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1. Iepirkuma procedūra un identifikācijas numurs 

1.1. Iepirkuma procedūra ir cenu aptauja.  

1.2. Identifikācijas Nr.UDEKA2017/31. 

 

2. Pasūtītājs: 

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

Adrese: Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602 

Reģistrācijas numurs: 41203000983 

Tālruņa numurs: 636 61495 

Faksa numurs: 636 61912 

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 

3. Kontaktpersonas: 
3.1. Pasūtītāja kontaktpersona par cenu aptaujas dokumentāciju un organizatorisku informāciju ir Agnese 

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

3.2. Par tehniskiem jautājumiem kontaktpersona ir Tehniskās daļas vadītājs Viesturs Otomers, tālr. 

63607297. 

 

4. Cenu aptaujas organizācija 

4.1. Cenu aptauju organizē Pasūtītājs. Cenu aptaujas noteikumu apstiprināšanu, pretendentu atlasi un 

piedāvājumu vērtēšanu nodrošina Ventspils pilsētas domes Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija). 

4.2. Cenu aptaujas dokumentu sastāvā ietilpst šīs cenu aptaujas noteikumi (turpmāk-Noteikumi) ar 

pielikumiem: 

4.2.1. Noteikumi; 

4.2.2. Tehniskās specifikācijas (1.pielikums); 

4.2.3. Pretendenta pieteikuma dalībai Cenu aptaujā (2.pielikums); 

4.2.4. Līguma projekts (3.pielikums); 

4.2.5. Finanšu piedāvājums – un demontāžas darbu apjomi - tāme (4.pielikums); 

4.2.6. Veikto darbu saraksta veidne (5.pielikums). 

4.3. Piegādātājs ir fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai šādu 

personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus. 

4.4. Pretendents ir Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu cenu aptaujā „Ēku un būvju demontāža 

Pīlādžu ielā 9, Ventspilī”, (id.nr. Nr.UDEKA2017/31) (turpmāk –Cenu aptauja). 

4.5. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Cenu aptaujas dokumentiem, skaidrojumiem, 

papildinājumiem un atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem Pasūtītāja mājas lapā 

http://udeka.lv/lv/iepirkumi, Ventspils pilsētas mājas lapā www.ventspils.lv sadaļā Pārvalde / 

publiskie iepirkumi, kā arī ieinteresētie piegādātāji ar Cenu aptaujas dokumentiem var 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 sazinoties ar 

Noteikumu 3.1.punktā minēto kontaktpersonu. Ieinteresētajiem piegādātājiem, kas vēlas saņemt 

Cenu aptaujas dokumentus drukātā veidā, laikus jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītāja 

Noteikumos 3.1.punktā norādītajai kontaktpersonai. Pasūtītājs Cenu aptaujas dokumentus izsniegs 2 

(divu) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. 

4.6. Jautājumi, kas saistīti ar Cenu aptaujas priekšmetu, iesniedzami rakstveidā uz e-pastu: 

agnese.atvare@ventspils.lv ne vēlāk kā 4 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja 

piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Cenu aptaujas noteikumos iekļautajām 

prasībām, pasūtītājs to sniedz 2 (divu) darbdienu laikā.  

4.7. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem Cenu aptaujas ietvaros notiek latviešu 

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

4.8. Saziņas dokumentā ietver Cenu aptaujas nosaukumu un tā identifikācijas numuru. 

 

5. Cenu aptaujas priekšmets 

5.1. Cenu aptaujas priekšmets - ēku un būvju (turpmāk-Objekts) demontāža Pīlādžu ielā 9, Ventspilī 

(turpmāk-Darbi), saskaņā ar demontāžas projektu, Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un līguma 

(3.pielikums) noteikumiem: 

5.1.1. esošo 3 ēku un 2 būvju demontāža; 

5.1.2. notekūdeņu pieņemšanas tvertnes demontāža; 

mailto:udeka@ventspils.lv
http://www.udeka.lv/
http://udeka.lv/lv/iepirkumi
mailto:agnese.atvare@ventspils.lv
http://udeka.lv/lv/iepirkumi
http://www.ventspils.lv/
mailto:agnese.atvare@ventspils.lv
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5.1.3. būvgružu aizvešana, utilizēšana vai pārstrāde; 

5.1.4. teritorijas sakopšanas darbi. 

5.2. Darbu izpildes termiņš – 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no Demontāžas darbu uzsākšanas. 

Demontāžas darbu uzsākšana – saskaņā ar Līgumā noteikto. 

5.3. Līguma izpildes vieta - Pīlādžu iela 9, Ventspils. 

5.4. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu Cenu aptaujas priekšmeta apjomu 

kopā. 

5.5. Pirms piedāvājuma iesniegšanas ir jāveic Objekta vietas apskate Pīlādžu ielā 9, Ventspilī, iepriekš 

saskaņojot laiku ar 3.2. punktā minēto kontaktpersonu. Par Darbu izpildes vietas apskati Pasūtītājs 

sagatavo un ieinteresētais piegādātājs paraksta Darbu izpildes vietas lapu. 

5.6. Pretendenta piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no 

Noteikumos noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 

6. Piedāvājuma iesniegšana un noformēšana 

6.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 13.oktobrim 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 3.1.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. 2017.gada 13.oktobrī laika posmā no plkst. 13:30-14:00 

piedāvājumi ir iesniedzami Ventspils pilsētas domes otrā stāva sēžu zālē, Jūras ielā 36, Ventspilī, 

LV-3601, piedāvājumus iesniedzot personīgi 3.1.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. 

6.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus un 

aprakstus svešvalodā, tiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā 

dokumenta teksts atšķiras no šā dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks 

ņemts šā dokumenta tulkojums latviešu valodā. 

