrošinātu, ka katlumāja sasniedz augstu darboties spēju, 

augstu pieejamību un zemu parametru degradāciju katlumājas darbības cikla laikā. Katlumāja ir 

jāprojektē, lai tā darbojas automātiskā režīmā, ar minimālu operatora iejaukšanos un minimālu 

apkopi. 

Piedāvājumā iekļautais darba apjoms paredz šādas darbības: 
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 Pretendentam ir jāiegūst visas tiesību aktos pieprasītās atļaujas un licences, kas ir 

vajadzīgas šī projekta īstenošanai, Pretendents veic visas nepieciešamas darbības, lai 

izpildītu būvatļaujās noteiktus projektēšanas nosacījumus.   

 Pretendents uzņemas pilnu atbildību par visiem nepieciešamajiem nodošanas un 

mērījumu izdevumiem; 

 Pretendents sagatavo detalizētu nodošanas procedūru, ko izskata un apstiprina 

Pasūtītājs; 

 Pretendents veic Pasūtītāja personāla apmācību darba gaitā. 

 

  1. Būvprojektēšana 

1) Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi: 

a) Esošās ēkas tehniskā apsekošana; 

b) Ģeotehniskā izpēte; 

c) Tehnisko noteikumu apkopošana, pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegtu pilnvaru; 

d) Stacionāru piesārņojumu avotu emisijas limitu projekts. 

2) Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde; 

3) Būvprojekta izstrāde: 

a) Vispārīgā daļa; 

b) Arhitektūras daļa (teritorijas un arhitektūras sadaļas); 

c) Būvkonstrukciju daļa; 

d) Ēkai nepieciešamo inženiertīklu daļas: 

 Siltummehānika (SM); 

 Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (ŪKT); 

 Ūdensapgāde un kanalizācija (ŪK); 

 Siltumapgāde, ārējie tīkli (SAT); 

 Elektroapgāde- abonenta tīkli, t.sk. zemējums un zibensaizsardzība (EL); 

 Vadības un automatizācijas sistēmas (VAS); 

 Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS) 

 Vides aizsardzības pasākumi (VAR); 

e) Darbu organizēšanas projekts (DOP); 

f) Ekonomikas daļa (BA, T); 

g) Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei; 

h) Ugunsdrošības pasākumu pārskats. 

4) Būvprojekta dokumentācijas noformēšana atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un 

noformēšana” prasībām papīra formātā - 3 eks. (1- būvvaldei; 2 – pasūtītājam)  un 

elektroniskā formātā (AutoCAD, Adobe Acrobat, MS Office formātos). 

5) Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanu līdz atzīmei Būvatļaujā par projektēšanas 

nosacījumu izpildi. 

2. Autoruzraudzība 

 Paredzēt autoruzraudzību. Autoruzraudzība objektā atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. 

noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem saistītie normatīvajiem aktiem, 

sekmējot būvprojekta kvalitatīvu realizāciju, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas 

atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus 

būvdarbu gaitā. 

3. Būvniecība 

Būvniecībai/montāžai tiek piemērotas šādas galvenās prasības: 

 būvniecības/montāžas pasākumus īsteno, pamatojoties uz apstiprināto būvprojektu, 

visas konstrukcijā nepieciešamās pārmaiņas ir jāreģistrē autora uzraudzības žurnālā; 

 katram atsevišķam pasākumam ir jābūt darba izpildes plānam; 
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 mehāniskos/elektriskos montāžas darbus vada attiecīgi kvalificēts būvdarbu vadītājs, 

kuram ir spēkā esošs sertifikāts attiecīgo darbu veikšanai; 

 metināšanas darbus uzrauga sertificēts metināšanas inženieris, pamatojoties uz 

metināšanas kvalitātes plānu; 

 par kvalitātes un projekta vadību atbildīgā Pasūtītāja pārstāvja rīcībā ir jābūt visai 

informācijai, tajā skaitā projekta rasējumiem, montāžas procedūrām, būves 

protokoliem.  

 

4.Darbinieku apmācība 

   Prasības darbinieku apmācībai: 

 Uzņēmējs nodrošina teorētisku un praktisku apmācību attiecībā uz visiem 

katlumājas un tās daļu darbības aspektiem; 

 personāla apmācība notiek šādās jomās: darbība, apkope, traucējumu/kļūdu 

meklēšana un novēršana; 

 apmācībā ir jāpiedalās vietējā personāla darbiniekiem, kurus ir izvēlējies Pasūtītājs; 

 apmācība notiek katlumājas montāžas, iedarbināšanas sagatavošanas un 

iedarbināšanas posmā (gan teorētiska, gan darba apmācība); 

 apmācība notiek latviešu valodā; 

 ir jāsagatavo un jāizsniedz apmācības rokasgrāmatas katram apmācāmajam (latviešu 

valodā); 

 apmācību nobeigumā pārbauda zināšanas un paziņo rezultātus Pasūtītāja pārstāvim. 

 

5.Katlumājas iedarbināšana 

             Katlumājas iedarbināšanu veic šādos posmos: 

• Aukstā iedarbināšana (spiediena testi, kabeļu megeri, nolīmeņošanas 

pārbaudes, liekumu pārbaudes, aizsardzības testi utt.); jāveic cauruļu tīrīšana 

(skalošana) saskaņā ar apstiprinātajām procedūrām un izgatavotāja norādījumiem. 

• Karstā iedarbināšana, kad notiek iekārtu pārbaude darbībā; šajā posmā ir 

jāpārbauda visas iekārtas, jāpieregulē savienojumi, jāpārbauda 

ieslēgšanas/izslēgšanas secība; kur nepieciešams, jāveic dublēšanas testi. Obligāti 

jāveic demonstrācijas tests par katlumājas drošu izslēgšanu gadījumā, ja tiek 

pārtraukta galvenā strāvas padeve, kā arī tad, ja nav pieejama centrālapkures 

sistēma. Pasūtītājam ir jānodemonstrē ne mazāk kā trīs cits citam sekojoši 

ieslēgšanas/izslēgšanas cikli automātiskajā režīmā, iesaistot personālu tikai 

aizdedzināšanā un vadības secības ieslēgšanā. 

• Drošuma pārbaude, lai pierādītu katlumājas darbības drošumu. Šī pārbaude 

ilgst 72 stundas. Pārbaudi veic saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto slodzes grafiku, kurā 

var iekļaut darbību ar pilnu un daļēju slodzi, temperatūras pārmaiņas, ne vairāk kā 

divas ieslēgšanas/izslēgšanas. Pārbaude ir jāatkārto, ja novirze no pārbaudes grafika 

pārsniedz 15 minūtes, kā arī kļūdu gadījumā. 

 

           6. Špoģu ciema katlu mājas tehniskā specifikācija:  

        Moduļu tipa katlumājai jāsastāv no diviem moduļiem. Šķeldas pieņemšanas, uzglabāšanas un 

padeves  moduļa un katlumājas moduļa. 

1) Šķeldas uzglabāšanas un padeves modulis. 

 Modulim jābūt slēgta tipa, šķeldas ietilpībai jābūt ne mazāk par 120 m
3
.Tajā jāspēj 

iebraukt un izkraut šķeldas piegādes automašīnām ar 80 -90 ber., m
3
 ietilpību, bez 

papildus tehnikas vienību un personāla (izņemot šķeldas vedēja vadītāju) 

klātbūtnes. 

 Tam jābūt hidrauliski paceļamam jumtam pie maksimālā vēja ātruma līdz 10 m/sek. 

 Tajā jābūt kustīgās grīdas trim bīdītājiem ar hidropiedziņu. 
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 Kustīgai grīdai jābūt apsildāmai, lai nodrošinātu mitra kurināmā nepiesalšanu pie 

grīdas ziemas periodā.  

 Jābūt kurināmā padeves ķēžu transportierim ar motorreduktoru ( ne mazāk kā 2,0kw), 

transportiera iekšējam izmēram jābūt vismaz 400 mm, lai nodrošinātu stabilu un 

nepārtrauktu šķeldas (specifikācijā norādītās)  padevi  uz katlu mājas moduli.  

