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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma procedūra - SPSIL “zemsliekšņu” iepirkums, iepirkums saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājas lapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (25.11.2019.) 

(turpmāk – Vadlīnijas). 

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs - UDEKA2020/6. 

1.3. Pasūtītājs: 

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

Adrese: Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602 

Vienotais reģistrācijas numurs: 41203000983 

Tālruņa numurs: 636 07263; 636 07297 (par tehniskiem jautājumiem) 

Kontaktpersona Agnese Atvare, Viesturs Otomers (par tehniskiem jautājumiem) 

E-pasta adrese: agnese.atvare@ventspils.lv; viesturs.otomers@ventspils.lv  

Mājas lapa:  www.udeka.lv  

Pasūtītāja profila adrese: http://udeka.lv/lv/iepirkumi  

Banka: AS Swedbank 

Bankas konts:  LV56HABA0001402060108 

 

1.4. Iepirkumu organizē Pasūtītājs. 

1.5. Iepirkuma nolikuma apstiprināšanu, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu nodrošina Sabiedrisko 

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

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 1.panta 5.daļas b) apakšpunktam. 

1.6. Piegādātājs ir fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus. 

1.7. Pretendents ir Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā „Ūdensapgādes un sadzīves 

kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī” (id. nr.UDEKA2020/6). 

1.8. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas lejupielādējis vai saņēmis Iepirkuma dokumentus. 

 

2. Informācija par Iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmets ir ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, 

Ventspilī (turpmāk – Iepirkums).  

2.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu Iepirkuma 
priekšmeta kopumu vienā variantā. 

2.3. Iepirkuma priekšmets tiks realizēts saskaņā ar būvprojektu (Nr.101): Ūdensapgādes un sadzīves 

kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī (turpmāk-Būvprojekts). 

2.4. Iepirkumā paredzētie un izpildāmie būvdarbu veidi un apjomi norādīti šī nolikuma 12.pielikumā, kas 

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

piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei. 

2.5. Izbūvējamais apjoms atbilstoši būvprojektam (Nr.101): Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu 

izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī. 

2.6. Iepirkuma CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi). 

2.7. Būvdarbu izpildes vieta: Kuldīgas iela 138, Ventspils, LV-3601 (turpmāk – Objekts). 

2.8. Iepirkuma līguma plānotais izpildes termiņš: 

Nr.p.k. Būvobjekta nosaukums 
Plānotais Būvdarbu 

uzsākšanas laiks 
Būvdarbu izpildes termiņš 

1. 

Ūdensapgādes un sadzīves 

kanalizācijas tīklu izbūve 

Kuldīgas ielā 138, Ventspilī 

2020.gada 

aprīlis/maijs 

150 dienas no Būvdarbu uzsākšanas (t.sk. 90 

dienas – būvdarbu veikšana 

+ 60 dienas- Būvobjekta nodošana - pieņemšana 

ekspluatācijā) 

 

2.9. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, saskaņā ar līgumā 5.nodaļā norādīto.  

2.10. Norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes. 

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

Nolikuma 1.3.punktā minēto kontaktpersonu par tehniskiem jautājumiem. 
 

mailto:agnese.atvare@ventspils.lv
mailto:viesturs.otomers@ventspils.lv
http://www.udeka.lv/
http://udeka.lv/lv/iepirkumi
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3. Iepirkuma dokumenti 

3.1. Iepirkuma dokumentu (turpmāk – Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šī Iepirkuma nolikums 

(turpmāk-Nolikums) ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama sastāvdaļa: 

3.1.1. Būvdarbu tehniskās specifikācijas apraksts (1.pielikums); 

3.1.2. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā (veidne) (2.pielikums); 

3.1.3. Pretendenta pieredze būvdarbu veikšanā (veidne) (3.pielikums); 

3.1.4. Pretendenta piedāvātā speciālista saraksts (veidne) (4.pielikums); 

3.1.5. Piedāvātā speciālista profesionālās pieredzes apraksts (veidne) (5.pielikums); 

3.1.6. Personas, uz kuras iespējām balstās Pretendents, apliecinājums (veidne) (6.pielikums); 

3.1.7. Vienošanās protokols (veidne) (7.pielikums); 

3.1.8. Apakšuzņēmēju saraksts (veidne) (8.pielikums); 

3.1.9. Apakšuzņēmēja apliecinājums (veidne) (9.pielikums); 

3.1.10. Būvdarbu līguma projekts (10.pielikums); 

3.1.11. Būvprojekta kopija (elektroniskā formā) (11.pielikums); 

3.1.12. Būvdarbu apjomu tabulas (12.pielikums); 

3.1.13. Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas (13.pielikums). 

3.2. 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 1.3.punktā minēto kontaktpersonu par apmeklējuma laiku. 

Ieinteresētajiem piegādātājiem, kas vēlas saņemt Iepirkuma dokumentus drukātā veidā, laikus jāiesniedz 

rakstveida iesniegums Pasūtītāja Nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai. Pasūtītājs Iepirkuma 

dokumentus izsniegs 2 (divu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. 

3.3. Pasūtītāja sniegtā papildus informācija un grozījumi Iepirkuma dokumentos ir Iepirkuma dokumentu 

neatņemama sastāvdaļa, un tā ir saistoša piegādātājam. 

3.4. Jautājumi, kas saistīti ar Iepirkuma priekšmetu, iesniedzami rakstveidā uz e-pastu: 

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. 

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

pastu vai pa e-pastu (pievienojot skenētu dokumentu vai parakstot ar drošu elektronisko parakstu). 

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

saņemts paziņojums par e-pasta saņemšanu.  

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

3.8. 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. 

 

4. Piedāvājuma nodrošinājums 
4.1. Kopā ar piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums 800 EUR 

(astoņi simti eiro un 00 centi) apmērā. 

4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

4.2.1. 120 (viens simts divdesmit) dienas skaitot no Piedāvājuma atvēršanas dienas; 

4.2.2. līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai.  

4.3. Par piedāvājuma nodrošinājumu drīkst būt: 

4.3.1. bankas garantija Nolikuma 4.1.punktā norādītajā apmērā; 

4.3.2. apdrošināšanas polise Nolikuma 4.1.punktā norādītajā apmērā; 

4.3.3. piedāvājuma nodrošinājuma Nolikuma 4.1.punktā norādītajā apmērā summa, kas ieskaitīta un 

saņemta Pasūtītāja Iepirkuma Nolikuma 1.3.punkta norādītajā bankas kontā (AS “Swedbank”, 

konta Nr. LV56HABA0001402060108) līdz 5.1. punktā minētajam piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām, bankas maksājuma uzdevumā norādot - “Piedāvājuma nodrošinājums 

Iepirkumam ar identifikācijas nr. UDEKA2020/6”. Gadījumā, ja maksātājs nav Pretendents, 

obligāti norādāms Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs. 

http://udeka.lv/lv/iepirkumi
mailto:agnese.atvare@ventspils.lv
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4.3.4. Piedāvājuma nodrošinājuma apliecinošajā dokumentā jānorāda Iepirkuma identifikācijas nr. 

UDEKA2020/6”. 

4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma bankas garantijā vai apdrošināšanas polisē jānorāda Pasūtītāja nosaukums, 

Iepirkuma nosaukums un tā identifikācijas numurs, piedāvājuma nodrošinājuma spēkā darbības termiņš 

– ne mazāks kā 120 (viens simts divdesmit) 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 4.6. punktā noteiktiem 

nosacījumiem.  

4.5. Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises veidā apdrošināšanas prēmijai jābūt 

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

piedāvājumā. 

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

Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

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

4.6.2. Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā. 

4.7. Piedāvājuma nodrošinājuma (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) 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. 

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

atvēršanas brīdim ir iemaksāts PSIA “ŪDEKA” Nolikuma 1.3.punktā norādītajā norēķinu kontā. 

4.9. Ja Pretendents ir personālsabiedrība vai Pretendentu apvienība, tad Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt 

noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam 

Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam Piedāvājumā). 

4.10. Piedāvājumi, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums Iepirkuma dokumentos noteiktajā 

kārtībā un pieprasītā apmērā vai nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecinošs 

dokuments, vai ja iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums neatbildīs Nolikuma   4.11. vai 4.12.punktā 

norādītājām prasībām, tiks uzskatīts par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošu, un Pretendents 

tiks izslēgts no tālākās dalības Iepirkumā. 

4.11. Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem un tai ir jābūt attiecinātai uz Iepirkuma priekšmetu un 

identifikācijas nr.UDEKA2020/6”: 

4.11.1. bankai – garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu 4.6.punktā 

noteiktajos gadījumos; 

4.11.2. garantijai jābūt spēkā līdz Nolikuma 4.2.punktā noteiktajam termiņam; 

4.11.3. garantijai jābūt no Pretendenta un tās devēja puses neatsaucamai, bezierunu, pirmā 

pieprasījuma; 

4.11.4. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi “The ICC Uniform Rules 

for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē 

minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas 

Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas 

Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

4.12. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem un tai ir jābūt attiecinātai uz Iepirkuma 

priekšmetu un identifikācijas nr. UDEKA2020/6”: 

4.12.1. apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz Piedāvājuma iesniegšanas brīdi, lai polise būtu 

uzskatāma par Piedāvājuma nodrošinājumu, kā arī iesniedzams šīs prēmijas samaksu apliecinošs 

dokuments; 

4.12.2. apdrošināšanas polises izdevējam – apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas 

summu 4.6.punktā noteiktajos gadījumos; 

4.12.3. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā līdz Nolikuma 4.2.punktā noteiktajam termiņam; 

4.12.4. polisei jābūt no Pretendenta un tās devēja puses neatsaucamai, bezierunu, pirmā pieprasījuma; 

4.12.5. polisei piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi “The ICC Uniform Rules 

for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē 

minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas 

Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas 

Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
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4.13. Pretendentiem, kuri netiks kvalificēti, vai visiem Pretendentiem, ja Iepirkums tiek pārtraukta vai 

izbeigta bez rezultāta, piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts, tiks atsaukta bankas garantija vai 

apdrošināšanas polise, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas. 

4.14. Pārējiem Pretendentiem, tajā skaitā Pretendentam, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, Piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās, tiks atsaukta bankas garantija vai apdrošināšanas 

polise ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas. Pretendentam 

Piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts, tiks pieprasīta izmaksa no bankas garantijas vai 

apdrošināšanas polises devēja, 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. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks 
5.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 26.martam plkst. 14:30 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 1.3.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. 2020.gada 26.martā laika posmā no plkst. 14:30-15:00 piedāvājumi ir iesniedzami Ventspils 

pilsētas domes otrā stāva sēžu zālē, Jūras ielā 36, Ventspilī, LV-3601, piedāvājumus iesniedzot 

personīgi 1.3.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. 

5.2. 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. 

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

5.4. 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. 

 

6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu 
6.1. Piedāvājums iesniedzams saskaņā ar Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, 1 (vienā) 

piedāvājuma variantā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama. 

6.2. 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. 

6.3. Piedāvājums sastāv no četrām šādām dokumentu daļām: 

6.3.1. Pieteikuma dalībai Iepirkumā un Atlases dokumentiem (1 oriģināls un 1 kopija), 

6.3.2. Piedāvājuma nodrošinājuma (1 oriģināls un 1 kopija), 

6.3.3. Tehniskā piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija), 

6.3.4. Finanšu piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija). 

6.4. 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 „Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve 

Kuldīgas ielā 138, Ventspilī” (id. nr.UDEKA2020/6) 

Neatvērt līdz 2020.gada 26.martam plkst. 15:00 

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

(Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona numuru) 
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6.5. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto 

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

6.5.1. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”, 

6.5.2. Pretendenta nosaukumu, 

6.5.3. atzīmi ”Piedāvājums Iepirkumam “Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve 

Kuldīgas ielā 138, Ventspilī” (id. nr.UDEKA2020/6)”. 

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

piedāvājuma sadaļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda: 

6.6.1. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”, 

6.6.2. Pretendenta nosaukumu, 

6.6.3. 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. 

6.7. 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”. 

6.8. Uz piedāvājuma titullapas jābūt šādām norādēm:  

6.8.1. Piedāvājums Iepirkumam „Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 

138, Ventspilī” (id. nr.UDEKA2020/6). 

6.8.2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs. 

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

dokumenti. 

6.10. 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, ko izsniegusi persona ar pārstāvības tiesībām.  

6.11. 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 Iepirkumā, jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības 

tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības). 

