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A. sadaļa: VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI PRETENDENTIEM  
 

1. Iepirkuma priekšmets - Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā.   

               CPV kods: 45233200-1 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs -  AND/2012/17/ELFLA  

 

3. Pasūtītāja nosaukums 

Pasūtītāja nosaukums: Aglonas novada dome 

Pasūtītāja adrese: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 

www.aglona.lv  

Pasūtītāja reģistrācijas nr.: 90000065754 

Pasūtītāja kontaktpersona: Ingūna Barkeviča 

Tālruņa/faksa numurs: +371 653 24573 

E-pasta adrese: padome@aglona.lv  

Darba laiks: 9.00-12.00 un 13.00-17.00 katru darba dienu 

ES projekta Nr.: 11-03-L32100-000228 

ES programma: Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem 

 
4. Paredzamais līguma izpildes laiks un vieta 

     4.1. Izpildes laiks –  2013.gada 31.jūlijs 
     4.2. Izpildes vieta – Aglonas  novada Aglonas pagasta Livdānu  iela. 

 

5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, termiņš  

5.1. Piedāvājumi var tikt nosūtīti pa pastu vai iesniegti personīgi līdz 2012.gada 27.novembra, 

plkst.14.00. 
5.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta - Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, 

Aglonas novads, LV-5304 
5.3. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pasūtītājam to ir jāsaņem norādītajā adresē līdz 

5.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

5.4. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc iesniegšanas termiņa beigām, netiks vērtēti un tiks nosūtīti 
(atdoti) atpakaļ iesniedzējam neatvērti. 

5.5. Noteiktajā termiņā saņemtie piedāvājumi tiek reģistrēti to iesniegšanas secībā. 
 
6. Objekta apsekošana  

6.1. Objekta apsekošanas laiks tiek saskaņots individuāli ar iepirkuma komisijas priekšsēdētāju 
I.Barkeviču, iepriekš sazinoties pa tālruni 65324573 vai 29285185. 

7. Prasības pretendentam  

7.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā 

7.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu, ja: 

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, 

http://www.aglona.lv/
mailto:padome@aglona.lv


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

3) pretendents vai tā piedāvātais apakšuzņēmējs ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas 

kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju. 

7.1.2. Nolikuma 7.1.1. 1-3 punktā minētais noteikums attiecas gan uz pašu pretendentu, gan uz 

fiziskajām un juridiskajām personām, tajā skaitā personām, kurām ir pārstāvības tiesības, un 
personām, kurām ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz šo 
pretendentu. 

7.1.3. Pretendentam vai tā piedāvātajam apakšuzņēmējam ir jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai 
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.  

7.1.4. Pretendentam vai tā piedāvātajam apakšuzņēmējam ir jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās 
valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvo aktu prasībām. 

7.1.5. 7.1.1.– 7.1.4. punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības 

kā pretendenta dalībniekiem. 

7.2.  Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt 

būvdarbus 

7.2.1. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums ceļu rekonstrukcijā vai jaunbūvē iepriekšējo 
triju gadu laikā vismaz pārsniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu. Uzņēmumi, kas dibināt i 

vēlāk, apliecina, ka gada finanšu vidējais apgrozījums par nostrādāto periodu vismaz 
pārsniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu. 

7.2.2. Pretendentam ir pieredze vismaz 3 līdzīgas nozīmes (pēc būvdarbu apjoma  un būvdarbu 
specifikas saskaņā ar šī iepirkuma tehniskajām specifikācijām) ceļu rekonstrukcijā va i 
jaunbūvē. Katram no 3 līdzīgas nozīmes norādītajiem un būvētajiem objektiem jāpievieno 

pasūtītāja apstiprināta akta kopija par izpildītajiem darbiem, izņemot līgumus, kuros 
pasūtītājs ir bijis Aglonas novada dome. Pieredze apliecināma ar iepriekšējo piecu gadu laikā 

veiktajiem darbiem. 