 Kustīgās grīdas piedziņas un jumta pacelšanas hidrostacija. ( ne mazāk kā 7,0 kw) 

 Konteineram jābūt aprīkotam ar vārtiem šķeldas pievešanas transporta (ar šķeldas 

izlādēšanas iespēju uz automašīnas aizmuguri) iebraukšanai un durvīm pretējā pusē 

transportiera un hidrostacijas apkalpošanai. 

               Moduļa izmēri. 

 Nepieciešams platums lai varētu iebraukt šķeldas vedējs ne mazāk 4200 mm 

 Nepieciešamais garums lai šķeldas vedējs varētu izkraut pilnu kravu 12000 mm 

 

2) Katlumājas modulis. 

a) Kurtuve ar integrēto horizontālo apkures katlu 800 kw 

 Apkures katla ar jauda 800 kw 

- Pieļaujamā darbības slodzes amplitūda – 20 – 100 %  

-  minimālā efektivitāte visā slodzes amplitūdā 87 % 

- Kurināmā veidi un parametri ar kādu iekārtai jāspēj darboties nodrošinot 

minimālo efektivitāti un nepārsniedzot emisiju rādītājus:  

Šķelda, meža šķelda, mežistrādes atlikumi līdz 100% no kopējā apjoma 

Skaidas līdz 50 % no kopējā apjoma 

Miza līdz 30 % no kopējā apjoma 

Koksnes granulas līdz 100 % no kopējā apjoma 

Kurināmā zemākais sadegšanas siltums 7.2-19 MJ/kg 

Pelnu daudzums kurināmā (sausajā masā) – līdz 1,5 %  

Pieļaujamie kurināmā izmēri : G30 – G 150  

Kurināmā izmēra tabula 
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G30 <1mm 1-3mm 3-16mm >16mm 3 8,5 180 

G50 <1mm 1-6mm 6-32mm >32mm 5 12 200 

G100 <1mm 1-11mm 11-63mm >63mm 10 25 250 

G120 <1mm 1-63mm 63-100mm 
>100 

mm 
12 30 300 

G150 <1mm 1-100 mm 
100-130 

mm 

>130 

mm 
15 40 350 

 

 Katla darba spiediens līdz 6 bar.  

 Katla darba temperatūra līdz 110
0
C 

 Emisiju robežvērtības (pie 6%O2, projektētā kurināmā, nominālās siltumjaudas) 

1.  Cietās daļiņas: 250 mg/m
3 

2.  CO 250 ppm 

3.  NOx 250 ppm 

4.  CO2 10..16 % 

 

 Katla kurtuvei jābūt aprīkotai ar kustīgiem ārdiem, hroma daudzums vismaz 26 %. 

 Dūmgāzu temperatūra pirms dūmsūkņa līdz 180
0
C 

 Katla blokā jābūt iebūvētam multiciklonam ar rotējošo aizvaru pelnu izvākšanai. 
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 Pelnu izvākšanai jābūt automātiskai no visa kurtuves zemārdu laukuma un 

multiciklona.  

 Katla dūmcauruļu sistēmai jābūt aprīkotai ar automātisko dūmcauruļu tīrīšanas 

pneimosistēmu.  Kaltam jāspēj darboties ar garantēto efektivitāti bez apstāšanās 

visas apkures sezonas laikā, jeb vismaz  5 500 h.  

 Katla gaisa padeves ventilatoriem jābūt aprīkotiem ar vārstiem un frekvenču 

pārveidotājiem. 

 Gaisa ( primārā, sekundārā un terciālā) padevei jānotiek trīs zonās.  

 Kurtuves sienām jābūt murētām un ar ūdens dzesēšanas iespēju, lai tiktu nodrošināta 

iespēja izmantot kurināmo ar mitrumu 10 -55 %.  

 Ūdens plūsmai starp katla konvektīvo daļu un kurtuvi jāregulējas ar trīsceļu vārsta 

palīdzību automātiski, atkarībā no kurtuves temperatūras. 

 Katls aprīkots ar dūmsūkni komplektā ar frekvenču pārveidotāju. 

b) Rezerves apkures katls ar jaudu 300 kw. 

 Dīzeļdegvielas katls ar degli un maksimālo jaudu 300 kw. 

 Katlam jāieslēdzas automātiski, ja pamatkatls kaut kādu iemeslu pēc ir apstājies vai 

nespēj nodrošināt nepieciešamo jaudu. 

c) Siltummainis 800 kw 1 gab. 

d) Ūdens sagatavošanas sistēma 2.3 m
3
/h. ar automātisku biebarošanas sūkni 1 k-ts. 

e) Ūdens izplešanās tvertne 500L 1 gab. 

f) Katla kontūra cirkulācijas sūkņi 2 gab. 

g) Trases kontūra cirkulācijas sūkņi 2 gab. 

h) Trīsceļu vārsts ar servomotoru un vadību pēc āra gaisa temperatūras. 

i) Siltuma skaitītājs. 

j) Siltummainis (30 kw) ar sūkni un apsaites sistēmu siltajai grīdai zem kustīgās grīdas 

bīdītājiem ar iespēju regulēt padodamā ūdens temperatūru. 

k) Skurstenis H=    m, augstums tiek noteikts pēc emisiju limita projekta. (Izolēts, iekšējā 

čaula Ø 380 mm no nerūsējošā tērauda ar biezumu 1- 2 mm. Ārējā daļa nesoša ar diametru 

526 mm) 

l) Katlumājas vadības automātika. 

 Pilnībā automatizēta. 

 Iespējama attālināta pieslēgšanās un vadība. 

     Automātiskās vadības sistēma nodrošina kopēju, pilnīgu procesu vadību, 

piemēram, kurināmā padevi, gaisa padevi, kurināmā sadedzināšanu, pelnu 

izvadīšanu, dūmgāzu apstrādi, saražotās siltumenerģijas vadību, u.c. procesus. Par 

galveno uzstādīto parametru ir ūdens temperatūra  

Automātiskā vadības sistēma izstrādāta tā, lai nodrošinātu katlu mājas darbību 

bezoperatora režīmā maksimāli ilgi (darbība paredzēta bez patstāvīgas operatora 

klātbūtnes, t.sk., arī šķeldas piegādes laikā).  

Automātiskās vadības sistēmas vizualizēšanai tiek izmantoti skārienjūtīgie vadības 

paneļi (ang.val. – HMI) , kā arī procesu vizualizācijas sistēmas 

Automātiskajai vadības sistēmai var pieslēgties attālināti, izmantojot internetu, ko 

nodrošina pasūtītājs. Ziņojumi par avārijām un nepieļaujamām novirzēm režīmos, 

izmantojot GSM pakalpojumus, tiek nosūtīti tieši operatoriem.  Avārijas sadalītas 

divās grupās un, atkarībā no grupas, sistēmā tiek veiktas konkrētas darbības. 

 

Modulim jābūt aprīkotam ar durvīm moduļa abos galos. Vienām durvīm jābūt moduļa iekšējo sienu 

platumā, lai nodrošinātu ērtu iekārtu montāžu un remontu.  Tā sienām jābūt apšūtām ar sendviča 

tipa paneļiem ar biezumu ne mazāku kā 80mm. Ugunsdrošības klasei jābūt vismaz EI 30. 
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7. Paredzēt vecās katlu mājas demontāžu un teritorijas labiekārtošanu 

8. Paredzēt videonovērošanu šķeldas padeves modulī, katlu mājas modulī ar pieslēgumu 

internetam. 

9. Paredzēt piebraucamā laukuma izbūvi 400 m
2
. 

9.1. Augšējā zemes slāņa noņemšana 360mm biezumā. 

9.2.Smilts slāņa piebēršana 200mm biezumā ar blietēšanu. 