6.12. 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. 

6.13. 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”. 

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

6.15. 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. 

 

7. Dalības nosacījumi Iepirkumā un iesniedzamie dokumenti: 

7.1. Prasības pretendentiem 7.2. Iesniedzamie dokumenti 
7.1.1. Dalība Iepirkumā ir brīvi pieejama jebkurai 

fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu 

apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā veikt 

7.2.1. Pasūtītāja pārstāvis patstāvīgi nodrošina Nolikuma 

7.1.1.apakšpunktu prasību pārbaudi. 

7.2.2. Gadījumā, ja Pretendents atbilst 7.1.1.1. apakšpunktā 
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7.1. Prasības pretendentiem 7.2. Iesniedzamie dokumenti 
Iepirkuma dokumentos paredzētos būvdarbus un uz 

ko neattiecas zemāk minētie pretendentu izslēgšanas 

nosacījumi: 

7.1.1.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas 

process, apturēta pretendenta saimnieciskā 

darbība vai pretendents tiek likvidēts; 

7.1.1.2. 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.  

 

7.1.2. Visi šī nolikuma 7.1.1.1. un 

7.1.1.2.apakšpunktā minēto 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 vismaz 10 procenti 

no kopējās būvdarbu vai pakalpojuma līguma 

vērtības. 

 

7.1.3. Uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, 

patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai 

prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai 

personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes 

locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo 

personu vai prokūristu, ja Pretendents ir 

personālsabiedrība nedrīkst būt attiecināmi 

Starptautisko un Latvijas Republika noteiktas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās 

finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 

Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras 

ietekmē Līguma izpildi. 

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. 

7.2.3. Ārvalstīs reģistrētam vai patstāvīgi dzīvojošam 

pretendentam jāiesniedz apliecinājumu, ka uz to vai uz 

Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, uz personālsabiedrības biedru, ja 

Pretendents ir personālsabiedrība, uz Pretendenta 

norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) 

procenti no kopējās līguma vērtības, kas reģistrēti vai 

patstāvīgi dzīvo ārvalstī, neattiecas neviens no 7.1.1.1. 

un 7.1.1.2.apakšpunktā minētajiem izslēgšanas 

nosacījumiem. 

7.2.4. Ārvalstīs reģistrētam vai patstāvīgi dzīvojošam 

Pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma 10 (desmit) 

darba dienu laikā jāiesniedz attiecīgās kompetentās 

institūcijas izziņa, kas apliecina, ka uz to vai uz 

Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām, uz 

personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir 

personālsabiedrība, uz Pretendenta norādīto 

apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no 

kopējās būvdarbu vai pakalpojuma līguma vērtības, kas 

reģistrēti vai patstāvīgi dzīvo ārvalstī, neattiecas 7.1.1.1. 

un 7.1.1.2.apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

7.2.5. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas 

kompetentās institūcijas Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja 

tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas 

dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās 

izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, 

ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms 

iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs 

nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

7.2.6. Pasūtītāja pārstāvis pārbauda Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā 

daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu neesamību saskaņā 

ar 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto sekojošās 

datu bāzēs: http://sankcijas.kd.gov.lv/; 

https://www.sanctionsmap.eu/#/main un 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/. Ja uz 

Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso 

labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, 

vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu 

darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai uz 

personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes 

locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu 

vai prokūristu, 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. 

 

http://sankcijas.kd.gov.lv/
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
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8. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti: 

Atlases dokumenti 

8.1. Prasības pretendentiem 8.2. Iesniedzamie dokumenti 
8.1.1. Pretendentam juridiskai personai (personu 

apvienības gadījumā – katram tās dalībniekam) 

jābūt reģistrētam Latvijas Republikas 

komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts 

likumdošanā paredzētajā kārtībā (neattiecas uz 

fiziskām personām). Ja Pretendents ir fiziskā 

persona, tad tam jābūt reģistrētam kā 

saimnieciskās darbības veicējam vai 

komersantam. 

8.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība 

un attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt 

Iepirkuma līgumu, 10 (desmit) darba dienu 

laikā 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. 

8.2.1. Pasūtītāja pārstāvis patstāvīgi nodrošina minētās 

prasības pārbaudi Latvijas Republikas Uzņēmuma 

reģistra informācijas sistēmā, vai Valsts ieņēmumu 

dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā (ja 

Pretendents ir fiziskā persona). 

8.2.2. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz 

reģistrācijas valsti apliecinošs dokuments. 

8.2.3. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz visu piegādātāju 

apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka 

uzvaras gadījumā līdz Iepirkuma līguma 

noslēgšanai piegādātāju apvienība attiecībā uz kuru 

pieņemts lēmums slēgt Iepirkuma līgumu, 10 

(desmit) darba dienu laikā no rezultātu saņemšanas, 

personu apvienība normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai 

komandītsabiedrību vai normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu vienojoties par 

apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Pirms 

Līguma noslēgšanas personu apvienībai 

jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskajam 

statusam, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai 

jānoslēdz sabiedrības līgums, un viens tā 

eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts 

oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Apliecinājums 

nav jāiesniedz, ja Pretendents vai personu 

apvienība jau ir reģistrēta Latvijas Republikas 

Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

8.1.3. Latvijā reģistrētam Pretendentam jābūt 

reģistrētam Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. Pretendentam 

(ārvalstu personai) jābūt reģistrētām tiesībām 

veikt komercdarbību būvdarbos attiecīgās 

valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. 

8.1.4. Pretendentam (ārvalstu personai), kas nebūs 

reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu 

reģistrā, bet, kuram būtu piešķiramas Līguma 

slēgšanas tiesības, reģistrācija Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā jāizdara 

līdz Līguma noslēgšanas dienai. 

8.1.5. Ja Piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad 

gadījumā, ja personu apvienība tiks noteikta 

par uzvarētāju šajā Iepirkumā, personu 

apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

līdz Līguma noslēgšanas dienai jāveic 

reģistrāciju Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

8.2.4. Pasūtītāja pārstāvis patstāvīgi nodrošina Latvijā 

reģistrēta Pretendenta pārbaudi Būvniecības 

informācijas sistēmā (BIS). 

8.2.5. Pretendentam (ārvalstu personai) jāiesniedz 

apliecinājums, ka tam ir reģistrētas tiesības veikt 

komercdarbību būvdarbu pakalpojumu sniegšanā 

attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā, 

kā arī tam (personu apvienība vai 

personālsabiedrība), kas nav reģistrēts LR 

Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, 

ka, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, līdz Līguma 

slēgšanas dienai tiks reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

8.2.6. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka 

tā tiks reģistrēta Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā līdz Līguma noslēgšanas 

dienai. 

8.1.6. Pretendentam jāapliecina dalība Iepirkumā. 8.2.7. Pretendentam jāiesniedz Pretendenta pieteikums 

dalībai Iepirkumā, atbilstoši pielikumā Nr.2 

pievienotajai veidnei. 

 

8.2.8. Lai apliecinātu atbilstību, Pretendentam, 

apakšuzņēmējam, kura veicamo darbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 

(desmit) procenti no kopējās līguma vērtības, 

katram personālsabiedrības biedram vai personu 

apvienības dalībniekam (ja Piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) 
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Atlases dokumenti 

8.1. Prasības pretendentiem 8.2. Iesniedzamie dokumenti 
pilnvaru gadījumā jāiesniedz pilnvaru oriģināli vai 

to apstiprinātas kopijas, ko izdevusi persona ar 

pārstāvības tiesībām, ja Pretendenta, 

personālsabiedrības biedra, piegādātāju apvienības 

dalībnieka iesniegtos dokumentus parakstījusi 

persona bez Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs 

nostiprinātām paraksta tiesībām pārstāvēt 

Pretendentu, personālsabiedrību, personu apvienību 

vai tās biedru. 

 

8.2.9. Ja Piedāvājumu iesniedz Pretendents, kas ir 

personu apvienība, Pretendents savā pieteikumā 

dalībai Iepirkumā (pielikums Nr.2) norāda visus 

personu apvienības dalībniekus. 

 

8.2.10. Pieteikumu paraksta visas personu apvienības 

dalībnieku personas ar pārstāvības tiesībām, kas 

iekļauti personu apvienībā, bet citus dokumentus – 

atbilstoši personu apvienības dalībnieku 

savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 

 

8.2.11. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā 

to kombinācijā, pieteikumā norāda tās pilnvaroto 

pārstāvi ar tiesībām parakstīt visus ar šo Iepirkumu 

saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt 

personu apvienību ir jāparaksta katras personas 

apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam 

vai pilnvarotajam pārstāvim. 

8.1.7. Pretendentam Piedāvājumam ir jāiesniedz 

neatsaucams, bezierunu, pirmā pieprasījuma 

Piedāvājuma nodrošinājums 800,00 EUR 

(astoņi simti euro, 00 centi) apmērā. 

8.2.12. Pretendentam jāiesniedz Piedāvājuma 

nodrošinājums atbilstoši Nolikuma 4.punktā 

minētajām prasībām. 

8.1.8. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums 

būvdarbu veikšanā par iepriekšējiem 3 (trīs) 

pārskata gadiem  (ciktāl informācija 

Pretendentam par šo apgrozījumu ir pieejama, 

ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai 

darbības uzsākšanas laiku) ir vismaz 90 000,00 

EUR (deviņdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez 

PVN.  

8.2.13. Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs 

informāciju par apgrozījumu būvdarbu veikšanā 

pārbaudīs publiski pieejamā BIS. Ja Pretendents 

savu darbību ir uzsācis vēlāk vai publiski pieejamā 

reģistrā, atbilstoši tā aktualizācijas datumam, nav 

pieejama informācija par tā apgrozījumu, jāiesniedz 

Pretendenta aprēķins par finanšu apgrozījumu, klāt 

pievienojot peļņas – zaudējumu aprēķinu par katru 

norādīto pārskata gadu, vai citus dokumentus, kas 

apliecina atbilstību Nolikuma 8.1.8. punktā 

minētajam. 

8.2.14. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz 

aprēķins par finanšu apgrozījumu, klāt pievienojot 

peļņas – zaudējumu aprēķinu par katru norādīto 

pārskata gadu vai jāiesniedz atbilstoši attiecīgās 

valsts normatīvo aktu prasībām dokumenti, kas 

apliecinātu atbilstību Nolikuma 8.1.8. punktā 

minētajam. 

8.2.15. Gadījumā, ja Piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība, tad Pretendenta vidējais finanšu 

apgrozījums būvdarbu veikšanā par iepriekšējiem 

trīs pārskata gadiem summējas no visu personu 

apvienības dalībnieku vidējiem finanšu 

apgrozījumiem būvdarbos par iepriekšējiem trīs 

pārskata gadiem, vai vismaz 1 (vienam) no personu 

apvienības dalībniekiem ir jābūt 8.1.8.punktā 
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8.1. Prasības pretendentiem 8.2. Iesniedzamie dokumenti 
norādītajam apgrozījumam. 

8.1.9. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 

2015., 2016., 2017., 2018., 2019. un 2020.gads 

līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir 

realizējis vismaz 2 (divus) būvdarbu un/vai 

būvniecības līgumus, kur katra  būvdarbu un/ 

vai būvniecības līguma ietvaros ir veikta 

ūdensapgādes un/vai kanalizācijas (lietus un/vai 

sadzīves kanalizācijas) tīklu būvdarbi ar kopējo 

garumu vismaz 250m. 

8.1.10. Līguma ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt 

pabeigtiem un objektam/iem jābūt pieņemtiem-

nodotiem ekspluatācijā, atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām (t.i. par objektiem ir izsniegts 

akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā). 

8.1.11. Jaundibinātiem uzņēmumiem/ uzņēmumiem, 

kas tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, 

informācija jāiesniedz par visu darbības 

periodu. 

8.2.16. Jāsniedz informācija par Pretendenta pieredzi 

būvdarbu veikšanā atbilstoši Nolikuma pielikumā 

Nr.3 pievienotajai veidnei (Sarakstā jānorāda 

tikai tie būvdarbi, kas apliecina 8.1.9. punktā 

prasīto pieredzi), pievienojot: 

8.2.16.1. pasūtītāja/u atsauksmi/es vai cita veida 

dokumentālu pierādījumu oriģināli vai 

apliecinātas kopijas par Pretendenta norādīto 

pieredzi Būvdarbu veikšanā, kas apliecina 

atbilstību Nolikuma 8.1.9.punkta prasībām, 

tajos jāietver informācija par līgumu, 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. Atsauksmes var būt arī no 

viena pasūtītāja. Atsauksmes jāparaksta 

attiecīgā objekta Pasūtītāja amatpersonai ar 

pārstāvības tiesībām. Iesniegtajos dokumentos 

jābūt norādītai visai nepieciešamajai 

informācijai, kas apliecina Pretendenta 

kvalifikācijas prasību atbilstību nolikuma 

8.1.9.punkta prasībām. 

