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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma metode un identifikācijas numurs 

1.1.1. Iepirkuma procedūra - SPSIL “zemsliekšņu” iepirkums, Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējiem (08.05.2017.) (turpmāk – Vadlīnijas). 

1.1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs - UDEKA2019/9. 

1.2. Pasūtītājs: 

Pasūtītāja nosaukums:  pašvaldības SIA „ŪDEKA” (turpmāk-PSIA “ŪDEKA”) 

Adrese: Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602 

Vienotais reģistrācijas numurs: 41203000983 

Tālruņa numurs: 636 07263 

Faksa numurs: 636 07866 

E-pasta adrese: udeka@ventspils.lv 

Mājas lapa:  www.udeka.lv   

Mājas lapas iepirkumu sadaļa: http://udeka.lv/lv/iepirkumi  

Banka: AS Swedbank 

Bankas konts:  LV56HABA0001402060108 

1.3. Iepirkumu organizē Pasūtītājs. Iepirkuma nolikuma apstiprināšanu, pretendentu atlasi un piedāvājumu 

vērtēšanu nodrošina Ventspils pilsētas domes Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu komisija 

(turpmāk – Iepirkumu komisija), atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

1.panta 5.daļas b) apakšpunktam. 

1.4. Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju un organizatorisku informāciju ir Agnese 

Atvare, tālr. 636 07263, fakss 636 07866, e-pasts: agnese.atvare@ventspils.lv.  

1.5. Par tehniskiem jautājumiem kontaktpersona ir PSIA „ŪDEKA” Tehniskās daļas vadītājs Viesturs 

Otomers, tālr. 636 07297. 

1.6. Iepirkumu procedūras dokumentu (turpmāk – Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šīs Iepirkuma 

procedūras nolikums ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama sastāvdaļa: 

1.6.1. Tehniskās specifikācijas (1.pielikums); 

1.6.2. Būvprojekts elektroniskā formā un būvdarbu apjomu tabulas (2.pielikums); 

1.6.3. Būvdarbu (Iepirkuma) līguma projekts (3.pielikums); 

1.6.4. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā veidlapa (4.pielikums); 

1.6.5. Pretendenta veikto būvdarbu saraksta forma (5.pielikums); 

1.6.6. Pretendenta piedāvātā galvenā speciālista saraksta forma (6.pielikums); 

1.6.7. Apakšuzņēmējiem/Personām uz kuru iespējām pretendents balstās nododamo būvdarbu 

saraksts (7.pielikums); 

1.6.8. Finanšu piedāvājuma formas (8.pielikums); 

1.6.9. Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (9.pielikums). 

1.7. Piegādātājs ir fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas 

attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus. 

1.8. Pretendents ir Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā „ Ūdensvada pārbūve Vasarnīcu 

ielā posmā no Parka ielas līdz Riņķa ielai, Ventspilī” (id.nr.UDEKA2019/9). 

1.9. Ieinteresētais piegādātājs - Piegādātājs, kas lejupielādējis vai saņēmis Iepirkuma dokumentus. 

1.10. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir persona (t.sk. atsevišķu būvdarbu veicējs 

(turpmāk-apakšuzņēmējs)), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta 

kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 

1.11. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem, kā arī 

skaidrojumiem, papildinājumiem un atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem, ja tādi tiks uzdoti, 

Pasūtītāja mājas lapā internetā http://udeka.lv/lv/iepirkumi, kā arī iespēju ieinteresētajiem 

piegādātājiem ar Iepirkuma dokumentiem iepazīties klātienē Pasūtītāja telpās Talsu ielā 65 (1.stāvs 

2.kabinets), Ventspilī, darba dienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, iepriekš vienojoties ar Nolikuma 1.4.punktā minēto kontaktpersonu 

par apmeklējuma laiku. Ieinteresētajiem piegādātājiem, kas vēlas saņemt Iepirkuma dokumentus 

drukātā veidā, laikus jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītāja Nolikuma 1.4.punktā norādītajai 

kontaktpersonai. Pasūtītājs Iepirkuma dokumentus izsniegs 2 (divu) darba dienu laikā no 

pieprasījuma saņemšanas. 

1.12. Pasūtītāja sniegtā papildus informācija un grozījumi Iepirkuma dokumentos ir Iepirkuma 

dokumentu neatņemama sastāvdaļa, un tā ir saistoša piegādātājam. 

1.13. Jautājumi, kas saistīti ar iepirkuma priekšmetu, iesniedzami rakstveidā uz e-pastu: 

mailto:udeka@ventspils.lv
http://www.udeka.lv/
http://udeka.lv/lv/iepirkumi
mailto:agnese.atvare@ventspils.lv
http://udeka.lv/lv/iepirkumi
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agnese.atvare@ventspils.lv. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 

6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.14. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem Iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā 

pa pastu, pa e-pastu, pievienojot skenētu dokumentu, vai faksu. 

1.15. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis 

paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. 

1.16. Saziņas dokuments, nosūtot pa elektronisko pastu (e-pastu) ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad ir 

saņemts paziņojums par elektroniskā pasta saņemšanu.  

1.17. Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma nosaukumu un tā identifikācijas numuru. 

1.18. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai un ievērtēt to savā 

piedāvājumā. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar 

informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

 

2. Informācija par Iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmets ir ūdensvada tīklu pārbūve saskaņā ar Nolikuma tehniskām specifikācijām 

(1.pielikums), būvprojektu un būvdarbu apjomiem (2.pielikums) (turpmāk – Būvdarbi).  

2.2. Iepirkuma priekšmets tiks realizēts saskaņā ar būvprojektu (Nr.BIS-BV-4.2-2018-379): “Ūdensvada 

pārbūve Vasarnīcu ielā posmā no Parka ielas līdz Riņķa ielai, Ventspilī”. 

2.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma 

priekšmeta kopumu vienā variantā. 

2.4. Iepirkumā paredzētie un izpildāmie būvdarbu veidi un apjomi norādīti šī nolikuma 2.pielikumā, kas 

kopā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums) un Pasūtītāja prasībām ir pamats piedāvājuma 

sagatavošanai un būvdarbu izpildei. 

2.5. Izbūvējamais apjoms atbilstoši būvprojektam (Nr. BIS-BV-4.2-2018-379): 

 ūdensapgādes tīklu pārbūve ~340m garumā. 

2.6. Būvdarbu izpildes vieta – Ventspils. 

2.7. Būvdarbu veikšanas laiks: 

N
r.

p
.

k
. 

Būvobjekta nosaukums 
Plānotais Būvdarbu 

uzsākšanas laiks 
Būvdarbu izpildes laiks 

1. 

“Ūdensvada pārbūve Vasarnīcu ielā 

posmā no Parka ielas līdz Riņķa ielai, 

Ventspilī” 

2019.gada jūnijs/jūlijs1 

150 dienas (t.sk. 90 dienas – 

būvdarbu veikšana 

+ 60 dienas- būvobjekta nodošana - 

pieņemšana ekspluatācijā2) 

 

2.8. Norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes. 

2.9. Pirms piedāvājuma iesniegšanas ir iespējama objekta vietas apskate, iepriekš saskaņojot laiku ar 

Nolikuma 1.5.punktā minēto kontaktpersonu. 

2.10. Pretendenta piedāvājuma nodrošinājuma spēkā darbības termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no 

Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

2.11. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma nodrošinājuma 

spēkā darbības termiņā, kas noteikts Nolikuma 2.10. punktā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt 

Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma nodrošinājuma termiņu.  

2.12. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, Pretendents to rakstiski 

paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma 

nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu, 

norādot pagarināto piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu. 

 

3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks 

3.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 31.maijam plkst.13:30 PSIA ”ŪDEKA” administrācijas ēkas 

1.stāva 2.kabinetā, Talsu ielā 65, Ventspilī, LV-3602 darba dienās no plkst. 8:00 – 12:00 un no plkst. 

