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1  Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs –  AND/2011/6/ELFLA 
1.2. Pasūtītājs un kontaktinformācija: 

Pasūtītāja nosaukums: Aglonas novada dome 

Adrese: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV 5304 

Reģistrācijas numurs: 9000065754 

Tālruņa numurs: 65324573 

Faksa numurs: 65324573 

E-pasta adrese: padome@aglona.lv 

Kontaktpersonas 
jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Aivars Kluss, 

mob.26518779, e-pasts  aivars.kluss@aglona.lv   
jautājumos par iepirkuma procedūru: Ingūna Barkeviča, 

tel./fakss_65324573, e-pasts padome@aglona.lv  

1.3.  Iepirkumu organizē Aglonas novada domes iepirkumu komisija. 

1.4. Nolikums ir publiski pieejams Aglonas novada pašvaldības mājas lapā www.aglona.lv   
sadaļā „Publiskie iepirkumi”.   

1.5. Vērtēšanas kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu 

1.6. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības programmas (2007. – 2013. gadam) pasākuma 
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"" ietvaros 

1.7. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana 

1.7.1. Ar iepirkuma procedūras nolikumu (tālāk tekstā - Nolikums) var iepazīties  Aglonas 
novada domes lietvedībā , Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, darba dienās no 
plkst.9.00-12.00. un 14.00- 16.00 vai pasūtītāja mājas lapā www.aglona.lv, sadaļā „Iepirkumi” . 

1.7.2. Norādītajā interneta adresē ieinteresētajiem piegādātājiem, iepirkuma komisija ievietos 
papildu informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus nolikumā, kā arī sniegs  
atbildes uz pretendentu jautājumiem. 

1.7.3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras 
dokumentiem un    visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī iespēju 

ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, 
sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs 

pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz 
ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu 
pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 
1.7.4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par kandidātu 

atlases prasībām, pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms 
pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.7.5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma 

procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un 
iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 

sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

mailto:aivars.kluss@aglona.lv
mailto:padome@aglona.lv
http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
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1.7.6. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus 
ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras 

dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 
1.7.7.  Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto 

informāciju par grozījumiem mājaslapā internetā, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk 
kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības 
birojam publicēšanai. 

2  Informācija par iepirkuma priekšmetu 
2.1. Iepirkuma priekšmets ir būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana pašvaldības 

pasūtījumam  “Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana Aglonas novada 
pašvaldības tiltu rekonstrukcijā” atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (7 pielikums).  

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās: 
2.1.1. Būvprojekta „Pašvaldības tilta uz a/c G-33 Sakova –Akmeneica  0.208 km 

rekonstrukcija Grāveru  pagastā Aglonas novadā” izstrāde un autoruzraudzība  - CPV 

kods –71242000-6.  
2.1.2. Būvprojekta “Tilta pār Dubnas upi rekonstrukcija uz  pašvaldības ceļa  G-33 Sakova 

–Akmeneica 0.208 km, Grāveru pagasts Aglonas novads” izstrāde un 
autoruzraudzība  -  CPV kods –71242000-6.  

 2.2.  Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām iepirkuma daļām vai arī atsevišķi pār kādu 

no tām, bet nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 
2.3.   Darbu izpildes termiņi:  

2.3.1 Projektēšanas darbu izpildes termiņš – saskaņā ar pretendenta iesniegto darbu izpildes  
laika grafiku, bet ne garāks par 4 mēnešiem. Termiņš var tikt precizēts pie līguma 
noslēgšanas.  

2.3.2 Autoruzraudzības darbu izpildes termiņš – saskaņā ar būvdarbu izpildes termiņiem. 
Termiņš var tikt precizēts pie līguma noslēgšanas. Līgums par autoruzraudzības 
veikšanu objektā tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par 

būvniecību, izvēlējies būvniecības iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes 
termiņus. 

2.4  Pasūtītāja izsniegtā Nolikuma Tehniskā specifikācija, Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu 
rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā ir 
iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai Nolikumā paredzēto darbu 

izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.          

 

3. Informācija  pretendentiem 
3.1.Iepirkuma procedūrā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēti komersanti, 

kuri ir iesnieguši šajā nolikumā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā 
ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma procedūras noteikumi visiem 
Pretendentiem ir vienādi. 

