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1. Pasūtītājs: Aglonas novada dome, reģ. Nr. 90000065754 

Somerestas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV- 3001 

Tālrunis: 65324573, Fakss: 65324573 

e-pasts: padome@aglona.lv  
 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs:  AND/2010/22/ERAF. 

 

3. Iepirkuma priekšmets:  

3.1. Tehniskā būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta” 

izstrāde Aglonas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu rekonstrukcijai un jaunbūvei 

atbilstoši tehniskajām specifikācijām (turpmāk tekstā – Darbi).  

3.2. Iepirkuma priekšmets atbilst CPV klasifikatora kodam 71320000-7. 

3.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš ne ilgāks kā 60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas 

dienas. 

3.4.  Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

 

4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: 

 4.1  Piedāvājumi iesniedzami līdz 2010.gada 20.decembra plkst. 11.00. Piedāvājumi, kas nonāks 

pie Pasūtītāja pēc norādītā termiņa netiks skatīti. 

 4.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglona, 

Aglonas pagasts, Aglonas novads, lietvedībā. 

 4.3. Kontaktpersona: Aglonas novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, 

tālr. 65324573, e-pasts: padome@aglona.lv  

 

5. Piedāvājumu noformēšana: 

5.1.  Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt ievietotiem slēgtā aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir 

jābūt norādītai Aglonas novada domes adresei un uzrakstiem: “Piedāvājums iepirkumam 

“Tehniskā būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II 

kārta” izstrāde “, identifikācijas numurs AND/2010/22/ERAF.“Neatvērt līdz piedāvājumu 

termiņa iesniegšanas beigām”. Aploksnes otrā pusē jābūt Pretendenta nosaukumam un pasta 

adresei. 

5.2. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

kas nosaka dokumentu noformēšanas kārtību un juridisko spēku. Piedāvājumi, kuri 

noformēti neatbilstoši minētajām prasībām, netiks vērtēti. 

5.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst grozīt savu 

Piedāvājumu. 

        5.4. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un tā sākumā jābūt satura rādītājam. 

        5.5. Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros: viens oriģināls un viena kopija, uz katra   

               eksemplāra jābūt atbilstošai norādei. 

 

6. Piedāvājumam jāsatur sekojoši dokumenti: 

6.1. Pretendenta kvalifikācijas novērtēšanai: 

6.1.1. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija un būvkomersanta reģistrācijas apliecības 

kopija (ja attiecināms); 

6.1.2. rakstisks apliecinājums, ka Pretendentam nav tādu apstākļu, kas minēti Publisko 

iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā (saskaņā ar paraugu 3.pielikumā); 

6.1.3. Būvprojektēšanas veikšanai piedāvāto galveno speciālistu saraksts saskaņā ar formu 

4.pielikumā, kur norādīta speciālista piedāvātā pozīcija projektā, vārds, uzvārds, kompānija, 

kuru speciālists pārstāv, specializācija un sertifikāta Nr., pieredze attiecīgajā specialitātē un 

piedāvāto speciālistu sertifikātu kopijas. Pretendentam jānodrošina: 

- projekta vadītājs ar vismaz 5 (piecu) gadu pieredzi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
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   projektēšanas darbos; 

- ne mazāk kā trīs (projekta vadītājs var būt tai skaitā) atbilstoši sertificēti projektēšanas 

    speciālisti ar vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

projektēšanas darbos; 

-  atbilstoši sertificēts projektēšanas speciālists ar vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi elektroietaišu 

   projektēšanā; 

- speciālists (nereglamentētā sfēra) ar vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi būvprojektu ekonomisko 

   daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā. 
 

6.1.4. Būvprojektēšanas veikšanai piedāvāto galveno speciālistu kvalifikācijas, izglītības un darba 

pieredzes aprakstu un speciālista parakstīts apliecinājums par apņemšanos strādāt attiecīgajā 

projektā, tam paredzētajā pozīcijā (saskaņā ar paraugu 5.pielikumā). 
 

6.1.5. Pēdējos 3 gados veikto līdzīgo darbu saraksts, norādot objektus, kuriem izstrādāti 

būvprojekti, to apjomu un pašu spēkiem veikto darbu apjomu, projektētā objekta atrašanās 

vietu, projektēšanas uzsākšanas/ pabeigšanas laiku un pasūtītāju, saskaņā ar formu 

6.pielikumā. Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā ir jābūt izprojektētiem vismaz 5 (pieciem) 

ūdenssaimniecības objektiem, kur katra objekta ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu 

kopgarums nav mazāks par 4000 m un vismaz trim no izstrādātajiem būvprojektiem ir 

jābūt jau realizētiem būvdarbiem. 
 