13:00 – 17:00, bet piektdienās līdz 16:00 piedāvājumus iesniedzot personīgi 1.4.punktā minētajai 

kontaktpersonai vai personai, kas to aizstāj, vai atsūtot pa pastu vai kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt 

saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 2019.gada 31.maijā laika posmā no plkst. 13:30-14:00 piedāvājumi ir iesniedzami Ventspils 

                                                           
1 Saskaņā ar Līguma 4.3. punktu. 
2 Darbu pabeigšanas termiņš noteikts skaitot no būvdarbu uzsākšanas datuma, pēc tam tiek noteiktas 60 dienas – būvobjekta nodošanai - 

pieņemšanai ekspluatācijā, skaitot no dienas, kad visi (PSIA “ŪDEKA”, Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”) kompleksās ielu pārbūves 

būvuzņēmēji ir pabeiguši darbus būvobjektā.  

mailto:agnese.atvare@ventspils.lv
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pilsētas domes otrā stāva sēžu zālē, Jūras ielā 36, Ventspilī, LV-3601, piedāvājumus iesniedzot 

personīgi 1.4.punktā minētajai kontaktpersonai vai personai, kas to aizstāj. Pēc norādītā termiņa 

saņemtie piedāvājumi netiks pieņemti. Kavētie piedāvājumi neatvērtā veidā tiks izsniegti vai nosūtīti 

pa pastu atpakaļ attiecīgajam pretendentam. 

3.2. Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai grozīt savu 

piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām sagatavojams, aizzīmogojams, marķējams un nosūtams tāpat 

kā piedāvājuma oriģināls, ar norādi, ka tās ir sākotnējā piedāvājuma izmaiņas. Piedāvājuma grozījumu 

gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

Piedāvājuma atsaukšana izslēdz tālāku piedāvājuma līdzdalību Iepirkumā. 

3.3. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

3.4. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs 

nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma norises un iznākuma. 

 

4. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu 

4.1. Piedāvājums iesniedzams saskaņā ar Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, 1 (vienā) 

piedāvājuma variantā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama. 

4.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus un aprakstus 

svešvalodā, tiem jāpievieno šī dokumenta Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja 

oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu 

tiks ņemts šā dokumenta tulkojums latviešu valodā. 

4.3. Piedāvājums sastāv no četrām šādām dokumentu daļām: 

4.3.1. Pretendenta pieteikuma dalībai iepirkumā un Atlases dokumentiem (1 oriģināls un 2 kopijas), 

4.3.2. Piedāvājuma nodrošinājuma (1 oriģināls un 2 kopijas), 

4.3.3. Tehniskā piedāvājuma (1 oriģināls un 2 kopijas), 

4.3.4. Finanšu piedāvājuma (1 oriģināls un 2 kopijas, un 1 CD vai USB flash vai cits elektroniskā datu 

nesējs, kas nolasāms datora diskdzinī vai pievienojot caur datora USB ligzdu, kurā ievietota 

finanšu piedāvājums Microsoft Excel formātā). 

4.4. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) iepakojumā (aploksnē), kurā ievieto piedāvājuma oriģinālu 

un kopiju. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm: 

 

Pašvaldības SIA “ŪDEKA”, Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602, administrācijas ēka 

1.stāvs, 2.kab. 

Piedāvājums iepirkumam “Ūdensvada pārbūve Vasarnīcu ielā posmā no Parka 

ielas līdz Riņķa ielai, Ventspilī” (id.nr. UDEKA2019/9) 

Neatvērt līdz 2019.gada 31.maijam plkst.14:00 

(Pretendenta nosaukums, juridiskā un pasta adrese, tālrunis, fakss, e-pasta adrese) 

(Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru) 

 

 

4.5. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto 

piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda: 

4.5.1. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”, 

4.5.2. Pretendenta nosaukumu, 

4.5.3. atzīmi ”Piedāvājums iepirkumam “Ūdensvada pārbūve Vasarnīcu ielā posmā no Parka ielas 

līdz Riņķa ielai, Ventspilī” (id.nr. UDEKA2019/9)”. 

4.6. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma sadaļu oriģinālus vai kopijas. Uz 

piedāvājuma sadaļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda: 

4.6.1. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”, 

4.6.2. Pretendenta nosaukumu, 

4.6.3. piedāvājuma sadaļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā un atlases 

dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu 

piedāvājums”).  

Pretrunu vai neskaidrību gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un kopijas dokumentu saturu, 

par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs. 

4.7. Piedāvājumam jābūt cauršūtam vai caurauklotam ar sanumurētām lapām un ar uzlīmi, kas noformēts 

atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas kārtība”. 

4.8. Uz piedāvājuma titullapas jābūt šādām norādēm:  

4.8.1. Piedāvājums iepirkumam “Ūdensvada pārbūve Vasarnīcu ielā posmā no Parka ielas līdz 

Riņķa ielai, Ventspilī” (id.nr. UDEKA2019/9). 
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4.8.2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs. 

4.9. Aiz titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļautie 

dokumenti. 

4.10. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums dalībai 

iepirkumā, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums un apliecinājumi jāparaksta personai ar 

tiesībām pārstāvēt Pretendentu, vai tās pilnvarotam pārstāvim. Ja dokumentus paraksta pretendenta 

pilnvarota persona, pretendenta piedāvājuma dokumentiem jāpievieno attiecīga pilnvara (oriģināls) 

vai pilnvaras apliecināta kopija.  

4.11. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, tehniskais 

piedāvājums un finanšu piedāvājums jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām 

ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs 

tiesības). Arī pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt personu apvienības 

intereses iepirkuma procedūrā, jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar 

pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs 

tiesības). 

4.12. Dokumentus, kas attiecas tikai uz personu, uz kura iespējām balstās Pretendents, lai apliecinātu savu 

atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai paredz piesaistīt iepirkuma līguma izpildē, vai 

attiecas uz atsevišķu personu apvienības dalībnieku, jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt to 

iepirkumā vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls vai 

tās apliecināta kopija. Šī punkta prasības arī jāievēro apliecinot dokumentu kopijas, dokumentu 

tulkojumu pareizību un dokumentu caurauklojumus. 

4.13. Pretendents noformē dokumentu tulkojumus atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta 

noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, bet 

dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 

„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

4.14. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei. 

4.15. Ja dokumenti nebūs sagatavoti, noformēti un parakstīti atbilstoši piedāvājuma noformējuma 

prasībām, Iepirkumu komisija izvērtēs iesniegto dokumentu noformējuma trūkumu būtiskumu un to 

ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību Iepirkuma dokumentu prasībām pēc būtības, un 

lems par piedāvājuma tālāku izskatīšanu un vērtēšanu. 

 

5. Piedāvājuma nodrošinājums 

5.1. Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 1 000 EUR (viens 

tūkstotis eiro un 00 centi) apmērā. 

5.2. Par piedāvājuma nodrošinājumu var būt bankas garantija vai apdrošināšanas polise 5.1. punktā 

minētās summas apmērā vai piedāvājuma nodrošinājuma summa, kas ieskaitīta un saņemta 

PSIA “ŪDEKA” Iepirkuma Nolikuma 1.2.punkta norādītajā bankas kontā (AS “Swedbank”, konta 

Nr. LV56HABA0001402060108) līdz 3.1. punktā minētajam piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

beigām ar norādi “Piedāvājuma nodrošinājums Iepirkumam ar id. nr.UDEKA2019/9”. Gadījumā, ja 

maksātājs nav Pretendents, obligāti norādāms Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs. 

5.3. Piedāvājuma nodrošinājuma bankas vai apdrošināšanas garantijā jānorāda Pasūtītāja nosaukums, 

iepirkuma nosaukums un tā identifikācijas numurs, piedāvājuma nodrošinājuma spēkā darbības 

termiņš – ne mazāks kā 60 (sešdesmit) dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām un jāsatur neatsaucams apsolījums samaksāt Pasūtītājam pēc pirmā tā pieprasījuma 

bezierunu kārtībā pilnu nodrošinājuma summu, ja ir iestājies kāds no Nolikuma 5.6. punktā noteiktiem 

nosacījumiem.  

5.4. Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises veidā apdrošināšanas prēmijai 

jābūt samaksātai par visu noteikto apdrošināšanas summu polisē uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi 

un piedāvājumā. 

5.5. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

5.5.1. 60 dienas skaitot no piedāvājuma atvēršanas brīža; 

5.5.2. līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai.  

5.6. Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, vai 

Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

5.6.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

5.6.2. Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, neparaksta līgumu Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā. 