3.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tā iesniedz kopīgu visu pušu parakstītu 
pieteikuma veidlapu (1.pielikums). Pārējie pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie 

dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi. Nolikuma 5.2.1. punktā 
prasītais gada vidējais apgrozījums projektēšanā pēdējo trīs gadu laikā šādā gadījumā 
summējas no visu apvienības dalībnieku gada vidējiem apgrozījumiem pēdējo trīs gadu 

laikā projektēšanā. 
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3.3. Komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu un izslēgt to no turpmākās dalības 
iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.daļā paredzētie 

izslēgšanas noteikumi, Pretendents neatbilst minētā likuma 40.panta noteiktām prasībām 
vai Pretendenta finansiālais stāvoklis, tehniskās un profesionālās spējas neatbilst 

Pasūtītāja (nolikumā) izvirzītajām prasībām. 

4. Piedāvājuma derīguma termiņš 

4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, termiņu skaitot 
no piedāvājumu atvēršanas brīža. Pretendents savam piedāvājumam var noteikt ilgāku 

derīguma termiņu. 
4.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt nolikumā noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Pretendents 

savu atbildi Pasūtītājam paziņo rakstiski. 

5.    Pretendentu atlases nosacījumi 

5.1 Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā: 

  5.1.1. Iepirkumā piedalīties Pretendenti, neatkarīgi no to reģistrēšanas un darbības vietas, 

komercdarbības formas un īpašuma piederības, kuri atbilst iepirkuma nolikumā 
noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem. 

  5.1.2. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.daļā minētiem 

izslēgšanas nosacījumiem: 
      5.1.2.1. ir 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; 
5.1.2.2. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 
kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

5.1.2.3. pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai 
nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju 

  5.1.3. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā. 

  5.1.4.Pretendentam ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izdota būvkomersanta 
reģistrācijas apliecība vai līdzīgas nozares institūcijas citā valstī, kur Pretendents 

reģistrēts, līdzvērtīgas nozīmes dokuments. 
  5.1.5. Pretendents nodarbina speciālistus, kam ir: 

5.1.5.1 sertifikāts tiltu projektēšanā; 

5.1.5.2 sertifikāts būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā; 
5.1.5.3 šī nolikuma 5.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas 

dalībniekiem, kā arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma 
izpildē. 
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5.2. Prasības attiecībā uz Pretendentu: 

5.2.1 Pretendenta gada finanšu apgrozījuma minimālais apjoms (satiksmes infrastruktūras 

projektēšanā) 2008., 2009. un 2010. gados ir bijis ne mazāks par  
20 000,00 LVL (divdesmit tūkstoši latu 00 santīmi).  

5.2.2. Pretendentam ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura objektu – tiltu rekonstrukcijas 
būvprojektu izstrādē. 

5.2.3. Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu speciālistu piesaistīšana 

projektēšanā. Piedāvājumam jāpievieno visu norādīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu 
dokumentu kopijas, kā arī apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkumā. 

5.3.4. Pretendents projektēšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus, saskaņā ar līgumu nododot 
tiem ne vairāk kā 70% (septiņdesmit) no kopējā līguma apjoma. 

 

6. Piedāvājuma iesniegšana  

6.1 Termiņš un vieta 
6.1.1. Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz 

2011. gada 12.aprīļa plkst. 12:00,  Aglonas novada dome, Somersetas iela 34, Aglona, 
Aglonas novads, LV 5304. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 9.00-
12.00. un no 13.00-16.30. 

6.1.2. Saņemot piedāvājumu, Komisijas norīkota persona reģistrē tos iesniegšanas secībā. 
Pretendentu sarakstā norāda Pretendenta nosaukumu, tā adresi, kontaktpersonu, kā arī 

piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu 
atvēršanai Pretendentu saraksts netiktu izpausts. 

6.1.3. Piedāvājumus, kas nav iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti 

pēc iepirkuma nolikumā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos 
neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam. 

6.1.4. Ja Pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu 

pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma 
savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Piedāvājumi, kas tiks 

saņemti arī pa pastu pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti. 
6.1.5. Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot piedāvājumu. 

Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz Pretendentu no tālākas 
līdzdalības Iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma 

iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

7. Piedāvājuma noformēšana 

7.1 Piedāvājums sastāv no sekojošām daļām: 

 pieteikuma dalībai konkursā un Pretendenta atlases dokumentiem; 

 tehniskā piedāvājuma; 

 finanšu piedāvājuma. 

7.2. Piedāvājuma sējumā ietilpstošie dokumenti ir jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali 
jāpārlīmē un jāapzīmogo). Piedāvājumam jābūt titullapai (brīvā formā), satura rādītājam ar 
uzrādītām lapām. 