8.2.16.2. Ja pieredze tiek apliecināta ar veiktajiem 

būvdarbiem citā valstī, piedāvājumam 

jāpievieno dokumenti, kas nepārprotami 

apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību 

Nolikuma 8.1.9.punktā izvirzītajām prasībām. 

8.2.16.3. 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. 

8.1.12. Pretendenta rīcībā uz līguma noslēgšanas brīdi 

jābūt sertificētam speciālistam – Atbildīgam 

būvdarbu vadītājam, kuram ir spēkā esošs 

būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un 

kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, 

būvdarbu vadīšanā un kurš pēdējo 5 (piecu) 

gadu laikā (t.i. 2015., 2016., 2017., 2018., 

2019. un 2020.gads līdz Piedāvājuma 

iesniegšanas dienai) ir vadījis ūdensapgādes 

un/vai kanalizācijas tīklu būvdarbus vismaz 2 

(divus) būvdarbu un/vai būvniecības 

līgumos, kur katra  būvdarbu un/ vai 

būvniecības līguma ietvaros ir veikta 

ūdensapgādes un/vai kanalizācijas (lietus un/vai 

sadzīves kanalizācijas) tīklu būvdarbi ar kopējo 

garumu vismaz 250m. 

8.1.13. Līguma ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt 

pabeigtiem un objektam jābūt pieņemtam-

nodotam ekspluatācijā, atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām (t.i. par objektiem ir izsniegts 

akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā). 

 

8.2.14. Pretendentam jāiesniedz informācija par 

Iepirkuma izpildei piedāvāto būvspeciālistu 

atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr.4 pievienotajai 

veidnei. Sniegtajai informācijai jāapstiprina, ka 

Pretendenta rīcībā uz līguma noslēgšanas brīdi 

būs 8.1.12. punktā norādītais speciālists. 

8.2.15. Pretendentam jāiesniedz piedāvātā Atbildīgā 

būvdarbu vadītāja (Nolikuma 8.1.12.punkts) 

profesionālās pieredzes apraksts, kas sagatavots 

atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr.5 pievienotajai 

veidnei, pievienojot: 

8.2.15.1. akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā 

kopiju. Pretendents var apliecināt atbilstību 

prasībām arī ar citiem dokumentiem. 

Iesniegtajos dokumentos jābūt norādītai visai 

nepieciešamajai informācijai, kas apliecina 

speciālista kvalifikācijas prasību atbilstību 

8.1.12. punkta prasībām. 

8.2.15.2. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt 

reģistrētam Būvkomersantu reģistrā kā 

Pretendenta līgumdarbiniekam, vai jāiesniedz 

savstarpēja vienošanās (atbilstoši Nolikuma 

pielikumam Nr.7.) vai līgums par darbu 
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8.1. Prasības pretendentiem 8.2. Iesniedzamie dokumenti 
konkrētā iepirkuma ietvaros, kurā ir arī 

apliecinājums, ka, uzvaras gadījumā, līdz 

Būvdarbu līguma noslēgšanai viņš tiks 

piereģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā 

Pretendenta līgumdarbinieks (atbilstoši 

19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”). 

8.2.15.3. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai 

jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts 

prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. 

Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka 

gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts 

Iepirkuma līgums, tas pirms līguma 

noslēgšanas iesniegs atzīšanas institūcijai 

deklarāciju par īslaicīgu profesionālo 

pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā 

reglamentētā profesijā. 

8.1.14. Pretendents var balstīties uz citu personu 

iespējām, lai apliecinātu Pretendenta 

atbilstību Pasūtītāja prasībām. 

8.2.16. Pretendentam jāiesniedz personas, uz kuras 

saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas 

balstās, apliecinājums atbilstoši Nolikuma 

pielikumā Nr.6 pievienotajai veidnei, ka persona, 

uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām 

iespējām tas balstās, līdz ar Pretendentu piekrīt 

uzņemties solidāru atbildību par Līguma izpildi, 

pēc savas izvēles izveidojot juridisku apvienību 

vai noslēdzot sabiedrības līgumu, vienojoties par 

apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu pirms 

Līguma noslēgšanas. 

 

8.2.17. Jāiesniedz ārvalstī reģistrētas personas, uz kuras 

iespējām balstās Pretendents, reģistrācijas valsti 

apliecinošs dokuments. 

 

8.2.18. Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja spējām, 

lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst 

Iepirkuma dokumentu prasībām attiecībā uz 

tehniskajām un profesionālajām iespējām, tad 

jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums, ka 

apakšuzņēmējs uzņemas veikt to darbu veidu, ar 

kuru saistīta attiecīgā pieredzes prasība atbilstoši 

Nolikuma pielikumā Nr.9 pievienotajai veidnei.  

 

8.2.19. Ja Pretendents ir personu apvienība, tad Nolikumā 

noteiktās tehniskās un profesionālās spējas 

personu apvienības dalībnieki var izpildīt kopā.  

 

8.2.20. Ja Pretendents balstās uz citu personu 

profesionālajām un tehniskajām spējām, tad šīm 

personām ir jāpiedalās to darbu veikšanā, kuru 

izpildei šīs spējas ir nepieciešamas. 

8.1.15. Pretendents Līguma izpildei var piesaistīt 

apakšuzņēmējus. Ar apakšuzņēmēju ir 

saprotama Pretendenta nolīgta persona vai 

savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz 

pakalpojumus vai veic būvdarbus Līguma 

izpildei. 

8.2.21. Pretendentam jāiesniedz piesaistīto 

apakšuzņēmēju saraksts, kuru veicamās darba 

daļas vērtība ir vismaz 10% no kopējās 

līgumcenas, atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr.8 

pievienotajai veidnei, norādot katram 

apakšuzņēmējam nododamo Līguma daļu saskaņā 

ar Būvdarbu Tehnisko specifikāciju aprakstu un 

pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda Līgumā 

nododamo daļu procentuālo vērtību. 
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8.1. Prasības pretendentiem 8.2. Iesniedzamie dokumenti 
 

8.2.22. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu un/vai 

veicamo būvdarbu vērtību noteic, ņemot vērā 

apakšuzņēmēja un visu attiecīgā Iepirkuma 

ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo 

pakalpojumu vērtību. 

 

8.2.23. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 68.panta trešās daļas izpratnē par saistīto 

uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā 

saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem 

normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir 

izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme 

apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā 

izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam 

vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā 

apakšuzņēmējā. 

 

8.2.24. Jāiesniedz ārvalstī reģistrēta apakšuzņēmēja, kuru 

veicamās darba daļas vērtība ir 10% no kopējās 

iepirkuma vērtības vai lielāka, reģistrācijas valsti 

apliecinošs dokuments. 

 

8.2.25. Jāiesniedz katra apakšuzņēmēja, kura veicamās 

darba daļas vērtība ir vismaz 10% no kopējās 

līgumcenas, apliecinājums par tā gatavību veikt 

tam izpildei nododamo Līguma daļu atbilstoši 

Nolikuma pielikumā Nr.9 pievienotajai veidnei. 

8.1.16. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto 

iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – 

EVIPD) (veidlapa pieejama 

http://espd.eis.gov.lv/) kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai paziņojumā par 

līgumu vai Iepirkuma dokumentos 

noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja 

Pretendents izvēlējies iesniegt EVIPD, 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 tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, 

kura sniedzamo veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 

procenti no publiska būvdarbu vai 

pakalpojumu līguma vērtības. Piegādātāju 

apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD par katru 

tās dalībnieku. 

8.2.26. Pretendents var iesniegt EVIPD veidlapu 

atbilstoši Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra 

Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta 

veidlapu Eiropas vienotajam Iepirkuma 

procedūras dokumentam, un tā pieejama: 

http://espd.eis.gov.lv/. 

 

8.2.27. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt EVIPD, lai 

apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par Līgumu 

vai Iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas 

iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, 

katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai 

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst 

paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām kandidātu un 

pretendentu atlases prasībām, un par tā norādīto 

apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 

procenti no publiska būvdarbu vai pakalpojumu 

līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz 

atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku. 

 

8.2.28. Sagatavojot EVIPD veidlapu, Pretendents 

papildina EVIPD veidlapas III daļas D sadaļu 

“Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt 

līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja 

dalībvalsts tiesību normās” iekļaujot informāciju 

par Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu. 

 

http://espd.eis.gov.lv/
http://espd.eis.gov.lv/
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8.1. Prasības pretendentiem 8.2. Iesniedzamie dokumenti 
Tehniskais piedāvājums un iesniedzamie dokumenti 

8.1.17. Pretendentam jāiesniedz Tehniskais 

piedāvājumus atbilstoši būvdarbu tehniskās 

specifikācijas aprakstam (Nolikuma 

1.pielikums). 

8.2.29. Pretendentam jāiesniedz Būvdarbu izpildes laika 

grafiks pa nedēļām un izpildāmo darbu veidiem 

(t.sk. ŪK tīklu izbūve, izpilddokumentācijas 

sagatavošana), ņemot vērā Nolikuma 2.8.punktā 

noradīto būvdarbu izpildes termiņu. Būvdarbu 

izpildes laika grafikā jānorāda būvdarbu 

uzsākšanas, darbu pabeigšanas un ekspluatācijā 

nodošanas termiņus, normatīvajos aktos 

pieprasīto dokumentu aprites (piem., būvatļaujas, 

rakšanas darbu atļaujas) laikus. 

 

8.2.30. Darbaspēka kustības grafiks, kur jāatspoguļo 

iesaistītie darba resursi (Atbildīgais būvdarbu 

vadītājs, darba aizsardzības koordinators u.c. 

nekvalificēts darbaspēks, mehānismu operatori, 

meistari) katrā no aktivitātēm, norādot konkrētu 

dienu skaitu pa nedēļām (norādīt darbaspēka 

kategorijas, piemēram, vadītāji, u.c.), 

cilvēkresursiem (cilvēkstundu skaits un 

darbinieku skaits objektā). 

 

8.2.31. Pretendentam jāiesniedz Nolikuma 8.1.12. punktā 

minētā atbildīgā būvdarbu vadītāja darba laika 

grafiks. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam objektā 

jāatrodas patstāvīgi 4 (četras) stundas 5 (piecas) 

dienas nedēļā, kad tiek veikti Iepirkuma 

priekšmeta būvdarbi. 

 

8.2.32. Pretendenta apliecinājums par būvdarbu veikšanai 

nepieciešamo tehniku un ražošanas iekārtām, kas 

pieder vai ir pieejamas Pretendentam (ja tiek 

iesaistīti apakšuzņēmēji, ziņas jāsniedz arī par 

tiem), norādot tikai tos tehnikas veidus un vienību 

skaitu, kas tiks izmantoti šī Iepirkuma izpildē, kas 

pēc Pasūtītāja pieprasījuma arī jānodrošina 

objektā.   

 

8.2.33. Brīvā formā sagatavots detalizēts būvdarbu 

organizācijas apraksts, norādot izpildāmo darbu 

secību un katra darba veida izpildē pielietojamo 

būvniecības tehniku un iekārtas. 

 

8.2.34. Līguma organizācijas shēma un apraksts, kurā 

aprakstīt katras līgumā iesaistītās juridiskās un 

fiziskās personas funkcijas un to uzdevumus. 

Shēmā jābūt norādītiem: 

- iesaistītajam galvenajam speciālistam 

(speciālistam norādīt vārdu, uzvārdu un pozīciju); 

- Līgumā iesaistītās puses (apakšuzņēmēji, 

saistītie līguma partneri u.c. personas, lai tiktu 

aptvertas visas līguma realizācijā (būvdarbos) 

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. 