6.1.6. Vismaz piecas pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem par Pretendenta veikto līdzīgo darbu 

kvalitāti, izpildes termiņu un līguma saistību ievērošanu. Līdzīgo darbu definējums noteikts 

6.1.5.punktā. Pretendents var iesniegt atsauksmes tikai par tiem objektiem, kurus ir norādījis 

6.1.5. punktā noteiktajā dokumentā. Par Pasūtītāju tiks uzskatīti tikai tie pasūtītāji, kuriem 

pieder izstrādātais būvprojekts, rekonstruētais vai iepirkuma līguma rezultātā izbūvētais 

objekts; 
 

6.1.7. Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts 

ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur Pretendents 

reģistrēts, un, kura apliecina, ka Pretendentam, valstī kurā tas reģistrēts, nav nodokļu vai 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas pārsniedz 100 latus. 

Ja minētā izziņa nebūs pievienota pretendenta piedāvājumam, tad  izziņu Pasūtītājs   

pieprasīs iesniegt tikai tam Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu 

 vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles 

 kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (izziņa  iesniedzama arī par 

 apakšuzņēmēju/iem). Termiņš minētā dokumenta iesniegšanai ir 10 (desmit) darbdienas 

 pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā 

 neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, Pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā. 
 

6.1.8. Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevusi 

komercreģistra vai līdzvērtīga komercdarbību reģistrējoša iestāde, ka Pretendents nav 

pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība 

nav apturēta vai pārtraukta. 

Ja minētā izziņa nebūs pievienota pretendenta piedāvājumam, tad  izziņu Pasūtītājs 

pieprasīs iesniegt tikai tam Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu 

vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles 

kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņš minētā dokumenta 

iesniegšanai ir 10 (desmit) darbdienas pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma. Ja 

informācija, ko jāsatur šajā punktā minētajai izziņai, būs pieejama publiskos reģistros, 

pasūtītājs nepieprasīs iesniegt šo izziņu. 

    

 6.1.9. Pretendents līguma izpildei paredz piesaistīt apakšuzņēmējus, tad piedāvājumam jāpievieno 

             6.1.1., 7. un 8.pielikumos noteiktie dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja kvalifikāciju un   
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            spējas izpildīt attiecīgo darbu veidu, kā arī apakšuzņēmēja(u) rakstisku apliecinājumu par    

            piekrišanu veikt apakšuzņēmējam nodotos darbus, gadījumā, ja Pretendents uzvar šajā   

            iepirkuma procedūrā. 

     6.1.10  Apakšuzņēmējiem nedrīkst nodot vairāk kā 70% no darbu apjomiem naudas izteiksmē. 

 

6.2. Tehniskā piedāvājuma izvērtēšanai: 

6.2.1. Darbu izpildes kalendārais laika grafiks; 

6.2.2. apliecinājums par būvprojekta izstrādi atbilstoši LR MK 14.08.2001. noteikumiem Nr. 370 

    „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”” un   

     grozījumiem, kas izteikti 02.10.2007. LR MK noteikumos Nr.658 „Grozījumi ministru    

      kabineta 2001.gada 14.augusta noteikumos Nr.370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”””. 

 

6.3. Finanšu piedāvājuma izvērtēšanai: 

6.3.1.  Piedavājuma nodrošinājums: 

   6.3.1.1. dokuments par piedāvājuma nodrošinājumu Ls 500,- (pieci simti latu) apmērā: 

maksājuma uzdevuma kopija par pārskaitījumu kontā LV 47 UNLA 0026 0001 30122 ar 

norādi „piedāvājuma nodrošinājums iepirkumam AND/2010/22/ERAF” vai kredītiestādes vai 

apdrošināšanas sabiedrības garantija, vai apdrošināšanas sabiedrības polise. 

    6.3.1.2. Bez piedāvājuma nodrošinājuma Pretendenta piedāvājums netiek izskatīts. 

    6.3.1.3.  Piedāvājuma nodrošinājums, kas neatbildīs nolikumā pretendentiem noteiktajām    

prasībām, netiks pieņemts. 

   6.3.1.4. Pasūtītāja kontā iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts Pretendentam  

10 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas. Kredītiestādes vai apdrošināšanas 

sabiedrības garantijas tiek atgrieztas tikai uz Pretendenta rakstiska iesnieguma pamata. 

Pretendents zaudē piedāvājuma nodrošinājumu, ja iestājas kāds no apstākļiem, kas norādīts 

Publisko iepirkumu likuma 52.panta 4.daļā. 

6.3.2. finanšu piedāvājuma vēstule (saskaņā ar paraugu 2.pielikumā); 

6.3.3. tāmju dokumentāciju, kura pamato piedāvāto cenu; 

6.3.4. Naudas plūsma. Tabulas veidā (saskaņā ar paraugu 9.pielikumā) jāattēlo plānotā 

naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot Pretendenta norādīto darbu izpildes grafiku, līguma 

projektā noteikto samaksas kārtību, kā arī nepieciešamo avansa apmēru (ja Pretendents vēlas 

saņemt avansa maksājumu) un maksājumu skaitu. 