5.7. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls un apdrošināšanas polisē norādītās apdrošināšanas prēmijas 

apmaksu apliecinošu dokumentu apstiprinātas kopijas vai piedāvājuma nodrošinājuma summas 

depozīta iemaksas Pasūtītāja bankas kontā apliecinošu dokumentu oriģināli vai apstiprinātas kopijas 
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jāpievieno piedāvājuma dokumentiem neiesietā veidā. 

5.8. Par iemaksātu piedāvājuma nodrošinājumu tiks atzīts tikai tāds maksājums, kas līdz piedāvājumu 

atvēršanas brīdim ir iemaksāts PSIA “ŪDEKA” Nolikuma 1.2.punktā norādītajā norēķinu kontā. 

5.9. Visiem pretendentiem, tajā skaitā uzvarētājam, piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās, tiks atgriezts 

piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) ne vēlāk kā 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas vai lēmuma pieņemšanas par iepirkuma 

pārtraukšanu/izbeigšanu. Pretendentam piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts, tiks pieprasīta 

izmaksa no bankas garantijas vai apdrošināšanas polises, ja Pretendents atsauks savu piedāvājumu, 

kamēr spēkā ir piedāvājuma nodrošinājums vai Pretendents, kuram Nolikuma kārtībā tiks piešķirtas 

Līguma slēgšanas tiesības, neparakstīs Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

5.10. Piedāvājumi, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums Iepirkuma dokumentos 

noteiktajā kārtībā un pieprasītā apmērā vai nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu 

apliecinošs dokuments, tiks uzskatīts par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošu un 

Pretendents tiks izslēgts no tālākās dalības Iepirkumā. 

 

6. Dalības nosacījumi Iepirkumā un iesniedzamie dokumenti: 

N
r.

p

.k
. 

Prasības pretendentiem Iesniedzamie dokumenti 

1 2 3 

6.1. Dalība Iepirkuma procedūrā ir brīvi pieejama 

jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu 

apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā veikt 

Iepirkuma dokumentos paredzētos būvdarbus un uz 

ko neattiecas zemāk minētie pretendentu izslēgšanas 

nosacījumi: 

(1) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas 

process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība 

vai pretendents tiek likvidēts; 

(2) ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā 

tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), 

kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.  

 

Visas šī nolikuma 6.1.punktā minētās dalības 

nosacījumu prasības attiecas arī uz pretendenta 

norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz 

personālsabiedrības biedru (ja pretendents ir 

personālsabiedrība), un uz pretendenta norādīto 

apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 

procenti no kopējās būvdarbu līguma vērtības. 

- Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots 

apliecinājums (aizpildot 4.pielikumu), ka uz to 

neattiecas 6.1.punktā minētie pretendentu 

izslēgšanas nosacījumi. 

- Gadījumā, ja Pretendents atbilst 6.1.punkta (1) 

apakšpunktā minētajam izslēgšanas gadījumam, 

Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek 

atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības, iesniedz pierādījumus 

uzticamības nodrošināšanai saskaņā ar Vadlīniju 

6.4.2 punktā noteikto. 

- Ārzemju pretendenti iesniedz apliecinājumu, ka 

uz to nav attiecināmi 6.1. punktā minētie 

izslēgšanas nosacījumi. 

6.2. Uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, 

pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, 

kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas 

saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, 

ja Pretendents ir personālsabiedrība, vai Pretendenta 

norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, vai Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, 

kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma 

vērtības, nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un 

Latvijas Republika noteiktas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 

tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi. 

- Pasūtītājs pārbauda Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā 

noteikto izslēgšanas nosacījumu esamību Latvijas 

Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā. 

- Ja uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, 

pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai 

personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu 

darbības, kas saistītas ar filiāli, vai uz 

personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir 

personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un 

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras 

kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.  
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N
r.

p

.k
. 

Prasības pretendentiem Iesniedzamie dokumenti 

1 2 3 

- Ja uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, vai apakšuzņēmēju, 

kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no 

kopējās līguma vērtības ir noteiktas starptautiskās 

vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un 

kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras 

kavē līguma izpildi, Pretendents ir izslēdzams no 

dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 

procedūrā, ja Pretendents 10 darba dienu laikā pēc 

pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas 

nav veicis šādas personas nomaiņu Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā 

noteiktajā kārtībā. 

 

7. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti: 

N
r.

p

.k
. 

Prasības pretendentiem Iesniedzamie dokumenti 

1 2 3 

7.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos 

Iepirkumā, piekrītot Iepirkuma 

dokumentu prasībām. 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā sagatavo atbilstoši 

veidlapai Nolikuma pielikumā (4.pielikums) un iesniedz kopā 

ar: 

- Atlases dokumentiem (kvalifikācijas dokumentiem), 

- Pretendenta pārstāvja, kas parakstījis piedāvājuma 

dokumentus, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma 

daļu caurauklojumus apliecinājušās personas pārstāvības 

tiesības, Iepirkumu komisija pārbaudīs publiskajās 

datubāzēs. Ja Pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota 

persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija, 

kuru paraksta Pretendenta pārstāvis (-ji) ar pārstāvības 

tiesībām. 

- Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu 

personālsabiedrības biedru vai personu apvienības 

dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina 

attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības 

dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai 

dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt 

attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības 

dalībnieku iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas 

pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru 

parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības 

pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

- Ja piedāvājumu iesniedz Personu apvienība, tad apvienības 

dalībniekiem ir jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma 

līguma izpildi un jāpierāda Pasūtītājam, ka viņu rīcībā būs 

nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apvienības 

dalībnieku Apliecinājumu, Vienošanos, vai citu dokumentu 

par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendenta 

piedāvājumam jāpievieno visu personu apvienības 

dalībnieku parakstīta vienošanās, apliecinājums vai cits 

dokuments, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks 

un pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt 

personu apvienību iepirkumā un iepirkuma līguma darbības 

laikā, kā arī katra personu apvienības dalībnieka tiesības, 

atbildība un veicamie darbi, kā arī jāiekļauj apliecinājums, 

ka uzvaras gadījumā piegādātāju apvienība tiks izveidota 

pēc savas izvēles noformējas atbilstoši noteiktam 

juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, 

vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības 



8 

N
r.

p

.k
. 

Prasības pretendentiem Iesniedzamie dokumenti 

1 2 3 

sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma 

noteikumu sekmīgai izpildei. 

7.2. Pretendentam, personālsabiedrībai un 

visiem personālsabiedrības biedriem (ja 

piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visiem personu 

apvienības dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), kā arī Personām (t.sk. 

apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu 

vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10 procenti no kopējās līguma 

vērtības), uz kuru iespējām Pretendents 

balstās, līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai jābūt reģistrētiem LR 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs. 

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

apvienība un attiecībā uz kuru pieņemts 

lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc 

savas izvēles tā noformējas atbilstoši 

noteiktam juridiskam statusam vai 

noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties 

par apvienības dalībnieku atbildības 

sadalījumu, ja tas nepieciešams 

iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai 

izpildei. 

- Par Nolikuma 7.2.apakšpunktā minēto prasību izpildi 

Pasūtītājs pārliecinās publiskajās datubāzēs. 

- Citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas 

apliecības vai izziņas apliecināta kopija3, kas apliecina, ka 

ārvalsts Pretendents, persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz 

kuras iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas 

(attiecas uz ārvalstī reģistrēto (atrodas pastāvīgā 

dzīvesvieta) Pretendentu, ārvalstī reģistrēto 

personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības ārvalstī 

reģistrētajiem (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) biedriem (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai ārvalstī 

reģistrēto personu apvienību un visiem personu apvienības 

ārvalstī reģistrētiem (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) 

dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība)). 

- Piegādātāju apvienībai jāiesniedz visu piegādātāju 

apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka uzvaras 

gadījumā līdz Iepirkumu līguma noslēgšanai piegādātāju 

apvienība attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt 

iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles tā noformējas 

atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz 

sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku 

atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma 

līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 

Apliecinājums nav jāiesniedz, ja Pretendents vai personu 

apvienība jau ir reģistrēta Latvijas Republikas 

Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos 

aktos paredzētajā kārtībā. 