7.2.3. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir atbilstošs būvprakses sertifikāts šajā 
nolikumā paredzētajiem būvdarbiem. Būvdarbu vadītājam jābūt pieredzei vismaz divu 

būvniecības objektu pēc būvdarbu apjoma un būvdarbu specifikas līdzvērtīgu būvdarbu 
vadīšanā. Pieredze apliecināma ar iepriekšējo piecu gadu laikā veiktajiem darbiem. 

7.2.4. Ja plānots piesaistīt apakšuzņēmēju būvdarbu veikšanā, ir jāuzrāda konkrētajam 
apakšuzņēmējam paredzētais veicamo būvdarbu apjoms, kā arī jānorāda apakšuzņēmējam 
nododamo būvdarbu apjoms procentuālā veidā. 

7.2.5. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 7.punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, 
netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās ( tiek noraidīti ). 

7.2.6. Pretendentam jābūt noslēgušam vienošanos ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju par 
būvdarbu izpildes gaitā radušos būvgružu pieņemšanu vai vienošanos ar atkritumu 
apsaimniekošanas organizāciju, ka tiks noslēgts līgums par būvdarbu izpildes gaitā radušos 

būvgružu pieņemšanu, ja konkrētais pretendents iegūs šajā iepirkuma nolikumā minēto 
pasūtījumu. Vienošanās kopija jāpievieno pie  piedāvājuma pretendentu atlases 

dokumentiem. 

 

8. Piedāvājumu noformēšana 

8.1. Piedāvājumu iesniedz 2 eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināls, otrs – kopija, ar attiecīgajām 
norādēm: „Oriģināls” un „Kopija” + tāmju elektroniskā versija elektroniskajā datu nesējā 

Microsoft Excel. 



8.2. Abi piedāvājuma eksemplāri un elektroniskā versija iesniedzami vienā aizlīmētā, aizzīmogotā 
aploksnē, uz kuras jānorāda: 
 piedāvājuma iesniedzēja nosaukums, Reģ.Nr., adrese, tālrunis/fakss un e-pasta adrese; 

 pasūtītāja nosaukums un adrese: Aglona novada dome, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas 
novads, LV-5304; 

 atzīme ar norādi: „Piedāvājums iepirkumam „Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada 
Aglonas ciemā”, ID.Nr.AND 2012/17/ELFLA. Neatvērt līdz  27.11.2012., plkst.14.00”. 

8.3. Piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs, kā arī katram piedāvājuma eksemplāram jābūt 

cauršūtam (caurauklots, apzīmogots, norādīts lappušu skaits, paraksts). 
8.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, visu  

oriģinālo dokumentu kopijām jābūt apliecinātām (kopiju kopijas neapliecina). 
8.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā 

dokumentācija iesniedzama latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

8.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa 

(apvienība), pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā (apvienībā).  

8.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa (apvienība) vai personālsabiedrība, piedāvājumā 
papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu (apvienību) vai 

personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.  

8.8. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 

8.9. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 
 

9. Iesniedzamie dokumenti 

9.1. Pretendentu atlases dokumenti 

9.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums) . Pieteikumu paraksta pretendenta 

vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un 
rekvizītus, kā arī apliecina: 

 ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un apakšuzņēmēju ir patiesas; 

 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), 
apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai 
līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts; 

 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 latus1. 

Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas 

personas, kas iekļautas personu grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu 
grupu iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu.   

9.1.2. Piedāvājumam jāpievieno Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas 
iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. 

                                                 
1
 Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 10 darbdienu laikā jāiesniedz izziņa, ko  izsniegusi 

Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā  skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas 

kopsummā katrā valstī pārsniegtu 100 latus. Izziņu komisija pieņems un atzīs, ja tā  izdota ne agrāk kā mēnesi p irms  

iesniegšanas dienas. 



9.1.3. Pretendentam un pretendenta apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts, piedāvājumam 
jāpievieno izsniegtās būvniecības komercreģistra apliecības kopija vai līdzvērtīgas 
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina 

pretendenta tiesības veikt uzņēmējdarbību būvniecībā. 