7.3. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda: 

 Pasūtītāja nosaukums un adrese;  
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 Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs; 

 Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs; 

 atzīme „Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana Aglonas novada 

pašvaldības tiltu rekonstrukcijā”, identifikācijas numurs AND/2011/6/ELFLA. Neatvērt 
līdz 2011. gada 12.aprīļa plkst. 12:00” 

7.4   Piedāvājuma ārējā iepakojumā jāievieto piedāvājuma “Oriģināls” un 1 (viena) piedāvājuma 

“KOPIJA” 
7.5.    Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.   
7.6. Iesniegtie piedāvājumi Pretendentiem netiek atgriezti. 
 

8. Iesniedzamie dokumenti 

8.1 Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā atbilstoši Pieteikuma veidlapai 

(1.pielikums) jāiesniedz kopā ar Pretendenta atlases dokumentiem. Ja piedāvājumu iesniedz 
personu grupa, pieteikums dalībai konkursā jāparaksta visām dalībnieku pilnvarotām 
personām, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina 

pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu Pretendenta (personu grupā ietilpstošās personas) 
vārdā. 

8.2.  Pretendenta rakstisks apliecinājums, kurā tas apliecina, ka uz Pretendentu, tai skaitā 
Pretendenta grupas dalībniekiem un piesaistītiem apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko 
iepirkumu likuma 8.1.panta 5.daļā paredzētie ierobežojumi (7.forma).  

8.3. Pretendenta sagatavota izziņa par Pretendenta gada finanšu apgrozījumu 2008., 2009. un 
2010.gados satiksmes infrastruktūras projektēšanā (personu grupas gadījumā attiecināms arī 

uz personu grupu). 
8.4. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstī, kurā 

pretendents reģistrēts, izdotas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.  

8.5. Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) un 
personu grupā ietilpstošajiem dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu grupa), kā arī 

apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts atbilstoši 2.formai; 
8.6. Izstrādāto projektu saraksts atbilstoši 3.formai (personu grupas gadījumā attiecināms uz 

personu grupu). Sarakstā uzskatāmi jāizceļ projekti, kuru darbu apjoms un raksturs atbilst 

nolikuma 5.2.2. punkta prasībām.  
8.7. Projektētāja Curriculum Vitae un apliecinājums par pieejamību atbilstoši 4.formai. 

8.8. Projektēšanai piesaistīto speciālistu saraksts atbilstoši 5.formai. Formā obligāti jāizpilda dati 
par pieprasīto speciālistu, kas būs atbildīgs par attiecīgo darbu veikšanu. Pēc vēlēšanās 
sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas nepieciešams būvprojekta 

izstrādei. 
8.9.  Piedāvātā personāla un speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (sertifikātu/apliecību) 

kopijas. 
8.10 Visu 5.formā piedāvāto speciālistu un 2.formā ietverto apakšuzņēmēju rakstiski 

apliecinājumi (brīvā formā) par to gatavību piedalīties Iepirkuma procedūrā un, gadījumā, ja 

tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar attiecīgo Pretendentu, izpildīt projektēšanas 
darbu daļu, ko tam, atbilstoši pretendenta piedāvājumam, paredzēts uzticēt. 

8.11. Trīs atsauksmes, kas apliecina Pretendenta pieredzi, saskaņā ar 5.2.2. punktu. 
8.12. Iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir tiesīga pieprasīt desmit darbadienu laikā 
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iesniegt dokumentus pretendentam, kuram atbilstoši Nolikuma un citām prasībām un 
izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma noslēgšanas tiesības: 

   8.12.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī, kur 
pretendents vai saistītā persona reģistrēta, izziņu, kas izdota ne agrāk kā trīs mēnešus pirms 

piedāvājuma iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka pretendents un saistītā persona nav 
pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tās saimnieciskā darbība 
nav apturēta vai pārtraukta; 

   8.12.2. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde 
Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, 

un kura apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālo Pretendentam nav 
nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. 

    8.12.3. pieprasītās izziņas pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tās izdotas ne agrāk kā vienu mēnesi 

pirms iesniegšanas dienas. 
 

Tehniskā piedāvājuma dokumenti: 

8.13. Rekonstruējamā tilta idejas skice. 
8.14. Detalizēts skices apraksts, ne vairāk kā vienu A4 lpp., kas raksturotu Pretendenta izpratni 

par veicamajiem darbiem un projekta sasniedzamajiem mērķiem.     
8.15. Detalizēts darbu izpildes (kalendārais) grafiks. Tabulas veidā jānorāda darbu izpildes 

termiņi atbilstoši tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. 
 