6.3. Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros: 

1)viens piedāvājuma dokumentu oriģināls ar norādi „Oriģināls”; 

2)viena piedāvājuma dokumentu kopija ar norādi „Kopija”. 

Ja piedāvājuma kopija atšķirsies no piedāvājuma oriģināla, Iepirkumu komisija ņems vērā 

piedāvājuma oriģinālu. 

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

un kopiju. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm: 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA”, Talsu ielā 65, Ventspilī, LV-3602 

Piedāvājums cenu aptaujai  

„Ēku un būvju demontāža Pīlādžu ielā 9, Ventspilī” 

Identifikācijas Nr.UDEKA2017/31 

Neatvērt līdz 2017.gada 13.oktobrim plkst.14:00 

Pretendenta nosaukums, pasta adrese,  

kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese, faksa numurs. 

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

atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas kārtība”.  

6.6. Uz piedāvājuma titullapas jābūt šādām norādēm:  

6.6.1. Piedāvājums Cenu aptaujai „Ēku un būvju demontāža Pīlādžu ielā 9, Ventspilī (id.nr. 

UDEKA2017/31). 

6.6.2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs. 

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

dokumenti. 

6.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikumu dalībai Cenu aptaujā, finanšu 

piedāvājumu, tehnisko piedāvājumu un pieredzes apliecinājuma dokumentus paraksta pretendenta 

persona ar tiesībām pārstāvēt pretendentu. Ja dokumentus paraksta pretendenta pilnvarota persona, 

pretendenta piedāvājuma dokumentiem jāpievieno attiecīga pilnvara (oriģināls) vai pilnvaras 

apliecināta kopija.  

6.9. 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 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 



4 

 

7. Piedāvājuma nodrošinājums 

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

tūkstotis eiro un 00 centi) apmērā. 

7.2. Par piedāvājuma nodrošinājumu var būt bankas garantija vai apdrošināšanas polise 7.1. punktā 

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

Cenu aptaujas Noteikumu 2.punkta norādītajā bankas kontā (AS “Swedbank”, konta Nr. 

LV56HABA0001402060108) līdz 6.1. punktā minētajam piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām 

ar norādi “Piedāvājuma nodrošinājums Cenu aptaujai ar id. nr.UDEKA2017/31”. Gadījumā, ja 

maksātājs nav pretendents, obligāti norādāms pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs. 

7.3. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāsatur neatsaucams apsolījums samaksāt Pasūtītājam pēc pirmā tā 

pieprasījuma pilnu nodrošinājuma summu, ja ir iestājies kāds no Noteikumu 7.6. punktā noteiktiem 

nosacījumiem. Piedāvājuma nodrošinājumā jābūt norādītam, ka nodrošinājuma summa tiks izmaksāta 

Pasūtītājam pēc tā pirmā rakstiska pieprasījuma ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, neprasot 

pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs norāda, ka viņam pienākas pieprasītā summa, jo ir 

iestājies viens vai vairāki no Noteikumu 7.6. punktā minētajiem nosacījumiem. 

7.4. Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises veidā, polisei jābūt pirmā 

pieprasījuma, beznosacījumu, neatsaucamai, turklāt apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai par visu 

noteikto apdrošināšanas summu polisē uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi un piedāvājumā. 

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

līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

7.5.1. 60 dienas skaitot no piedāvājuma atvēršanas brīža; 

7.5.2. līdz Līguma noslēgšanai.  

7.6. Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam nodrošinājuma summu, vai Pasūtītājs ietur 

pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

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

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

noteiktajā termiņā.  

7.7. 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, 

jāpievieno piedāvājuma dokumentiem neiesietā veidā. 

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

atvēršanas brīdim ir iemaksāts Pasūtītāja Noteikumos 2.punktā norādītajā norēķinu kontā. 

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

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

darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas vai lēmuma pieņemšanas par Cenu aptaujas 

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 Noteikumu kārtībā tiks piešķirtas 

Līguma slēgšanas tiesības, neparakstīs Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

7.10. Piedāvājumi, kuriem nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums pieprasītajā apmērā vai nebūs 

pievienoti nodrošinājumu apliecinoši dokumenti, tiks uzskatīti par Cenu aptaujas dokumentu 

prasībām neatbilstošiem un Pretendents izslēgts no tālākās dalības Cenu aptaujā. 

 

8. Dalības nosacījumi Cenu aptaujā 

8.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Cenu aptaujā, kā arī neizskata pretendenta 

piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

8.1.1. Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība 

vai pretendents tiek likvidēts. 

8.1.2. Ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu 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.  

8.1.3. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecas arī uz: 

a. uz personālsabiedrības biedru (ja pretendents ir personālsabiedrība); 

b. uz pretendenta norādīto personu (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Cenu aptaujas dokumentos 

noteiktajām prasībām. 



5 

8.2. Dokumenti nav jāiesniedz Pasūtītājs pārliecināsies par 8.1.1. un 8.1.2. punktā minēto izslēgšanas 

nosacījuma neattiecināmību Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes 

pēdējās datu aktualizācijas datumā. Ārzemju pretendenti ir tiesīgi pievienot attiecīgās ārvalstu 

kompetentās institūcijas izziņu.  

 

9. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums
1
 būvniecībā Pretendenta darbības pēdējo 3 (trīs) 

(2014., 2015., 2016.gadu) gadu laikā ir vismaz 100 000 EUR, neieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 

(turpmāk – PVN).  

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, gada finanšu 

vidējam apgrozījumam
1
 būvniecībā ir jābūt vismaz 100 000 EUR, neieskaitot PVN. 