9.3. Drupinātās grants piebēršana 160mm biezumā ( frakcija 0/45 ) 

Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj darbu izpildes grafiks, kas jāsastāda, ņemot vērā 

visas nolikumā paredzētās prasības. Pretendentam jāņem vērā, ka iepirkuma līguma izpildes beigu 

termiņš ir 5 mēneši no līguma slēgšanas brīža. 
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B pielikums   

Iepirkuma identifikācijas Nr.: PA Višķi 2018/2 nolikumam  

 

      

LĪGUMS  (projekts) 

 

 

Višķu pagastā 2018.gada ___.___________ 

 

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „ Višķi , tās direktora Valentīna Šnitko personā, kura 

darbojas saskaņā ar aģentūras nolikumu, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un  

____________________________________, tās _____________________________ 

___________________personā, kurš/a darbojas uz ________________ pamata un ir tiesīgs/a 

sabiedrību pārstāvēt atsevišķi/ kopīgi ar ___________________________, turpmāk tekstā - 

Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Puses, pamatojoties uz 

Pasūtītāja, rīkotā atklātā konkursa „Tehniskā projekta „Daugavpils novada Pašvaldības 

aģentūras „Višķi” Špoģu  ciema katlu mājas energoefektivitātes uzlabošanas “ izstrāde, 

autoruzraudzība un būvniecība”  (iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi  2018/2) nolikumu, 

konkursa rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu ( turpmāk tekstā – Konkursa 

piedāvājums), savstarpēji vienojoties, bez maldības, spaidiem un viltus vienam pret otru, noslēdz 

šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums: 

I. TERMIŅI 

1.1.    Termini, kas Līgumā ir norādīti ar lielo sākuma burtu tiek lietoti šādā nozīmē: 

1.1.1. Būvobjekts - jaunbūve, renovējama, rekonstruējama būve, būves daļa vai būvju 

kopums vai nojaucama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un 

būviekārtām. 

1.1.2. Darbi – Tehniskā projekta izstrādes darbi, autoruzraudzība un būvdarbi – visi 

darbi, kas jāveic Izpildītājam, lai izstrādātu tehnisko projektu, saskaņā ar kuru 

rekonstruētu/renovētu un nodotu ekspluatācijā Būvi. Darbos ietilpst tehniskā projekta 

izstrāde, autoruzraudzība, materiālu, iekārtu piegādāšana, uzstādīšana, ieregulēšana un 

palaišana, kā arī citu darbu un pasākumu veikšana, lai izpildītu Līgumā noteiktos pienākumus, 

kā arī lai nodrošinātu to, ka Izpildītāja apakšuzņēmēji izpilda savus pienākumus.  

1.1.3. Būve -  Špoģu ciema katlu mājas izbūve  

1.1.4. Būvdarbu uzsākšana -  no akta par būvobjekta nodošanu Būvuzņēmējam parakstīšanas 

brīža.  

1.1.5. Būvdarbu pabeigšana – akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas 

datums, ja būvdarbu veikšanai bija nepieciešama būvatļauja.  

1.1.6. Neparedzētie apstākļi – Pasūtītāja iesniegtajā projekta dokumentācijā neparedzēti 

darbi, darbu apjomi  vai citi objektīvi iemesli, kas nav atkarīgi no Izpildītāja  un tiek noteikti 

darba gaitā, Pusēm sastādot aktu. Akts saskaņojams ar citiem Daugavpils novada  dienestiem, 

ja tas skar inženierkomunikācijas. Aktu noformē Izpildītājs 

II. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.1.  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 Tehniskā projekta „Daugavpils novada Pašvaldības aģentūras „Višķi” 

Špoģu  ciema katlu mājas energoefektivitātes uzlabošanas “ izstrādi, autoruzraudzību 

un būvniecību” turpmāk tekstā – Darbi, atbilstoši konkursa nolikumam.  

2.2. Darbi tiks veikti  Špoģu ciemā , adrese Skolas17, Špoģi, , Višķu pagastā , Daugavpils novadā, 

turpmāk tekstā - Būvobjekts. 

III. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
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3.1. Izpildītājs apņemas: 

3.1.1. Darbus veikt precīzi un profesionāli atbilstoši Konkursa  piedāvājumam,  ievērojot 

Pasūtītāja norādījumus, kā arī spēkā esošus normatīvos aktus, Latvijas būvnormatīvus. 

3.1.2. Darbus sākt Līgumā noteiktajā termiņā. Veikt visus Darbu sagatavošanas  pasākumus, 

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

vai trešajai personai Darbu izpildes rezultātā; 

3.1.3. atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai Pasūtītāja 

saistību izpildi; 

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

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

kalendārajā laika grafikā noteiktajos termiņos; 

3.1.5. dot iespēju Pasūtītājam Darbu izpildes laikā veikt izpildīto Darbu vai tā daļu 

kontrolpārbaudes; 

3.1.6. uzņemties atbildību par cilvēku traumu un Būvdarbu, 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; 

3.1.7. uzņemties atbildību par  faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību; 

3.1.8. patstāvīgi organizēt un nodrošināt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu, kā arī veikt 

izpildīto Darbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem kārtot 

patstāvīgi. Garantēt, ka ar tā nolīgtajiem apakšuzņēmējiem noslēgto līgumu noteikumi 

nebūtu pretrunā ar Līgumu; 

3.1.9. uzstādīt Būvobjektā Pasūtītāja izgatavoto informatīvo stendu; 

3.1.10. vietās, kur nav iespējama Izpildītāja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām 

vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus 

nodrošināt pašam; 

3.1.11. segt visus izdevumus par faktiski izlietotajiem resursiem - elektroenerģiju, ūdens 

apgādi, kanalizāciju un citiem, norēķinoties ar Pasūtītāju, saskaņā ar Pasūtītāja 

iesniegto rēķinu atbilstoši skaitītāju rādītājiem vai  aprēķinam, vai pa tiešo  ar 

pakalpojumu sniedzēju; 

3.1.12. nodrošināt Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, Latvijas būvnormatīvu, 

Daugavpils novada  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, Latvijas nacionālo 

standartu un citu normatīvo aktu noteikumu ievērošanu visu šajā Līgumā paredzēto 

Darbu veikšanas un dokumentu sagatavošanas laikā. Izpildītājs nodrošina, lai 

būvniecībā tiktu izmantoti tikai ES standartiem un LR standartiem un tehniskiem 

noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti būvmateriāli un būvizstrādājumi.  

 

3.2.Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta 

viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:  

3.2.1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto 

Darbu izpilde;  

3.2.2. neparedzētu apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto 

Darbu izpilde; 

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

3.2.4. ja Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi 

nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi; 

 

3.3. Pasūtītājs apņemas: 

3.3.1.nodot Būvobjektu Izpildītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu; 

3.3.2.norīkot savu pārstāvi, kurš ir tiesīgs kontrolēt Darbu izpildi, un saņemt no Izpildītāja 

visu nepieciešamo informāciju; 

3.3.3.nodrošināt Izpildītāju ar Darbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, 

ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Būvobjektā esošajām 

inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām; 
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3.3.4.savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos 

paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus; 

3.3.5.nodrošināt par saviem līdzekļiem Būvobjekta  būvuzraudzību; 

3.3.6.uzņemties atbildību par Būvobjekta pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā pēc 

Darbu pabeigšanas; 

3.3.7. Savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba  dienas iepriekš informēt Izpildītāju par 

jebkuru savu darbību Būvobjektā, ja tas var ietekmēt Izpildītāja darbu; 

3.4. Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt Darbu (Darba apjoma un kvalitātes ) 

izpildes pārbaudes. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību. 

3.5.Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt neatkarīgus ekspertus Izpildītāja veikto Darbu kvalitātes 

pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes 

rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai 

neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs. 

3.6.Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā izdarīt izmaiņas Līgumā, izslēdzot vai iekļaujot 

papildus atsevišķas darbu pozīcijas, tajā skaitā neparedzētos darbus, samazinot vai palielinot 

tajās paredzēto darbu apjomus nemainot Izpildītāja piedāvātās darba laika normas un likmes, 

vienību izcenojumus un pieskaitījuma procentus, ja Līguma izpildes laikā atklāsies un radīsies 

nepieciešamība veikt izmaiņas Līgumā, kuras nevarēja konstatēt un precīzi noteikt vai iepriekš 

paredzēt, vai kuru izpilde ir nepieciešama vai ekonomiski izdevīga Pasūtītājam, vai bez kuru 

izpildes nevar pabeigt Būvdarbus.   

3.7.Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz Būvdarbiem 

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

Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteikto 

Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu. 

3.8.Ja Pasūtītājam ir nepieciešamība lietot telpas pašam Būves  pamatdarbības nodrošināšanai, 

Pasūtītājs  var liegt Izpildītājam piekļūšanu Būvobjektam.  

 

IV. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI 

4.1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja 

prasības, un lai izpildītu Darbus saskaņā ar Līgumu. 