Finanšu piedāvājuma dokumenti: 

8.16. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Pielikumu Nr.1 un iesniedz rakstiskā 
formā. 

8.17. Finanšu piedāvājumā katrai lotei cenas norāda latos (LVL) atsevišķi ar un bez PVN.  
8.18. Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina Tehniskā projekta 

izstrādi, tajā skaitā:  

 piegāžu un pakalpojumu līgumcenu, kas nepieciešama šī iepirkuma rezultātā noslēgtā 
līguma izpildei; 

 darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu, darbu nodošanai nepieciešamo 
pārbaužu, kontrolējošo institūciju atzinumu saņemšanas izmaksas; 

 visu ar projektēšanas pamatdarbiem saistītās izmaksas, tai skaitā visi nodokļi; 

 apdrošināšanas izdevumi; 

 u.c. izmaksas. 
8.19. Pretendenta piedāvātās tāmes katras pozīcijas cenas vērtība ir nemainīga visā līguma 

izpildes laikā.    

 9. Iepirkuma procedūras norise 

9.1. Piedāvājumu atvēršana: 

9.1.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2011. gada 12.aprīlī plkst. 12:00 Aglonas novada dome, 
Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV 5304.  

9.1.2. Atvēršanas sanāksmē piedalās komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī 
komisijas pieaicināti speciālisti. 

9.1.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.  
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9.1.4. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots Komisijas sastāvs. 
9.1.5. Pēc Komisijas sastāva paziņošanas tiek nosaukts saņemto piedāvājumu skaits. 

9.1.6. Komisijas priekšsēdētājs atver Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, 
nosaucot Pretendenta (uzņēmuma) nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku 

un piedāvājumā izteikto kopējo cenu bez PVN. 
9.1.7. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 
9.1.8. Piedāvājumus izvērtē un lēmumu par iepirkuma procedūras uzvarētāju pieņem viena 

kalendārā mēneša laikā pēc piedāvājumu atvēršanas. Piedāvājumi tiek izvērtēti iepirkuma 
komisijas slēgtās sēdēs. 

 

9.2. Piedāvājumu vērtēšana 

9.2.1.Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, 

pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu 
katrā lotē saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju – zemāko cenu. 

9.2.2. Par uzvarētāju tiek atzīts piedāvājums attiecīgajā lotē, kas atbilst nolikumā izvirzītām 
prasībām un ir ar viszemāko cenu. 

10. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 

10.1. Komisijas tiesības: 

10.1.1. pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā; 

10.1.2. lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu; 
10.1.3. lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu; 
10.1.4. veikt izmaiņas iepirkuma nolikumā; 

10.1.5. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītām prasībām; 
10.1.6. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir 

nepamatoti lētas; 
10.1.7. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka finanšu piedāvājumam pievienotās tāmes 

neatbilst Pielikumam Nr.1; 

10.1.8. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu 
informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto 

informāciju;  

10.1.9. neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos 
finanšu līdzekļus, vai ierosināt Pretendentam, kurš uzvarējis iepirkuma procedūrā slēgt 

darbu izpildes līgumu par daļu (atsevišķām pozīcijām) no piedāvājuma; 
10.2. Komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma procedūras norises gaitu. 
 

10.3. Komisijas pienākumi: 

10.3.1.  Izskatīt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma 9.2 punktā noteiktai kārtībai; 

10.3.2. rakstiski informēt iepirkuma Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā 
konstatētām aritmētiskām kļūdām; 

10.3.3. noteikt iepirkuma uzvarētāju; 
10.3.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus iepirkuma 

Pretendentus par iepirkuma rezultātiem; 

10.3.5.  nosūtīt informatīvu paziņojumu par pieņemto lēmumu Iepirkumu uzraudzības  birojam.  
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11. Pretendenta tiesības un pienākumi 
11.1. Pretendenta pienākumi: 

11.1.1. iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas iepirkuma nolikumā izvirzītās prasības; 
11.1.2. 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, termiņu skaitot no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma 

saņemšanas brīža, rakstiski sniegt atbildi uz Komisijas iesniegtajiem jautājumiem par 
Pretendenta iesniegto piedāvājumu. 

 

11.2. Pretendenta tiesības: 

  11.2.1.piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie 

Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā 
kāda noteikta Nolikuma 1.10 punktā. 