7.3. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai 

Pretendentam, personālsabiedrības 

biedram, personu apvienības 

dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība vai personu 

apvienība), kuru veikšanai 

nepieciešama reģistrācija LR 

Būvkomersantu reģistrā vai Personām 

(t.sk. apakšuzņēmējiem, kuru veicamo 

būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās 

līguma vērtības), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, kas veiks darbus, 

kuru veikšanai nepieciešama 

reģistrācija LR Būvkomersantu reģistrā, 

jābūt reģistrētam LR Būvkomersantu 

reģistrā vai attiecīgā profesionālā 

reģistrā ārvalstīs, vai minētajām 

personām 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. 

Ārvalstu piegādātajam un personu 

apvienībai līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai jāreģistrējas LR 

Būvkomersantu reģistrā LR 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

- Par 7.3.apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs 

pārliecinās publiskajās datubāzēs. 

- Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu 

apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība vai personu apvienība) un citu personu 

(Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās) attiecīga 

profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības 

kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, 

sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja 

attiecīgās valsts4 normatīvie tiesību akti paredz 

profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu 

līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.  

- Ārvalstu persona, kas nav reģistrēta LR Būvkomersantu 

reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja tai tiks 

pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, tā līdz iepirkuma līguma slēgšanas dienai tiks 

reģistrēta LR Būvkomersantu reģistrā. 

- Personālsabiedrībai un personu apvienībai jāiesniedz 

apliecinājums, ka gadījumā, ja tai tiks pieņemts lēmums par 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tā līdz 

iepirkuma līguma slēgšanas dienai tiks reģistrēta LR 

Būvkomersantu reģistrā (pēc reģistrācijas komercreģistrā 

vai sabiedrības līguma noslēgšanas). 

Apliecinājums nav jāiesniedz, ja Pretendents vai personu 

apvienība jau ir reģistrēta Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

                                                           
3 Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās 
4 Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts 
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7.4. Pretendenta gada finanšu vidējais 

apgrozījums5 būvdarbos Pretendenta 

darbības pēdējo 3 (trīs) (2016., 2017., 

2018.) gadu laikā ir vismaz 100 000 

EUR (viens simts tūkstoši), neieskaitot 

Pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – 

PVN).  

Ja pretendents ir personu apvienība vai 

personālsabiedrība, tad prasība par 

finanšu apgrozījumu jāizpilda visu 

personu apvienības dalībnieku vai 

personālsabiedrības biedru kopējam 

finanšu apgrozījumam būvdarbos. 

Jaundibinātiem uzņēmumiem/ 

uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk 

par 3 (trīs) gadiem, gada finanšu 

vidējam apgrozījumam5 būvdarbos ir 

jābūt vismaz 100 000 EUR (viens simts 

tūkstoši), neieskaitot PVN. 

Par Pretendenta 7.4.punktā minēto finanšu apgrozījumu 

būvdarbos Pasūtītājs pārliecinās pie LR Būvniecības 

informācijas sistēmas (turpmāk-BIS) Būvkomersantu reģistrā 

pieejamās informācijas (Ja līdz 31.05.2019. BIS netiks 

atjaunota informācija, Pasūtītājs pārbaudīs BIS pieejamo 

informāciju par 7.4. punktā minēto finanšu apgrozījumu  par 

2015.-2017.gadu) .  

Ja Pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, 

tad jāiesniedz apliecinājums par visu personu apvienības 

dalībnieku vai personālsabiedrības biedru kopējo finanšu 

apgrozījumu būvdarbos, kas apliecina atbilstību 7.4.punktā 

noteiktajām prasībām. Ja pretendents ir personu apvienība vai 

personālsabiedrība, tad prasība par finanšu apgrozījumu 

jāizpilda visu personu apvienības dalībnieku vai 

personālsabiedrības biedru kopējam finanšu apgrozījumam 

būvdarbos. 

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū 

darbojas mazāk par 3 (trīs) gadiem, jāiesniedz apliecinājums, 

ka nostrādātajā laika periodā finanšu vidējais apgrozījums5 

būvdarbos ir vismaz 100 000 EUR (viens simts tūkstoši), 

neieskaitot PVN kas apliecina atbilstību 7.4.punktā 

noteiktajām prasībām. 

7.5. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 

(2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 

2019.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas brīdim) ir realizējis vismaz 

2 (divus) būvdarbu un/ vai 

būvniecības līgumus, kur katra 

būvdarbu un/ vai būvniecības līguma 

ietvaros ir veikta ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas spiedvada būvdarbi ar 

kopējo garumu vismaz 300m.  

Līguma ietvaros veiktajiem būvdarbiem 

jābūt pabeigtiem un objektam/iem jābūt 

pieņemtiem-nodotiem ekspluatācijā, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts 

par būves pieņemšanu ekspluatācijā). 

Jaundibinātiem uzņēmumiem/ 

uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk 

par pieciem gadiem, informācija 

jāiesniedz par visu darbības periodu. 

- Pretendenta parakstīts būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto 

būvdarbu saraksta veidlapai6 (5.pielikums). Sarakstā 

jānorāda tikai tie būvdarbi, kas apliecina 7.5. punktā prasīto 

pieredzi.  

- pasūtītāju7 atsauksmju8 vai cita veida dokumentālu 

pierādījumu oriģināli vai apliecinātas kopijas par katru no 

būvdarbu un/vai būvniecības līgumiem, ar kuriem 

Pretendents apliecina savas tehniskās un profesionālās 

spējas, un to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem 

normatīviem un atbilstošā kvalitātē.  

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū 

darbojas mazāk par pieciem gadiem, informācija jāiesniedz 

par visu darbības periodu.  

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta kvalifikāciju 

(t.sk. izpildīto darbu) apstiprinošus dokumentus-izrakstu/us 

no būvdarbu žurnāla, būvatļaujas kopiju, aktu par būves 

pieņemšanu ekspluatācijā u.c. dokumentus, kas apliecina 

sniegto ziņu patiesumu. 

Ja pievienotā atsauksme nesatur informāciju, kas apliecina 

atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai, Pretendentam ir 

jāiesniedz citus dokumentus attiecīgās kvalifikācijas prasības 

atbilstības apliecināšanai, piemēram, būvatļaujas kopija.  

7.6. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētam 

specialistam – būvdarbu vadītājam ar 

atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu 

pēc rakstura un apjoma šajā iepirkumā 

paredzēto būvdarbu vadīšanai šādā 

reglamentējamā būvdarbu sfērā: 

Atbildīgais būvdarbu vadītājs - 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, 

ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, 

būvdarbu vadīšana. 

Par 7.6. apakšpunktā norādītā speciālista piešķirto sertifikātu 

Pasūtītājs pārliecinās LR Būvkomersantu reģistra mājaslapā 

internetā pieejamajā Būvprakses un arhitektu prakses 

sertifikātu datu bāzē. 

 

7.7. Pretendents var nodrošināt šādu galveno 

speciālistu - Atbildīgo būvdarbu 

vadītāju, kurš pēdējo 5 (piecu) gadu 

(2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 

- Pretendenta piedāvātā speciālista saraksts atbilstoši 

Speciālista saraksta formai (6. pielikums). Par Pretendenta 

piedāvāto speciālistu Pretendents norāda informāciju par 

veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina 7.7. apakšpunktā 

                                                           
5trīs gadu vidējais finanšu neto apgrozījums ((apgr.2016.gadā + apgr. 2017.gadā + apgr. 2018.gadā) /3). 
6 veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina 7.5.apakšpunktā prasīto pieredzi. 
7 Atsauksmes var būt arī no viena pasūtītāja. 
8 Atsauksmē ietver ziņas par objekta nosaukumu, attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu (būvdarbu uzsākšanu un objekta 

nodošanas ekspluatācijā datumu) un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā kvalitātē. 
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2019.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas brīdim) laikā ir vadījis 

būvdarbus vismaz 2 (divos)  būvdarbu 

un/vai būvniecības līgumos, kur katra 

būvdarbu un/vai būvniecības līguma 

ietvaros ir veikti ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas spiedvada būvdarbi ar 

kopējo garumu vismaz 300m. Līguma 

ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt 

pabeigtiem un objektam/iem jābūt 

pieņemtiem-nodotiem ekspluatācijā, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts 

par būves pieņemšanu ekspluatācijā). 

norādītā speciālista prasīto pieredzi. 