 
7. Finanšu piedāvājums: 

    7.1. Finanšu piedāvājuma vēstulei jābūt sagatavotai atbilstoši paraugam, tajā norādītajai cenai 

jābūt izteiktai latos. Pretendentam aprēķinot piedāvājuma cenu jāievērtē iespējamie riski, 

kas varētu būt saistīti ar uzmērījumu precizitāti vai tehniskā risinājuma izmaiņām 

projektēšanas gaitā. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kuras jāapmaksā 

Pasūtītājam iepirkuma līguma ietvaros, izņemot PVN. 

 
8. Kvalitātes prasības un darbu pieņemšana: 

8.1. Iepirkuma priekšmeta Darbu izpildes kvalitātei jāatbilst LR normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. Darbu pieņemšanas kārtība noteikta līguma projekta (10.pielikums) 4.punktā. 

 

9. Piedāvājuma derīguma termiņš 

9.1 Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

 

10. Apmaksas nosacījumi par Darbu izpildi 

10.1 Apmaksas nosacījumi noteikti līguma projekta (10.pielikums) 3.punktā. 

 

 



 

5 

 

 

11. Informācijas sniegšana 

    11.1.  Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties uz vietas Aglonas novada domes lievedībā, 

Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, pie 4.punktā norādītās kontaktpersonas darba 

dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst.14.00 līdz 16.00. Iepirkuma dokumentācijas 

elektroniskā versija lejupielādēšanai pieejama Aglonas novada domes mājas lapā 

www.aglona.lv  sadaļā “Publiskie iepirkumi.” 

   11.2. Ja Ieinteresētie piegādātāji savlaicīgi pieprasa papildus informāciju vai skaidrojumus, tie 

sniedzami ne vēlāk kā trīs darba dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

Ieinteresēto piegādātāju jautājumi un Pasūtītāja atbildes tiek ievietotas Aglonas novada domes 

mājas lapā www.aglona.lv  sadaļā “Publiskie iepirkumi”. Ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri 

gatavo dokumentus piedāvājumu iesniegšanai, ir pienākums pastāvīgi sekot mājas lapā 

publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda 

ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša 

elektroniska pieeja. Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu vai Objekta apskati, kā arī 

piedāvājuma iesniegšanas kārtību, adresējami nolikumā 4.punktā minētajai kontaktpersonai. 

 

12. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

 

Komisija izvērtējot saņemtos piedāvājumus: 

12.1. pārbaudīs piedāvājumu atbilstību nolikumā ieinteresētajiem piegādātajiem noteiktajām 

prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām 

pretendentam izvirzītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti; 

12.2. pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām. Neatbilstošie piedāvājumi 

netiks vērtēti; 

12.3. novērtēs un salīdzinās tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuri ir atzīti par 

atbilstošiem pēc būtības, saskaņā ar nolikumu. Piedāvājumos, kuri pēc būtības tiks atzīti 

par atbilstošiem, Komisija pārbaudīs, vai nav pieļautas aritmētiskas kļūdas. Gadījumā, ja 

tiks konstatēta kļūda, Komisija izlabos to un ar Pretendenta piekrišanu šāda koriģēta 

summa tiks uzskatīta par saistošu. Ja Pretendents nepiekrīt koriģētajai summai, 

Piedāvājums tiks noraidīts; 

12.4.  Iepirkuma komisija piedāvās Pasūtītājam piešķirt Līgumu tam Pretendentam, kura 

Piedāvājums ir atzīts par atbilstošu pēc būtības iepirkuma dokumentiem, un kurš ir 

piedāvājis visizdevīgāko piedāvājumu. 

 

Visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritēriji: 

 Kritēriji Maksimālā skaitliskā vērtība 

A Projektēšanas darbu kopējā cena bez PVN (latos) 85 

B Izpildīto darbu apmaksas kārtība 15 

C Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits  100 

 

           12.4.1.Projektēšanas darbu kopējā cena (bez PVN): viszemākā (iepirkuma nosacījumiem 

atbilstoša piedāvājuma) cena tiek dalīta ar pretendenta piedāvāto cenu un reizināta ar 85 

(astoņdesmit pieci) punktiem; 

         12.4.2. Izpildīto darbu apmaksas kārtība: vismazākais maksājumu skaits (iepirkuma 

nosacījumiem atbilstoša piedāvājuma) tiek dalīts ar pretendenta piedāvāto maksājumu 

skaitu un reizināts ar 15 (piecpadsmit) punktiem. Komisija vērtēs to rādītāju, kuru 

Pretendents būs norādījis piedāvājuma dokumentā, kas iesniegts saskaņā ar 6.3.4.punktu. 

Kā maksājumus komisija uzskatīs gan avansa maksājumu, gan starpmaksājumu, gan gala 

maksājumu. 

http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
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          Pretendentu piedāvājumu galīgo vērtējumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu: 

C=A+B; 

C – pretendenta piedāvājuma galīgais vērtējums; 

A un B – iepirkuma komisijas locekļu aprēķinātais piedāvājuma vērtējums attiecīgajā vērtēšanas 

kritērijā. Aprēķinot katra rādītāja vērtību, tiks ņemti vērā divi cipari aiz komata, nepieciešamības 

gadījumā atbilstoši noapaļots otrais cipars. 