Finanšu piedāvājuma prasības un iesniedzamie dokumenti 

8.1.18. Pretendentam jāiesniedz Finanšu 8.2.35. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz 
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Atlases dokumenti 

8.1. Prasības pretendentiem 8.2. Iesniedzamie dokumenti 
piedāvājums. 

8.1.19. Sastādot darbu tāmes un kopsavilkuma formu 

izmantot EXCEL formulu „ROUND”, 2 

cipari aiz komata, ievērojot to, ka tāmju 

elektroniskajai versijai ir jāsakrīt ar papīra 

formātā iesniegto versiju, tas ir, tik cipari cik 

parādās aiz komata elektroniskajā versijā, 

tikpat jāparādās arī papīra formātā iesniegtajā 

versijā, bet ne vairāk kā 2 (divi) cipari aiz 

komata. Obligāti aizpildīt visas apjomu 

pozīcijas. 

8.1.20. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena 

(bez PVN), par kādu tiks veikti Būvdarbi, kā 

arī visas vienību cenas un visu izmaksu 

pozīciju izmaksas. 

atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai– pilnībā 

aizpildot Nolikuma pielikumā Nr.12 pievienoto 

būvdarbu apjomu tabulu (tāme) un kopsavilkuma 

aprēķinu pa darbu vai konstruktīvo elementu 

veidiem formām, nemainot Pasūtītāja pielikumā 

Nr.12 EXCEL formas tabulās iestrādātos 

apjomus, kā arī Būvprojektu. Būvdarbu tāme 

jāsagatavo saskaņā ar Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2017.gada 3.maija 

noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība””, ņemot vērā tās prasības, 

kādas norādītas Nolikumā un tā pielikumos. 

 

8.2.36. Līgumcenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas 

ar Iepirkuma līguma izpildi (t.sk. būvlaukuma 

iekārtošanas, satiksmes organizācijas, materiālu, 

grunts apmaiņas un būvgružu transporta 

izdevumi, elektroenerģijas, palīgdarbu, būvtāfele, 

izpilddokumentācijas sagatavošanas u.c. 

izmaksas). 

 

8.2.37. Pretendentam jāaizpilda visas pozīcijas, norādot 

visu pozīciju izcenojumu. Nav pieļaujams kādā 

no pozīcijām norādīt cenu „0” (nulle). 

 

8.2.38. Ja Pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ 

būs kļūdījies izstrādājumu, darbaspēka vai citu 

izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks 

apmaksāti. 

 

8.2.39. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, saskaņā ar 

Līguma 5.nodaļā norādīto. 

  

8.2.40. Nolikuma 8.2.35.punktā paredzētā būvdarbu tāme 

jāpievieno piedāvājumam arī elektroniskā veidā 

(Excel formātā). 

 

8.2.41. Kopējo avansa apmēru paredzēt ne vairāk kā 10% 

(desmit procenti) apmērā no līgumcenas bez 

PVN, ko norāda aizpildot Nolikuma pielikumu 

Nr.2. 

 

8.2.42. Izdevumus par Līgumā neparedzētiem darbiem, 

kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, bet kas 

nebūs iekļauti līgumcenā, sedz Pretendents. 
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9. Nosacījumi ārvalstu speciālistu piesaistei 

9.1. Ja būvdarbu vadītājs vai persona, kurai izsniegts sertifikāts ir persona, kuras mītnes valsts ir Eiropas 

Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kura sniegto 

pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības 

asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), tad tā kvalifikācijai jāatbilst 

speciālista reģistrācijas valsts prasībām attiecīgo darbu veikšanai. Pretendentam pirms Līguma 

noslēgšanas būs jāiesniedz: 

9.1.1. dokumenti vai to kopijas, kas apliecina speciālista kvalifikāciju mītnes valstī un šo dokumentu 

tulkojums latviešu valodā; 

9.1.2. pierādījumus, ka par speciālistu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīšanas institūcijai ir 

iesniegta deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā 

reglamentētā profesijā. 

10. Ja būvdarbu vadītājs vai persona, kurai izsniegts sertifikāts, ir no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības 

dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, tad Pretendentam ir jānodrošina, ka 

speciālistam uz Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts 

attiecīgajā jomā un ka līdz Līguma noslēgšanas brīdim, speciālists būs saņēmis Latvijas Republikā spēkā 

esošu attiecīgās jomas sertifikātu. 
 

11. Piedāvājumu atvēršana, vērtēšana un izvēles kritērijs 
11.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2020.gada 26.martā plkst.15:00 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.  

11.5. Ja Pretendenta dokumenti nebūs sagatavoti, noformēti un parakstīti atbilstoši šī nolikuma prasībām, 

Iepirkumu komisija izvērtēs iesniegto dokumentu noformējuma trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz 

iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību nolikuma prasībām pēc būtības, un lems par piedāvājuma tālāku 

izskatīšanu. 

11.6. Iepirkuma komisija atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu un personu, uz kuru iespējām 

Pretendenti balstās, atbilstību Iepirkuma 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. 

11.7. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā 

persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta Iepirkuma dokumentu sagatavošanā. Ja Pretendents, 

tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta 

Iepirkuma sagatavošanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, 

ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma 

komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, 

ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkumā, tādējādi 

kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci. 

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

balstās: 

11.8.1. neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkumā 

vai 

11.8.2. nav iesniedzis Pretendenta Kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta 

Kvalifikācijas prasībām, vai 

11.8.3. ir sniedzis nepatiesu informāciju Kvalifikācijas novērtēšanai. 

11.9. Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Ja 

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

piedāvājumu. 
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11.10. 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. 

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

piedāvājumā iekļautā informācija. 

11.12. 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. 

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

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

11.14. 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. 

11.15. Ja Iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Iepirkuma komisija 

pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu 

paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem1, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt 

pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un 

pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav 

varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus 

objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. 

11.16. 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 piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa pēdējā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu, 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 (t.sk. apakšuzņēmējam), uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 6.10.8. punktā noteikto.  

11.17. 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 (t.sk. apakšuzņēmēju), 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 (t.sk. apakšuzņēmējam), ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā 

darbība vai tas tiek likvidēts, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 6.10.9. punktā noteikto.  

11.18. 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, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo 

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

filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, 

pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, 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. 

11.19. Pasūtītājs izslēgšanas nosacījumu esamību pārbaudīs sekojošās datu bāzās http://sankcijas.kd.gov.lv/, 

https://www.sanctionsmap.eu/#/main un https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/. 

                                                           
1 Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) ražošanas procesa, būvdarbu veikšanas metodes vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām; 2) 

izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgiem būvdarbu veikšanas, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir 
pieejami pretendentam; 3) piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 4) vides, sociālo un darba tiesību un darba 

aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu; 5) saistībām pret apakšuzņēmējiem; 6) pretendenta 

saņemto komercdarbības atbalstu. 

http://sankcijas.kd.gov.lv/
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
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11.20. 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 

Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras 

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

piešķiršanas procedūrā.  

11.21. 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 7.1. apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības 

Iepirkumā. 

11.22. 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. 

11.23. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājumam pievienojis EVIPD, 

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.  

11.24. 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. 

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

Vadlīniju 6.4.2. punktā noteikto. 

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

viszemāko cenu, no piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. 
11.27. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto (ja Finanšu piedāvājumā 

ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu) kopējo līgumcenu bez PVN. 

11.28. 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. 

11.29. Ja pieņemts lēmums Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš 

piedāvājis nākamo zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkumu komisija 

pieņem lēmumu izbeigt Iepirkumu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu. 

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

11.31. 5 (piecu) darba dienu laikā Pasūtītājs informēs visus Pretendentus par pieņemto lēmumu. 
 

12. Iepirkuma līguma slēgšana 

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

Nr.10). Līguma projekta nosacījumi ir Pretendentam saistoši.  

12.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nenoslēgt Līgumu un pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

12.3. Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas. 

12.4. Ja tiks pieņemts lēmums līgumu slēgt ar personu apvienību, tad 10 (desmit) darba dienu laikā no 

rezultātu saņemšanas izveidot juridisku apvienību, reģistrējot to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ekvivalentā iestādē ārvalstīs, par to rakstiski informējot 

Pasūtītāju, vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jānoslēdz sabiedrības līgums, un viens tā eksemplārs 

(oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam, kā arī jāreģistrējas Ekonomikas 

ministrijas Būvkomersantu reģistrā, un jāiesniedz Pasūtītājam nepieciešamos dokumentus līguma 

noslēgšanai. 

12.5. Būvdarbu līguma grozīšanas pieļaujamība un kārtība noteikta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 66.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās, piektās daļas regulējumā un būvdarbu līguma 

projektā. 
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Pielikumi:  

1) Pielikums Nr.1 - Būvdarbu tehniskās specifikācijas apraksts uz 17 lp.; 

2) Pielikums Nr.2 - Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā (veidne) 2 lp.; 

3) Pielikums Nr.3 - Pretendenta pieredze būvdarbu veikšanā (veidne) 1 lp.; 

4) Pielikums Nr.4 - Pretendenta piedāvātā speciālista saraksts (veidne) 1 lp.; 

5) Pielikums Nr.5 - Piedāvātā speciālista profesionālās pieredzes apraksts (veidne) 1 lp.; 

6) Pielikums Nr.6 - Personas, uz kuras iespējām balstās Pretendents, apliecinājums (veidne) 1 lp.; 

7) Pielikums Nr.7 - Vienošanās protokols (veidne) 1 lp.; 

8) Pielikums Nr.8 - Apakšuzņēmēju saraksts (veidne) 1 lp.; 

9) Pielikums Nr.9 - Apakšuzņēmēja apliecinājums (veidne) 1 lp.; 

10) Pielikums Nr.10- Būvdarbu līguma projekts 11 lp.; 

11) Pielikums Nr.11 - Būvprojekta kopija (elektroniskā formā); 

12) Pielikums Nr.12 - Būvdarbu apjomu tabulas 4 lp.; 

13) Pielikums Nr.13 - Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas 36 lp. 
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Pielikums Nr.2 nolikumam  

Iepirkuma id.nr. UDEKA2020/6 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ (veidne) 
20__.gada __.___________________ 

 

Iesniedzot šo pieteikumu, Pretendenta vārdā piesaku dalību Iepirkumā „Ūdensapgādes un sadzīves 

kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī” (id. nr.UDEKA2020/6). 

 

Pretendenta nosaukums:           

Reģistrācijas Nr.:           

Juridiskā adrese:            

Kontaktpersona:            

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

 

Piedāvājam veikt būvdarbus „Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, 

Ventspilī” (id. nr.UDEKA2020/6) saskaņā ar Nolikuma prasībām par līgumcenu: 

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

 

(1) Vēlamies izmantot avansu: __________ EUR bez PVN (<summa ar vārdiem> euro) (Avansa apmēru 

paredzēt ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas (bez PVN))/ (2) Avanss nav 

nepieciešams2. 

 

Apņemamies: Veikt pilnīgu Līguma izpildi 150 kalendārās dienas no būvdarbu uzsākšanas (t.sk. 90 

dienas – būvdarbu veikšana + 60 dienas- Būvobjekta nodošana - pieņemšana ekspluatācijā) 
 

Apliecinām, ka: 

o ka atbilstam _________________(mazā3 vai vidējā4) uzņēmuma statusam; 

o pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus; 

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

būvdarbu apjomiem –tāmes formām, būvdarbu tehnisko specifikāciju aprakstu, Pasūtītāja pārstāvja 

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

saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkumā, pretenziju nav; 

o mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektu, to tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var 

ietekmēt objekta būvniecību, esam pārbaudījuši būvdarbu apjomu atbilstību Būvprojektam; 

o garantijas termiņš veiktajiem būvdarbiem un būvmateriāliem ir __________(ne mazāks par 60 (sešdesmit) 

mēnešiem); 

o Pretendents veiks apdrošināšanu, tajā skaitā iesniegs ieturējuma naudas garantiju, atbilstoši Līguma 

prasībām; 

o iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies, pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā 

Piedāvājuma sakarā; 

o ja mūsu Piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā 

apjomā, kvalitātē un termiņā; 

o šis Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā ir mūsu Piedāvājuma sastāvdaļa; 

o Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) dienas skaitot no 

Piedāvājuma atvēršanas dienas, bet, ja mūsu Piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz Iepirkuma 

Līguma noslēgšanai; 

o iesniedzot Piedāvājumu, piekrītam slēgt Iepirkuma Līgumu saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju un 

Iepirkuma pielikuma Nr.10 nosacījumiem, kā arī, iesniedzot Piedāvājumu, apliecinām, ka Pretendents ir 

iepazinies un pārzina Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var 

ietekmēt vai attiekties uz šo Piedāvājumu, Iepirkuma Līguma darbībām un aktivitātēm; 

                                                           
2 Pretendents pieteikumā dalībai iepirkumā iekļauj vienu no šiem diviem punktiem 
3 Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 
miljonus euro; 
4 Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 

50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 
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o sniegtā informācija kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa un iesniegta visa pieprasītā informācija; 

o mūsu Piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, ka Līgumcenā 

ietvertas visas tās izmaksas, kuras nepieciešamas pilnīgai būvdarbu pabeigšanai Pasūtītāja pārstāvja 

pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, saskaņā ar Eiropas savienības direktīvu, Latvijas Republikas 

normatīvo aktu, tajā skaitā nodokļi un nodevas, kas jāmaksā izpildītājam, kā uzņēmējam, ka Līgumcenā 

iekļautas arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas Darbu apjomos- tāmē 

(pielikums nr.12), bet bez kuru izpildes, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura, 

nevar Objektu nodot ekspluatācijā. 

o pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus; 

o visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 
 

 

______________________________________________________________________ 

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/  * 

 

 

Informatīvi *: 

Ja Piedāvājumu iesniedz Pretendents, kas ir personu apvienība, tad Pieteikumu paraksta visi 

personu apvienības dalībnieku personas ar pārstāvības tiesībām, kas iekļauti personu apvienībā 
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Pielikums Nr.3 nolikumam  

Iepirkuma id.nr. UDEKA2020/6 

 

Iepirkums „Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī” (id. nr.UDEKA2020/6) 

 

PRETENDENTA PIEREDZE BŪVDARBU VEIKŠANĀ  
(veidne) 

 

Nr. 