- 7.7. apakšpunktā minētā Atbildīgā būvdarbu vadītāju akta 

par būvju pieņemšanu ekspluatācijā kopijas vai citi 

dokumenti par objektiem, ar kuriem tiek apliecināta tā 

pieredzes atbilstība iepirkuma nolikuma 7.7. apakšpunktā 

prasībām. 

- Pretendenta 7.7. apakšpunktā piedāvātā galvenā speciālista 

pieejamības apliecinājums visa līguma izpildes laikā.  

 

Ja Pretendenta 7.7. apakšpunktā piedāvātais būvdarbu 

vadītājs nav veicis būvdarbu vadīšanu objektos no sākuma 

līdz beigām, tad Pretendentam ir jāpievieno būvniecības 

procesa dokumenti, kas apliecina speciālista pieredzes 

atbilstību Nolikuma 7.7. apakšpunkta prasībām. 

7.8. Ārvalstu pretendenta personāla 

kvalifikācijai jāatbilst speciālista 

reģistrācijas valsts prasībām noteiktu 

pakalpojumu sniegšanai.  

 

Par ārvalstu speciālistu iesniedzami dokumenti, kas apliecina 

uzdevumu izpildi atbilstoši attiecīgajā valstī noteiktajai 

kārtībai. 

Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta 

attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu 

nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību 

akti) kopija un Pretendenta apliecinājums par to, ka tā 

piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgs sniegt konkrēto 

pakalpojumu, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu 

profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā 

reglamentētā profesijā9 un informācijai par sertifikāciju vai 

īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā tiks iekļauta būvspeciālistu reģistrā. 

7.9. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt 

reģistrētam LR Būvkomersantu reģistrā 

kā Pretendenta līgumdarbiniekam, vai 

jāiesniedz savstarpēja vienošanās vai 

līgums par šajā iepirkumā paredzēto 

darbu veikšanu, vai apliecinājums, ka 

uzvaras gadījumā, līdz Būvdarbu 

līguma slēgšanas dienai speciālists tiks 

reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā 

kā Pretendenta līgumdarbinieks 

(atbilstoši 19.08.2014. Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.500 

“Vispārīgie būvnoteikumi”). 

Par to ka Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir reģistrēts LR 

Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta līgumdarbinieks, 

Pasūtītājs pārliecinās LR Būvkomersantu reģistra mājaslapā 

internetā pieejamajā Būvprakses un arhitektu prakses 

sertifikātu datu bāzē. Ja Atbildīgais būvdarbu vadītājs nav 

reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta 

līgumdarbinieks, tad Pretendents iesniedz savstarpēju 

vienošanos vai līgumu par šajā iepirkumā paredzēto darbu 

veikšanu, vai apliecinājumu, ka, uzvaras gadījumā, līdz 

Būvdarbu līguma slēgšanas dienai speciālists tiks reģistrēts 

LR Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta līgumdarbinieks 

(atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”). 

7.10. Pretendenta rīcībā jābūt darba 

aizsardzības koordinatoram, kurš 

attiecīgi atbilst MK 2003.gada 

25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba 

aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus” (turpmāk – MK Nr.92) 

81.punkta prasībām. 

Ja darba aizsardzības koordinatora 

funkcijas izpildīs ārvalsts fiziska vai 

juridiska persona, tad uz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdi par šo personu 

jāiesniedz ārvalstī izsniegta licence, 

sertifikāts vai citi kvalifikāciju 

apliecinoši dokumenti (kopijas), kas 

apliecina darba aizsardzības 

Apliecinājums, ka Pretendents iepirkuma līguma izpildei 

piesaistīs darba aizsardzības koordinatoru, kurš atbilst MK 

Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 

81.punkta prasībām. Apliecinājumam jāpievieno dokumentu 

kopijas, kas apstiprina šī speciālista atbilstību MK Nr.92 

“Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 81.punkta 

prasībām un darba aizsardzības koordinatora rakstisks 

apliecinājumus par gatavību veikt piedāvājumā minētos 

darbus nolikumā norādītājā būvniecības laikā. 

Ja darba aizsardzības koordinatora funkcijas izpildīs ārvalsts 

fiziska vai juridiska persona, tad jāpievieno Pretendenta 

apliecinājums par to, ka uz iepirkuma līguma noslēgšanas 

brīdi darba aizsardzības koordinatora funkcijas izpildītājs 

atbildīs izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām 

attiecīgas profesionālas darbības veikšanai Latvijas 

                                                           
9 Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 

tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, 

piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs 

īslaicīgi). 
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koordinatora funkciju izpildes tiesības 

(ja šādu dokumentu nepieciešamību 

nosaka ārvalsts normatīvie tiesību akti), 

un ārvalsts darba aizsardzības 

koordinatora funkcijas izpildītājam uz 

iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būs 

jāatbilst izglītības un profesionālās 

kvalifikācijas prasībām attiecīgas 

profesionālas darbības veikšanai 

Latvijas Republikā (ja attiecināms). 

Republikā. Apliecinājumam jāpievieno informācija par 

piedāvāto speciālistu un dokumentu kopijas, kas apliecina 

darba aizsardzības koordinatora sniegšanas tiesības (ja šādu 

dokumentu nepieciešamību nosaka ārvalsts normatīvie akti) 

un darba aizsardzības koordinatora rakstisks apliecinājumus 

par gatavību veikt piedāvājumā minētos darbus nolikumā 

norādītājā būvniecības laikā. 

7.11. Pretendents Būvdarbu veikšanai var 

balstīties uz apakšuzņēmēju un citu 

personu (Persona, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās) iespējām, lai 

apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija 

atbilst Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām. Šādā gadījumā Pretendents 

pierāda, ka viņa rīcībā būs 

nepieciešamie resursi10. 

- visu apakšuzņēmēju/Personu, uz kuru iespējām Pretendents 

balstās nododamo Būvdarbu saraksts (7.pielikums), 

- 7.5. un/vai 7.7. apakšpunktā minētie pieredzi apliecinošie 

iesniedzamie dokumenti11, 

- apliecinājums, ka uz to neattiecas 6.1.punktā minētie 

pretendentu izslēgšanas nosacījumi11, 

- (1) Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, Apliecinājums par gatavību veikt 

Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos 

Būvdarbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma 

līguma izpildei nepieciešamos resursus10 un/vai (2) 

Pretendenta un Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību 

Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta 

rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie 

resursi10 (nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz 

kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma 

izpildē), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts 

Iepirkuma līgums, 

Ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un 

finansiālajām iespējām iepirkuma līguma izpildei, tad 

papildus iepriekš minētajam pretendentam jāiesniedz 

dokumenti, kas pierāda pretendenta un personas, uz kuras 

saimnieciskajām un finansiālajām iespējam tas balstās, 

solidāru atbildību par iepirkuma līguma izpildi. 

- (ja attiecināms) citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas 

reģistrācijas apliecības vai izziņas apliecināta kopija12, kas 

apliecina, ka Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas, kā arī  

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas (t.sk. 

apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un 

tulkojumus, ja attiecināms, apliecinājušās personas tiesības 

pārstāvēt Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas 

pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru 

parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības 

pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

7.12. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas 

vienoto iepirkuma procedūras 

dokumentu (turpmāk - ESPD) (veidlapa 

pieejama 

https://ec.europa.eu/tools/espd) kā 

sākotnējo pierādījumu atbilstībai 

Ja Pretendenta atbilstība atlases prasībām ir ietverta vai izriet 

no informācijas, kas sniegta ESPD, tad papildus dokumenti, 

kas to apliecina, nav jāiesniedz, ja vien to nepieprasa 

Pasūtītājs. 

Ja pretendents, kuram Iepirkumā būtu piešķiramas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis ESPD kā sākotnējo 

                                                           
10 Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta tikai ar Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām Pretendents balstās, 

palīdzību, jo minētās Personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar 

citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām 
saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie 

resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē 
11 Attiecas uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu 
vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās būvdarbu līguma vērtības. 
12 Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma 

dokumentos noteiktajām pretendentu 

atlases prasībām. Ja Pretendents 

izvēlējies iesniegt ESPD, lai 

apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā 

par līgumu vai iepirkuma  dokumentos 

noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī 

par katru personu, uz kuras iespējām  

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

tas atbilst paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām, un par tā norādīto 

apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu 

vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma 

vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz 

atsevišķu ESPD par katru tās 

dalībnieku. 

pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 

dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, 

Iepirkumu komisija pirms lēmuma pieņemšanas par 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa 

iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību 

pretendenta atlases prasībām. 