Par visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts tā Pretendenta piedāvājums, kurš summā (C) ieguvis 

vislielāko punktu skaitu. 

 

12.5. Pasūtītājs pieņemto lēmumu paziņos visiem pretendentiem triju darba dienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas. 

12.6. Komisija patur sev tiesības ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus pieņemt vai 

noraidīt jebkuru Piedāvājumu, pārtraukt iepirkuma norisi un noraidīt Piedāvājumus jebkurā 

laikā pirms līguma piešķiršanas, neuzņemoties nekādu atbildību pret attiecīgo Pretendentu 

vai Pretendentiem. 
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1.pielikums 

Tehniskā specifikācija  

 

“ Tehniskā būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta  

Aglonas ciemā II kārta” izstrāde” 

iepirkuma id. Nr. AND/2010/22/ERAF 

 

Projektēšanas uzdevums un apjomi 

Pasākums Pasākuma mērķis Veicamie uzdevumi Raksturojums 
 

Nr.p.k. Pasākums Pasākuma mērķis Kvantitatīvie mērķi 

Ūdens ņemšanas vietas 
sakārtošana 

   

Ū1.3 Veco urbumu 
tamponēšana 

Veco artēzisko aku (AA) 
Nr.8501, 8502, 13527 un 13525 
tamponēšana  

4 AA  

Ū3  Aglonas ūdensapgādes 
tīkla rekonstrukcija(b) 

   

Ū3.5 Ūdensvada rekonstrukcija 
Jaunciemā 

Esošā plastmasas d65 
ūdensvada nomaiņa uz PE d63 
ūdensvadu un esošo māju 
pieslēgumu atjaunošana (asfalta 

seguma atjaunošana) 

d63×5.8, L=290m; 
d32×2.9, L=180m 

Ū6 Aglonas ūdensapgādes 
tīkla paplašināšana(b) 

   

Ū6.3 Dubultā ūdensvada cilpas 
izbūve Jaunciema sistēmas 
pieslēgumam 

Ūdensvada sacilpojums starp 
centrālo un Jaunciema ielas 
sistēmām, iesk. pieslēguma 
punktu izveidi (autoceļa 
šķērsojums 3 vietās ar beztranšejas 
metodi, asfalta seguma 
atjaunošana) 

2×d110×8.1, 
L=875m; d110×8.1, 
L=54m; d63×5.8, 
L=48m; d40×3.7, 

L=24m 

Ū6.4 Ūdensvada izbūve 
Somersetas ielā 

Ūdensvada paplašināšana pa 
Somersetas ielu (Somersetas ielas 
šķērsojums ar beztranšejas metodi, 
asfalta seguma atjaunošana) 

d110×8.1, L=746m 

Ū6.5 Ūdensvada izbūve 
Jaunciemā 

Ūdensvada paplašināšana 
privātmāju pieslēgšanai 
ūdensvadam Jaunciema ielā 
(asfalta seguma atjaunošana) 

d63×5.8, L=110m; 
d50×4.6, L=126m 

Ū6.7 Ūdensvada izbūve Alejas 
un Lāčplēša ielās 

Ūdensvada paplašināšana Alejas 
un Lāčplēša ielās (asfalta seguma 

atjaunošana) 

d63×5.8, L=148m; 
d32×2.9, L=90m 

K1  Aglonas kanalizācijas 
tīkla paplašināšana(b) 

   

K1.5 Jauna KSS Nr.3 Rūpnieciski izgatavotas 
iegremdējamās KSS3 
(Q=8m³/h) izbūve 

1 KSS, 
2 sūkņi pa 2.6kW 

K1.6 Kanalizācijas spiedvads no Kanalizācijas spiedvada no d75×4.5, L=455m 
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KSS3 KSS3 izbūve (ar beztranšejas 

metodi, iesk. autoceļa šķērsojumu) 

K1.22 Pašteces kanalizācijas 
izbūve Somersetas ielā 

Centralizētās kanalizācijas 
izbūve Somersetas ielā un 
Lāčplēša ielā (ar pieslēguma akām 

māju pieslēgšanai, asfalta seguma 
atjaunošana)  

Dn 160, L=330m; 
Dn 200, L=280m 

K1.25 Pašteces kanalizācijas 
izbūve Jaunciemā 

Central.zētās kanalizācijas 
izbūve Jaunciemā līdz soc. 
aprūpes centram un pieslēguma 
vietu izveide Jaunciema ielas 
kreisajā pusē (ar pieslēguma akām 
māju pieslēgšanai, asfalta seguma 
atjaunošanu un autoceļa 
šķērsojumu ar beztranšejas metodi 
2 vietās) 

Dn 160, L=440m; Dn 
200, L=470m 

K1.26 Pašteces kanalizācijas 
paplašināšana Jaunciemā 

Centralizētās kanalizācijas 
paplašināšana Jaunciemā 
Jaunciema ielas kreisajā pusē 