9.1.4. Piedāvājumam jāpievieno apliecinājums par pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu 

ceļu rekonstrukcijā vai jaunbūvē iepriekšējo triju gadu laikā par kuriem iesniegts gada 
pārskats. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – izziņa par gada finanšu vidējo apgrozījumu 
nostrādātājā periodā. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa ( apvienība ) – šī punkta 

prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā ( apvienībā ) iekļauto personu kopējo finanšu 
apgrozījumu. 

9.1.5. Piedāvājumam jāpievieno iepriekšējos 5 gados veikto būvdarbu saraksts ceļu rekonstrukcijā 
vai jaunbūvē, norādot būvdarbu pasūtītāju, būvdarbu apjomu Latvijas latos bez pievienotās 
vērtības nodokļa, būvju veidus, vietu un izpildes termiņu, kā arī to, vai visi darbi ir veikt i 

atbilstoši attiecīgiem normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti. Būvdarbu saraksts 
noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums). Sarakstam jāpievieno 

pozitīvas atsauksmes no pasūtītāja par vismaz triju līdzvērtīgas (līdzīgas) nozīmes lielāko 
pabeigto objektu būvdarbu kvalitāti un to izpildi saskaņā ar noslēgto līgumu. Katram no 3 
līdzīgas nozīmes norādītajiem un būvētajiem objektiem saskaņā ar nolikuma 7.2.2. punktu 

jāpievieno pasūtītāja apstiprināta akta kopija par izpildītajiem darbiem, izņemot līgumus, 
kuros pasūtītājs ir bijis Aglonas novada dome. 

9.1.6. Piedāvājumam jāpievieno būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija un apliecinājums, 
ka konkrētais būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskajās attiecībās vai tiesiskajās attiecībās, kuras 
rodas uz uzņēmuma līguma pamata ar piedāvājuma iesniedzēju ( uz specializētajiem darbiem 

jāiesniedz arī attiecīgās būvdarbu vadītāju sertifikātu kopijas un apliecinājums, ka konkrētais 
būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskajās attiecībās vai tiesiskajās attiecībās, kuras rodas uz 

uzņēmuma līguma pamata ar piedāvājuma iesniedzēju vai piedāvātā būvdarbu vadītāja 
apliecinājums par gatavību noslēgt attiecīgu līgumu pretendenta uzvaras gadījumā ) va i 
piedāvātā būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību noslēgt attiecīgu līgumu pretendenta 

uzvaras gadījumā. Piedāvājumam jāpievieno būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un pieredzes 
apraksts (CV atbilstoši 3.pielikumam), pieredzi apliecinošs dokuments par vismaz 2 ( divi) 

līdzīgas nozīmes, saskaņā ar šī iepirkuma priekšmetu būvdarbu vadīšanu, ja būvdarbu 
vadītāja pieredze par vismaz diviem līdzīgas nozīmes būvdarbiem nav minēta augstāk 
minētajā CV (Curriculum Vitae).  

9.1.7. Jāiesniedz apliecinājums par pretendenta rīcībā esošo būvdarbiem nepieciešamo tehniku, 
norādot tehnikas vienību nosaukumus (4.pielikums). 

9.1.8. Ja pretendents plāno piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus) – jāsniedz informācija par 
konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo būvdarbu saraksts un apjoms, kurš 
izteikts procentuālā veidā no kopējā darbu apjoma. 

9.1.9. 9.1.1. – 9.1.4.  punktos minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai 
personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem. 9.1.2. – 9.1.3., 9.1.6., 

9.1.7. punktos minētie dokumenti jāiesniedz arī pretendenta piedāvājumā minētajiem 
darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem), ja ir paredzēts tādus piesaistīt. 

9.1.10. Piedāvājumam jāpievieno piedāvājuma kopsavilkums, saskaņā ar šī iepirkuma nolikuma 

6.pielikumu. 

9.2. Tehniskais piedāvājums 

9.2.1.Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām. 