4.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Būvobjektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu 

ietekmēt Darbu izpildi un samaksas noteikšanu par Darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, 

veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas organizēt Darbus netraucējot   Būves pamatdarbību. 

Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem un materiāliem, izmantojot savas profesionālās prasmes un 

iemaņas, par atlīdzību, saskaņā ar Iepirkumu izstrādāt  tehnisko projektu, veikt autoruzraudzību, 

piegādāt materiālus, transporta iespējas, Būvobjekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka 

izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, 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. 

4.3. 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.  

V. LĪGUMA TERMIŅŠ 

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

izpildei. 

5.2. Izpildītājs apņemas veikt Darbus saskaņā ar pievienoto kalendāro laika grafiku, kurš tika 

precizēts pirms līguma noslēgšanas un piesaistīts reālajam kalendārajam laikam un pabeigt ( no 

līguma noslēgšanas brīža 4 mēnešu laikā)  

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

šādos gadījumos: 
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5.3.1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto 

Darbu izpilde; 

5.3.2. neparedzētu apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto 

Darbu izpilde; 

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

5.3.4. ja Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski 

atšķirīgu nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi; 

5.3.5. Ja Pasūtītājs liedz vai no viņa atkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēta piekļūšana būvējamam 

Būvobjektam pēc Būvdarbu uzsākšanas.  

5.4. Ja Izpildītājs Līguma 5.3. 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.  

5.5. 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. 

5.6. Ja Darbi tiek veikti ātrāk, nekā kalendārajā laika grafikā norādīts,  tad būvdarbu kalendārais 

laika  grafiks un būvdarbu izpildes gala termiņš var tikt attiecīgi mainīts, pusēm par to vienojoties 

rakstveidā. 

 

VI. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

A. Līguma summa 

6.1.Līguma summa ir EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN t.sk. finanšu rezerve 

neparedzētajiem darbiem 3% EUR _____ (summa vārdiem), PVN 21% EUR ___________ 

(summa vārdiem) un kopējā līguma summa EUR _______________ (summa vārdiem). 

6.2.Pievienotās vērtības nodokli (PVN) aprēķina un maksā valsts budžetā Pasūtītājs, piemērojot 

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

6.3.Līguma summa ietver tehniskā projekta izstrādes izmaksas, visas nepieciešamās izmaksas, kā      

arī visus nodokļus, kas nepieciešami autoruzraudzības veikšanai un  Darbu procesā 

izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, 

elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvlaukumu uzturēšanas izmaksas, iespējamos 

nodokļus , un nodevu maksājumus valsts un pašvaldību budžetos un citus maksājumus, kas būs 

jāizdara Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus. 

6.4. Finanšu rezervi neparedzētajiem darbiem Pasūtītājs varēs izmantot 3.6. punktā paredzētajos    

gadījumos ar šādiem nosacījumiem :   

6.4.1. tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika paredzēti un par tiem tika rīkota 

iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai 

uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus. Šo darbu veikšanai par pamatu tiks 

ņemtas Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī 

piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas; 

6.4.2. tādu darbu izmaksu segšanai, ja to cena nepārsniedz 1 (vienu) % no līgumcenas, kas netika 

iekļauti Iepirkuma dokumentācijā, ja tos nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams 

paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Pretendenta 

piedāvātas pieskaitāmās izmaksas un uz doto brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, 

materiāliem, mehānismiem, kā arī laika normas.  

6.5. Pasūtītāja rezerves izmantošanas kārtība: 

6.5.1. Izpildītājs, autoruzraugs un būvuzraugs sastāda aktu par nepieciešamo darbu izpildi; 

6.5.2. Pasūtītājs saskaņo aktu par nepieciešamo darbu izpildi; 

6.5.3. Izpildītājs uz akta par nepieciešamo darbu izpildi pamata izstrādā tāmi, saskaņo ar 

Būvuzraugu un iesniedz Pasūtītājam; 
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6.5.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz 

pamatotu atteikumu; 

6.5.5. pēc tāmes saskaņošanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par nepieciešamo 

darbu izpildi. 

6.6. Ja neparedzēto darbu izmaksas pārsniegs Pasūtītāja plānoto finanšu rezervi, nepieciešamo 

Darbu izpildei tiks rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra. 

6.7. Neparedzēto Darbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu 

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

cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiek apmaksāti. 

6.8. Darbu  apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos 

veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc 

faktiskās izpildes, nemainot Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, 

mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas. 

6.9. Apjomu samazināšanas kārtība: 

6.9.1. Izpildītājs, autoruzraugs un būvuzraugs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un 

būvdarbu pozīcijām; 

6.9.2. Pasūtītājs saskaņo aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām; 

6.9.3. Izpildītājs uz akta par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām pamata izstrādā 

tāmi, saskaņo ar Būvuzraugu un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam; 

6.9.4. Pasūtītājs 5 (piecu)  darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz 

pamatotu atteikumu; 

6.9.5. pēc tāmes saskaņošanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Izslēdzamo darbu 

Aktā minēto darbu neveikšanu. 

6.10. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu 

kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto Būvobjektu demontāža un trūkumu 

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

vainas dēļ. 

6.11. Izpildītājam nav tiesību prasīt Līguma summas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ. 

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

Būvdarbu veikšanas gaitā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu. 

6.12. Izmaksu izmaiņas vai termiņa kavējumi, kuri Izpildītājam rodas nepietiekamas vai 

nepilnīgas informācijas, kas nav atkarīga no Pasūtītāja, gadījumā, netiek ņemti vērā. 

B. Norēķinu kārtība 

6.13. Ikmēneša maksājumu Pasūtītājs veic Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī izpildītiem 

Darbiem, pēc faktiski paveiktā apjoma, kuru akceptējis Pasūtītājs, kad Pasūtītājs ir saņēmis 

šādus dokumentus: 

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

Pušu pārstāvji un būvuzraugs; 

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

6.14. Ikmēneša maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā euro pēc Līguma 6.13.1., 

6.13.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas šādā kārtībā - 20 (divdesmit) darba dienu laikā 

par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem un gala maksājumu. 

6.15. Ja Pasūtītājam ir pieejami naudas līdzekļi, maksājumi var tikt veikti ātrāk. 

6.16. Gala maksājumu Pasūtītājs veic pēc Darbu pabeigšanas un garantijas dokumenta par veikto 

Darbu garantijas perioda apdrošināšanu saņemšanas no Izpildītāja. 

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

veikšanas diena. 

6.18. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 

novēršanai un šo Darbu pieņemšanai. 
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VII. SAPULCES 

7.1. Regulārās sapulces notiek ne retāk, kā reizi 10 kalendārajās dienās vai ārkārtējās sapulces 

notiek pušu saskaņotajos laikos, kurās piedalās Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvis, būvuzraugs, 

un pēc nepieciešamības autoruzraugs. Sapulcēs tiek risināti ar Darbu izpildi saistītie ikdienas 

jautājumi. 

7.2. Pēc Puses pieprasījuma, kas iesniegts rakstiski vai elektroniski otrai Pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) 

darba dienas pirms sapulces sasaukšanas dienas, tiek noturētas ārkārtas sapulces. 

7.3. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pārstāvji. Sapulces vada un protokolē 

Izpildītājs. Pasūtītājam ir tiesības gan pirms, gan pēc sasauktās sapulces prasīt visiem 

sapulces dalībniekiem 2 (divu) darba dienu laikā atsūtīt Pasūtītājam elektroniski risināmos 

jautājumus, priekšlikumus, viedokli. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir 

tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes. 

7.4. Protokoli tiek noformēti un parakstīti 3 (trijos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja, viens pie būvuzrauga un kopija pie autoruzrauga pēc tā 

pieprasījuma. 

 

VIII. APDROŠINĀŠANA 

8.1. Būvuzņēmējs apņemas ne vēlāk kā  5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas par 

saviem līdzekļiem noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus: 

8.1.1. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu par atbildības limitu, kas 

nav mazāks par 20 % no Līguma summas, Būvuzņēmēja pašriskam ir jābūt 0. 

8.1.2. Būvdarbu visu risku apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par 

Līguma summu, kā apdrošinātās personas norādot pasūtītāju, Izpildītāju un tā piesaistītos 

apakšuzņēmējus.  Izpildītāja pašriskam ir jābūt 0. 