Dn 160, L=410m 

Notekūdeņu attīrīšanas 
kvalitātes uzlabošana 

   

K3.1 Aglonas NAI 
rekonstrukcija 

Rekonstrukcijas darbi esošajās 
NAI, lai nodrošinātu esošo 
iekārtu darbību (aerotenka 
tīrīšana, sienu hidroizolācijas 

atjaunošana, aerācijas sistēmas 
[cauruļvadu] nomaiņa; 

elektroinstalācijas nomaiņa un 
automātikas uzstādīšana; 

2 jauni gaisa pūtēju, 1 plūsmas 
mērītāja uzstādīšana; iekštelpu 

kosmētiskais remonts, iesk. ārdurvju 
nomaiņu; 2 dūņu lauku tīrīšana; 

attīrīto notekūdeņu izplūdes vada 
ezerā pēdējā posma nomaiņa [apt. 

30m]; biodīķī attīrīto ūdeņu 
novadīšanas aku apkalpes tiltiņu 

atjaunošana) 

 1 NAI rekonstrukcija;  
1 plūsmas mērītājs; 2 

dūņu lauki;  
Dn 200; L=30m 

 

Pretendents nodrošina Tehniskā projekta izstrādei nepieciešamo tehnisko noteikumu un saskaņojumu 

saņemšanu, inženierģeoloģisko izpēti un uzmērījumus: 

1) Topogrāfisko uzmērījumu aktualizācija ; 

2) Inženierģeoloģiskā izpēte. 

Pretendents izstrādā Tehnisko projektu, kas nepieciešams ārējo elektroapgādes tīklu izbūvei (no AS 

“Sadales tīkli” līdz ievadu uzskaitei) gan KSS, gan NAI. 

Tehniskajā projektā iekļaujamie būvizstrādājumi saskaņojami ar Pasūtītāju. 

Tehniskā projekta izstrādes laikā, pēc tam, kad Projektētājs būs veicis būvniecības izmaksu 

aprēķinus, Projektētājam tehniskais projekts būs jāsagatavo tā, lai Pasūtītājs nepieciešamības 

gadījumā būvdarbu veikšanu varētu organizēt kārtās. Iespējamo kārtu skaitu Pasūtītājs noteiks, 

ņemot vērā paredzamās būvprojekta realizēšanas izmaksas. 

Pielikumā: 

1.  Aglonas ciema ūdenssaimniecības sistēmas shēmas; 
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2.pielikums 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VĒSTULE 

 
“ Tehniskā būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta  

Aglonas ciemā II kārta” izstrāde” 

iepirkuma id. Nr. AND/2010/22/ERAF 
 

1. Iesniedza 

Pretendenta nosaukums  Rekvizīti 

  

 
2. Iesniedzēja kontaktpersona 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr./fax  

e- pasta adrese  

 
3. Piedāvājums 

Mēs piedāvājam tehniskajā specifikācijā noteiktos darbus izpildīt iepirkuma dokumentos norādītajā 

kārtībā un termiņos par sekojošu cenu: 

 

Iepirkuma līguma nosaukums  Cena (latos) bez PVN  Cena (latos) ar PVN 

Tehniskā būvprojekta 

“Ūdenssaimniecības attīstība 

Aglonas pagasta  

Aglonas ciemā II kārta” izstrāde 

  

 
_______________________________________________________________________. 

(piedāvājuma cena latos vārdiski bez PVN) 

 

4. Piedāvājuma derīguma termiņš 

Šis piedāvājums ir spēkā 60 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas. 

 

5. Mēs apliecinām: 

1. finanšu piedāvājums aprēķināts saskaņā ar pievienoto tāmi uz ___ lapaspusēm un pievienotās tāmes ir 

finanšu piedāvājuma sastāvdaļa; 

2. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šī iepirkuma procedūras 

ietvaros; 

3. mūsu sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksta tiesī gā amatpersona 
 

Vārds, uzvārds  

Paraksts, 

zīmoga nospiedums 
 

Datums  
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3.pielikums 

 

APLIECINĀJUMS 

 

  ___(pretendrenta nosaukums , reģ, Nr., adrese)___   apliecina Piedāvājumā sniegto ziņu 

patiesumu un, ka nav tādu apstākļu, kas noteikti Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā un 

liegtu ___________________pretendenta nosaukums  ______piedalīties iepirkumā “Tehniskā 

būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta  Aglonas ciemā II kārta” izstrāde”, 
identifikācijas Nr. AND/2010/22/ ERAF: 

 

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā 

tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā 

bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, 

uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs 

likvidēts; 

2) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 

reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

 

 Pretendenta paraksta tiesī gā amatpersona 
 

Vārds, uzvārds  

Paraksts, 

zīmoga nospiedums 
 

Datums  
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4.pielikums 

 

Pretendenta paredzēto galveno speciālistu saraksts darbu izpildei 
 

Piedāvātā 

pozīcija projektā 

Vārds, uzvārds Kompānija, kuru 

speciālists pārstāv 

Specialitāte, 

sertifikāta Nr. 