Līguma un 

būvobjekta/u 

nosaukums  

Būvdarbu īss apraksts  

(izbūvēto ŪK tīklu 

garums m, apliecinot 

atbilstību nolikuma 8.1.9. 

punkta prasībām) 

Būvdarbu izpildītāja 

nosaukums, statuss  
(galvenais būvdarbu 

veicējs/ apakšuzņēmējs) 

Pasūtītājs 

(nosaukums, adrese, 

kontaktpersona, tālruņa 

nr., e-pasts) 

Būvobjekta būvniecības 

periods (Būvdarbu 

uzsākšanas un pieņemšanas 

ekspluatācijā gads un 

mēnesis) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

      

      

 

Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 8.1.9.punktā prasīto pieredzi. 

 

Pielikumā:  

1. Pievienot dokumentus, kas apliecina Nolikuma 8.1.9. punkta prasību izpildi. 

 

 

Sagatavoja:  

Pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām: 

 

 _________________________________  

(vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums) 
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Pielikums Nr.4 nolikumam  

Iepirkuma id.nr. UDEKA2020/6 

 

Iepirkums „Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī” (id. nr.UDEKA2020/6) 

 

Pretendenta piedāvātā speciālista saraksts  

 

Speciālists Vārds un uzvārds 

Būvprakses sertifikāta izsniegšanas 

gads, numurs, reglamentējamā 

darbības sfēra/sertifikāta, diploma 

nr.  

Speciālista statuss iepirkumā  

(t.sk. norādīt vai speciālists ir pretendenta 

darbinieks, apakšuzņēmēja darbinieks, vai darba 

vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam 

tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu) 

1 2 3 4 

Atbildīgais būvdarbu 

vadītājas 
   

 

 

Sagatavoja:  

Pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām: 

 

 ___________________________  

(vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums) 
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Pielikums Nr.5 nolikumam  

Iepirkuma id.nr. UDEKA2020/6 

 

PIEDĀVĀTĀ SPECIĀLISTA PROFESIONĀLĀS PIEREDZES APRAKSTS (veidne) 

 

Iepirkums „Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī” (id. 

nr.UDEKA2020/6) 

 

1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs 

2.Uzvārds:                            

3.Vārds: 

4. Sertifikāta Nr.: 

5. Sertifikāta joma: 

 

Nr. 

Līguma un 

būvobjekta/u 

nosaukums 

Veikto būvdarbu īss 

raksturojums (norādīt 

inženierkomunikāciju (ŪK 

tīklu apjomu metros), 

(norādot konkrētu 

līgumu/objektu sarakstu) 
apliecinot atbilstību 

nolikuma 8.1.12. punkta 

prasībām) 

Būvobjekta 

būvniecības 

periods 

(Būvdarbu 

uzsākšanas un 

pieņemšanas 

ekspluatācijā gads 

un mēnesis) 

Pasūtītājs (nosaukums, 

adrese, kontaktpersona, 

tālruņa nr., e-pasts) 

1 2 3 4 5 

   
 

 

   
 

 

 

Pielikumā:  

1. Akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopija uz __ (___) lapām (vai cits dokuments, kas 

apliecina speciālista kvalifikācijas prasību atbilstību 8.1.12. punkta prasībām). 

 

 Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi. 

 

Ar šo es apņemos, ja Pretendenta <pretendenta nosaukums> Piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts 

Līgums ar Pretendentu, kā Atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie Iepirkuma „Ūdensapgādes un sadzīves 

kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī” (id. nr.UDEKA2020/6) līguma izpildes un, ka  es 

kā Atbildīgais būvdarbu vadītājs būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei visa līguma izpildes 

laikā, no Iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz objekta galīgai pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanas dienai un atradīšos objektā pastāvīgi, kad vien notiek Iepirkuma priekšmetā minētie būvdarbi. 

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

laikā. 

 

Speciālista paraksts:  _________________________                                                                                                                                                    

       

 

20__.gada___._____________ 

 

Informācijai: Par Pretendenta piedāvāto speciālistu Pretendents norāda informāciju par veiktajiem 

būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 8.1.12. punktā norādītā speciālista prasīto pieredzi. 
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Pielikums Nr.6 nolikumam  

Iepirkuma id.nr. UDEKA2020/6 

 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM  

BALSTĀS PRETENDENTS, APLIECINĀJUMS (veidne)5 

 

Iepirkums „Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī” (id. 

nr.UDEKA2020/6) 
 

Ar šo (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese) apliecinām, ka esam informēti par 

to, ka (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese), turpmāk Pretendents, iesniegs 

piedāvājumu pašvaldības SIA „ŪDEKA” (vienotais reģistrācijas numurs 41203000983, Talsu iela 65, 

Ventspils) organizētajā Iepirkumā „Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 

138, Ventspilī” (id. nr.UDEKA2020/6) un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Līgums, apņemamies: 

- veikt (īss būvniecības darbu apraksts norādot darbu veidus un izmaksas, atbilstoši apakšuzņēmējiem 

nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajiem); 

- nododamo darbu apjoms (% no Līgumcenas bez PVN); 

- nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus (īss Pretendentam nodoto resursu apraksts); 

- būt solidāri atbildīgs/i par Iepirkuma līguma izpildi (ir attiecināms, ja Pretendents balstās uz citu 

personu saimnieciskajām un finansiālajām spējām). 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

/personas ar tiesībām pārstāvēt vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/ 

 
 

                                                           
5 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.7 nolikumam  

Iepirkuma id.nr. UDEKA2020/6 

 

VIENOŠANĀS PROTOKOLS 

 

 

...........”....................” reģ.nr............................... 

 

un 

 

.........................., būvprakses sertifikāta Nr................ 

 

Noslēdz šo vienošanos par sekojošo: 

 

Gadījumā, ja Iepirkumā „Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī” 

(id. nr.UDEKA2020/6) ietvaros pretendents _____________ tiks atzīts par Iepirkuma uzvarētāju un ar viņu 

tiks slēgts būvdarbu līgums, mūsu starpā tiks nodibinātas līgumattiecības par Atbildīgo būvdarbu vadīšanu un 

līdz Būvdarbu līguma noslēgšanai Atbildīgais būvdarbu vadītājs (vārds, uzvārds) tiks piereģistrēts 

Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta līgumdarbinieks.                           

       

                                                                            

 

Šo vienošanās protokolu paraksta : 

 

.......”..................” vārdā:                                  __________________ 

                                                                                    paraksts 

(paraksta persona ar pārstāvības tiesībām) 

 

 

_______________                                           ____________________ 

  Vārds, uzvārds                                                           paraksts 
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Pielikums Nr.8 nolikumam  

Iepirkuma id.nr. UDEKA2020/6 

 

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS (veidne) 

 

Iepirkuma „Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī” (id. 

nr.UDEKA2020/6) 

 

Nr. 

Apakšuzņēmēja nosaukums, 

reģistrācijas Nr., juridiskā 

adrese, kontaktpersonas  

vārds un uzvārds,  

tālruņa numurs 

Apakšuzņēmējam  

nododamo darbu īss 

apraksts 

Apakšuzņēmējam 

nododamo  

darbu apjoms EUR  

(% no Līgumcenas bez 

PVN) 

Apakšuzņēmējam 

nododamo  

darbu apjoms % 

1 2 3 4 5 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

 

Sagatavoja:  

Pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām: 

___________________________  

(vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums) 
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Pielikums Nr.9 nolikumam  

Iepirkuma id.nr. UDEKA2020/6 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS (veidne) 

 

Iepirkuma „Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī” (id. 

nr.UDEKA2020/6) 
 

Ar šo (apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese) apliecinām, ka esam informēti 

par to, ka (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese), turpmāk -Pretendents, iesniegs 

piedāvājumu pašvaldības SIA „ŪDEKA” (vienotais reģistrācijas numurs 41203000983, Talsu iela 65, 

Ventspils) organizētajā Iepirkumā „Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 

138, Ventspilī” (id. nr.UDEKA2020/6) un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, 

apņemamies: 

- veikt šādus darbus (īss darbu apraksts norādot darbu veidus un izmaksas, atbilstoši apakšuzņēmējiem 

nododamo darbu sarakstā norādītajiem); 

- nododamo darbu apjoms (% no Līgumcenas bez PVN);  

- nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus (īss Pretendentam nodoto resursu apraksts). 

 

 

 

 

            

/personas ar tiesībām pārstāvēt vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/ 
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Pielikums Nr.10 nolikumam  

Iepirkuma id.nr. UDEKA2020/6 

 

BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS NR.____________ 

 

Ventspilī,                                            dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums 

 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” (turpmāk - Pasūtītājs), vienotais reģistrācijas numurs 41203000983, Talsu iela 

65, Ventspils, LV-3602, valdes priekšsēdētāja Edgara Daugeļa personā, no vienas puses,  

 

un 

____________________________________ (turpmāk – Izpildītājs), vienotais reģistrācijas Nr.  

___________________, _____________________________, valdes locekļa 

_____________________________ personā, no otras puses, 

 

Pasūtītājs un Izpildītājs turpmāk atsevišķi vai kopā Puse/Puses, 

 

pamatojoties uz pašvaldības SIA „ŪDEKA” rīkotā Iepirkuma „Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu 

izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī” (id.nr. UDEKA2020/6) (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja 

iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus būvobjektā „ Ūdensapgādes un sadzīves 

kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī” (turpmāk–Darbi) saskaņā ar Līguma 

noteikumiem, Iepirkuma ietvaros Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu un normatīvajiem aktiem. 

1.2. Izpildītājs Darbus veic saskaņā ar Līguma un tā pielikumu, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas, 

noteikumiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus. 

2. Līgumā lietotie termini 

2.1. Būvobjekts – 1.1.punktā minētais būvējamais objekts, saskaņā ar Būvprojektu. 

2.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu 

izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un 

Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Izpildītāja izstrādāto dokumentāciju un darbu 

izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Izpildītājam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt 

būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības. Būvuzraugs veic 

būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 

500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.  

2.3. Atbildīgais būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts 

Atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un 

Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Izpildītāju attiecībās 

ar Pasūtītāju. 

2.4. Būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu 

kopums. Līguma izpildei tiek izmantots SIA “Inženiertehniskie projekti” 2020.gadā izstrādātais 

būvprojekts Nr.101 "Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī" 

(1.pielikums). 

2.5. Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais Finanšu piedāvājums atbilstoši Būvprojektam un 

Piedāvājumam, kas parāda kopējo naudas līdzekļu daudzumu, kāds nepieciešams Būvobjekta 

būvniecībai. 

2.6. Izpilddokumentācija –būvdarbu izpildes dokumentācija, izpildshēmas, izpildrasējumi, segto darbu un 

nozīmīgo konstrukciju akti, atbilstības sertifikāti, izmantoto materiālu ekspluatācijas īpašību 

deklarācijas, uzstādīto iekārtu, materiālu un mehānismu garantiju apliecinājumi un tehniskās pases, 

lietošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu, sistēmu testēšanas un pārbaudes akti un protokoli, un citi 

dokumenti, kas nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai Līgumu. 