8.2. Apdrošināšanas polises kopija tiek pievienota Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa. 

8.3. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs. 

8.4. Līguma 8.1.1. un 8.1.2.apakšpunktā noteiktās garantijas Izpildītājs uztur spēkā visā Darbu 

veikšanas laikā. 

8.5.Garantijas laika apdrošināšana: 

8.5.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas, veic garantijas laika 

garantiju apdrošināšanu, kā apdrošināto norādot Pasūtītāju un iesniedz Pasūtītājam polisi, 

pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā, tādu 

apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs; 

8.5.2. Garantijas laika apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa ir 5% (pieci 

procenti) no Līgumsummas bez PVN; 

8.5.3. Būvuzņēmējs nodrošina garantijas laika garantiju apdrošināšanu 24 mēnešu garantijas 

periodam pēc Darbu pabeigšanas; 

8.5.4. Izpildītāja pašriskam ir jābūt 0. 

8.6. Izpildītāja atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus un bojājumus, kas atklājušies garantijas perioda 

laikā, tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs tādā apjomā, kādā šos zaudējumus 

nav atlīdzinājis apdrošinātājs. 

 

IX. BŪVOBJEKTS 

9.1. Visā Būvdarbu veikšanas laikā līdz Būvdarbu pabeigšanai t.sk. laikā, kad Būvdarbi netiek 

veikti par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, 

ugunsdrošības, satiksmes drošības, vides aizsardzības noteikumu, sanitāro normu un 

būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar Būvobjekta būvniecību, kā arī 

uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām 

sekām. 
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9.2. Izpildītājs Būvdarbu laikā ir jāpārliecinās par Būvobjekta, t.sk. inženierkomunikāciju, 

konstrukciju drošību. Būvdarbus jāveic bez draudiem, ka inženierkomunikācijā vai 

konstrukcijā varētu rasties bojājumi un/vai defekti. Iespējamie iebildumi rakstiski jāpaziņo 

Pasūtītājam. 

9.3. Izpildītājam nepieciešams novērst būvniecības ietekmi uz blakus ēkām, kā arī satiksmes 

dalībniekiem. Veicot darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatību ir pēc iespējas 

jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsarg vairogus, no segmateriālus un veicot 

satiksmes ierobežošanu. 

9.4. Būvdarbu izpildes laikā izmantot palīgmateriālus vai tādu darbu veikšanas tehnoloģiju, kas 

novērš nokrišņu iekļūšanu Būvē. 

9.5. Ja, veicot Būvdarbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad 

Būvuzņēmējam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas 

norobežošana, darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Izpildītājam uz savu 

atbildību ir jāuztic veikt kādam citam vai arī jāveic uz pašu atbildību. Izmaksas par bīstamības 

likvidēšanu sedz Pasūtītājs. 

9.6. Izpildītājam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par jebkuru nelaimes gadījumu Būvobjektā. 

9.7. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Izpildītājam jāveic ar piemērotiem transporta 

līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos.  

9.8.Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu uzsākšanas atbilstoši vietējiem 

apstākļiem, kā arī normatīvo aktu prasībām izstrādā darbu veikšanas projektu, kuru saskaņo ar 

Pasūtītāju. Atļaujas iespējamajai satiksmei uz Būvobjektu un no Būvobjekta materiālu 

pievešanai un aizvešanai Izpildītājam ir jāsaņem no attiecīgajām valsts un pašvaldību 

iestādēm, ja tas ir nepieciešams. 

9.9.Izpildītājam Būvobjekts visu būvniecības laiku jānorobežo pagaidu žogu, ja tas atbilstoši 

veicamo darbu specifikai ir tehniski iespējams, kā arī jāuzstāda brīdinājumu zīmes. 

9.10. Izpildītājam pastāvīgi jāatbrīvo Būvobjekts no būvatkritumiem. Nododot Būvobjektu 

Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu, Izpildītājam ir jānodrošina, ka Būvobjekts ir 

pilnībā attīrīts no būvatkritumiem. Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie 

ceļi, pabeidzot Būvdarbus, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Būvdarbu 

uzsākšanas. Koki un pārējie augi iekārtojuma laukuma rajonā jāsargā no bojājumiem. 

9.11. Visas izmaksas par telpām, kas izīrētas uz laiku, atļaujām, satiksmes regulēšanu u.c. 

pasākumiem, jāsedz Izpildītājam, ja tas būs nepieciešams. 

9.12. Izpildītājs uztur tīrību Būvobjektā visā Būvdarbu veikšanas periodā 

X. BŪVDARBI 

10.1. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Būvdarbu veikšanā, jābūt jauniem, 

nelietotiem, ja vien Līgumā nav paredzēts savādāk, kā arī jāatbilst Projektā izvirzītajām 

tehniskajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  

10.2. Ja projekta piedāvājumā  norādīta konkrēta ražotāja produkcija, būvuzņēmējs to nedrīkst 

aizvietot ar ekvivalentu bez saskaņošanas ar autoruzraugu un Pasūtītāju.  

10.3. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu 

Būvdarbu procesā. 

10.4. Būvdarbu izpildes gaitā atgūtie materiāli (demontētie materiāli, metāls , elektrovadi, u.c.) ir 

Pasūtītāja īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz Pasūtītāja norādīto 

vietu bez grunts vai citu materiālu piemaisījumiem.  

10.5. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas 

iesniegt Pasūtītājam  šādus dokumentus: sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību 

rakstu, rīkojumu  par būvniecībā atbildīgo personu, t.sk. par darba aizsardzības koordinatora 

nozīmēšanu, pievienojot sertifikātu un darba aizsardzības koordinatora apliecības kopiju, 

būvdarbu žurnālu, līgumu par būvatkritumu izvešanu, apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja 
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civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas kopiju un visu risku apdrošināšanas polises 

kopiju.  

10.6. No akta par būvobjekta nodošanu Izpildītājam parakstīšanas brīža, Izpildītājs nodrošina 

Būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās 

iestādēs. 

10.7. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti starp Pušu norādītajām 

kontaktpersonām. 

10.8. Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu Publisko 

iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

10.9. Izpildītāja rīcībā ir jābūt sertificētiem speciālistiem: siltumapgādes un ventilācijas sistēmu 

būvdarbu vadīšanas,  ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas , 

elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas  un būvju apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas 

ietaišu darbu vadīšana  jomās  

10.10. Būvdarbu vadītājam  jābūt Būvobjektā katru darba dienu.  

10.11. Izpildītājam jānozīmē savu darbinieku vai jānolīgst citu kompetentu fizisku vai juridisku 

personu, kas reģistrēta Būvkomersanta reģistrā Darba aizsardzības koordinatora pienākumu 

izpildei Būvobjektā un jāsedz visas ar to saistītās izmaksas. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai 

tā nozīmētais vai nolīgtais Darba aizsardzības koordinators būtu atbilstoši kvalificēts.  

10.12. Izpildītājam Būvdarbu norise ir jāatspoguļo, aizpildot Būvdarbu žurnālu latviešu valodā. 

Tajā jābūt ietvertiem visiem datiem, kuri ir nozīmīgi Būvdarbu izpildē un norēķinos. 

10.13. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas 

dokumentāciju , t.sk. iekšējo inženierkomunikāciju izpildshēmas un ārējo 

inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus digitālā veidā un rasējumu veidā visā 

Būvdarbu veikšanas laikā. 

10.14. Ja nepieciešams, Izpildītājs izstrādā izvērstus projekta dokumentācijas risinājumus (mezglu, 

detaļu risinājumi), saskaņo tos ar autoruzraugu un iesniedz Pasūtītājam. 

10.15. Gadījumā, ja ir nepieciešamas kādas atkāpes no Projekta dokumentācijā noteiktā, tad tās ir 

veicamas tikai ar projekta autora un Pasūtītāja rakstisku akceptu.  

10.16. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par kuru sniedzis informāciju 

iepirkumā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī 

apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumu procedūrā Izpildītājs ir balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām, kā arī tos 

apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti 

apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma līguma 

vērtības vai lielāka drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu publisko iepirkumu 

likumā noteiktajā kārtībā.  

10.17. Izpildītājs drīkst nodot Darba daļu tikai tādiem Apakšuzņēmējiem, kuri saņēmuši Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticēto Būvdarbu veikšanai. 