Pieredze attiecīgajā 

specialitātē 

(gadi) 

     

     

 

 

 

 

 

____________________________                                    _____________________________ 

/pretendenta nosaukums/                                                                    /pretendenta pilnvarotās 

personas paraksts/ 
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5.pielikums 

Projektētāja pieredze 

Līguma nosaukums: „_____________________________________________” 

 

Piedāvātā pozīcija augstāk minētā pakalpojuma līguma izpildē: 

1. Uzvārds:   

2. Vārds:   

3. Dzimšanas gads:   

   

4. Izglītība: 

 
 

Mācību Iestāde  

Datums:  no / līdz  

Iegūtais grāds vai diploms  

  

5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas ) 

 
 

Valoda Lasītprasme  Runātprasme Rakstītprasme 

    

    

    

 

6. Piederība pie profesionālajām 

organizācijām: 

  

7. Citas iemaņas:   

8. Patreizējais amats:   

9. Specializācija:    

10. Darba pieredze:   

Kompānijas 

Nosaukums:  

 

Adrese:  

Datums 

no/līdz 

 

Amats:  

Darba 

apraksts: 

 

11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti: 

Darba 

izpildes 

Darba vieta Amats/pozīcija Klients, darba apraksts 
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gads 

    

    

    

    

12. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā 

pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminētā pakalpojuma izpildē: 

Gads Projekts/pasūtītājs Kopējais 

būvdarbu 

apjoms 

projekta 

ietvaros (LVL) 

Būves veids, īss 

apraksts 

Pozīcija 

     

     

     

     

  13. Cita saistītā informācija 

 

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

kvalifikāciju. 

Ar šo es apņemos  

No Līdz 

  

  

 

kā ________norādīt pozīciju__________________ strādāt pie līguma 

“_______________________________________________________________________________” 

 izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts  <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja 

šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.  

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā šī konkursa ietvaros un neesmu 

interešu konflikta situācijā. 

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

konkursa laikā. 

Vārds, Uzvārds  

 

Paraksts  

 

Datums  
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6.pielikums 

 

 

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU BŪVDARBU VEIKŠANĀ 

 

Nr. Projektētā objekta 

vai tā daļās 

nosaukums 

projekta 

apjoms 

(fiziskie 

lielumi) 

Vieta Pašu 

spēkiem 

veiktais 

darbu 

apjoms % 

Pasūtītāja 

nosaukums, 

adrese, 

kontaktpersona

tālrunis 

Projekta 

uzsākšanas, 

pabeigšanas 

gads/ 

mēnesis, 

Objekts 

uzbūvēts/ 

neuzbūvēts 

1.       

2.       

3       

4.       

5.       

       

       

       

 

Pielikumā: 

1)atsauksme no _______________ 

2) atsauksme no _______________ 

3) atsauksme no _______________ 

4) atsauksme no _______________ 

5) atsauksme no _______________ 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ___________________________ 
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7.pielikums 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIESAISTĪTAJIEM APAKŠUZŅĒMĒJIEM 

 

Nosaukums Adrese, tālrunis Kontaktpersona  Veicamo darbu 

apjoms no kopējā 

apjoma (%) 

Apakšuzņēmējam 

paredzēto darbu 

īss apraksts 

     

     

     

     

 

Pielikumā: 

1)___________ apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā. 

 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ____________________________ 
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8.pielikums 

 

APLIECINĀJUMS 

 

(jāiesniedz, ja ir iesaistī ts apakšuzņēmējs) 

 

 

 (apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr., adrese) apliecina, ka piekrīt veikt ar apakšlīgumu 

nodotos 

darbus līguma „Tehniskā būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta  Aglonas 

ciemā II kārta” izstrāde”, identifikācijas Nr. AND/2010/22/ ERAF, ietvaros, gadījumā, ja 

(Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) tiek piešķirtas tiesības izpildīt iepirkuma līgumu. 

 

 (apakšuzņēmēja nosaukums) apliecina Piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un, ka nav tādu 

apstākļu, kas noteikti Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā un liegtu (apakšuzņēmēja 

nosaukums) piedalīties iepirkumā Nr.AND/2010/22/ERAF: 

 

1) pasludināts apakšuzņēmēja maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka 

iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas 

būs likvidēts; 

2) apakšuzņēmējam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas 

nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

 

 

 

 

Apakšuzņēmēja paraksta tiesī gā amatpersona 
 

Vārds, Uzvārds  

 

Paraksts  

 

Datums  
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9.pielikums 

 

NAUDAS PLŪSMA 

iepirkuma „Tehniskā būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta  Aglonas 

ciemā II kārta” izstrāde”, identifikācijas Nr. AND/2010/22/ ERAF, saistību izpildei 

 

atbilstoši pretendenta nosaukums, reģ. Nr. 00000000000, noteiktajam projektēšanas darbu izpildes 

grafikam, līguma projektā noteiktajai samaksas kārtībai, nepieciešamajam avansa apmēram (ja 

avanss 

nav nepieciešamas, tad nevajadzī go tekstu svī tro), maksājumu skaitam un apmēram. 