Tehniskajā piedāvājumā iekļauj: 



-  izvērstu būvdarbu izpildes grafiku, kurā atspoguļots aptuvenais būvdarbu veikšanas laiks un 
konkrēto būvdarbu veidi ( katrai tāmes veicamo darbu pozīcijai ), norādot katrai darba 
grupai un katrā nedēļā nodarbināto cilvēku skaitu, darba dienu skaitu nedēļā, kā arī maiņu 

skaitu, ņemot vērā to, ka  pasūtītājs finansiālu apsvērumu dēļ visu pasūtījumu var sadalīt pa 
kārtām vai posmiem, nosakot, ka samaksa par veiktajiem būvdarbiem notiek tad, kad tieši 

šim mērķim ir saņemts (ieskaitīts Pasūtītāja bankas kontā) finansējums vai aizdevums; 
-   apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 2  

gadiem; 

-  apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirts 
iepirkuma līgums, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks 

noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdroš ināšanu. Pēc līguma  
noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi attiecībā 
uz konkrēto objektu vai „Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises 

visiem objektiem” kopiju, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 454 „Noteikumi par 
civiltiesiskās  atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā.“.  

9.2.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Piedāvājumu jāiesniedz par visu iepirkuma 
apjomu. 

9.3.  Finanšu piedāvājums  

9.3.1.Finanšu piedāvājumu ( tāmes ) sagatavo atbilstoši tehniskajām specifikācijām ( B sadaļa), kā 
arī norāda kopējo piedāvāto līguma cenu bez PVN un ar PVN, saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 19.12.2007. MK noteikumu Nr.1014 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 
prasībām.  

9.3.2. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā termiņā tiks 

veikti atbilstoši būvdarbi. Cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa 

un ar pievienotās vērtības nodokli, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

9.3.3. Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas brīdī jāiesniedz piedāvājuma cena sadalījumā pa 
izmaksu pozīcijām, kā arī jānorāda, kādi pieņēmumi izmantoti attiecībā uz cenu pieaugumu. 

9.3.4. Pretendentam papildus jāiesniedz arī finanšu piedāvājums CD datu nesējā (diskā/CD matricā) 
excel formātā, kas sagatavots atbilstoši šī nolikuma 9.3.1. punkta prasībām.  

9.3.5. Ja tehniskajās specifikācijās ir norādīts kāds konkrēts preces ražotājs, zīmols vai norāde uz to,  
pretendenti var piedāvāt to vietā ekvivalentus materiālus, preces. 

 

10.Informācijas sniegšana 

 

10.1. Ar iepirkuma dokumentāciju un tehnisko projektu var iepazīties uz vietas Aglonas novada 
domē pie 3.punktā norādītās kontaktpersonas darba dienās no plkst.  9.00 līdz 12.00 un no 
plkst.14.00 līdz 16.30. Iepirkuma dokumentācijas elektroniskā versija lejupielādēšana i 

pieejama Aglonas novada pašvaldības mājas lapā www.aglona.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi”. 
10.2.  Ja ieinteresētie Pretendenti savlaicīgi pieprasa papildus informāciju vai skaidrojumus, tie 

sniedzami ne vēlāk kā trīs darba dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 
Ieinteresētajiem Pretendentiem, 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 3.punktā minētaja i 
kontaktpersonai. 

 

11. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

 



11.1. Komisija pārbaudīs piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 8.punktā norādītajām 
prasībām. Lems par to, vai iesniegtie piedāvājumi noformēti atbilstoši nolikuma prasībām. 
Piedāvājums, kas neatbilst noformējuma prasībām var tikt noraidīts tikai tad, ja tā neatbilstība 

ir būtiska. 
11.2. Komisija pārbaudīs pretendenta atbilstību nolikuma 9.punktā norādītajām prasībām. Ja 

pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav 
sniedzis pieprasīto informāciju, piedāvājums netiks vērtēts. 

11.3. Ja komisija konstatē, ka atbilstoši nolikuma 9.punktam iesniegtajos dokumentos ir ietvertā 

informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai pretendents izskaidro vai papildina šajos 
dokumentos ietverto informāciju. 

11.4. Komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību noteikumu B.sadaļas Tehniskajai specifikācijai. 
Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti. 