2.7. Diena- kalendāra diena. 

2.8. Defekts – jebkura Darbu daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu un Latvijas 

Būvnormatīvu prasībām. 



29 

 

2.9. Garantijas termiņš (Defektu paziņošanas periods) – laika posms, kas sākas no Akta par būvobjekta 

pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas datuma, un kurā Izpildītājam ir pienākums par saviem 

līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērst konstatētos Defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

2.10. Atsevišķu būvdarbu veicējs (turpmāk – apakšuzņēmējs) – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz 

līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darbu daļas veikšanu. 

2.11. Papildus darbi – jebkādi papildus vai neparedzēti darbi, kurus Izpildītājs neparedzēja, noslēdzot 

Līgumu, un kurus no Būvprojekta un citas Izpildītājam pieejamās informācijas un lietpratēja pieredzes 

nevarēja paredzēt, bet kuri ir nepieciešami Līguma pienācīgai izpildei, un kurus tādējādi papildus 

esošiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai akcepta veic Izpildītājs. 

3. Līguma summa 

3.1. Līgumcena ir  __________EUR (<summa ar vārdiem> euro), PVN 21% ir ________ EUR (<summa ar 

vārdiem> euro), kas kopā sastāda Līguma summu ________ EUR (<summa ar vārdiem> euro). 

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

142.panta otro daļu. 

3.3. Līgumcena atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Darbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās 

izmaksas.  

3.4. Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas.  

3.5. Līgumcena nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Būvprojekta dokumentāciju, kur 

Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzumos, to cenu un apjomu 

aprēķinā, lai izpildītu Būvprojekta dokumentācijā paredzēto Darbu, un kuri bija jāņem vērā Līguma 

saistību izpildei tiešas vai netiešas seku, vai tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie 

pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot Līgumu. 

4. Darbu izpildes termiņš 

4.1. Darbi jāveic šādā termiņā: 

Būvobjekta nosaukums 

Plānotais Darbu 

uzsākšanas 

datums 

Darbu izpildes termiņš 

1 2 3 

Ūdensapgādes un sadzīves 

kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas 

ielā 138, Ventspilī 

2020.gada 

aprīlis/maijs  

150 dienas no Darbu uzsākšanas (t.sk. 

90 dienas – būvdarbu veikšana 

+ 60 dienas- Būvobjekta nodošana - 

pieņemšana ekspluatācijā) 

4.2. Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas datuma jāiesniedz Pasūtītājam: 

4.2.1. visi dokumenti, kas nepieciešama Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildei; 

4.2.2. detalizēts Būvobjekta Darbu veikšanas laika grafiks, ko saskaņo Pasūtītājs. 

4.3. Izpildītājs Darbus Būvobjektā uzsāk: 

4.3.1. pēc Būvatļaujas ar atzīmi par būvdarbu nosacījumi izpildi saņemšanas, ko tam nodod 

Pasūtītājs ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Būvatļaujas ar atzīmi par būvdarbu 

nosacījumu izpildi saņemšanas, 

4.3.2. un pēc akta parakstīšanas, ar ko Pasūtītājs nodod Izpildītājam Būvobjekta vietu un nosaka 

atbildību par tās uzturēšanu. Nosakot precīzu darbu uzsākšanas datumu, Pasūtītājs vadīsies arī 

pēc Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils bibliotēka” būvobjekta 

"Daudzfunkcionālā centra jaunbūve un teritorijas labiekārtošana Gāliņciemā, Kuldīgas ielā 

138" būvdarbu izpildes laika grafika un būvdarbu norises termiņiem (darbus paredzēts uzsākt 

2020. gada aprīlī). 

4.4. Par Darbu uzsākšanas datumu uzskatāma diena, ar kuru Izpildītājam nodota Būvobjekta vieta Darbu 

veikšanai. 

4.5. Darbu beigu termiņš Būvobjektā tiek fiksēts, Pasūtītājam, Izpildītājam un Būvuzraugam savstarpēji 

parakstot aktu par Darbu pabeigšanu (turpmāk – Akts par Darbu pabeigšanu). 

4.6. Pēc Akta par Darbu pabeigšanu parakstīšanas, Izpildītājs gatavo un savlaicīgi iesniedz Pasūtītājam 

Būvobjekta izpilddokumentāciju, lai 60 dienu laikā Būvobjekts tiktu pieņemts ekspluatācijā, ko 

apstiprina Ventspils pilsētas domes izdots akts par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk – 

Akts par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā). 
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4.7. Līguma izpildes termiņus Puses var mainīt, noslēdzot rakstisku papildus vienošanos pie Līguma šādos 

gadījumos:  

4.7.1. Ja Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem par 150% atšķirīgi 

nelabvēlīgi laika apstākļi; 

4.7.2. ja ir veiktas Būvprojekta izmaiņas, ko ierosinājis Pasūtītājs, un tas ietekmē Darbu izpildes 

laiku; 

4.7.3.  ja nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļu gadījumā tiek apgrūtināta vai uz laiku neiespējama 

Darbu izpilde; 

4.7.4. ja kādas no Pusēm saistību nesavlaicīgas izpildes dēļ ir apgrūtināta otras Puses saistību izpilde; 

4.7.5. ja Darbu veikšanu kavē no Pusēm neatkarīgi apstākļi, kas ir saistīti ar kompleksās izbūves 

Būvobjektā iesaistīto pasūtītāju (Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils bibliotēka”) 

darbu izpildes gaitu, vai atbildīgo institūciju prasībām. 

4.8. Darbu izpildes termiņa pagarinājums piešķirams par tādu periodu, par kādu pamatoti aizkavējusies 

Darbu izpilde.  

4.9. Pamatots pieprasījums termiņa pagarināšanai ir jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darba dienu laikā, pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Darbu izpildi, konstatēšanas. Neizpildot šo 

nosacījumu, Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. Gadījumā, ja 

Darbu izpildes termiņa kavējumi izveidojušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, Pasūtītājs 

var atteikt pagarināt Darbu izpildes termiņu un ieturēt līgumsodu atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

 

5. Darbu izmaiņas 

5.1. Līguma izpildes laikā nepieciešamības gadījumos Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

66.panta un Līgumā minētajos gadījumos var tikt veiktas būtiskas izmaiņas Līgumā, nepārsniedzot 50% 

no sākotnējās līgumcenas, šādiem darbiem: 

5.1.1. tādu Papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti Būvprojektā un Tāmē, bet 

šo darbu faktiskos apjomus nebija iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu izmaksu 

aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Tāmē iekļautās vienību cenas darbiem, materiāliem, 

mehānismiem, laika normas un likmes, pieskatāmās izmaksas; 

5.1.2. tādu darbu izmaksu segšanai, ko nepieciešams veikt, ņemot vērā konstatētās kļūdas Būvprojektā, 

un kas sākotnēji netika iekļauti Līguma dokumentos un nebija norādīti to apjomi; 

5.1.3. Papildus darbu izmaksu segšanai, kas sākotnēji netika iekļauti Līguma un Iepirkuma 

dokumentos un nebija norādīti to apjomi, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo 

darbu nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Tāmē iekļautās 

pieskaitāmās izmaksas, uz neparedzēto darbu konstatācijas brīdi atbilstošas tirgus cenas 

darbiem, materiāliem, mehānismiem, un darbu izpildei atbilstošas darba laika normas; 

5.1.4. par izslēdzamajiem vai aizvietojamajiem Darbiem. 

5.2. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanību dēļ būs kļūdījies darbu, darbaspēka, materiālu vai citu izmaksu 

aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.  

5.3. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka Tāmēs norādītajā apjomā tos 

veikt nav nepieciešams, ko apliecina Būvuzraugs. Norēķini par izpildītajiem Darbiem notiek pēc faktiski 

noteiktās izpildes, nemainot Izpildītāja piedāvātās vienību cenas Darbu materiāliem, mehānismiem, kā 

arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.  

5.4. Par jebkurām turpmākām Darbu izmaiņām Izpildītājs savlaicīgi 5 (piecu) dienu laikā no dienas, kad 

konstatēta nepieciešamība veikt Darbu apjomu izmaiņas, sagatavo izmaiņu aktu (t.sk. arī izmaksu tāmi, 

kurā norāda Darbu apjomu izmaiņas un izvērstas vienības cenu izmaksas) (turpmāk – Izmaiņu akts) un 

iesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam. Izmaiņu aktam jābūt Pasūtītāja un Būvuzrauga apstiprinātam. 

5.5. Visu Pušu parakstīts Izmaiņu akts ir Līguma sastāvdaļa, un tas Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā.  

5.6. Būtiski Līguma grozījumi Līguma darbības laikā nedrīkst tikt veikti, izņemot Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 66. panta noteiktajos gadījumos. 

5.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēta tehniskā dokumentācija par Darbu 

izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. 

5.8. Jebkuras izmaiņas Būvprojektā vai citas atkāpes no Būvprojekta gaitas ir jānoformē ar aktu 5 (piecu) 

darba dienu laikā no to konstatēšanas dienas. Pēc minētā termiņa Pasūtītājs patur tiesības nekādas 

pretenzijas vairāk nepieņemt. 
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5.9. Par Papildus darbu konstatāciju 5 (piecas) darba dienu laikā no dienas, kad konstatēta nepieciešamība 

veikt Papildus darbus Izpildītājam ir jāsagatavo fakta konstatācijas akts, kuru paraksta Izpildītājs, 

Pasūtītājs un Būvuzraugs. Uz šī akta pamata Izpildītājs sagatavo izmaiņu aktu, kurā tiek uzrādīts 

lēmums problēmas risinājumam. Izmaiņu pamatojuma aktu paraksta Atbildīgais būvdarbu vadītājs, 

Pasūtītājs un Būvuzraugs. 

5.10. Papildu darbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja 

Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ ir kļūdījies Darbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka 

izmaksu aprēķinos, šādus Papildus darbu izdevumus apmaksā Izpildītājs. 

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

nepieciešamos Papildus darbu apjomus un izvērstas vienības cenu izmaksas. 

5.12. Papildus darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem 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 cenas 

kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū. 

5.13. Pasūtītājs un Būvuzraugs 5 (piecu) darba dienu laikā no Izmaiņu akta un Papildus darbu izmaksu 

Tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu. Visas izmaiņas drīkst veikt 

tikai sākotnēji noteiktās Līgumcenas robežās. 

5.14. Ja darbi, kas nav minēti 5.1.punktā, pārsniedz 15% no Līgumcenas, tad, tiek rīkots jauns iepirkums.   

5.15. Līgumcena ir pakļauta izmaiņām, ja Pasūtītājs ir pieprasījis veikt Darbus, kuri nav atrunāti Līguma 

noteikumos vai atteicies no daļas Izpildītāja veicamo Darbu apjoma, par ko Pusēm jānoslēdz papildu 

vienošanās. 

5.16. Par Līgumcenas izmaiņu pamatojumu Izpildītājs nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu un 

apstākļiem, kas Izpildītājam bija jāizvērtē līdz Piedāvājuma iesniegšanai, piedaloties Iepirkumā. 

5.17. Izpildītājam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēts, 

ka Izpildītājs nav iekļāvis visus nepieciešamos darbus un/vai materiālus un/vai izmaksas, saskaņā ar 

Iepirkumu, Tehnisko specifikāciju, Būvprojektu, situāciju Būvobjektā, kļūdījies pakalpojumu cenās, 

nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, kas nepieciešams Darbu pilnīgai izpildei.  

5.18. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu, darbaspēka un/vai 

materiālu izmaksu pieaugumu un citu normatīvo aktu (t.sk. nodokļu likmes vai nodokļu) izmaiņām, 

kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā vai, kas stājušās spēkā pirms Līguma spēkā stāšanās, un 

jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līguma summu. 

6. Maksājumu kārtība un dokumenti 

6.1. PSIA “ŪDEKA” apmaksā avansu6 ___________ EUR (<summa ar vārdiem> euro) Izpildītājam 10 

(desmit) darba dienu laikā, no dienas, kad: 

6.1.1. Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvā inspekcija (turpmāk-BAI) ir izdarījusi 

atzīmi Būvatļaujā par visu tajā ietverto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi; 

6.1.2. neatsaucama, bezierunu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības avansa garantija iesniegta 

Pasūtītājam. 