 

Maksājuma 

numurs 

Maksājuma nosaukums 

(avanss, starpmaksājums 

vai gala maksājums) 

Maksājuma 

apmērs kopā ar 

PVN (LVL) 

Datums, kad 

paredzēts iesniegt 

maksājuma 

dokumentu 

Datums, kad 

Pasūtītājam ir 

jāapmaksā rēķins 

     

     

     

 

 

 

Paraksta Pretendenta paraksta tiesī gā amatpersona 

 

 

Vārds, Uzvārds  

 

Paraksts  

 

Datums  
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10.pielikums 

 

LĪGUMS Nr. ____________ 

2010.gada __.___________        Aglonas novadā 

 

______ “________________________________________”, turpmāk saukts 

“Izpildītājs”,_____________________________________________ personā, kurš darbojas saskaņā 

ar _____________________________________, no vienas puses un Aglonas novada dome, turpmāk 

saukta “Pasūtītājs”, priekšsēdētāja Igora Reščenkos personā, kura darbojas saskaņā ar Nolikumu, no 

otras puses, pamatojoties uz iepirkuma “Tehniskā būvprojekta “Ūdenssaimniecības attīstība 

Aglonas pagasta  Aglonas ciemā II kārta” izstrāde”, identifikācijas Nr. AND/2010/22/ ERAF 

(turpmāk tekstā – Iepirkums) rezultātiem noslēdza savā starpā šādu Līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt Aglonas pagasta Aglonas ciema 

ūdenssaimniecības attīstības II kārtass būvprojektu (turpmāk tekstā – Tehniskais projekts). 

1.2. Prasības izstrādājamai dokumentācijai uzrādītas Iepirkuma dokumentācijā (iepirkuma nolikums, 

tehniskā specifikācija un Pretendenta piedāvājums, turpmāk tekstā – Iepirkuma dokumentācija), kas 

ir Līguma 1.pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

1.3. Līguma kopsumma sastāda Ls ________,__ (summa vārdiem), tai skaitā, 21% pievienotās 

vērtības nodoklis. 

 

2. PROJEKTĒŠANAS POSMI UN TERMIŅI 

2.1. Izpildītājs apņemas izstrādāt un Līgumā noteiktajā kārtībā nodot Pasūtītājam Aglonas pagasta 

Aglonas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārtas  būvprojektu skiču stadijā līdz 2011.gada __. 

______  

2.2. Izpildītājs apņemas izstrādāt un Līgumā noteiktajā kārtībā nodot Pasūtītājam Tehnisko projektu 

pilnā apjomā līdz 2011. gada __. _______  

. 

3. DARBU IZMAKSAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA. 

3.1. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt avansu līdz 20 % no kopējās līguma summas t.i., Ls __________ 

(summa vārdiem), t.sk. ___PVN, Pasūtītājs avansa maksājumu veiks ne vēlāk kā piecpadsmit 

dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam šādus dokumentus: 

3.1.1. kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības sniegtu galvojumu vai polisi par priekšapmaksas 

summu, ar kuru tiek garantēts, ka Līguma laušanas gadījumā Pasūtītājam tiks atmaksāta 

priekšapmaksas summa pilnā apmērā, ja Līguma laušanas iemesls ir Izpildītāja saistību neizpilde, 

maksātnespēja u.c. līdzīgi gadījumi; 

3.1.2. atbilstošu rēķinu. 

3.2. Nākamo maksājumu līdz 20 % no kopējās līguma summas t.i., Ls ________ (summa vārdiem), 

t.sk. 21% PVN, Izpildītājs ir tiesīgs saņemt pēc būvprojekta skiču stadijas saskaņošanas Līguma 

noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs minēto maksājumu veiks 30 dienu laikā pēc atbilstoša rēķina 

saņemšanas. 

3.3. Atlikušo Līguma kopsummas daļu Ls __________ (summa vārdiem), t.sk., 21% PVN , 

Pasūtītājs pārskaitīs Izpildītājam ne vēlāk kā sešdesmit dienu laikā pēc Tehniskā projekta 

pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā. 
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4. DARBU PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Pēc Līguma 2.1.punktā minētās skiču stadijas izstrādāšanas, bet pirms tā nodošanas Pasūtītājam, 

Izpildītājs saskaņo projekta skiču stadiju ar Aglonas novada būvvaldi. 

4.2. Pēc 4.1. punktā minētā saskaņojuma saņemšanas, Izpildītājs nodod Pasūtītājam projekta skiču 

dokumentāciju pilnā komplektā papīra formātā 1 (vienā) eksemplārā un elektroniskā formātā 1 

(vienā) eksemplārā. 