11.5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbaudīs, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko 

kļūdu, ja finanšu piedāvājumā konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija tās izlabo. Par kļūdu 
labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņos pretendentam, kura pieļautās kļūdas 

ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņems vērā labojumus. 
11.6. Komisija izvērtēs finanšu piedāvājumu cenas, pārliecinoties, vai nav iesniegts pārāk lēts 

piedāvājums. 

11.7. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst 
visām noteikumu prasībām. 

 

12. Iepirkuma līgums 
  

14.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu (skat. 5.pielikumu), pamatojoties 
uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma nolikumu. 

14.2. Līdz iepirkuma procedūras beigām Pretendents var rakstveidā iesniegt savus priekšlikumus 
attiecībā uz iepirkuma līguma projekta saturu. 

14.3. Ja par iepirkuma uzvarētāju kļūst Pretendents, kura piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūt ītāja 

iespējas, Pasūtītājam ir tiesības samazināt izpildāmo darbu apjomus, vai arī Pasūtītājs ir tiesīgs 
atteikties slēgt ar to līgumu, iepirkumu pārtraucot. 

 

13. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi  

13.1.  Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai 

citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 
pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai 

kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti 
komisijai. 

13.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu. 

13.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 
13.4. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 

13.5. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 

13.6. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

13.7. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 
informāciju par Nolikumu. 

13.8. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem 
aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma 
izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 



   

14. Pretendenta tiesības un pienākumi  

14.1. Apvienoties grupā ( apvienībā ) ar citiem pretendentiem ( iesniedzot atbilstošu rakstisku 

dokumentu, apliecinājumu ) un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. 

14.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

14.3. Apsekot būvlaukumu, iepriekš to rakstiski vai telefoniski saskaņojot ar pasūtītāju. 

14.4.  Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 

14.5. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 

14.6. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

14.7. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un 
vērtēšanai. 

14.8. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

B. sadaļa: TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 
1. Darbu izpildes vieta: Livdānu iela, Aglonas ciems, Aglonas pagasts, Aglonas novads. 
 

2. Darbu izpildes termiņš: 2013.gada 31.jūlijs 
 

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo, atbilstoši iepirkuma procedūras tehniskajai 
specifikācijai, izstrādātajam tehniskajam projektam un 19.12.2006. MK noteikumiem Nr.1014 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām. 

 
4. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi ar attiecīgo iepirkumu saistītie izdevumi, t.sk., nodokļi, nodevas un 

citi obligātie maksājumi, kas jāmaksā saskaņā ar LR likumdošanu. 
 
5. Ja tehniskajā projektā ir norādīti konkrētu ražotāju izstrādājumi, ir pieļaujama citu ražotāju 

izstrādājumu izmantošana, ar nosacījumu, ka to galvenie raksturlielumi ir līdzvērtīgi tehniskajā 
projektā noteiktajiem un to atbilstība dokumentāli jāpierāda.  

 
Darbu veidi un apjomi – sk. Microsoft Excel failu. 

 

 
Pielikumi 

1.pielikums. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma 
2.pielikums. Nozīmīgāko veikto būvdarbu saraksts 
3.pielikums. CV 

4.pielikums. Informācija par par pretendenta rīcībā esošo būvdarbiem nepieciešamo tehniku 
5.pielikums. Būvdarbu līguma projekts 

6.pielikums. Nozīmīgāko veikto būvdarbu saraksts 
 
 

 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                        I.Barkeviča     



 

1.pielikums 
Iepirkuma ar ID.Nr.AND/2012/17/ELFLA 

nolikumam 

[uz pretendenta uzņēmuma veidlapas]  
 

TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 
 

Iepirkumam „Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā”,  

id.Nr. AND/2012/17/ELFLA 

  

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums, Reģ.Nr. Rekvizīti 

  

 

2. KONTAKTPERSONA 

vārds, uzvārds  

adrese  

tālr./fakss  

e-pasta adrese  

  

Pretendents (nosaukums) iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā un saskaņā ar iepirkuma 
nolikumu, es, apakšā parakstījies, (amats, vārds, uzvārds), apliecinu, ka Pretendents: 
- piesakās piedalīties Aglonas novada domes publiskajā iepirkumā „Livdānu ielas rekonstrukcija 