 

12. Līguma parakstīšana 
12.1. Pasūtītājs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem publicē paziņojumu par 

iepirkuma rezultātiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. 
12.2. Pēc lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, starp izraudzīto 

pretendentu un Pasūtītāju tiks slēgti Iepirkuma līgumi atbilstoši iepirkuma priekšmetam, 

Pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem paredzētajam finansējumam uz tādiem 
noteikumiem, kādi noteikti pievienotajos līguma projektos, un to nosacījumi ir ņemami 

vērā, sagatavojot piedāvājumu. 
 
Līgums par autoruzraudzības darbiem tiks slēgts vienlaicīgi ar līgumu par būvniecības darbu 

veikšanu. 
 

 

PIELIKUMU SARAKSTS 
 

Šim nolikumam ir pievienoti 8 pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 
 

1. pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos forma 

2. pielikums. Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem un personu grupas dalībniekiem 
3. pielikums.  Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze projektēšanas jomā, izstrādāto projektu saraksts  

4. pielikums. CV forma 
5. pielikums. Pretendenta un apakšuzņēmēju projektēšanai paredzēto tehnisko speciālistu saraksts   

6. pielikums. Apliecinājums  
7. pielikums. Tehniskā specifikācija 

8.pielikums. Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem 
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1. pielikums 
“Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzības  

veikšana Aglonas novada pašvaldības  tiltu rekonstrukcijā” 
  AND/2011/6/ELFLA  

 

PIETEIKUMA PAR PIEDALĪŠANOS FORMA 

 

PIETEIKUMS 

 

“Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana Aglonas novada pašvaldības  

tiltu rekonstrukcijā” 

 identifikācijas numurs AND/2011/6/ELFLA 
 

1. Iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam 
veikt 

_____________________________________________________________________  

(uzskaitīt par kurām iepirkuma daļām tiek iesniegts piedāvājums)  

saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām un piekrītot visiem konkursa noteikumiem, par 

summu: 
 

I lote - Būvprojekta „Pašvaldības tilta uz a/c G-33 Sakova –Akmeneica  0.208 km 

rekonstrukcija Grāveru  pagastā Aglonas novadā” izstrāde un autoruzraudzība. 

Piedāvājuma 

cena bez 
PVN 

_______________________________________________________________ 

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) 

Pievienotās 

vērtības 
nodoklis 

_____________________________________________________________ 

(PVN 22%  vārdos un skaitļos) 

Piedāvājuma 
cena ar PVN  

______________________________________________________________ 
(piedāvājuma cena ar PVN 22%  vārdos un skaitļos) 

 

II lote -  Būvprojekta “Tilta pār Dubnas upi rekonstrukcija uz  pašvaldības ceļa  G-33 

Sakova –Akmeneica 0.208 km, Grāveru pagasts Aglonas novads” izstrāde un 

autoruzraudzība. 

Piedāvājuma 

cena bez 
PVN 

_______________________________________________________________ 

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) 

Pievienotās 
vērtības 
nodoklis 

_____________________________________________________________ 
(PVN 22%  vārdos un skaitļos) 

Piedāvājuma 
cena ar PVN  

______________________________________________________________ 
(piedāvājuma cena ar PVN 22%  vārdos un skaitļos) 

 

2. Pakalpojuma izpildes termiņš ir _____________ nedēļas.  
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3. Avansa maksājuma apmērs  _____________ %. 

4. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 dienas no nolikumā noteiktā 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā 
esamības termiņa izbeigšanās.  

5. Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam nolikumam pievienotā līguma projekta 
noteikumiem, un mūsu piedāvājuma piešķiršanas gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma 
līgumu saskaņā ar šo līguma projektu. 

 

Nosaukums:  

Adrese:   

Reģistrācijas Nr.:  

Tālrunis:  

Fakss:  

E-pasts:  

Kontaktpersona:  

Maksājumu rekvizīti  

Banka, kods:  

Konts:   

 

Pretendenta vadītāja paraksts:  
 

 
(vārds, uzvārds) 

 
z. v. 
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2. FORMA 
 

 
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN PERSONU GRUPAS 

DALĪBNIEKIEM 
 
 

Nr. 
p.k

. 

Nosaukums un 
reģistrācijas 

numurs 

Statuss 
piedāvājumā 

(apakšuzņēmējs, 

personu grupas 
dalībnieks) 

Juridiskā adrese 
Kontakt-
persona, 

telefons 

Veicamo 

darbu 
apjoms 

no kopējā 
apjoma, 

% 

Apakšuzņēmējam / 
personas grupas 

dalībniekam nodoto 
darbu apjomi 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       
 

 

 

Pretendenta pilnvarotā 
pārstāvja pilns amata 
nosaukums: 

 

Paraksts:  

Paraksta atšifrējums:  

 

                                                                      Z.v.  
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3. FORMA 

 
 

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIEREDZE PROJEKTĒŠANAS JOMĀ 
IZSTRĀDĀTO PROJEKTU SARAKSTS 

 
 

Nr. 
p.k. 