 

10. Prasības pretendentiem 

10.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

10.2. Latvijā reģistrētam Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Pretendentam (ārvalstu personai) jābūt reģistrētām tiesībām veikt komercdarbību būvniecībā 

attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Pretendentam (ārvalstu personai), kas nebūs 

reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet, kuram būtu piešķiramas Līguma 

slēgšanas tiesības, reģistrācija jāizdara līdz Līguma noslēgšanas dienai.  

10.3. Pretendents atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr.199 “Būvniecībā radušos atkritumu un to 

pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām. 

10.4. Pretendentam jābūt atļaujai par atkritumu apsaimniekošanu vai līgumam ar uzņēmumu 

(vienošanās), kam ir tiesības ar to nodarboties. 

10.5. Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas brīdim) jābūt veiktiem 2 (diviem) cenu aptaujai līdzīga rakstura darbiem 

(ēku un/vai būvju demontāža). 

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, 

informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. 

10.6. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētam speciālistam ēku būvdarbu vadīšanā, kuram ir spēkā esošs 

būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā. 

Par šajā punktā norādītā speciālista piešķirto sertifikātu Pasūtītājs pārliecinās LR Būvkomersantu 

reģistra mājaslapā internetā pieejamajā Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu datu bāzē. 

10.7. Pretendents atbilstoši Noteikumu 5.5.punktā noteiktajam ir veicis Objekta apskati. 

10.8. Pretendents līguma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus un 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 resursi. 

10.9. Pretendenta rīcībā līguma slēgšanas brīdī jābūt pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, 

lai nodrošinātu Būvdarbu līguma izpildi pieprasītājā apjomā, kvalitātē un termiņā.  

 

11. Iesniedzamie dokumenti 
11.1. Pretendenta pieteikums dalībai Cenu aptaujā atbilstoši 2.pielikumam.  

11.2. Pretendenta pārstāvja, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, pārstāvības tiesības, Iepirkuma 

komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, 

tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija, kuru paraksta pretendenta persona ar tiesībām 

pārstāvēt pretendentu. 

11.3. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam vai Pretendentam, kuram ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta 

iesniedz attiecīgās ārvalstu kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka uz to nav attiecināmi 

8.1.1. un 8.1.2. punktā minētie nosacījumi.  

11.4. Apliecinājums, ko parakstījis Pretendents, ka Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums 

būvniecībā Pretendenta darbības pēdējo 3 (trīs) (2014., 2015., 2016.gadu) gadu laikā ir vismaz 

100 000 EUR bez PVN, kas apliecina atbilstību 9.punktā noteiktajām prasībām.  

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, jāiesniedz 

apliecinājums, ka nostrādātajā laika periodā finanšu vidējais apgrozījums būvniecībā ir vismaz 

100 000 EUR, neieskaitot PVN, kas apliecina atbilstību 9.punktā noteiktajām prasībām. 

11.5. Par Noteikumu 10.1. punktā minēto prasību izpildi par Latvijā reģistrētu pretendentu Iepirkuma 

komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. 

                                                           
1trīs gadu vidējais finanšu neto apgrozījums ((apgr.2014.gadā + apgr. 2015.gadā + apgr. 2016.gadā) /3). 
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Pretendentam (ārzemju personai) jāiesniedz citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas 

apliecības vai izziņas apliecināta kopija
2
, kas apliecina, ka ārvalsts Pretendents, persona (t.sk. 

apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā un joprojām darbojas. 

11.6. Par Noteikumu 10.2.punktā minēto prasību izpildi par Latvijā reģistrētu pretendentu Iepirkuma 

komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. 

Pretendentam (ārzemju personai) jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas 

apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga 

dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts
3
 normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, 

licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

11.7. Pretendenta apliecinājums vai izziņa par Noteikumu 10.3. punkta izpildi.  

11.8. Atļauja par atkritumu apsaimniekošanu vai apstiprināta līguma kopija ar uzņēmumu (vienošanās), 

kam ir tiesības ar to nodarboties, vai apliecinājums, ka Būvdarbu līguma noslēgšanas gadījumā 

Pretendents iesniegs līguma kopiju, ka demontāžas procesā radušies atkritumi tiks nodoti 

licenzētam atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. 

11.9. Pretendentam jāiesniedz informācija par Pretendenta veiktajiem demontāžas darbiem pēdējo 5 

(piecu) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas 

brīdim), saskaņā ar 10.5. punktā noteikto, aizpildot 5.pielikuma sarakstu, kurā norāda pieredzes 

objektus.  

11.10. Pretendenta pieredzes izvērtēšanai jāiesniedz vismaz 2 (divas) pozitīvas Pasūtītāju atsauksmes
4
 

(oriģināli vai to apstiprinātas kopijas) (vai cits trešās puses apliecināts dokuments, kas apliecina 

Pretendenta pieredzi) par objektiem ar ko tiek pierādīta 10.5. punktā prasītā Pretendenta pieredze.  

11.10.1. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumam Tehniskām specifikācijām. 

Tehniskam piedāvājumam jāpievieno laika grafiks - Demontāžas darbu laika grafiks pa nedēļām, 

kurā norādīta darbu izpilde pa darbu veidiem, ievērojot tehnoloģiskos procesus un piesaistīto 

darbaspēku (demontāžas darbu izpildes grafiks ar precizitāti viena nedēļa, bez piesaistes 

konkrētam sākuma datumam). 

11.11. Aizpildīts Finanšu piedāvājums –veicamo darbu tāme (4.pielikums). Finanšu piedāvājumā 

jānorāda līgumcena bez PVN, par kādu tiks veikti Darbi, kā arī visas vienību cenas un visu 

izmaksu pozīciju izmaksas. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Darbu veikšanu. 

Vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem 

aiz komata. Izmantot ROUND formulu pie aprēķiniem. 

11.12. Objekta apskates lapa. 

11.13. Ja Pretendents Līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju 

un citu Personu (Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka 

pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāiesniedz:  

11.13.1. visu apakšuzņēmējiem nododamo darbu apraksts, 

11.13.2. Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām Pretendents balstās, Apliecinājums par 

gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus, gadījumā, ja 

ar Pretendentu tiks noslēgts Līgums, 

11.13.3. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno pilnvaru (oriģināls vai 

apliecināta kopija), kuru paraksta pretendenta pārstāvis (-ji) ar pārstāvības tiesībām. 

 

12. Piedāvājumu atvēršana, pārbaude un uzvarētāja izvēle 

12.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2017.gada 13.oktobrī plkst.14:00 Ventspils pilsētas domē 

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

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

12.3. Iepirkumu komisija atlasa piedāvājumu ar Noteikumu prasībām atbilstoši noformētu Finanšu 

piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu. 

12.4. Iepirkumu komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Cenu aptaujā un Piedāvājuma 

nodrošinājums atbilst Noteikumos noteiktajām prasībām. Ja Pretendenta Pieteikums dalībai Cenu 

aptaujā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst 

Noteikumos noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

12.5. Iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 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. 

                                                           
2 Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās 
3 Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts 
4
 Atsauksmes var būt arī no viena pasūtītāja. 
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12.6. Pretendentu piedāvājumi tiek noraidīti, ja Pretendenti vai Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru 

iespējām Pretendents balstās: 

12.6.1. nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina neattiecināmību Pretendentu izslēgšanas 

nosacījumiem vai atbilst Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem vai 

12.6.2. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām vai 

12.6.3. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai. 

12.7. Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta atbilstību Cenu aptaujas dokumentos noteiktajām 

prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, Iepirkumu komisija var 

lūgt precizēt piedāvājumu.  

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

viszemāko cenu, Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Cenu aptaujas 

dokumentos noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu 

piedāvājumi neatbilst Cenu aptaujas dokumentos noteiktajām prasībām, tiek noraidīti. 

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

piedāvājumā iekļautā informācija 

12.10. Piedāvājumi, kuri neatbilst Cenu aptaujas dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var 

tikt noraidīti, ja to neatbilstība Cenu aptaujas dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir 

būtiska un ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu. 

12.11. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav 

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

kļūdas izlabo. 

12.12. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkuma 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. 

12.13. Iepirkumu komisija Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās 

datu aktualizācijas datumā pārbauda vai 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 Cenu aptaujas dokumentos noteiktajām prasībām, nav attiecināmi 8.1.1. un 

8.1.2. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

12.14. 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. 

12.15. No piedāvājumiem, kas atbilst Noteikumos noteiktajām prasībām, Cenu aptaujas komisija 

izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ņemot vērā viszemāko cenu. 
12.16. Vērtējot piedāvājumu, Cenu aptaujas komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo līgumcenu 

bez PVN. 

12.17. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, ja tam ir pamatojums. 

 

13. Līguma slēgšana 

13.1. Par Cenu aptaujas līguma pamatu tiek izmantots pievienotais līguma projekts (3.pielikums), kura 

nosacījumi bez būtiskiem labojumiem pretendentam ir saistoši. 

 

Pielikumi: 

1.pielikums. Tehniskās specifikācijas. 

2.pielikums. Pretendenta pieteikums dalībai Cenu aptaujā. 

3.pielikums. Līguma projekts.  

4.pielikums. Finanšu piedāvājums –veicamo darbu tāme. 

5.pielikums. Veikto darbu saraksta veidne. 
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1.pielikums  

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

 

 

Cenu aptauja „Ēku un būvju demontāža Pīlādžu ielā 9, Ventspilī”, id. Nr.UDEKA2017/31 

 

1. Esošās situācijas apraksts  
1.1. Objekta adrese – Pīlādžu ielā 9, Ventspilī. 

1.2. Objekta raksturojums –notekūdeņu attīrīšanas ietaises (3 ēku kadastra apzīmējumi 2700 0150803 

001; 002; 003). 

 

2. Izpildāmo darbu apraksts 

Saskaņā ar demontāžas projektu, demontāžas darbu apjomu – tāmi (Noteikumu pielikums Nr.4) un 

ievērojot Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības 

jāveic: 

- esošo 3 ēku un 2 būvju demontāža; 

- notekūdeņu pieņemšanas tvertnes demontāža; 

- būvgružu aizvešana, utilizēšana vai pārstrāde; 

- teritorijas sakopšanas darbi. 

3. Darbu uzdevums un apjomi 

3.1. Pamatojoties uz ģenerālplānu (Tehniskās specifikācijas1. pielikums) un Finanšu piedāvājumu – 

veicamo darbu tāmi (Noteikumu 4.pielikums), Izpildītājam jāpārbauda darbu apjomi. Pirms 

piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam jāiepazīstas ar Objektu (iepriekš saskaņojot laikus ar 

Noteikumos 3.2. punktā minēto kontaktpersonu) un jāveic būvlaukuma un tā apkārtnes apskate. 

Demontāžas projekts ir izstrādes stadijā un pie Līguma noslēgšanas ar uzvarētāju tiks izsniegts 

Izpildītājam. 

3.2. Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām un to 

nosacījumu izpildi demontāžas darbu uzsākšanai, un demontāžas darbu pilnīgai pabeigšanai un 

nodošanai Pasūtītājam. 