10.18. Vienīgi Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par Apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat 

kā par sevis veikto. Izpildītājs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret Apakšuzņēmēju, 

tai skaitā samaksas veikšanu, un Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību pret 

Apakšuzņēmēju. 

10.19. Izpildītājam jānodrošina, ka Apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk. 

10.20. Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt Apakšuzņēmēju 

gadījumā, ja Apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus 

normatīvus aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par 

pamatotu Apakšuzņēmēja nomaiņu. 
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10.21. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 10.17., 10.18., 10.19., 10.20. punktos minēto kārtību, 

Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un 

Līguma noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.  

10.22. Būvdarbu kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka Līgums, normatīvie akti.   

10.23. Ja materiālu vai Būvdarbu kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, tad 

Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem materiāliem novērš 

defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanai. 

 

XI. BŪVDARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

11.1. Reizi mēnesī līdz nākošā mēneša 10 datumam, Izpildītājs ar aktu nodod izpildītos Būvdarbus 

Pasūtītājam  datumam, kurus iepriekš ir saskaņojis ar Būvuzraugu. 

11.2. Pasūtītājs izskata saņemto ikmēneša Būvdarbu izpildes aktu un 5 (piecu) darba dienu laikā to 

paraksta un atgriež vienu eksemplāru Izpildītājam 

11.3. Gadījumā, ja Būvdarbu veikšanu nepieciešams apturēt, Puses sastāda attiecīgu aktu par 

Būvdarbu apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem. 

11.4. Ja Būvdarbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst Līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs 

neparakstīt ikmēneša Būvdarbu izpildes aktu, bet 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniegt 

savus iebildumus un saskaņot jaunu termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš pieļautās kļūdas un 

neprecizitātes.  

11.5. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc ikmēneša Būvdarbu izpildes akta iesniegšanas Pasūtītājs to 

neparaksta vai netiek sniegts argumentēts atteikums par veikto Būvdarbu pieņemšanu, veiktie 

Būvdarbi tiek uzskatīti par pieņemtiem. 

11.6. Attiecīgā Būvdarbu izpildījuma pieņemšana ar Būvdarbu izpildes aktu ir tikai pamats norēķinu 

veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un 

atklājušos trūkumus un defektus. 

11.7. Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes Būvobjektā, tad tās jāveic kopīgi Izpildītājam ar 

Pasūtītāju. Pasūtītāja piedalīšanās veikto Būvdarbu apjoma noskaidrošanā Būvobjektā nav 

uzskatāma par Būvdarbu apjomu atzīšanu. 

11.8. Pa telpu grupām veiktie būvdarbi pēc to pabeigšanas, tiek noformēti ar Starpposma 

nodošanas- pieņemšanas aktiem. 

11.9. Izpildītājs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Būvi  Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas 

aktu.  

11.10. Izpildītājs par Projekta dokumentācijā paredzēto Darbu pabeigšanu 3 (trīs) darba dienu 

paziņo Pasūtītājam un nodod Pasūtītājam visu izpilddokumentāciju. 

11.11. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda izpilddokumentāciju un paziņo Izpildītājam 

par Darbu pieņemšanas laiku. 

11.12. 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. 

11.13. 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 būvdarbi un jānovērš defekti. 

11.14. Būvdarbi  tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja iestājas šādi nosacījumi: 

11.14.1.Izpildītājs ir izpildījis Tāmē paredzētos Darbus atbilstoši Līgumam; 
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11.14.2.Izpildītājs ir Būvdarbu pabeigšanai saņēmis nepieciešamos atzinumus un iesniedzis 

Pasūtītājam visu ar Būvobjekta izbūvi saistīto dokumentāciju, t.sk. izsniegtās Būvdarbu 

izpildes atļaujas, pieņemšanas apliecības, segto darbu aktus, materiālu kvalitāti 

apliecinošos dokumentus, pārbaudes apliecības, apkalpošanas un apkopes instrukcijas, 

iekārtu darbības aprakstus, pases, ražotāju izsniegtos dokumentus, un tml. Izpildītājam 

pielietojamo iekārtu, materiālu apkalpošanas, apkopes un darbības aprakstus un vadības 

instrukcijas jāiesniedz latviešu valodā; 

11.14.3.Izpildītājs un Pasūtītājs ir parakstījuši Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.   

11.15. Līdz Būvdarbu pabeigšanas brīdim Izpildītājs nodrošina veikto Būvdarbu uzturēšanu un 

saglabāšanu. 

XII. GARANTIJAS 

12.1. Izpildītājs garantē veikto Būvdarbu un materiālu kvalitāti, funkcionālo darbību 24 

(divdesmit četru ) mēnešu laikā no Būvdarbu pabeigšanas. 

12.2. Garantijas laikā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Būvobjekta ekspluatācijas laikā 

konstatētos Būvdarbu, materiālu un uzstādīto iekārtu defektus 5 (piecu)  dienu laikā no brīža, 

kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja rakstisku pretenziju  par atklāto defektu, izņemot 

avārijas situācijas, kuras jānovērš nekavējoties.  

12.3. Pretenziju Pasūtītājs nodod Izpildītājam pa e-pastu un vienlaicīgi izsūta pa pastu, skaitot, 

ka Izpildītājs to ir saņēmis vienas darba dienas laikā pēc izsūtīšanas. 

12.4. Ja objektīvu iemeslu dēļ 5 (piecu) dienu laikā defektu novērst nav iespējams, Puses šo 5 

(piecu) dienu laikā vienojas par citu termiņu defektu novēršanai. 

12.5. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav vainojams par garantijas laikā radušos defektu, tad par to 

3 (trīs) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz 

savu iebildumu pamatojumu.  

12.6. Ja Pasūtītājs līguma 12.5.punktā noteiktajā termiņā nesaņem Izpildītāja paziņojumu, 

uzskatāms, ka viņš piekritis izvirzītai Pretenzijai. Strīda gadījumā Puses ir tiesīgas pieaicināt 

neatkarīgu ekspertu (līdz 3 ekspertiem), kurš nosaka defekta cēloni. Izdevumus ekspertam 

sedz vainīgā Puse. 

12.7. Ja Garantijas laikā konstatētie Būvdarbu, materiālu un iekārtu defekti netiek novērsti 

Līguma 12.2., 12.3., 12.4. un 12.6. punktos noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājam ir tiesības šo 

defektu novēršanai pieaicināt citu Izpildītāju, bet samaksu par veiktajiem Būvdarbiem 

pieprasīt no Izpildītāja, piestādot tam attiecīgus rēķinus. Izpildītāja pienākums ir apmaksāt 

šos rēķinus pilnā apmērā. Pasūtītājs var pieprasīt šo darbu apmaksu no apdrošinātāja, kas 

izsniedzis Izpildītājam polisi par garantijas perioda garantiju zaudējumu segšanai, ja 

Izpildītājs neveic garantijas laikā atklāto defektu novēršanu. 

12.8. Izpildītājs nedrīkst nodot garantijas (par darbu un materiālu kvalitāti) saistības citai trešajai 

personai bez Pasūtītāja piekrišanas. 

 

XIII. PUŠU ATBILDĪBA 

A Līgumsodi 

13.1. Ja Izpildītājs nav pabeidzis Būvdarbus Līguma 5.2.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs 

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

katru nokavētu dienu.   

13.2. Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Izpildītājam 

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

darba dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu.  
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13.3. 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.  

   

13.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes. 

13.5. Būvuzraudzība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par veikto Būvdarbu kvalitāti, atbilstību 

projektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

B Zaudējumi 

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

institūcijas lēmumu tiek apturēta Būvdarbu veikšana sakarā ar Izpildītājs un/vai 

apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem 

13.8. Ja Būvdarbu 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. 

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

prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas. 

13.10. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir 

nodarījis trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret 

Pasūtītāju nekvalitatīvi izpildītu vai termiņā neizpildītu Darbu dēļ. 