4.3. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šā Līguma 4.2.punktā minētās dokumentācijas 

saņemšanas nodod Izpildītājam parakstītu nodošanas un pieņemšanas aktu, ja Līguma 2.1. punktā 

minētais projekta skiču stadija izstrādāta saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju un šī Līguma 

nosacījumiem. 

4.4. Projekta skiču stadija uzskatāma par nodotu šā Līguma 2.1. punkta izpratnē ar brīdi, kad 

Pasūtītājs šajā Līgumā noteiktajā kārtībā ir parakstījis pieņemšanas- nodošanas aktu. 

4.5. Pēc Līguma 2.2. punktā minētā Tehniskā projekta izstrādāšanas pilnā apjomā, bet pirms tā 

nodošanas Pasūtītājam, Izpildītājs veic tehniskā projekta saskaņošanu atbilstošās institūcijās. 

4.6. Pēc 4.5. punktā minēto atzinumu saņemšanas, Izpildītājs nodod Pasūtītājam Tehniskā projekta 

dokumentāciju pilnā komplektā papīra formātā 5 (piecos) eksemplāros un elektroniskā formātā 

1 (vienā) eksemplārā. 

4.7. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šā Līguma 4.6. punktā minētās dokumentācijas 

saņemšanas nodod Izpildītājam parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu, ja Līguma 2.2. punktā 

minētais Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju un šī Līguma 

nosacījumiem. 

4.8.Tehniskais projekts uzskatāms par nodotu šā Līguma 2.2. punkta izpratnē ar brīdi, kad Pasūtītājs 

šajā Līgumā noteiktajā kārtībā ir parakstījis pieņemšanas- nodošanas aktu. 

4.9. Ja Pasūtītājs 90 dienu laikā pēc Līguma 4.7. punktā minētā pieņemšanas- nodošanas akta 

parakstīšanas konstatē trūkumus vai neatbilstību Līguma un Iepirkuma dokumentācijas prasībām, 

Pasūtītājs par to rakstveidā informē Izpildītāju 15 dienu laikā no trūkumu vai nepilnību konstatēšanas 

brīža. 

4.10. Izpildītājs apņemas novērst par saviem līdzekļiem Līguma 4.9. punktā minētos trūkumus un 

nepilnības 15 dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas brīža. 

 

5. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS 

5.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam atbilstošu 

Līguma saistību izpildes nodrošinājumu t.i. kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu 

vai apdrošināšanas polisi, ar kuru kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība uzņemas saistību 

atmaksāt Pasūtītājam summu Ls ____________ (10% apmērā no kopējās lī guma summas), ja 

Izpildītājs nebūs izpildījis Līguma saistības. 

5.2.Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai ieturētu Līguma 6.2. punktā 

minēto līgumsodu. 

 

6. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Līguma noteikumu izpildi. 

6.2. Par Līguma 2.2. punktā minētā Tehniskā projekta nodošanas termiņa nokavējumu Izpildītājs 

maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopsummas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no Līguma kopsummas. 

6.3. Līgumsoda, kas minēts 6.2. punktā, samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes. 

6.4. Par Līgumā norādītās norēķinu kārtības neievērošanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 

0,5% apmērā no laikā nesamaksātās Līguma kopsummas daļas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no līguma kopsummas. 

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo līgumslēdzējas puses no zaudējumu atlīdzības pienākuma, ciktāl 

zaudējumu apmērs pārsniedz līgumsoda apmēru. 

6.6.Līgumslēdzējas puses vienojas jebkādus strīdus risināt savstarpēju sarunu ceļā. 

6.7. Ja līgumslēdzējas puses nevienojas, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, 
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tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesu iestādēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.8. Puses nenes atbildību par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šīs neizpildes cēlonis ir 

nepārvarama vara. 

 

7. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI 

7.1.Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz brīdim, kad abas līgumslēdzējas 

puses pilnībā ir izpildījušas ar šo Līgumu pieņemtās saistības. 

7.2. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja darbinieku savlaicīgu piekļūšanu objekta apsekošanai, izpētei un 

uzmērīšanai, ja viņi veic šajā Līgumā paredzētos darbus. 

7.3.Līgumam ir pievienots un ir tā neatņemama sastāvdaļa: 

1. pielikums – Iepirkuma dokumentācija (iepirkuma nolikums, tehniskā specifikācija un Pretendenta 

piedāvājums). 

7.4. Līgums sastādīts trīs eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja un divi pie 

Pasūtītāja. 

 

8. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN NORĒĶINU KONTI 

 

 

.Izpildītājs: 

Uzņ. reģ. Nr. ________ 

Nodokļa maksātāja reģ. Nr.____ 

Adrese 

Bankas rekvizīti 

___________________                                   

/amats, paraksts/ 

 

 

        Z.v. 

Pasūtītājs: 

Aglonas novada dome 

Reģ. Nr. 90000065754  

Adrese: Somersetas iela -34, Aglona, Aglonas 

novads, LV-5304 

Norēķinu konts:  ___________________                            

Kods: ____________________   

 

Novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko 

 

       Z.v. 

 