3.3. Visiem Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem tehniskajiem risinājumiem pilnībā jāatbilst Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām. 

3.4. Piedāvājums jāizstrādā saskaņā ar ģenerālplānu (Tehniskās specifikācijas 1.pielikums) un Finanšu 

piedāvājumu –veicamo darbu tāmi (Noteikumu 4.pielikums), Cenu aptaujas dokumentu prasībām, 

līguma noteikumiem un objekta apskatei dabā. 

3.5. Demontāžas darbu apjomos – tāmē ievērtēt visus darbus, palīgmateriālus un mehānismus, kas 

nepieciešami darbu realizācijai, darbu sagatavošanas pasākumus un darba aizsardzības izmaksas. 

  

4. Prasības materiāliem, mehānismiem, aprīkojumam un darba kvalitātei: Atbilstoši Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem standartiem. 

 

5. Prasības izpildāmiem darbiem 

5.1. Plānotais Darbu izpildes termiņš – 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no Demontāžas darbu 

uzsākšanas. 

Demontāžas darbu uzsākšana – saskaņā ar Līgumā noteikto. 

5.2. Veicot Demontāžas darbus, Izpildītājs ievēro Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas 

Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes 

drošības prasības. 

5.3. Pasūtītājs nodrošina paskaidrojuma raksta kopijas un demontāžas projekta izsniegšanu Izpildītājam, 

saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību. Izpildītāja pienākums ir saskaņā ar Līguma noteikumiem, 

atbilstoši 2014.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 

iesniegt Pasūtītājam nepieciešamo dokumentāciju, lai saņemtu Ventspils pilsētas domes atbildīgās 

struktūrvienības atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā. 

5.4. Demontāžas darbi jāorganizē tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu apkārtējo iedzīvotāju sadzīvi un 

uzņēmumu darbu. Demontāžas darbu rezultātā trešajām personām nodarītos bojājumus Pretendents 

novērš par saviem līdzekļiem. 

5.5. Pirms darbu uzsākšanas, Pretendentam jānorobežo teritorija atbilstoši izstrādātajam demontāžas 

projektam. 

5.6. Pēc nojaukšanas visus Būvgružus un birstošos materiālus samitrināt. Nepieļaut būvgružu nokraušanu 

uz pārsegumiem kaudzēs, kuru masa pārsniedz 100 kg/m
2
. 
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5.7. Būvgružus par saviem līdzekļiem Izpildītājs transportēt uz atkritumu apsaimniekošanas vietu ar ko ir 

noslēgts līgums. 

5.8. Pēc darbu pabeigšanas, būvbedres aizbērt ar drupinātiem būvgružiem, noblīvēt, nolīdzināt, iesēt zāli 

pievestā augsnē un apkārtni sakopt. 

5.9. Pretendents pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un 

mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. 

Jebkuru neprecizitāti Pretendents labo par saviem līdzekļiem. 

 

 

 

Pielikums:  

1. Ģenerālplāns “Ēku un būvju demontāža Pīlādžu ielā 9, Ventspilī” uz 1 lp. 
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2.pielikums 

 

Pieteikums dalībai cenu aptaujā 

 

Iesniedzot šo pieteikumu, vēlamies pieteikt dalību PSIA “ŪDEKA” cenu aptaujā „Ēku un būvju 

demontāža Pīlādžu ielā 9, Ventspilī”, ar id.Nr.UDEKA2017/31. 

 

Pretendenta nosaukums: _________________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr.:_______________________________________________________________ 

Juridiskā adrese:_______________________________________________________________ 

Kontakpersona:________________________________________________________________ 
/vārds, uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs vai e-pasta adrese/ 

1. Izskatot Cenu aptaujas dokumentus, mēs esam tos akceptējuši un piedāvājam veikt ēku un būvju 

demontāžu Pīlādžu ielā 9, Ventspilī, saskaņā ar Cenu aptaujas dokumentu prasībām.  

2. Mēs apliecinām, ka: 

2.1. uz mums neattiecas Noteikumos 8.1.1. un 8.1.2. apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi, 

2.2. gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs nodrošināsim līguma izpildi ne ilgāk kā 45 

(četrdesmit piecu) dienu laikā no Darbu uzsākšanas; 

2.3. līguma slēgšanas brīdī rīcībā būs pietiekami tehniskie un darbaspēka resursi, lai nodrošinātu 

Cenu aptaujā noteikto darbu izpildi pieprasītājā apjomā, kvalitātē un termiņā; 

2.4. mūsu piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi, t.sk. 

transporta izdevumi, materiālu izmaksas, visi nodokļi (izņemot – PVN) un nodevas. 

3. Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus. 

4. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto dokumentu un tajos ietvertās informācijas 

atbilstību Cenu aptaujas dokumentu prasībām.  

5. Apliecinām, ka mūsu piedāvātajam speciālistam ēku būvdarbu vadīšanā (vārds, uzvārds), ir spēkā 

esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā Nr._____. 

6. Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas. 

7. Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā 

piedāvājuma sakarā. 