 

XIV. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN DARBĪBAS APTURĒŠANA 

14.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot 

Izpildītājam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski 30 

(trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, ja: 

14.1.1. Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav novērsis Pasūtītāja Būvdarbu pārbaudes vai 

uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma 

saņemšanas; 

14.1.2. Izpildītājs Būvdarbu izpildes gaitā atkārtoti, pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma 

saņemšanas, neievēro Projekta dokumentācijas prasības, Līguma noteikumus, izmanto 

nesertificētus vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka 

Būvdarbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, licences vai darba atļaujas; 

14.1.3. Izpildītājs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes 

termiņiem, un, ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas un tas 

nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem; 

14.1.4. ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Izpildītājs ir atzīts par 

maksātnespējīgu.  

14.1.5. ja Izpildītājs no tā atkarīgu apstākļu dēļ pārtrauc savu darbību ilgāk par 10 (desmit) 

dienām;  

14.1.6. ja no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ tiek samazināts, pārtraukts vai nav pieejams 

finansējums, kas Būvobjekta būvniecībai paredzēts valsts investīcijās vai attiecīgajos 

struktūrfondos vai pašvaldības pamatbudžetā. 

14.2. Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā vai 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

14.3. Izbeidzot Līgumu, Puses noformē atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un 

to vērtību. Noformējot aktu Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti un nosaka 

savstarpējo norēķinu termiņu. 

XV. KONFIDENCIALITĀTE 
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15.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas 

neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā 

izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības 

sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura 

informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, 

izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. 

15.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem 

un pārstāvjiem, ja šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt 

minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas 

piedalās Līguma izpildīšanā. 

15.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu 

pārkāpšanu. 

15.4. Izpildītājs un Pasūtītājs apņemas nodrošināt šajā Līgumā minēto dokumentu un 

informācijas konfidencialitāti vismaz 2 (divus) gadus pēc šī Līguma darbības beigām, cik tālu 

to pieļauj normatīvie akti informācijas atklātības nodrošināšanas jomā. 

 

XVI. NEPĀRVARAMA VARA 

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

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

agresiju, streikus, 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. 

16.2. 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. 

16.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu 

izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto 

apstākļu beigšanos. 

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

varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

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

var lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu. 

 

XVII. PUŠU PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA 

17.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darbu 

izpildi ir: pašvaldības aģentūras „ Višķi” direktors Valentīns Šnitko tālr. 26815715 , fakss, 

65442032,  e-pasts agentura@viski.lv, adrese Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads. 

17.2. Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz 

Būvdarbu izpildi ir: _________________, tālr. ___________ fakss, e-pasts, 

adrese_____________________________________________________________ 

17.3. Izpildītāja pārstāvim ir tiesības rīkoties Izpildītāja vārdā visos jautājumos, kas attiecas uz 

Līgumu, pie tam Izpildītājs piešķir _____________________ tiesības (pilnvaro) Izpildītāja 

vārdā uzņemties saistības, kur nepieciešams Izpildītāja vārdā parakstīties, kā arī veikt visas 
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pārējās darbības, kas nepieciešamas Līguma saistību izpildei. Izpildītājs apliecina un atzīst, ka 

visas šajā punktā norādītā  Izpildītāja pārstāvja Līguma sakarā izdarītās darbības un uzņemtās 

saistības ir pilnībā saistošas pašam Izpildītājam.  

17.4. 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. 

17.5. Šajā Līguma daļā minētie Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Būvdarbu veikšanas 

dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses 

piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus. 

17.6. Būvuzraugs ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: 

____________________, _________________, tālr. ____________ , fakss, e-pasts, 

adrese_____________________________________________________________ 

17.7. Autoruzraugs  ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi 

ir: ____________________, _________________, tālr. ____________ , fakss, e-pasts, 

adrese_____________________________________________________________ 

 

 

XVIII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI UN LĪGUMA GROZĪJUMI 

18.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus 

strīdus, kas radušies saistībā ar Līguma izpildi. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek 

atrisināti tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

18.2. Gadījumos, kurus nereglamentē Līgums, Puses vadās no spēkā esošām Latvijas Republikas 

un Eiropas Savienības tiesību normām. 

18.3. Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem, un ka visi 

noteikumi ir tām saprotami un pieņemami. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju 

rakstisku vienošanos. Grozījumi stājās spēkā no to abpusējas parakstīšanas brīža.  

18.4. Ja Līguma darbības laikā notiks Puses reorganizācija, tās tiesības un pienākumus realizēs 

tiesību un saistību pārņēmējs. 

18.5. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai. 

18.6. Līgums ir izstrādāts un noformēts 2 (divos) eksemplāros uz __________ lapām, neskaitot 

pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens 

eksemplārs. 

 

XIX. LĪGUMA PIELIKUMI  

19.1. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā ar Līguma 

parakstīšanas brīdi.  

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

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

19.3. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi: 

19.3.1. Konkursa  piedāvājums,  

19.3.2. Darbu izpildes kalendārais laika grafiks, 

19.3.3. Naudas plūsmas grafiks 

 

 

XX. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
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Pūšu paraksti un rekvizīti: 

Pasūtītājs  Būvuzņēmējs 

Pašvaldības aģentūra “ Višķi” 

Reģ. Nr. 90002044615, 

Adrese: Skolas iela 17, Špoģi, Višķu 

pagasts, Daugavpils novads 

LV-5481 

Banka: AS „ SEB banka”  

Kods: UNLALV2X  

Konts: LV03UNLA0050007464171 

Tālr.: 65442032 

Fakss:65442032 

 

_________________________ /_________/ 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 

 

 

C1 pielikums   

Iepirkuma identifikācijas Nr.: PA Višķi 2018/3 nolikumam  

 

  

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

 

Tehniskā projekta „Daugavpils novada, Pašvaldības aģentūras „ Višķi”, Špoģu  ciema 

katlu mājas energoefektivitātes uzlabošana“ izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība   

(iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi  2018/3) 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas 

numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir 

[iepazinusies]/[iepazinies] ar Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „ Višķi”, reģistrācijas 

numurs 90002044615, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 

(turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Tehniskā projekta „Daugavpils novada pašvaldības 

aģentūras „ Višķi”, Špoģu ciema  katlu mājas energoefektivitātes uzlabošana” izstrāde, 

autoruzraudzība  un būvniecība” (iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi 2018/3) nolikumu 

(turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā , Tehniskajā specifikācijā (A pielikums) un 

Līgumā (projekta) (B pielikums) noteiktās prasības,  

 

1. iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem, 

Tehniskā piedāvājuma  un Finanšu piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums), 

2. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemamies:  

2.1. izstrādāt Tehnisko projektu „Daugavpils novada, Pašvaldības aģentūras „ Višķi”, Špoģu  

ciema katlu mājas energoefektivitātes uzlabošana“, veikt autoruzraudzību un objekta 

būvniecību  par kopējo cenu:  

kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…> EUR (<summa 

vārdiem> euro), 

PVN 21%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro) 

kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro); 

 

2.2. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma 

B pielikums), 

2.3. realizēt projektu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā  4 (četru)  mēnešu laikā no iepirkuma 

līgumā noteiktās darbu uzsākšanas  dienas. 

 

3. Piedāvājums ir spēkā < dienu skaits > dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa. 

 

4. Pretendents (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības 

dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka: 

4.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie 
pretendenta izslēgšanas noteikumi. 

 4.2. visa Piedāvājumā ietvertā informācija un sniegtās ziņas  ir patiesas. 
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5. Pretendentu Iepirkuma procedūrā pārstāv:  

 

Pretendenta nosaukums  

Reģistrācijas numurs   

Adrese, tālr., fakss, e-pasts 

Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds 

Paraksttiesīgās personas paraksts 

 

Personu apvienības dalībnieka nosaukums  

Reģistrācijas numurs   

Adrese, tālr., fakss, e-pasts 

Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds 

Paraksttiesīgās personas paraksts 
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C2 pielikums   

Iepirkuma identifikācijas Nr.: PA Višķi 2018/3 nolikumam  

 

 

Iepirkuma līguma projektēšanas un būvniecības darbu veikšanai paredzēto  speciālistu 

saraksts  

 

Piedāvātā 

pozīcija 

projektā 

Vārds, 

uzvārds 

Kompānija, 

kuru 

speciālists 

pārstāv 

Izglītība, 

specialitāte 

Specializācija projektā, 

sertificējoša institūcija un 

sertifikāta numurs  

     

     

     

     

     

     

 

   
/pretendenta nosaukums/  / paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas  

vārds, uzvārds un  paraksts/ 
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C3 pielikums   

Iepirkuma identifikācijas Nr.: PA Višķi 2018/3 nolikumam  

 

Siltumapgādes sistēmu projektēšanas inženiera kvalifikācijas un pieredzes apliecinājums  

V
ār

d
s,

 

u
zv

ār
d

s 
 

S
er

ti
fi

cē
jo

ša
 i

n
st

it
ū

ci
ja

 

u
n

 s
er

ti
fi

k
āt

a 
n

u
m

u
rs

 

 

P
ie

re
d

ze
 s

il
tu

m
ap

g
ād

es
 

si
st

ēm
u

 p
ro

je
k

tē
ša

n
ā 

  

(g
ad

i)
 

Informācija par līdzīgo projektu vadīšanu  

Projekta 

nosaukums, veikto 

projektēšanas 

darbu nosaukumi 

un apjomi     

Projektēšanas 

darbu izpildītāja 

nosaukums, 

adrese, 

kontaktpersonas 

vārds, uzvārds 

un tālrunis 

Projektēšanas darbu 

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. 