 

 

8. Pretendentu tehniskā piedāvājuma prasības un iesniedzamie dokumenti 

N
r.

p
.k

. 

Prasības pretendentiem Iesniedzamie dokumenti 

1 2 3 

8.1. Pretendentam jāiesniedz Tehniskais 

piedāvājumus atbilstoši tehniskām 

specifikācijām. 

Tehniskais piedāvājumus, kas sagatavots atbilstoši tehniskās 

specifikācijas (1.pielikums) prasībām un būvprojektam, ievērojot 

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (9. pielikums).  

 

9. Pretendenta finanšu piedāvājuma prasības un iesniedzamie dokumenti 

N
r.

p
.

k
. Prasības pretendentiem Iesniedzamie dokumenti 

1 2 3 

9.1. Finanšu piedāvājumam jāatbilst 

Finanšu piedāvājuma (Tāmju) 

formai. 

- Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Finanšu 

piedāvājuma formai (8.pielikums) – pilnībā aizpildot būvdarbu 

apjomu tabulas (tāmes) un kopsavilkuma aprēķinu pa darbu vai 

konstruktīvo elementu veidiem, nemainot Pasūtītāja 8.pielikumā 

excel formas tabulās iestrādātos apjomus, kā arī būvprojektu. 

Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena (bez PVN), par kādu tiks 

veikti Būvdarbi, kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju 

izmaksas.  

- Sagatavojot finanšu piedāvājumu (8.pielikums), jāņem vērā 

tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un finanšu preambula. 

- Piedāvājumam jāpievieno arī Finanšu piedāvājuma elektroniskā 

versija datu nesējā (Microsoft Excel formātā). 

 

10. Avansa apmēru var paredzēt ne vairāk par 10% (desmit procenti) apmērā no līgumcenas bez PVN, 

ko Pretendents norāda aizpildot Pretendenta pieteikumu (4.pielikums). 
 

11. Piedāvājumu atvēršana, vērtēšana un izvēles kritērijs 

11.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2019.gada 31.maijā plkst.14:00 Ventspils pilsētas domē 

Jūras ielā 36, 2.stāvā. Atvēršanas sanāksme ir atklāta. 

11.2. Pēc piedāvājumu atvēršanas Iepirkumu komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu. 

11.3. Iepirkumu komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkumā un Piedāvājuma 

nodrošinājums atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Ja Piedāvājuma nodrošinājums 

nav iemaksāts/ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

11.4. Iepirkuma komisija sākotnēji veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikumā 

minētajām piedāvājuma noformējuma prasībām. 
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11.5. Iepirkuma komisija atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu un personu, uz kuru iespējām 

Pretendenti balstās, atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām Pretendenta 

Kvalifikācijai. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā 

informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetentā institūcija 

izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. 

11.6. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents vai persona, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās: 

11.6.1. neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta dalībai 

Iepirkuma procedūrā vai 

11.6.2. nav iesniedzis Pretendenta Kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta Kvalifikācijas 

prasībām, vai 

11.6.3. ir sniedzis nepatiesu informāciju Kvalifikācijas novērtēšanai. 

11.7. Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. 

Ja pretendents nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, Iepirkumu komisija var lūgt precizēt 

piedāvājumu. 

11.8. Pēc pretendentu atlases Iepirkumu komisija pārbauda Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar 

viszemāko cenu, Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst 

Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, tiek noraidīti. 

11.9. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu 

piedāvājumā iekļautā informācija. 

11.10. Piedāvājumi, kuri neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt 

noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un 

ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu. 

11.11. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav 

aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkumu komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs 

kļūdas izlabo. 

11.12. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkumu komisija paziņo pretendentam, kura finanšu 

piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, 

Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas. 

11.13. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā 

arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta 

tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām ir nodokļu 

parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas 

saskaņā ar Vadlīniju 6.10.8. punktā noteikto. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek 

pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 

6.10.8. punktā noteikto.  

11.14. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā 

arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pārbauda publiski pieejamajās datu 

bāzēs un/vai elektronisko iepirkumu sistēmā vai Pretendentam un personai, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai 

tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir 

pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Pasūtītājs 

rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 6.10.9. punktā noteikto.  

11.15. Pasūtītājs, ņemot vērā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā 11.¹ pantā 

noteikto, attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai 

attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu 

vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai 

personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē 

līguma izpildi. 

11.16. Pārbaudi veic arī attiecībā uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība 

ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, 

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

noteiktajām prasībām. Pasūtītājs izslēgšanas nosacījumu esamību pārbaudīs Ārlietu ministrijas 

mājaslapā http://sankcijas.kd.gov.lv/ norādītajās vietnēs. 

11.17. Ja pārbaudes rezultātā tiks konstatēts, ka attiecībā uz kādu no pārbaudāmām personām ir noteiktas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 

http://sankcijas.kd.gov.lv/
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Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras 

var kavēt līguma izpildi, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas procedūrā.  

11.18. Ja uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, vai apakšuzņēmēju, kura 

veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma 

vērtības ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, ja Pretendents 10 darba dienu laikā pēc pieprasījuma 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav veicis šādas personas nomaiņu Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. 

11.19. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības, Iepirkumu komisija pieprasīs, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās 

institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 6.1. apakšpunktā minētie izslēgšanas 

nosacījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to 

izslēdz no dalības Iepirkuma procedūrā. 

11.20. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, 

Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet 

ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas 

dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

11.21. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājumam pievienojis ESPD, 

Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt iesniegt pierādījumus Pretendenta atbilstībai Kvalifikācijas prasībām. 

Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās 

datubāzēs.  

11.22. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet 

Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt 

izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, 

savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju. 

11.23. Iepirkuma komisija Pretendenta veiktos uzticamības nodrošināšanas pasākumus vērtēs ņemot vērā 

Vadlīniju 6.4.2. punktā noteikto. 

11.24. Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar 

viszemāko cenu, no piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām. 

11.25. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto13 kopējo līgumcenu bez 

PVN. 

11.26. Ja pretendents, kurš atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, atsauks piedāvājumu, vai nenoslēgs Iepirkuma 

līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Iepirkumu komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par 

uzvarētāju pretendentu, kas atbilst visām prasībām un piedāvājis nākamo zemāko cenu. 

11.27. Ar pretendentu, kuru Iepirkuma komisija ir atzinusi par uzvarētāju tiek slēgts Iepirkuma līgums. 

 

12. Iepirkuma līguma slēgšana 

12.1. Būvdarbu (Iepirkuma) līgums tiek slēgts saskaņā ar būvdarbu līguma projektu (3.pielikums). 

Līguma projekta nosacījumi ir Pretendentam saistoši. 

12.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nenoslēgt Līgumu un pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs 

pamatojums. 

12.3. Ja tiks pieņemts lēmums līgumu slēgt ar personu apvienību, tās pienākums ir līdz Iepirkuma līguma 

noslēgšanas termiņam izveidot juridisku apvienību, reģistrējot to normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ekvivalentā iestādē ārvalstīs, kā arī reģistrēties 

Ekonomikas ministrijas LR Būvkomersantu reģistrā, un iesniegt Pasūtītājam nepieciešamos 

dokumentus līguma noslēgšanai. 