8. Apliecinām, ka mums ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu līgumu atbilstoši šīs Cenu 

aptaujas dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Cenu aptaujas dokumentu 

prasībām un apņemamies veikt ēku un būvju demontāžu Pīlādžu ielā 9, Ventspilī par: 

 

Līgumcenu _________ (līgumcena vārdiem) EUR bez PVN 

PVN ________________ (PVN vārdiem) EUR 

Līgumsumma (ar PVN)____________________ (līgumsumma vārdiem) EUR 

 

 

 

Personas ar pārstāvības tiesībām  

Vārds, uzvārds __________________________________ 

Amats _________________________________________ 

Paraksts _______________________________________ 

Datums, vieta ___________________________________  



11 

3.pielikums 
LĪGUMA PROJEKTS 

 
Ventspils         2017.gada ___________ 

 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” (turpmāk – Pasūtītājs), vienotais reģistrācijas numurs 

41203000983, juridiskā adrese: Talsu iela 65, Ventspilī, tās valdes priekšsēdētāja Edgara Daugeļa 

personā, no vienas puses, un  

_______________ (turpmāk – Izpildītājs), vienotais reģistrācijas numurs __________, tās 

_______________ _____________ personā, no otras puses,  

Pasūtītājs un Izpildītājs atsevišķi vai kopā turpmāk – Puse/Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā 

iepirkuma „Ēku un būvju demontāža Pīlādžu ielā 9, Ventspilī”, identifikācijas Nr.UDEKA2017/31, 

rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt ēku un būvju demontāžu Pīlādžu ielā 9, Ventspilī 

(turpmāk – Demontāžas darbi) saskaņā ar demontāžas projektu (1.pielikums CD formātā) un 

demontāžas darbu apjomu tāmi (2.pielikums): 

1.1.1. esošo 3 ēku un 2 būvju demontāža; 

1.1.2. notekūdeņu pieņemšanas tvertnes demontāža; 

1.1.3. būvgružu aizvešana, utilizēšana vai pārstrāde; 

1.1.4. teritorijas sakopšanas darbi. 

 

2. Līguma izpildes termiņš 

2.1. Plānotais Demontāžas darbu izpildes termiņš – 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no Demontāžas 

darbu uzsākšanas. Demontāžas darbu izpildes vieta – demontējamās ēkas un būves, kas ir saistītas 

un atrodas uz zemes gabala Pīlādžu ielā 9, Ventspils (turpmāk – Objekts). 

2.2. Demontāžas darbu uzsākšana - ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc paskaidrojuma raksta, kurā 

veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, saņemšanas un Līguma 2.6.punktā 

noteiktā akta par Objekta nodošanu parakstīšanas. 

2.3. Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās datuma vienlaikus jāiesniedz 

Pasūtītājam visi dokumenti, kas iesniedzami Ventspils pilsētas domes būvvaldei paskaidrojuma 

raksta ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai. 

2.4. Pasūtītājs nodod Izpildītājam paskaidrojuma rakstu ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu 

izpildi ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no paskaidrojuma raksta saņemšanas. 

2.5. Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objektu Demontāžas darbu veikšanai dienā, kad Izpildītājam tiek 

izsniegts paskaidrojuma raksts par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

2.6. Izpildītājs uzsāk Demontāžas darbus Objektā pēc atbilstoša akta parakstīšanas, ar ko Pasūtītājs 

nodod Izpildītājam Objekta vietu, atbildību par tās uzturēšanu. 

2.7. Jebkādi grozījumi Līgumā noteiktajos izpildes termiņos stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir 

devušas piekrišanu un tos ir parakstījušas Puses. 

2.8. Pamatots pieprasījums par Līgumā noteiktā izpildes termiņa pagarinājumu Izpildītājam ir 

jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tādu apstākļu konstatēšanas, kas 

varētu aizkavēt Demontāžas darbu pabeigšanu Līguma 2.1.punktā noteiktajā termiņā.  

 

3. Līguma summa un norēķinu kārtība 

3.1. Līguma summa ir _____________ EUR (__________________) (turpmāk – Līguma summa), kas 

sastāv no līgumcenas _________ EUR (_______________________) (turpmāk - Līgumcena) un 

pievienotās vērtības nodokļa ___________ EUR (____________________). 

3.2. Pievienotās vērtības nodokļa samaksu veic Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma 142.panta 2.punktu. 

3.3. Līguma summa atbilst tāmei un tajā ietilpst visas ar Demontāžas darbiem, un ar tiem saistīto 

palīgdarbu izmaksas, materiālu izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas, apdrošināšanas izmaksas 

un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.  

3.4. Izpildītājs veic visas darbības, kas atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību 

reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Demontāžas 

darbus. 

3.5. Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma summa tiek koriģēta atbilstoši Demontāžas 

darbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām. 
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3.6. Pasūtītājs pārskaita Izpildītājam Līgumā noteikto summu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

Ventspils pilsētas domes būvvaldes izsniegtās izziņas par ēkas neesamību saņemšanas, akta par 

Demontāžas darbu izpildi abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja sagatavotā rēķina saņemšanas. 

Rēķinā jābūt norādītam Līguma numuram un datumam.  

3.7. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies Izpildītāja iesniegtajā demontāžās darbu 

apjomu tāmē Demontāžas darbu, materiālu vai būvizstrādājumu cenu, darbaspēka un citu izmaksu 

aprēķinos vai nav piedāvājis cenu par visu darbu apjomu, kas nepieciešams Demontāžas darbu 

pilnīgai pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu, Izpildītājam šādi papildus darbi 

netiks apmaksāti.  

3.8. Ja Demontāžas darbu izpildes gaitā rodas nepieciešamība veikt papildus darbus (turpmāk – 

Papildus darbi), kas nav bijuši iekļauti Demontāžas darbu apjomu tāmē, par to Puses rakstveidā 

vienojas atsevišķi. 

3.9. Par Papildus darbu izmaksām Izpildītājs iesniedz izmaksu tāmi 5 (piecu) darba dienu laikā, kurā 

norāda nepieciešamos Papildus darbu apjomus un izvērstas vienības cenu izmaksas. 

3.10. Papildus darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Demontāžas darbiem Līgumā, bet 

Papildus darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura darbu 

cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un 

būvuzrauga saskaņotās cenu kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū. 