Projekta 

nosaukums 
(papildus norādīt 

vai objekts ir 

jaunbūve vai 
rekonstrukcija) 

Piedalījies 

kā 
galvenais 

vai  

apakšuz-
ņēmējs 

Izstrādātā 
projekta 
izmaksas 

latos 

Pašu 

spēkiem 
veiktais 

darbu 
apjoms, % 

Projektēšanas 

uzsākšanas un 
pabeigšanas laiks 

(datums no – līdz) 
 

Pasūtītāja nosaukums, 
kontaktpersona, tālruņa 

numurs 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       
 

 
 

 

Pretendenta pilnvarotā 
pārstāvja pilns amata 
nosaukums: 

 

Paraksts:  

Paraksta atšifrējums:  

 

                                                                     Z.v. 
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4.FORMA 
 

 
CURRICULUM VITAE (CV) UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

 
Projekta nosaukums: „“Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana Aglonas 

novada pašvaldības tiltu rekonstrukcijā”,  identifikācijas numurs AND/2011/6/ELFLA 

 
 __________________________________________________________________________ 

 ( lotes nosaukums)  
 
Paredzētā pozīcija projektā:  

_________________________________________________________ 
(amata nosaukums) 

1. Uzvārds:   

2. Vārds:   

3. Dzimšanas datums:   

   

4. Izglītība:  

Izglītības iestāde Mācību laiks (no -līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

   

   

   

   
 

5. Citas iemaņas un prasmes: 
 

 
  

6. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai 
līgumattiecību nodibināšanas datums: 
 

 
  

7. Galvenā specializācija (kvalifikācija):  
 

8. Darba pieredze: 

 
  

Uzņēmuma nosaukums Adrese 
Datums 

(no – līdz) 
Amats 

    

    
 

9. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi:  

Darba / 

projekta 
izpildes 

gads 

Valsts 

institūcija vai 
uzņēmējs 

(komersants) 

Amats Objekta nosaukums un adrese 
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Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un 
kvalifikāciju. 

 
10. Apliecinājums par pieejamību 
 

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā “Tehnisko projektu 

izstrāde un autoruzraudzības veikšana Aglonas novada pašvaldības tiltu rekonstrukcijā”,  

identifikācijas numurs AND/2011/6/ELFLA, lotē  __________________ un gadījumā, ja 
______________________________________________________________________ 
                                                                (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) 

tiks atzīts par uzvarētāju un ar viņu tiks noslēgts līgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros 

izpildīt ___________________________________________________  
(amata nosaukums) 

pienākumus, kā arī to, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma 

parakstīšanas dienas līdz būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai. 
  

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts citu pretendentu piedāvājumos iepirkuma “Tehnisko 

projektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana Aglonas novada pašvaldības tiltu 

rekonstrukcijā”,  identifikācijas numurs AND/2011/6/ELFLA, procedūras ietvaros un neesmu 

interešu konflikta situācijā. 
 

Vārds, uzvārds:  

Paraksts:  

Datums:  

 

Ja projektu vadītājs nav pretendenta vai personu apvienības dalībnieks, ja pretendents ir personu 

grupa, vai apakšuzņēmēja darbinieks: 
 
[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds, uzvārds> nevarētu piedalīties <iepērkamā 

pakalpojuma nosaukums> pakalpojuma sniegšanā minētajos laika posmos, gadījumā, ja tiek 
pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu. 

 

<Darba devēja nosaukums> 

<Reģistrācijas numurs> 

<Adrese> 

<Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Pilnvarotās personas paraksts>]  
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5.FORMA 

 
 

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PROJEKTĒŠANAI PAREDZĒTO TEHNISKO 
SPECIĀLISTU SARAKSTS 

 

 

Nr. 

p.k 

Specializācija vai sertificētais darbu 

veids 

Speciālista vārds un 

uzvārds 

Darba 
pieredze 

attiecīgajā 
jomā, gados  

Sertifikāta vai 
apliecības Nr., 

izdevējs  

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

Pretendenta pilnvarotā 
pārstāvja pilns amata 

nosaukums: 

 

Paraksts:  

Paraksta atšifrējums:  

 

                                                                     Z.v. 
 