 

   

/pretendenta nosaukums/  /paraksttiesīgas personas vai tās 

pilnvarotās personas  vārds, uzvārds 

un  paraksts/ 
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C4 pielikums   

Iepirkuma identifikācijas Nr.: PA Višķi 2018/3 nolikumam  

 

Būvprojektēšanas darbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apliecinājums 

 

V
ār

d
s,

 

u
zv

ār
d

s 
 

S
er

ti
fi

cē
jo

ša
 i

n
st

it
ū

ci
ja

 

u
n

 s
er

ti
fi

k
āt

a 
n

u
m

u
rs

 

 

P
ie

re
d

ze
 

b
ū

v
p
ro

je
k

tē
ša

n
as

 d
ar

b
u

 

v
ad

īš
an

ā 
  

(g
ad

i)
  

Informācija par līdzīgo projektu vadīšanu  

Projekta 

nosaukums, veikto 

projektēšanas 

darbu nosaukumi 

un apjomi     

Projektēšanas 

darbu izpildītāja 

nosaukums, 

adrese, 

kontaktpersonas 

vārds, uzvārds 

un tālrunis 

Projektēšanas darbu 

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. 

 
/pretendenta nosaukums/ 

 

 /paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas  

vārds, uzvārds un  paraksts/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

 

 

C5 pielikums   

Iepirkuma identifikācijas Nr.: PA Višķi 2018/3 nolikumam  

 

Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes apliecinājums 

 

V
ār

d
s,

 

u
zv

ār
d

s 
 

S
er

ti
fi

cē
jo

ša
 i

n
st

it
ū

ci
ja

 

u
n

 s
er

ti
fi

k
āt

a 
n

u
m

u
rs

 

 

P
ie

re
d

ze
 

b
ū

v
p
ro

je
k

tē
ša

n
as

 d
ar

b
u

 

v
ad

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. 

 

   
/pretendenta nosaukums/  /paraksttiesīgas personas vai tās 

pilnvarotās personas  vārds, uzvārds 

un  paraksts/ 
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C6 pielikums   

Iepirkuma identifikācijas Nr.: PA Višķi 2018/3 nolikumam  

 

 

Veikto projektēšanas un būvniecības darbu saraksts *  

 

 
Projekta  

nosaukums  

 

Līguma 

summa 

Ls 

Objekta 

adrese 

Veiktais 

darbs 

Pasūtītāja nosaukums, 

adrese, kontaktpersonas 

uzvārds  un tālr. 

numurs 

Darbu 

uzsākšanas, 

pabeigšanas 

gads/ mēnesis 

      

      

      

      

      

      
*Piezīmes: noradīt tikai projektus, kuri apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 9.2.1.punkta prasībām. 

 

 

  

/pretendenta nosaukums/  /paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas  

vārds, uzvārds un  paraksts/ 
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C7 pielikums   

Iepirkuma identifikācijas Nr.: PA Višķi 2018/3 nolikumam  

 

 

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

darbu saraksts 

 

Apakšuzņēmēja un / vai 

personas, uz kuras iespējām 

pretendents balstās 

nosaukums, Būvkomersanta 

reģistrācijas numurs 

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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C8 pielikums   

Iepirkuma identifikācijas Nr.: PA  Višķi 2018/3 nolikumam  

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA UN / VAI PERSONAS UZ KURAS IESPĒJĀM RETENDENTS 

BALSTĀS  APLIECINĀJUMS 

 

Atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma procedūras 

identifikācijas numurs>) ietvaros 

 

1.Ar šo <Apakšuzņēmēja un / vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās 

nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs un / vai persona, uz kuras iespējām pretendents 

balstās ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs un / vai 

persona, uz kuras iespējām pretendents balstās ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka: 

a. piekrīt piedalīties <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” 

(id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>) kā <Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī  

b. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

[veikt šādus būvdarbus: 

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem un / vai personām, uz kuru iespējām 

pretendents balstās nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam>] 

[un nodot pretendentam šādus resursus: 

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) 

apraksts>]. 

2. Ar šo <Apakšuzņēmēja un / vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās 

nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai 

personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka: 

2.1. uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie 

pretendenta izslēgšanas noteikumi. 

2.2.visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa. 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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C9 pielikums   

Iepirkuma identifikācijas Nr.: PA Višķi 2018/3 nolikumam  

 

Piegādātāja nosaukums, reģ.nr, adrese: _______________________________________________ 

Pasūtītājs: Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „ Višķi”,  reģ.nr.90002044615, Skolas  iela 17, 

Špoģi, Daugavpils novads 

  

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Tehniskā projekta „Daugavpils novada, Pašvaldības aģentūras „ Višķi”, Špoģu  ciema 

katlu mājas energoefektivitātes uzlabošanas “ izstrādei, autoruzraudzībai un būvniecībai   

(iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi  2018/3) 

 

2018.gada____.__________ 

 

Iepazinušies ar atklātā konkursa “Tehniskā projekta „Daugavpils novada Pašvaldības 

aģentūras „Višķi” Špoģu  ciema katlu mājas energoefektivitātes uzlabošana“ izstrāde, 

autoruzraudzība un būvniecība”  (iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi  2018/3), nolikumu, 

tehniskās specifikācijas prasībām un līguma projektu,_____________________ (uzņēmuma 

nosaukums) piedāvā izstrādāt tehniskajai  specifikācijai atbilstošu tehnisko projektu, veikt 

autoruzraudzību un objekta būvniecību. 

 

 

Darbu izpildes kalendārais grafiks tabulas veidā (nedēļās) 

 

 

 

1.Kalendārajais  grafiks sagatavojams brīvā formā, norādot darbu izpildi pa nedēļām, ņemot vērā 

visas nolikumā paredzētās prasības. 

2.Darbu izpildes kalendārais grafiks jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus. 

 

 

 

 

 

 
/paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās 

personas  vārds, uzvārds un  paraksts/ 
 / paraksts/ 
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 C10 pielikums   

Iepirkuma identifikācijas Nr.: PA Višķi 2018/3 nolikumam  

 

Piegādātāja nosaukums, reģ.nr, adrese: _______________________________________________ 

Pasūtītājs: Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „ Višķi”,  reģ.nr.90002044615, Skolas  iela 17, 

Špoģi, Daugavpils novads 

 

  

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Tehniskā projekta „Daugavpils novada Pašvaldības aģentūras „Višķi” Špoģu  ciema katlu 

mājas energoefektivitātes uzlabošanas “ izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība 

(iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi  2018/3) 

 

 

 

 

 

Npk Nosaukums Līgumcena, 

EUR bez PVN 

 
Tehniskā projekta „Daugavpils novada Pašvaldības 

aģentūras „Višķi” Špoģu  ciema katlu mājas 

energoefektivitātes uzlabošanas “ izstrāde, 

autoruzraudzība un būvniecība 

 

 

1. Būvprojektēšanas darbi  

2. Autoruzraudzības darbi  

3. Būvniecības darbi  

 Piedāvājuma cena, kopā   

 PVN 21 %  

 Pavisam kopā  

  

 

 

 

 

 

 

  
/paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās 

personas  vārds, uzvārds un  paraksts/ 
 / paraksts/ 