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

atteikumu.  

3.12. Ja Papildus darbi pārsniedz 15 % no Līgumcenas, tad, nepieciešamības gadījumā, tiek rīkots jauns 

iepirkums par Papildus darbiem. 

 

4. Apdrošināšana 

4.1. Visā Demontāžas darba veikšanas laikā un līdz visa Demontāžas darba pabeigšanai un nodošanai 

Pasūtītājam, Izpildītājam ir jānodrošina sava profesionālā civiltiesiskā atbildība attiecībā uz 

Demontāžas darbiem (konkrēto būvobjektu) 10%
5
 no Līguma summas Demontāžas darbu izpildes 

laikā līdz Akta par Demontāžas darbu izpildi parakstīšanai, par tā darbības vai bezdarbības 

rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo 

personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu noteikto.  

4.2. Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esoša Izpildītāja civiltiesiskās atbildības polises kopija 

kopā ar apdrošināšanas noteikumiem, dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas attiecināmību uz 

konkrēto Līgumu, un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu kopija ne vēlāk 

kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.  

4.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Demontāžas darbi vēl turpinās, 

Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām savlaicīgi 

iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (kurā noteikti tādi paši apdrošināšanas 

nosacījumi kā iepriekšējā apdrošināšanas līgumā) ar beigu termiņu līdz Demontāžas darbu termiņa 

beigām, kā arī iesniegt Pasūtītājam 4.2. punktā minētos dokumentus par jauno apdrošināšanas 

līgumu. 

 

5. Izpildītāja pienākumi un tiesības 

5.1. Izpildītājs ir atbildīgs, lai, veicot Demontāžas darbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas 

būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, 

ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības. 

5.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt Demontāžas darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, 

atbilstošā kvalitātē, ievērojot demontāžas projektu un spēkā esošus būvnormatīvus, darba drošības 

un tehniskās normas, kā arī uzturot Objektu atbilstošā kārtībā. Izpildīt visu Līgumā noteikto 

Demontāžas darbu apjomu ar saviem tehniskiem resursiem, ierīcēm un darbaspēku uz sava riska 

pamata, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Demontāžas darbu veikšanai 

atbilstoši Līguma nosacījumiem un nodot Objektu pēc Demontāžas darbu pabeigšanas saskaņā ar 

aktu par Demontāžas darbu izpildi Pasūtītājam Līguma 2.1.punktā norādītajā termiņā. 

5.3. Izpildītājs darba procesā nodrošina galvenā speciālista - būvdarbu vadītāja pastāvīgu atrašanos 

Objektā. 

5.4. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu 

veikšanu un nodrošināšanu Objektā Demontāžas darbu laikā, kā arī darba aizsardzības koordinatora 

pienākumu izpildi. 

                                                           
5
 Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu”   
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5.5. Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina pēc Demontāžas darbu pabeigšanas un Akta par 

Demontāžas darbu izpildi parakstīšanas novērst Demontāžas darbu rezultātā radušos bojājumus, ja 

tādi būs, t.sk. slēptos trūkumus, kuri netika atklāti nododot Demontāžas darbus un parakstot Aktu 

par Demontāžas darbu izpildi. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, ja 

tie radušies Izpildītāja vainas dēļ. 

5.6. Gadījumā, ja Izpildītājs nokavē Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma izpildes termiņu, Izpildītājs 

maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 

kā 10% apmērā no Līguma summas. 

 

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

6.1. Pasūtītājam ir tiesības nozīmēt Objektā savu pilnvaroto pārstāvi, kurš pārbauda Demontāžas darbu 

veikšanu un Līguma noteikumu izpildi, neiejaucoties Izpildītāja operatīvajā darbībā. Pasūtītāja 

pilnvarotais pārstāvis normatīvo aktu un Līguma neievērošanas gadījumā ir tiesīgs apturēt 

Demontāžas darbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai.  

6.2. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja pienācīgā kvalitātē izpildītos Demontāžas darbus, 

parakstīt Aktu par Demontāžas darbu izpildi un samaksāt par izpildītajiem Demontāžas darbiem 

Līguma 3.sadaļā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

 

7. Pušu pārstāvji 

7.1. Izpildītājs, vienlaicīgi ar Līguma 2.3.punktā noteiktajiem dokumentiem, iesniedz Pasūtītājam 

rakstveidā datus par būvdarbu vadītāju, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. 

7.2. Pasūtītājs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās datuma informē 

Izpildītāju par Objekta būvuzraugu, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. 

 

8. Akts par Demontāžas darbu izpildi 

8.1. Pēc Demontāžas darbu pabeigšanas Pasūtītājs veic visas nepieciešamās darbības, lai saņemtu 

Ventspils pilsētas domes būvvaldes izziņu par ēkas neesību. 

8.2. Pēc 8.1.punktā izziņu par ēkas neesību saņemšanas, Izpildītājs sastāda aktu par Demontāžas darbu 

izpildi (3.pielikums), ko paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji: 

8.2.1. No Pasūtītāja puses – tehniskais direktors Guntis Grūbe, mob.tālr.22010232. 

8.2.2. No Izpildītāja puses - ________________________________. 

8.3. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir atbildīgs par Pasūtītāja darbības koordinēšanu atbilstoši 

Līgumam, par rēķina saskaņošanu un Akta par Demontāžas darbu izpildi parakstīšanu. 

8.4. Izpildītāja pārstāvis ir atbildīgs par Izpildītāja darbības koordinēšanu atbilstoši Līgumam, par 

rēķina un Akta par Demontāžas darbu izpildi sagatavošanu un iesniegšanu, Demontāžas darbu 

trūkumu novēršanas kontroli un koordinēšanu, kā arī citu Līgumā noteikto pienākumu izpildi. 