 

 

 

Pielikumi:  

1) Pielikums Nr.1 - Tehniskās specifikācijas uz 51 lp.; 

2) Pielikums Nr.2 – Būvprojekts elektroniskā formā un būvdarbu apjomu tabulas; 

3) Pielikums Nr.3 – Būvdarbu (Iepirkuma) līguma projekts uz 9 lp.; 

                                                           
13 Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu 
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4) Pielikums Nr.4 - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā veidlapa uz 2 lp.; 

5) Pielikums Nr.5 - Pretendenta veikto būvdarbu saraksta forma uz 1 lp.; 

6) Pielikums Nr.6 - Pretendenta piedāvātā galvenā speciālista saraksta forma uz 1 lp.; 

7) Pielikums Nr.7 - Apakšuzņēmējiem/Personām uz kuru iespējām pretendents balstās nododamo 

būvdarbu saraksts uz 1 lp.; 

8) Pielikums Nr.8 – Finanšu piedāvājuma formas (elektroniskā formā); 

9) Pielikums Nr.9 - Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas uz 3 lp. 
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Pielikums Nr.1 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

sk.failu 1.pielikums_Tehniskas_specifikacijas.pdf 
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Pielikums Nr.2 

 

BŪVPROJEKTS UN BŪVDARBU APJOMU TABULAS 

 

sk.failu 2.pielikums_ BŪVPROJEKTS UN BŪVDARBU APJOMU TABULAS  
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Pielikums Nr.3 

Būvdarbu (Iepirkuma) līguma projekts 

 

sk.failu 3.pielikums_Iepirkuma_liguma_projekts.pdf 
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Pielikums Nr.4 

 

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā 

(veidlapa) 

 

2019.gada __.___________________ 

 

Iesniedzot šo pieteikumu, Pretendenta vārdā piesaku dalību iepirkumā “Ūdensvada pārbūve Vasarnīcu 

ielā posmā no Parka ielas līdz Riņķa ielai, Ventspilī” (id.nr. UDEKA2019/9). 

 

Pretendenta nosaukums  

             

Reģistrācijas Nr.  

             

Juridiskā adrese  

             

Kontaktpersona  

             

/vārds uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/ 

 

Piedāvājuma kopējā līgumcena bez PVN ir _______ EUR (<summa ar vārdiem> euro) 

 

 Apliecinām, ka: 

o pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus; 

o pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tajā skaitā būvdarbu būvprojektu - 

un plānotiem būvdarbu apjomiem, finanšu piedāvājuma formām, Pasūtītāja sniegto papildus 

informāciju. Saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un 

saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav; 

o mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektu, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, 

kas var ietekmēt objekta būvniecību, esam pārbaudījuši būvdarbu apjomu atbilstību 

būvprojektam; 

o piedāvājuma nodrošinājuma spēkā darbības termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas pēc Nolikumā 

noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par 

izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim; 

o iesniedzot piedāvājumu, piekrītam slēgt Iepirkuma Līgumu saskaņā ar Iepirkuma dokumentu  

3.pielikuma nosacījumiem; 

o 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 uz viņu nav attiecināmi Nolikuma 

6.1.punktā (1) un (2) apakšpunktā noteiktie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi; 

o finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, ka 

Līgumcenā ietvertas visas tās izmaksas, kuras nepieciešamas pilnīgai būvdarbu pabeigšanai 

Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN) un 

nodevas, u.c. izmaksas, kas nepieciešamas Līguma izpildei; 

o iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamiem visus riskus un atbildību iesniegto 

piedāvājumu sakarā; 

o mums kā Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu Iepirkuma līgumu 

atbilstoši šā Iepirkuma būvprojekta un citu Iepirkuma dokumentu prasībām; 

o garantijas termiņš veiktajiem būvdarbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no Akta par būvobjekta 

pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža; 

o piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies veikt 

būvdarbus objektā “Ūdensvada pārbūve Vasarnīcu ielā posmā no Parka ielas līdz Riņķa ielai, 

Ventspilī” 90 dienu laikā no darbu uzsākšanas datuma14, un iesniegt ar Objekta pieņemšanu 

ekspluatācijā saistīto dokumentāciju, lai 60 dienu15 laikā pēc būvdarbu pabeigšanas objekts tiktu 

nodots –pieņemts ekspluatācijā; 

                                                           
14 Saskaņā ar Līguma 4.3. punktu. 
15 60 dienas – būvobjekta nodošanai - pieņemšanai ekspluatācijā, skaitot no dienas, kad visi (PSIA “ŪDEKA”, PSIA “Ventspils siltums”) 

kompleksās ielu pārbūves būvuzņēmēji ir pabeiguši darbus būvobjektā.  
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o visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Vēlamies izmantot avansu  __________ EUR bez PVN (<summa ar vārdiem> euro) (bet ne vairāk kā 

10% no Līgumcenas (bez PVN)) 

 

 

 

<Pretendenta nosaukums> 

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts> 
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Pielikums Nr.5 

 

 

PRETENDENTA VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS 

 

Nr. 

p.k. 

Līguma un būvobjekta/u 

nosaukums un veikto būvdarbu 

īss raksturojums (norādīt 

inženierkomunikāciju (Ū/K 

spiedvada tīklu apjomu metros 

u.c. informāciju) 

Būvdarbu līguma 

kopējā vērtība EUR 

bez PVN  

Vieta 

Pašu spēkiem 

veiktais darbu 

apjoms  

(% no būvdarbu 

vērtības bez PVN) 

Pasūtītājs (nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un kontaktpersonas 

vārds, uzvārds un telefona 

numurs) 

Būvobjekta būvniecības 

periods (Būvdarbu 

uzsākšanas un pieņemšanas 

ekspluatācijā gads un 

mēnesis) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

       

       

 

 

Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 7.5.punktā prasīto pieredzi. 

 

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats) 
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Pielikums Nr.6 

 

 

 

 

Par Pretendenta piedāvāto speciālistu Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, 

kuri apliecina Nolikuma 7.7. punktā norādītā speciālista prasīto pieredzi. 

 

PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ GALVENĀ SPECIĀLISTĀ SARAKSTS 

 

Galvenais 

speciālists 

Vārds un 

uzvārds 

Sertifikāta 

numurs  

Profesionālā 

pieredze atbilstoši 

Iepirkuma 

dokumentos 

noteiktajām 

prasībām (norādot 

konkrētu 

līgumu/objektu 

sarakstu) 

 

Statuss (Pretendents, 

personāl-sabiedrības biedrs, 

personu apvienības 

dalībnieks vai 

apakšuzņēmējs (Norādīt 

statusu), vai šo personu 

darbinieks vai darba 

ņēmējs, vai darba vai 

uzņēmuma līgums tiks 

noslēgts, ja pretendentam 

tiks piešķirtas tiesības slēgt 

iepirkuma līgumu (Norādīt 

personas statusu, 

nosaukumu un speciālista 

statusu)) 

1 2 3 4 5 

Atbildīgais 

būvdarbu vadītājs 
    

 

 

 

 

 

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats) 
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Pielikums Nr.7  

 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM16/ PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS 

NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS17 

 

Apakšuzņēmēja / Personas nosaukums/vārds, 

uzvārds, reģistrācijas numurs/personas 

kods, adrese un kontaktpersona/ 

kontaktinformācija 

Nododamo darbu 

apjoms (% no 

Līgumcenas bez 

PVN) 

Īss apakšuzņēmēja/Personas 

veicamo būvdarbu apraksts 

1 2 3 

   

   

   

 

 

 

<Pretendenta nosaukums> 

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts> 

 

  

                                                           
16 Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti 

no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot 
vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par 

saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša 

ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķiroša ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā 
apakšuzņēmējā 
17 Pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus Pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā ģenerāluzņēmējs saglabājot 

atbildību par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju un pierādot, ka Pretendentam būs pieejami apakšuzņēmēju resursi 
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Pielikums Nr.8  

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

(formas) 

 

sk.failu 8.pielikums_Finansu_piedavajuma_forma. xlsx 
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Pielikums Nr.9 

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 

 

Iepirkums “Ūdensvada pārbūve Vasarnīcu ielā posmā no Parka ielas līdz Riņķa ielai, Ventspilī” (id.nr. 

UDEKA2019/9) 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

1. DARBA ORGANIZĀCIJA 

Darba organizācijas izklāstā ietvert vismaz šādu informāciju: 

- pretendenta juridiskā adrese, galvenā biroja adrese, filiāļu atrašanās vietas,  

- ceļu satiksmes organizācijas shēmas un apraksts ūdensvada izbūvei. Vai sagaidāmi citi 

satiksmes apgrūtinājumi dēļ materiālu pievešanas utt.,  

- materiālu krautuves būvvietā apraksts,  

- apliecinājums par gatavību vienoties vai vienošanās ar konkrētām sertificētām darbu pārbaudes 

laboratorijām,  

- apliecinājums par gatavību vienoties vai vienošanās ar konkrētiem ģeodēzijas 

dienestiem/pakalpojumu sniedzējiem par izpildshēmu sagatavošanu, 

- apliecinājums par gatavību vienoties vai vienošanās ar konkrētiem atkritumu apsaimniekotājiem 

par demontēto materiālu utilizāciju un būvgružu, zemes un grunts izbēršanas vietu, kur notiek 

būvgružu, zemes un grunts uzskaites reģistrācija, kas ir par pamatu demontāžas apjoma 

apmaksai.  