6.2. Avansa atmaksu veic proporcionāli Darbu izpildei, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos 

ietvertajām Darbu izpildes summām. Avansa garantijas ir spēkā līdz avansa atmaksas brīdim. Avansa 

garantiju summas var tikt samazinātas proporcionāli avansa atmaksai, kas ietverta Izpildītāja 

izrakstītajos rēķinos. 

6.3. Izpildītājs ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām elektroniski iesniedz 

Būvuzraugam un Pasūtītājam aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Darbiem. 

6.4. Būvuzraugs un Pasūtītājs pārbauda Izpildītāja iesniegtos aktus un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to 

saņemšanas, tos apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atdod Izpildītājam.  

6.5. Izpildītājs ar pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprinātus aktus 2 (divi) eksemplāros un 

iepriekš elektroniski saskaņotu rēķinu 2 (divi) eksemplāros (turpmāk - Samaksas dokumenti). 

6.6. Izpildītājam ik mēnesi, pirms izpildes formu sagatavošanas un iesniegšanas Pasūtītājam, jāveic izpildīto 

darbu uzmērīšana, kas ir pamats izpildes formu sagatavošanai un apmaksas veikšanai, jo apmaksa tiks 

veikta tikai pēc faktiskiem uzmērījumiem.  

6.7. Pasūtītājs maksājumus par izpildītiem darbiem veic 10 (desmit) darba dienu laikā no Samaksas 

dokumentu saņemšanas brīža.  

                                                           
6 Avansa apmērs –Pretendenta pieteikumā norādītā avansa summa. 
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6.8. Gadījumā, ja Izpildītājs nav savlaicīgi iesniedzis Pasūtītājam aktus par iepriekšējā mēnesī faktiski 

izpildītiem Darbiem, Pasūtītājam ir tiesības atlikt Izpildītāja sagatavotā akta akceptēšanu līdz nākamā 

akta par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem Darbiem saņemšanas.  

6.9. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darbu daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par 

izpildīto Darbu daļu. 

6.10. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darbu daļu Būvuzraugs apstiprina tikai pēc Darbu 

nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darbu kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas. 

6.11. No katra akta izpildīto darbu summas (Līgumcenas) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% (desmit procentus) 

no summas (tur[māk-Ieturējuma nauda).  

Pirmo pusi (5%) no ieturējuma naudas summas Izpildītājs saņems pēc Līguma 1.1. punktā norādītā 

Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina Akts par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

Otru pusi (5%) no ieturējuma naudas summas Izpildītājs saņems, ja: 

6.11.1. objekta pieņemšanas komisijas pieņemšanas aktā nofiksētos atliktos darbus (ja tādi ir) 

Izpildītājs ir pilnīgi izpildījis, ko apliecinās pieņemšanas – nodošanas akts starp Pasūtītāju un 

Izpildītāju,  

6.11.2. tiek iesniegta Ieturējuma naudas garantija saskaņā ar Līguma 11.5. punkta prasībām. 

6.12. Pasūtītājs ieturējuma naudas vai tās daļas samaksu veic 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina un 

6.11.punktā minēto dokumentu saņemšanas brīža.  

6.13. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no ikmēneša samaksas Izpildītājam Līgumā paredzēto līgumsodu par 

Līguma noteikumu neievērošanu. 

 

7. Darbu vadības sanāksmes 

7.1. Pasūtītājs rīko Darbu vadības sanāksmes, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja, kā arī citi trešās 

puses pārstāvji, kurus Pasūtītājs vai Izpildītājs vēlas uzaicināt. Darbu vadības sanāksmes sasaucamas 

pēc vajadzības. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienas pirms plānotās sanāksmes informē visas puses par 

Darbu vadības sanāksmju norises vietu un laiku. Darbu vadības sanāksmēs izskata Darbu izpildes 

progresu, ar būvniecību saistītās problēmas, neatbilstības, organizatoriskos un kvalitātes jautājumus 

u.c. 

8. Paziņojumi un informēšana 

8.1. Izpildītājs nodrošina no Līguma izrietošo elektronisko un rakstisko paziņojumu sūtīšanu Pasūtītājam. 

8.2. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, tai skaitā negatīvi ietekmē to kvalitāti, palielina 

Darbu izmaksas vai aizkavē Darbu izpildi, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu 

laikā no brīža, kad par šādiem apstākļiem tam kļuvis zināms, informē Pasūtītāju un Būvuzraugu. 

8.3. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties vai pēc iespējas īsākā laikā paziņot otrai Pusei par iespējamām 

izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta radīt no jauna un kuri var negatīvi ietekmēt 

Darbu kvalitāti, izmainīt Līgumcenu vai Darbu veikšanas laiku, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu 

laikā no dienas, kad par šādiem apstākļiem ir kļuvis zināms. 

8.4. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja tiek konstatēti šādi apstākļi: 

8.4.1. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no faktiskajiem apstākļiem; 

8.4.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darbu veikšana atbilstoši tiem 

kādai no Pusēm būtu neiespējama; 

8.4.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

8.5. Paziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, jānoformē rakstveidā. Par rakstveida 

paziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi arī paziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti Darbu 

vadības sanāksmju protokolos vai būvdarbu žurnālā. 

 

9. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa 

9.1. Darbu veikšanai Izpildītājs iesaista savā Piedāvājumā norādīto personālu (speciālistus) un 

apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par sava personāla (speciālistu) un apakšuzņēmēju veikto Darbu 

atbilstību Līguma prasībām. 

9.2. Pēc Līguma noslēgšanas, Izpildītājs atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā 

noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, to iepriekš 

saskaņojot ar Pasūtītāju un ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma 67.panta kārtību. 



33 

 

9.3. Pasūtītājs nepiekrīt personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma Piedāvājumā 

sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību 

Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi, kā arī 

apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 

Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

9.3.1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem; 

9.3.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu 

savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu 

atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām vai tas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas 

nosacījumiem. Izslēgšanas nosacījumu pārbaude tiks veikta attiecībā uz Izpildītāja iesnieguma 

saņemšanas dienu; 

9.3.3. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, kura veicamo Darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no 

kopējās Līguma vērtības, un tas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem 

Izslēgšanas nosacījumu pārbaude tiks veikta attiecībā uz Izpildītāja iesnieguma saņemšanas dienu. 

9.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja 

sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos 

noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

9.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas 

sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos 

noteiktajiem piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem.  

9.5. Rakstveida iesniegumu nomainīt Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu 

apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, pievienojot piedāvātā personāla, kura kvalifikācijas 

atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kvalifikāciju apliecinošu informāciju un 

dokumentus. Pasūtītājs piekrīt personāla nomaiņai tikai gadījumā, ja piedāvātā personāla kvalifikācija 

atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām un persona, kuras aizvietošana 

vai nomaiņa tiek veikta, atsauc savu vienošanos, kas bija pievienota Piedāvājumā. 

9.6. Pasūtītājs lemj par Līguma izpildē iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu un jauna personāla 

vai apakšuzņēmēju piesaisti, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 67.panta 

nosacījumus. 

9.7. Izpildītāja pienākums ir paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām personāla un apakšuzņēmēja 

sastāvā atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 68.panta nosacījumiem. 

9.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna 

apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, Pasūtītājs ievēro 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 67.panta nosacījumus. Par pieņemto lēmumu 

Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz Izpildītāja norādīto 

adresi. 

9.9. Ja Izpildītājs vēlas veikt Atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku vai nomaiņu, tad Izpildītājam 

ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās Atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanas vai nomaiņas 

jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā Atbildīgā būvdarbu 

vadītāja kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt Atbildīgā būvdarbu 

vadītāja aizvietošanai uz laiku vai nomaiņai, ja piedāvātā Atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija 

atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām Atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas prasībām, ievērojot 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 67.panta nosacījumus. 

9.10. Pasūtītājs pieprasa, lai pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma 

izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda 

apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Sarakstā norāda arī 

apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Izpildītāja pienākums ir paziņot Pasūtītājam par jebkurām minētās 

informācijas izmaiņām, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk 

iesaistīts Darbu veikšanā. 
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10. Pušu tiesības un pienākumi 

10.1. Izpildītājs Darbos izmanto Būvprojektā un Tehniskajās specifikācijās norādītos un Piedāvājumā 

norādītos materiālus un iekārtas. Citu materiālu un iekārtu izmantošana iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju 

un Būvuzraugu. Izpildītājs ievēro materiālu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas. 

10.2. Izpildītājs nodrošina Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam. 

10.3. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, atbilstošā kvalitātē, 

ievērojot Būvprojektu un spēkā esošos būvnormatīvus, darba drošības un tehniskās normas, kā arī 

uzturot būvlaukumu atbilstošā kārtībā. Pēc Darbu pabeigšanas nododot Būvobjektu Pasūtītājam, 

Izpildītājs nodod visu izpilddokumentāciju par Līguma priekšmetu, iekārtu pases, materiālu 

sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem Darbiem. 

10.4. Pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, Izpildītājam ir jāiesniedz precizēts Darbu veikšanas laika 

grafiks, ja tas būtiski atšķiras no Līguma 4.2.2.punktā noteiktajā kārtībā iesniegtā Darbu veikšanas 

laika grafika. 

10.5. Izpildītājs Darba procesā nodrošina atbildīgā Būvdarbu vadītāja pastāvīgu atrašanos Būvobjektā. 

Būvdarbu vadītājam papildus ir jārezervē laiks dokumentācijas formēšanai. 

10.6. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par prasībām, tiesvedību un zaudējumiem, kas attiecas 

uz Izpildītāju, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no minēto gadījumu iestāšanās brīža vai brīža, 

kad Izpildītājs par to ir uzzinājis.  

10.7. Pasūtītājam, Būvuzraugam un Izpildītājam kopīgi jānovērtē veikto Darbu apjoms, veicot 

nepieciešamos mērījumus. Mērījumi jāizpilda atbilstoši tehnoloģiskā procesa prakses prasībām. 

10.8. Ja kāda no Pusēm veic mērījumus, lai pārbaudītu otras Puses ziņojumu pareizību, bet pārbaude liecina, 

ka iesniegtais otras Puses ziņojums atbilst īstenībai, tad izdevumus atmaksā pārbaudes ierosinātājs. Ja 

pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums neatbilst īstenībai, tad izdevumus atmaksā šī 

ziņojuma sniedzējs. 

10.9. Mērījumi, kurus nevar atlikt līdz Darbu pabeigšanai, jāveic to izpildes laikā. Ja kāda no Pusēm, 

saskaņā ar paziņojumā noteikto laiku, kas nav mazāks par 10 (desmit) darba dienām, bez attaisnojoša 

iemesla nepiedalās šādu mērījumu veikšanā, spēkā ir otras Puses veiktie mērījumi, ja tos vairs nav 

iespējams pārbaudīt bez papildu izmaksām, kas saistītas ar sagatavoto konstrukciju demontāžu. 

10.10. Pasūtītājiem ir pienākums nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā, 

kā arī nodrošināt savlaicīgu būvatļaujas saņemšanu Darba uzsākšanai un nodošanu Izpildītājam, 

Būvprojekta nodošanu Izpildītājam. 

 

11. Izpildītāja garantijas un apdrošināšana 

11.1. Visā Darbu veikšanas laikā un līdz visu Darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājam ir 

jānodrošina sava un būvspeciālista profesionālā civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem (konkrēto 

Būvobjektu) 10% apmērā no Līgumcenas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai, un 5% no 

Līgumcenas Garantijas termiņa laikā, par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo 

personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai, ievērojot Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu noteikto.  

11.2. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu”. 

11.3. Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esošas 

Izpildītāja civiltiesiskās atbildības un būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polises kopijas kopā ar apdrošināšanas noteikumiem, dokumentu, kas apliecina 

apdrošināšanas attiecināmību uz konkrēto līgumu, un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas 

prēmijas samaksu kopija.  

11.4. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Darbi vai Garantijas termiņš vēl 

turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, 

savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līguma kopijas (kurā noteikti tādi paši 

apdrošināšanas nosacījumi kā iepriekšējā apdrošināšanas līgumā) ar beigu termiņu līdz Garantijas 

termiņa beigām, kā arī iesniegt Pasūtītājam 11.3. punktā minētos dokumentus par jauno apdrošināšanas 

līgumu. 
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11.5. Atbilstoši Līguma nosacījumiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam šādas garantijas: 

11.5.1. Avansa garantiju; 

11.5.2. Ieturējuma naudas garantiju. 

11.6. Avansa garantija: 

11.6.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Avansu garantijas pirms avansa maksājuma veikšanas - par 

avansa summas apmēru, kas noteikts Līguma 6.1.punktā;  

11.6.2. Avansa garantijai jābūt spēkā no avansa vai jebkuras tā daļas izmaksāšanas brīža līdz pilnīgai 

avansa summas dzēšanai. Kad avansa summa ir dzēsta, Pasūtītājs atgriež avansa maksājuma 

garantiju Izpildītājam. 