Aglonas novada Aglonas ciemā”, id.Nr. AND/2012/17/ELFLA (turpmāk – Iepirkums) un 
iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu;  

-   piekrīt Iepirkuma noteikumiem;  
-  apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā pildīt Iepirkuma nolikumā minētos līguma 
noteikumus;  

-  atzīst sava Iepirkuma piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām;  

-  apliecina, ka visas sniegtās ziņas Iepirkuma piedāvājumā ir patiesas un precīzas; 
- apliecina, ka attiecībā uz Pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta piektās 
daļas 1. un 2.punktā noteiktais nosacījums. 

 

3. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

1. Darbu izpildes laiks (norādīt konkrētu beigu termiņa datumu) ____________ 
2. Pretendenta iesniegtā iedāvājuma derīguma termiņš ir ___________ dienas 
3. Būvdarbu garantijas laiks ______________ mēneši 

4. Avansa izmaksas nepieciešamība (jā/nē) ________________ 
5. Papildus informācija, ko piedāvājumam vēlas pievienot 

pretendents______________________________________________ 

 

4. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Nr.p.k. Izmaksu veids Izmaksas LVL 

1. Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada 
Aglonas ciemā 

 

 PVN 21%  

 Pavisam kopā  

 
[datums] 

[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums]                         [ paraksts]        [ vārds, uzvārds]  

                                                                       [z.v.]



 

2.pielikums 
Iepirkuma ar ID.Nr.AND/2012/17/ELFLA 

nolikumam 

 

 

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJA NOZĪMĪGĀKO VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS  
 

Nr. 

p.k. 

Galvenā būvuzņēmuma 

nosaukums, 

būvobjekta nosaukums 

un 

veikto būvdarbu īss raksturojums  

Būvdarbu kopējā 

vērtība LVL (bez 

PVN) 

Vieta 

Pašu spēkiem 

veiktais darbu 

apjoms  

(% no 
būvdarbu 

kopējās 
vērtības bez 

PVN) 

Pasūtītājs 

(nosaukums, adrese, 
kontaktpersona, 

tālruņa Nr.) 

Būvdarbu 

uzsākšanas un 

pabeigšanas 

gads un 

mēnesis 

       

       

 
 

 

                                             
                                  [Paraksttiesīgās personas amata nosaukums]                                         [ paraksts]               [ vārds, uzvārds] 

 
 



 

3.pielikums 
Iepirkuma ar ID.Nr.AND/2012/17/ELFLA 

nolikuma 

 
 

 

CV 
 

1. Uzvārds: 
2. Vārds: 

3. Izglītība: 
 

Izglītības 

iestāde 

Mācību laiks 

(no/līdz) 

Iegūtais izglītība, grāds vai 

kvalifikācija 

   

   

   

 
4. Dalība profesionālās organizācijās: 

 
5. Citas prasmes: 

  
6. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: 

 

7. Galvenā kvalifikācija: 

 
8. Profesionālā pieredze: 
 

Laiks 

(no/līdz) 

Pasūtītājs,  

darba izpildes vieta 

Būvobjekta 

nosaukums, būvdarbu 

kopējā vērtība Ls (bez 

PVN) 
un 

būvdarbu īss 

raksturojums 

Speciālista 

veicamā darba īss 

apraksts 

    

    

    

 
 

[Datums] 
 
[Paraksts] 

 

  



 

4.pielikums 
Iepirkuma ar ID.Nr.AND/2012/17/ELFLA 

nolikumam 

 
 

Informācija par pretendenta rīcībā esošo būvdarbiem nepieciešamo 
tehniku 

 
 
 

 

Nr.p.k. Tehnikas nosaukums Skaits 

   

   

   

 
 

 
 

 

  
[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums]          [ paraksts]                       [ vārds, uzvārds] 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

5.pielikums 
Iepirkuma ar ID.Nr.AND/2012/17/ELFLA 

nolikumam 
 

Projekts 

 

BŪVDARBU LĪGUMS Nr._______ 
 
Aglonā                                                                                                                ____.____.2012. 