 

_____________________ 

* Ar savu parakstu Pretendents garantē šo speciālistu piesaisti līguma izpildei. Sarakstam pievienojami speciālistu 

sertifikātu vai apliecību kopijas un speciālistu rakstiski apliecinājumi par savu dalību projekta izstrādē.  
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7. FORMA 
 

“Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzības  
veikšana Aglonas novada pašvaldības  tiltu rekonstrukcijā” 

  AND/2011/6/ELFLA  
 

 

APLIECINĀJUMS  
 

 

 

  

sastādīšanas vieta datums 

 

(Pretendenta nosaukums) vārdā apliecinu, ka: 
 

1) nav 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), nav apturēta 

vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu 
vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts; 

2) pretendentam nav nodokļu tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu, kas kopsummā pārsniedz LVL 100.00 Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts. 
 

 
(Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un paraksts) 
 

 

Z.v. 
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7. pielikums 

Atklātā konkursa 

“Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzības  

veikšana Aglonas novada pašvaldības tiltu rekonstrukcijā” 

identifikācijas numurs - AND/2011/6/ELFLA  
 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
 

1. lote.   Būvprojekta „Pašvaldības tilta uz a/c G-33 Sakova –Akmeneica  0.208 km 

rekonstrukcija Grāveru  pagastā Aglonas novadā” izstrāde un autoruzraudzība. 

 

Darba uzdevums projektēšanai 

 

Būvprojekta izstrādāšana „Pašvaldības tilta uz a/c G-3 Kovaļeva –Mateļi-Raginski 0.042 km 
rekonstrukcija”. 

 

1.Pasūtītājs-Aglonas novada dome Reģ.nr.90000065754 
2.Pamatojums –Aglonas novada domes lēmums no 27.01.2011.gada protokols Nr.2, paragrāfs 7. 

3.Mērķis-izstradāt pašvaldības tilta uz a/c Kovaļeva –Mateļi-Raginski 0.050 km rekonstrukcijas 

būvprojektu un veikt būvdarbu autoruzraudzību. 

4.Darba saturs un metodoloģija: 

Projektēšanas organizācija – projektētājs: 
4.1. saņem tehniskos atbilstoši APU; 

4.2. veic autoceļa un tilta būvlaukuma topogrāfisko uzmērīšanu; 
4.3. izstrādā uzdevumā minēto rekonstrukcijas projektu divās stadijās: skiču projekta un tehniskā 
projekta stadijā; 

4.4. projektu saskaņo ar inženierkomunikāciju īpašniekiem, organizācijām, kuras izsniegušas 
tehniskos noteikumus, institūcijām, pasūtītāju un ar Aglonas novada domes būvvaldi, atbilstoši 

arhitektūras un plānošanas uzdevuma prasībām; 
4.5. pēc skiču projekta izstrādes pabeigšanas un pirms tehniskā projekta izstrādes uzsākšanas 
pasūta Ceļu satiksmes drošības direkcijai projekta ceļu drošības auditu detalizētā stadijā; 

4.6. iesniedz akceptēšanai būvprojektu Aglonas novada būvvaldē; 
4.7. veic projekta darbu izpildes autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam tehniskajam projektam, 

25.6.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03” 
Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi, citiem Latvijas būvnormatīviem, vispārīgajiem 
būvnormatīviem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.0. Tehniskā projekta sastāvs: 

5.1. Vispārīga daļa: 

5.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli; 
5.1.2. topogrāfiskās uzmērīšanas plāns; 
5.1.3. paskaidrojuma raksts. 

5.2. Ielu projekts : 

5.2.1. sagatavošanas darbi; 

5.2.2. plāns un garenprofils; 
5.2.3. šķērsprofila konstrukcijas; 
5.2.4. brauktuves segas konstrukcijas; 
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5.2.5. kustības organizācija, ieskaitot ceļa zīmes. 
5.3.Ekonomiskā daļa: 

5.3.1. būvdarbu apjomi; 
5.3.2. izmaksu aprēķini(tāmes). 

5.4. Būvdarbu organizācija. 
 
5. Īpašie nosacījumi : 

5.1. Projektētājs nodod Pasūtītājam skiču projektu ar aptuveno būvdarbu tāmi (maksas aprēķinu), 
tehnisko projektu un būvdarbu izmaksu aprēķinu sējumus 2 eksemplāros, papīra formā un 2 

eksemplārus CD. 
5.2. Skiču projekts ar aptuveno būvdarbu tāmi jāpabeidz 4 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas 
brīža un tehniskais projekts (būvprojekts) jāpabeidz 8 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža. 