11.6.3. Ja avansa garantijas darbības termiņš beidzas pirms avansa maksājums ir atmaksāts, izdarot 

procentuālus atskaitījumus Izpildītajam veicamajos maksājumos, tad Izpildītājam ir pienākums 

to pagarināt. Ja Izpildītājs to nav pagarinājis gadījumos, kad to ir nepieciešams pagarināt, 

Pasūtītājam ir tiesības vai nu veikt atskaitījumus nedzēstā avansa apjomā, kas nepārsniedz 

Izpildītājam jau veikto maksājumu kopsummu, no nākamajiem maksājumiem Izpildītājam, 

aizturēt tekošos maksājumus vai izbeigt Līgumu, ja pēc Pasūtītāja ieskata šādi atskaitījumi nav 

iespējami. 

11.7. Ieturējuma naudas garantija. 

11.7.1. Veikto Darbu Garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no Akta par būvobjekta pieņemšanu 

ekspluatācijā parakstīšanas brīža, kas tiek sadalīts 2 posmos: 

11.7.2. 24 (divdesmit četri) mēneši -Tiek iesniegta Ieturējuma naudas garantija. Ieturējuma naudas 

garantijas noteikumi: 

11.7.2.1. Garantijai jābūt spēkā garantijas laikā 24 mēnešus pēc Akta par būvobjekta pieņemšanu 

ekspluatācijā parakstīšanas un vēl 70 dienas. 

11.7.2.2. Garantijas izdevējam ir jābūt bankai vai apdrošināšanas kompānijai. 

11.7.2.3. Garantijas summai jābūt 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto darbu izmaksām 

(Līgumcenas).  

11.7.2.4. Garantijas izdevējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu, ja Izpildītājs 

nepilda Līgumā noteiktās garantijas saistības.  

11.7.2.5. Pasūtītājam jānosauc, tieši kādas Līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav izpildījis.  

11.7.2.6. Garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai. 

11.7.2.7. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas 

garantijas izdevējam. 

11.7.3. 36 (trīsdesmit seši) mēneši - Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava 

rēķina novērst Defektus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti 

garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija. 

11.8. Darbos izmantoto būvmateriālu minimālais garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no Būvobjekta 

pieņemšanas ekspluatācijā. Darbos izmantoto materiālu garantija nevar būt īsāka par ražotāja noteikto. 

11.9. Izpildītājam ir pienākums novērst Darbu Garantijas termiņa laikā konstatētos būvniecības Defektus, ja 

tie ir radušies Izpildītāja vainas dēļ. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus 

trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas 

sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš 

nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs 

gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta 

sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas 

pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir 

atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. 

11.10. Izpildītāja neierašanās nekavē Defektu akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā 

konstatētajam. Par Defektu akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad 

Defektu akts ir ticis sastādīts. 

11.11. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Izpildītājs par to 

rakstiski paziņo Pasūtītājam. Strīdus un domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā vai pieaicinot 

neatkarīgu ekspertu.  

11.12. Ja risinājums netiek panākts, tad Puses to risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 
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11.13. Ja Defektu novēršana netiek uzsākta Līgumā norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības novērst 

Defektus uz Izpildītāja rēķina vai ieturot minēto summu no Ieturējuma naudas garantijas (pēc 

Pasūtītāja izvēles), iepriekš par to rakstiski informējot Izpildītāju. 

11.14. Visos gadījumos saistībā ar Līguma izpildi, ja Līgums tiek izbeigts, Pasūtītājs var pieprasīt finanšu 

institūcijai atmaksāt naudas summas, ko Izpildītājs ir parādā Pasūtītājam. 

 

12. Darba aizsardzība, Darbu pieņemšana un nodošana 

12.1. Izpildītājs ar Līgumu ir pilnvarots norīkot darba aizsardzības koordinatoru un atbild par visu 

Būvobjektā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Izpildītāja 

Piedāvājumam, Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem. 

12.2. Par Darbu izpildes brīdi tiek uzskatīta diena, kad Būvobjekts ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu 

inženierbūvju būvnoteikumi” un Pasūtītājs ir saņēmis Aktu par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

12.3. Pēc Būvdarbu veikšanas termiņa beigām Izpildītājs organizē Darbu pieņemšanas komisiju atbilstoši 

Iepirkuma Tehniskajām specifikācijām.  

12.4. Izpildītājam savlaicīgi ir jāplāno Būvobjekta izpilddokumentācijas sagatavošana, lai Pasūtītājs to 

iesniegtu BAI tādā termiņā, lai nepārsniegtu 60 (sešdesmit) dienu termiņu, kas noteikts Būvobjekta 

nodošanai - pieņemšanai ekspluatācijā. Būvobjekta nodošana ekspluatācijā veicama Līgumā 

norādītajos termiņos saskaņā ar Latvijas Republikā un Ventspils pašvaldībā spēkā esošajiem 

normatīviem.  

12.5. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinuma saņemšanai par Būvobjekta gatavību 

pieņemšanai ekspluatācijā. 

12.6. Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijas laikā BAI konstatē Izpildītāja veikto Darbu neatbilstību 

Būvprojektam vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus 

trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta pieņemšanas 

ekspluatācijā BAI konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būvobjekta pieņemšana 

ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts Akts par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

12.7. Ja Būvobjektu pieņem ekspluatācijā ar atliktajiem darbiem, atliktos darbus norāda Aktā par 

Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā. Izpildītājs izpilda atliktos darbus aktā norādītajā termiņā.  

13. Pušu pārstāvji 

13.1. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas rakstveidā iesniegt 

datus Pasūtītājam par Būvdarbu vadītāju/iem, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. 

13.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas informē Izpildītāju par Būvobjekta 

Būvuzraugu, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. 

14. Pušu atbildība 

14.1. Par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņa nokavējumu, ja nokavējums radies Izpildītāja vainas dēļ, 

kā arī par Defekta novēršanas termiņa neievērošanu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja 

līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto darba 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 

Izpildītāju no saistību izpildes. 

14.2. Par maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle, 

komats, viena procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne 

vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas. 

14.3. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem Pasūtītājam un trešajām personām, kas radušies Līguma 

neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

14.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja 

rakstura apstākļiem pieskaitāmi, bet ne tikai: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara 

darbības, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo tiesību aktu, kas būtiski ierobežo 

un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.  



37 

 

14.5. Pusei, kas cietusi no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc brīža, kad tā par šādiem apstākļiem uzzinājusi, rakstveidā jāziņo par tiem otrai Pusei un pēc otras 

Puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentu iestāžu izsniegta izziņa. 

14.6. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, kas 

radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. Netiešie zaudējumi – neiegūtie 

ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 

14.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tam ir 

pienākums atlīdzināt otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo 

atkāpšanos pieļauj Līgums. 

14.8. No Līguma 4.3.2. punkta izpildes brīža līdz Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanai un nodošanai 

Pasūtītājam, Izpildītājs ir atbildīgs par visu Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, 

materiāliem, iekārtām, konstrukcijām, celtnēm, projekta būvēm. Bojājumu vai citā veidā radītu 

zaudējumu gadījumā Izpildītājs zaudējumus sedz par saviem līdzekļiem. Izpildītājs ir atbildīgs par tiem 

bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēju vainas dēļ. 

15. Līguma darbība 

15.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību 

pilnīgai izpildei vai brīdim, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā. 

15.2. Līgumu var apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu savstarpējās vienošanās. 

15.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darbu pilnīgas pabeigšanas, par to 

paziņojot Izpildītājam vienu mēnesi iepriekš, ja: 

15.3.1. Līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no Līgumcenas. 

15.3.2. Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēta Darbu izpilde par 30 (trīsdesmit) dienām, un šī kavējuma 

cēlonis nav tādi apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu vai normatīvo aktu noteikumiem dod 

Izpildītājam tiesības uz termiņa pagarinājumu. 

15.3.3. Darbi veikti pārkāpjot Līguma dokumentos noteikto un arī pēc atkārtota rakstiska 

atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana vai, ja Izpildītājs kādā citādā veidā nepilda 

Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte un izpildes termiņi. 

15.3.4. Tiek apturēta Izpildītāja darbība, Izpildītājs likumā noteiktajā kārtībā tiek atzīts par 

maksātnespējīgu vai arī tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju. 

15.3.5. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk nekā sešus kalendāra mēnešus. 

15.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, vienu mēnesi iepriekš par to paziņojot 

Pasūtītājam, šādos gadījumos: 

15.4.1. Ja Pasūtītājs aizkavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk par 30 (trīsdesmit) 

dienām. 

15.4.2. Ja Pasūtītājs nav savlaicīgi izpildījis Līgumā atrunātos pienākumus. 

15.5. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas pirms termiņa, Pasūtītājs apmaksā 

Izpildītājam visus izpildītos Darbus, kā arī pasūtītos materiālus uz Līguma pārtraukšanas brīdi. 

15.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu,  ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma 

izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 

tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas (saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1panta piekto daļu). 

15.7. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, kas ir par pamatu tam, ka kāda no 

Pusēm vienpusēji atkāpjas no Līguma, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit 

procentu) apmērā no Līgumcenas. 

15.8. Pārējās, Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar spēkā esošu 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 

16. Līguma grozīšana 

16.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā paredzētajos gadījumos un atbilstoši 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma regulējumu attiecībā uz grozījumu veikšanu 

Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir 

parakstījušas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu.  
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16.2. Ja, sākot no Izpildītāja Piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā normatīvie akti, kas nav 

bijuši spēkā Līguma parakstīšanas brīdī, vai veikti normatīvo aktu grozījumi, kas ietekmē Līguma 

izpildi, tad Puses vienojas par Līguma grozījumiem. 

16.3. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apliecina, ka Līguma punkta noteikumi nav attiecināmi uz 

situācijām, kad izmaiņas tiek pieprasītas sakarā ar Izpildītāja nepienācīgi veiktiem pienākumiem un/vai 

kompetentu valsts vai pašvaldības iestāžu vai amatpersonu prasībām, un/vai izmaiņām normatīvajos 

aktos, jo šajos gadījumos Izpildītājs nepieciešamās izmaiņas veic bez tiesībām uz izmaiņām Darbu 

izpildes termiņos un/vai atlīdzības apmērā. 

16.4. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar Līguma izpildi 

un darbību, noformējamas rakstveidā, stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses un kļūst 

par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

17. Citi noteikumi 

17.1. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā, ne 

vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, rakstiski paziņo par to otrai Pusei. 

17.2. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā vai tā atsevišķu punktu izpratnē, tiek 

risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā atrisinājumu nevar panākt, tad strīds tiek risināts Latvijas 

Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

17.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma 

noteikumu tulkošanu. 

17.4. Līgums ir sagatavots kā elektronisks dokuments. Par Līguma parakstīšanas datumu uzskatāms datums, 

kad pēdējā no Pusēm pievienojusi tam drošu elektronisko parakstu un atbilstošu laika zīmogu. Katra 

no Pusēm nodrošina atbilstošu elektroniski parakstīta dokumenta glabāšanu. 

17.5. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un tā neatņemama 

sastāvdaļa: 

17.5.1. SIA "Inženiertehniskie projekti" izstrādātais būvprojekts "Ūdensapgādes un 

 sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kuldīgas ielā 138, Ventspilī" - 1.pielikums (Pasūtītājs to 

nodot Izpildītājam ar atsevišķu pieņemšanas-nodošanas aktu); 

17.5.2. Darbu apjomi – tāmes - 2. pielikums; 

17.5.3. Darbu izpildes laika grafiks - 3. pielikums; 

17.5.4. Tehniskās specifikācijas (bez pielikumiem) – 4.pielikums; 

17.5.5. Pretendenta piedāvājums (Finanšu piedāvājums un Tehniskais piedāvājums) – 5.pielikums. 

 

18. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Adrese Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602  

Bankas nosaukums AS „Swedbank”  
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