 

Aglonas novada dome, Reģ.Nr.90000065754, adrese Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas 
novads, LV-5304 (turpmāk – Pasūtītājs), tās priekšsēdētāja Igora Rešcenko personā, kura 

rīkojās pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un novada pašvaldības nolikumu, no 
vienas puses, un 

 
 „…………”, Reģ.Nr…….., adrese ………, LV-……….. (turpmāk – Uzņēmējs), tās …… 
locekļa ……….. personā, kurš darbojas uz Statūtu  pamata,  no otras puses, 

 
abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Līdzēji), pamatojoties uz Aglonas novada pašvaldības 

rīkotā iepirkuma „ Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas 

ciemā»,  ID.Nr.AND/ 2012/17/ELFLA rezultātiem un  „……..” iesniegto piedāvājumu, 
noslēdz šādu būvdarbu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 
1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Uzņēmējs apņemas ar savu darbaspēku, tehniku, iekārtām un materiāliem veikt satiksmes 
drošības uzlabojumus Aglonas pagasta Aglonas ciemā Livdānu ielā (turpmāk – Darbi) un 

nodod šo objektu ekspluatācijā tā, kā to prasa attiecīgi spēkā esoši Latvijas Republikas 
būvnormatīvi un citi normatīvie akti, kā arī saskaņā ar Līgumu, tehnisko specifikāciju, 
Tehnisko projektu, un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) (skat. 

Pielikumu). 
1.2. Uzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar būvprojektu, t.sk., ar tajā 

ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem, prasībām un 
būves vietu, un apliecina, ka līgumcenā ir iekļauti pilnīgi visi līgumsaistību izpildei 
nepieciešamie izdevumi. 

 
2. Līguma cena un norēķinu kārtība 

 

2.1. Maksa par Līgumā paredzēto Darbu izpildi ir …………. LVL (……lati, 00 santīmi), plus 
PVN 21 %, kas sastāda  ……. LVL (…… lati, 00 santīmi). Kopējā līguma summa, 

ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir ……. 

(…….. lati, 00 santīmi). 

2.2. Tāmē noteiktās cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, izņemot gadījumus, 
ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti 
esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli). 

2.3. Jebkuras Līguma cenas izmaiņas ir spēkā vienīgi Līdzējiem rakstiski vienojoties. 
2.4. Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt avansa izmaksu 20% apmēra no noslēgtās līgumcenas (bez 

PVN), kas sastāda ………  
2.5. Ja Uzņēmējam ir nepieciešama avansa izmaksa, tas vispirms iesniedz bankas vai 

apdrošināšanas kompānijas izsniegtu avansa atmaksas garantiju pieprasītā avansa apmērā. 

Pēc garantijas dokumenta iesniegšanas, pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, 
ieskaita avansu uzņēmēja bankas kontā. Ja uzņēmējs noteiktajā termiņā neiesniedz bankas 



 

vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtu avansa atmaksas garantiju, tas nav tiesīgs prasīt 
Pasūtītājam avansa izmaksu un Līguma izpilde jāuzsāk bez avansa. 

2.6. Atlikusī summa tiek izmaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līgumsaistību 

pilnīgas izpildes un pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. 
2.7. Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, 

Tehniskajam projektam un normatīvo aktu prasībām. 
2.8. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, samaksa tiek veikta par faktiski izpildītajiem 

Darbiem. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā būvdarbu un izmantoto materiālu kvalitāte. 

 

3. Līguma izpildes termiņš 

 

3.1. Līguma 1.1.punktā paredzētie Darbi tiek pilnībā pabeigti līdz 2013.gada ………………..  
3.2. Līguma izpildes termiņu Līdzēji var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos 

gadījumos: 
3.2.1. ja nepārvaramas varas rezultātā vai citu objektīvu iemeslu dēļ, ir neiespējama Darbu 

izpilde; 
3.2.2. ja kāda Līdzēja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ, ir tikusi apgrūtināta otra Līdzēja 
saistību izpilde. 