5.3. Pirms skiču projekta saskaņošanas ar institūcijām Izpildītājam ir jāsaņem Aglonas novada 
domes plānotāju atzinums. 

 
Piezīme : Projektēšanas uzdevums sagatavots iepirkuma veikšanai un var tikt precizēts. 
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2.lote. Būvprojekta “Tilta pār Dubnas upi rekonstrukcija uz  pašvaldības ceļa  G-33 Sakova 

–Akmeneica 0.208 km, Grāveru pagasts Aglonas novads” izstrāde un autoruzraudzība  . 

 

1. Ievads 

 Projektēšanas uzdevums sniedz pamatojumus tilta būvprojekta dokumentācijas 
izstrādāšanai. 
2. Pamatojums 

 Tilts pār Dubnas upi uzbūvēts iespējams pagājušā gadsimta sākumā, un ir kalpojis kā 
ūdens dzirnavu aizvaru konstrukcija, un sastāv no monolīta betona krasta balstiem un viena upes 

balsta, virs kuriem novietotas koka  garensijas, uz kurām pašlaik izveidota brauktuve no 
šķērsvirzienā saliktiem koka baļķiem, kas nav piemēroti transporta kustības slodzēm. 
Lai tiltu varētu droši ekspluatēt ir nepieciešama tilta rekonstrukcija. 

3. Mērķis 

 Izstrādāt tilta būvprojektu, kurš atbilst Latvijas standartiem un tehniskajiem noteikumiem, 

kurus realizējot būtu nodrošināta tilta galveno slodzi nesošo konstrukciju ilgumizturība, ar 
minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, atbilstošs satiksmes drošības līmenis, braucēju komforts 
un konstrukciju estētiski kvalitatīvs risinājums. 

4. Speciālie noteikumi. 

 4.1. Būvprojekts izstrādājams vienā stadijā (Tehniskais projekts). 

 4.2. Aprēķina slodze LVS ENV 1991-3 α= 0,75. 
 4.3. Tilta brauktuves gabarīts atbilstoši ceļa parametriem (viena braukšanas josla). 
 4.4. No jauna projektējamām konstrukcijām minimālais betona aizsargkārtas biezums 40 

mm. 
 4.5. Būvprojektā jāatrisina ar zemes īpašumiem saistītie jautājumi. 

5. Darba saturs un metodoloģija. 

 Projektētājs veic sekojošus darbus: 
 5.1. Izzina arhīva u.c. organizāciju rīcībā esošo tehnisko dokumentāciju. 

5.2. Noskaidro būvvaldes varbūtējās prasības un par tām informē Pasūtītāju. Atbilstoši 
Pasūtītāja sagatavotai pavadvēstulei, saņem būvvaldes plānošanas un arhitektūras 

uzdevumu. 
5.3. Saņem visus nepieciešamos tehniskos noteikumus. 
5.4. Veic nepieciešamos būves inspekciju un lauka izmeklēšanas darbus. 

5.5. Projektu melnrakstā iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai. 
5.6. Veic projekta publisko apspriešanu (ja Pasūtītājs pieprasa). 

5.7. Saskaņo projekta dokumentāciju ar visām ieinteresētajām organizācijām. 
6. Rezultāts 

 Pasūtītājam nododamie sējumi un to skaits:  

 1. Vispārējā daļa atsevišķā sējumā, kura minimālais saturs sekojošs: 
Paskaidrojuma raksts, esošā un projektējamā tilta apraksts norādot to galvenos parametrus, 

normatīvās slodzes, galvenos darbus u.c. tilta dislokācijas karte M 1:100000. 
Konstrukciju aprēķini. 
Rekomendācijas tilta periodiskai uzturēšanai.  

2. Projekta dokumentācija (eksemplāru skaitu nosaka Pasūtītājs) 
Sējums: 

 Specifikācijas. 
Sējums: 
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 Rasējumi. 
Sējums:  

 Darbu daudzumu saraksts. 
 3. Pielikums 

 Teksta materiāli elektroniskā formā, sastādīti izmantojot Microsoft Office, (vai kādu citu 
Pasūtītāja norādītu) programmnodrošinājumu. Grafiskie materiāli elektroniskā formā, darbu 
daudzumu saraksts Microsoft Excel fails. Būvdarbu izmaksu aprēķins 1 eks. 

 
7. Laiks un resursi. 

 Darba sākums un nobeigums saskaņā ar līgumu. 
 Darbs pēc šī uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba 
Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu un par konsultācijām ar jebkuru citu 

uzņēmumu, institūciju vai ekspertiem. 
Darba izstrādes budžets atbilstoši līgumam. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