  

2. LĪGUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA 
 

Līguma organizācijas shēmā jābūt norādītiem būvdarbu izpildē iesaistītajiem galvenajiem 

speciālistiem (būvdarbu vadītājiem, citiem darbu izpildei nepieciešamajiem sertificētajiem 

speciālistiem, kur katram speciālistam jānorāda – vārds, uzvārds, piedāvātā pozīcija) un līgumā 

iesaistītajām pusēm, piemēram, Būvuzraugam, Pasūtītājam, apakšuzņēmējiem, saistītajiem līguma 

partneriem, pasūtījumā iesaistītajām organizācijām, tā, lai tiktu aptvertas visas līguma realizācijā 

iesaistītās personas un to sadarbības pamatā esošās (vai plānotās) saistības. Līguma organizācijas 

shēmas aprakstā aprakstīt katras līgumā iesaistītās juridiskās un fiziskās personas funkcijas un to 

uzdevumus.  

 

3. MATERIĀLI 

 

Galveno izmantojamo materiālu saraksts (saskaņā ar Būvprojektu un zemāk norādīto tabulu). 

Ja Iepirkuma nolikuma dokumentos (Tehniskajā specifikācijā, Tāmēs, u.c.) minēti konkrēti materiāli 

vai materiālu ražotāju nosaukumi un standarti, vai izstrādājumu/produktu nosaukumi (arī zīmoli) un 

standarti, Pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem materiāliem, produktiem un standartiem 

ekvivalentus citu ražotāju materiālus, produktus un standartus, kuri atbilst Būvprojekta un Tehnisko 

specifikāciju prasībām. Ja pretendents piedāvā ekvivalentus materiālus, tas iekļauj Tehniskajā 

piedāvājumā informāciju, kas ļauj noteikt materiālu ekvivalenci. 

Nr. 

p.k. 
Pozīcija Materiāls 

Materiāla 

Tehniskie 

parametri 

Materiālu 

ražotājs/ 

Ražotājvalsts 

Atbilstības 

deklarācijas 

1 2 3 4 5 6 

1. Ūdensvada materiāls        

2. Ūdensvada montāžas veidgabali       

3. Smilts drenējošais slānis        

 

 

4. DARBA METODES 
 

Loģiskā un hronoloģiski secīgā veidā aprakstīt Līguma vadības pasākumus un būvdarbu metodes, 

kas saistīti ar šo konkrēto pasūtījumu no mobilizācijas līdz darbu nodošanai ar būvvaldes komisiju 

un garantijas laika (defektu paziņošanas periodā un pēc tam) aktivitātēm saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju, Būvprojektu un Līguma noteikumiem, kā arī būvniecību regulējošiem normatīviem 

aktiem. 
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5. LĪGUMĀ IZMANTOJAMIE MEHĀNISMI 

Izmantojamo mehānismu saraksts, kurā norādīta iekārtas jauda (celtspēja, pilna masa, u.tml.) 

ražotājs, marka, vecums, piederība šiem līgumdarbiem paredzēto mehānismu skaits u.c. informācija 

saskaņā ar zemāk norādīto tabulu, lai pierādītu pretendenta izpratni un spējas izpildīt darbu apjomu 

Līgumā noteiktajā termiņā, saskaņā ar Būvprojektu un Tehniskajām specifikācijām. 

  

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU TEHNISKĀS IESPĒJAS* 

 

Tehnikas/iekārtas 

nosaukums, tehniskie 

parametri 

Ražotājvalsts, 

izgatavošanas gads 

Tehniskais 

stāvoklis 

 

Piederība 

(īpašumā/jānomā/ 

jāpērk) 

1 2 3 4 

<…> <…> <…> <…> 

    

    

 

* Tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams 

konkrētā līguma realizācijai un plānotajā būvniecības laikā ir pieejams Pretendentam vai tā 

apakšuzņēmējiem, kurš ir nodevis šos resursus Pretendentam izmantošanā. 

Tabulā iekļautajai informācijai, jāparāda pretendenta iespējas izpildīt darbus. 

 

Ja Pretendents plāno nomāt tehnisko aprīkojumu, piedāvājuma pielikumā jāpievieno dokuments/-i 

no iznomātāja par tehniskā aprīkojuma pieejamību Pretendentam Līguma izpildes laikā. 

Ja Pretendents plāno pirkt tehnisko aprīkojumu, piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums/-

i no pārdevēja par tehniskā aprīkojuma pārdošanu Pretendentam. 

 

6. LAIKA GRAFIKS 

 

1. Darbu veikšanas laika grafiks (atspoguļot būtiskākos darbu posmus, t.sk. ŪK tīklu izbūve,  

izpilddokumentācijas sagatavošana), norādīt būvdarbu uzsākšanas, darbu pabeigšanas un 

ekspluatācijā nodošanas termiņu, normatīvajos aktos pieprasīto dokumentu aprites (piem., 

būvatļaujas, rakšanas darbu atļaujas) laikus. 

2. Darbaspēka kustības grafiks, kur jāatspoguļo iesaistītie darba resursi (būvdarbu vadītājs, 

mehānismu operatori, meistari, nekvalificēts darbaspēks) katrā no aktivitātēm, norādot konkrētu 

dienu skaitu pa nedēļām (norādīt darbaspēka kategorijas, piemēram, vadītāji, u.c.),  

3. Tehnikas noslodzes laika grafiks, kur jāatspoguļo iesaistītās tehnikas noslodze pa nedēļām 

(noradīt mehānismu kategorijas, piemēram, ekskavatori, miniekskavatori, frontālie iekrāvēji, 

gruntsūdens pazemināšanas iekārtas, drenāžas sūkņi, dīzeļģeneratori, vibroblietes, vibroveltņi, 

autoceltņi, autotransporta vienības, utt.). 

Grafikiem jāatbilst nolikumā paredzētā objekta izbūves termiņam, jābūt savstarpēji sasaistītiem 

starp darba aktivitātēm un to loģiskā secībā. 

 

Darbu veikšanas laika grafikam jāatspoguļo pretendenta izpratne par veicamo darbu saturu un 

apjomu, kā arī cilvēkresursu un mehānismu pareizu plānošanu (visām aktivitātēm darbu 

programmā), lai izpildītu visus būvdarbus ievērojot līgumā noteiktos darbu izpildes termiņus, laika 

periodus (lietus, augsts gruntsūdens līmenis u.tml.) un būvniecības normatīvajos aktos noteiktās 

obligātās būvuzņēmēja darbības. 

 

8. LĪGUMA VADĪBAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA 

Līguma kvalitātes vadības procesa aprakstā iekļaut: 

 Līguma vadības nodrošināšana, 

 atbildības sadalījumu Pretendenta organizācijas dalībnieku un amatpersonu starpā, norādīt 

atbildīgo par kvalitātes vadības nodrošināšanu, 

 vienotas informācijas plūsmas nodrošināšana starp līgumā iesaistītajām pusēm, 

 kontroles mehānisms programmā noteikto termiņu ievērošanai un rīcība termiņu 

neievērošanas gadījumā. 
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9. VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS 

Pretendentam jāiesniedz vispārējs vides aizsardzības plāna apraksts, kurā jāiekļauj informācija par 

iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu, un attiecīgajām aktivitātēm 

situāciju novēršanai, ko veiks Ģenerāluzņēmējs. Vides aizsardzības plānā jāietver sekojoši aspekti, 

kas sniedz ierosinājumus piesārņojuma novēršanai un/vai samazināšanai: 

1. sanitārās iekārtas būvlaukuma personālam; 

2. izraktā materiāla pārpalikuma likvidēšana; 

3. ieplūstošo ūdeņu piesārņojums ar eļļu, piesārņoto ūdeni, būvmateriāliem un ķimikālijām; 

4. gruntsūdeņu piesārņojums, kas radies būvdarbu rezultātā; 

5. izplūdes no būvlaukuma atūdeņošanas sistēmām; 

6. troksnis; 

7. gaisa piesārņojums; 

8. būvlaukuma tīrība. 

 