8.5. Izpildītājs pēc Demontāžas darbu pabeigšanas sastāda aktu par Demontāžas darbu izpildi un 

uzaicina Pasūtītāja pārstāvi pārbaudīt Objektu pēc veiktajiem Demontāžas darbiem un parakstīt 

sagatavoto aktu par Demontāžas darbu izpildi. 

8.6. Pasūtītāja pārstāvis pārbauda veikto Demontāžas darbu kvalitāti, apjomu un atbilstību Līguma 

noteikumiem un pieņem izpildītos Demontāžas darbus, parakstot aktu. 

8.7. Gadījumā, ja Objekta apskates un Demontāžas darbu pieņemšanas laikā tiek konstatētas 

neatbilstības un/vai trūkumi, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no sagatavotā akta parakstīšanas un 

noteikt termiņu neatbilstību un/vai trūkumu novēršanai.  

8.8. Pēc norādīto trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz Pasūtītājam aktu par Demontāžas 

darbu izpildi un rēķinu. 

8.9. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā trūkumus nav novērsis, Izpildītājam ir tiesības pieaicināt 

trešo personu šo trūkumu novēršanai, par ko Izpildītājam tiek piestādīts rēķins ar aprēķinātā 

zaudējuma apmēru. 

 

 

9. Nobeiguma noteikumi 

9.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz visu Pušu saistību izpildei. 

9.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas 

parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, 3 (trīs) darba dienas iepriekš rakstiski 

brīdinot Izpildītāju, gadījumā, ja: 

9.3.1. Izpildītājs neveic Demontāžas darbus atbilstoši Līguma noteikumiem vai spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām; 

9.3.2. Izpildītājs neuzsāk Demontāžas darbus 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 2.2.punktā 

noteiktās darbu uzsākšanas dienas; 
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9.3.3. Izpildītājs kavē Līguma 2.1.punktā noteikto Demontāžas darbu izpildes termiņu ilgāk par 

15 (piecpadsmit) dienām. 

9.4. Līguma 9.3.punktā noteiktās vienpusējas izbeigšanas gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no 

Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.  

9.5. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķinātos zaudējumus un līgumsodus no Izpildītājam paredzamās 

izmaksājamās samaksas, iesniedzot Izpildītājam atbilstošā ieturējuma aprēķinu. 

9.6. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina savstarpēju 

pārrunu ceļā, bet ja vienošanās netiek panākta 2 (divu) mēnešu laikā, strīda jautājums tiks nodots 

izskatīšanai tiesā pēc Pasūtītāja juridiskās adreses. 

9.7.  Līgums sastādīts uz __ ( ____) lapām ar pielikumiem uz ___ (_______) lapām 2 (divos) 

eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem 1 (viens) eksemplārs – Izpildītājam, 

bet 1 (viens) eksemplārs - Pasūtītājam. 

9.8. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi: 

1.pielikums. Demontāžas projekts (CD formātā). 

2.pielikums. Finanšu piedāvājums un demontāžas darbu apjomi - tāme. 

3.pielikums. Akts par Demontāžas darbu izpildi. 

 

10. Pušu paraksti un rekvizīti 

 

 

Izpildītājs: 

 

Pasūtītājs: 

_________________________________ Pašvaldības SIA „ŪDEKA” 

_________________________________ Talsu iela 65, Ventspils, LV -3602 

_________________________________ vienotais reģistrācijas Nr. 41203000983 

_________________________________ AS „Swedbank”, kods HABALV22 

_________________________________ konts: LV56HABA0001402060108 

  

_______________________ _______________________ 

_______________________ Valdes priekšsēdētājs  

_______________________ Edgars Daugelis 

  

z.v. z.v. 

  



15 

3.pielikums  

201_.gada ___.____________  

Būvdarbu līgumam Nr................ 

 

 

AKTS PAR DEMONTĀŽAS DARBU IZPILDI 

 

Ventspilī,       201_.gada ___.________ 

 

___________________, tās ____________ ___________ personā, no vienas puses, nodod, savukārt 

pašvaldības SIA „ŪDEKA”, tās tehniskā direktora Gunta Grūbes personā, no otras puses, pieņem saskaņā 

ar 2017.gada ____.___________ noslēgto līgumu Nr._____ veiktos darbus: 

 

Ēku un būvju demontāža Pīlādžu ielā 9, Ventspilī. 

 

Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāju un Izpildītāja veiktajiem demontāžas darbiem tādā 

stāvoklī, kādā Izpildītājs tos ir nodevis Pasūtītājam. 

 

Izpildītājs: 

___________________ 

______________ _______________ ___________________ 

 

Pasūtītājs: 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA”  

Tehniskais direktors _________________________ Guntis Grūbe 
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5.pielikums 

Veikto darbu saraksta veidne 

 

 

Nr.p.k. 
Objekta nosaukums, 

atrašanās vieta 

Demontējamā objekta 

raksturojums 

Veikto 

demontāžas darbu 

apjoms (m
2
) 

Norāde, kad 

demontāžas darbi 

pabeigti (gads un 

mēnesis) 

Pasūtītāja nosaukums, adrese, 

kontaktpersonas vārds un uzvārds, telefona 

numurs 

1.      

2. 
     

 
Veikto darbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju, kas apliecina Noteikumu 10.5.apakšpunktā prasīto pieredzi. 

 

 

Personas ar pārstāvības tiesībām  

Vārds, uzvārds __________________________________ 

Amats _________________________________________ 

Paraksts _______________________________________ 

Datums, vieta ___________________________________ 