 

4. Uzņēmēja saistības 

 

4.1. Uzņēmēja tiesības: 
4.1.1. Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā saņemt atlīdzību par paveiktajiem Darbiem. 

4.1.2. Laicīgi saņemt no Pasūtītāja visu būvdarbiem nepieciešamo informāciju un 
dokumentus. 

4.1.3. Netraucēti piekļūt būvobjektam. 
4.1.4. Atlīdzību par papilddarbiem Uzņēmējam ir tiesības saņemt tikai tad, ja Līdzēji par 
to ir iepriekš rakstiski vienojušies. 

4.1.5. Uzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt objektā papildus 
darbus, kas nav paredzēti. 

4.2. Uzņēmēja pienākumi: 
4.2.1. Veikt būvdarbu izpildi Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē. 
4.2.2. Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas 

normatīvo aktu noteikumu, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī Latvijas nacionālo 
standartu prasībām. 

4.2.3. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un 
satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, 
veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem objektā, kā arī 

uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to 
izraisītām sekām.   

4.2.4. Pildīt visus citus no Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Uzņēmēja 
pienākumus. 
4.2.5. Nodrošināt visu Darbu izpildes procesā nepieciešamo dokumentu sagatavošanu 

un iesniegšanu Pasūtītājam, saskaņā ar projektu un Latvijas būvnormatīviem. 
4.2.6. Saņemt atļaujas un saskaņojumus, kas nepieciešami Darbu veikšanai. 

4.2.7. Nodrošināt būvdarbu žurnāla aizpildīšanu. 
4.2.8. Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja izpildāmo darbu kontroli. 
4.2.9. Ievērot un izpildīt būvuzrauga norādījumus, kā arī regulāri saskaņot veicamo 

Darbu izpildi. 
4.2.10. Visā Darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās projekta dokumentācijas 

atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām nepilnībām, 
neprecizitātēm, kļūdām Tehniskajā projektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest 



 

pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās vai defektiem, Uzņēmējs nekavējoties ziņo 
Pasūtītājam. 
4.2.11. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos 

nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās. 
4.2.12. Uzņēmējs ir atbildīgs par piegādāto materiālu kvalitāti. 

4.2.13. Uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana 
trešajām personām u.c.) par būvobjektu līdz tā pieņemšanai ekspluatācijā. 
4.2.14. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējs nekavējoties sniedz rakstveida atskaiti 

par paveiktajiem un veicamajiem Darbiem.  
4.3. Uzņēmējs atbild par: 

4.3.1. Darbu veikšanu un organizēšanu, atbilstoši Līguma izpildes termiņam. Uzņēmējs 
apliecina, ka Darbu veikšanai ir paredzēts pietiekams laika periods, lai Darbus ve iktu 
norādītajā termiņā. 

4.3.2. Pasūtītāja brīdināšanu, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt 
bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai, īpašumam vai apkārtējai videi, un visu nepieciešamo 

pasākumu veikšanu to novēršanai. 
4.3.3. Apakšuzņēmēju Darbu, kā arī viņu pieļautajām kļūdām. 
4.3.4. Atklāto defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu. 

4.3.5. Visu darba drošības pasākumu organizēšanu un ievērošanu būvobjektā. 
4.3.6. Tīrību objektā visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošina, lai esošie gruži un 

materiālu atliekas nepiesārņo objektam pieguļošo teritoriju. 
4.3.7. Kaitējumu, kas Uzņēmēja vainas dēļ, Darbu veikšanas laikā, nodarīts Pasūtītājam 
vai trešajām personām. Netiešie zaudējumi nav jāatlīdzina. 

4.3.8. Kaitējumu objektam, kas rodas veicot Darbus, kā arī par defektiem, kas tiek 
atklāti garantijas termiņa laikā, ja tie radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ. 

4.3.9. Ja Uzņēmēja vainas dēļ Darbi nav paveikti Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā 
vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājs no Uzņēmēja ir tiesīgs prasīt 
kavējuma procentus – 0.1% apmērā no līgumcenas (bez PVN) par katru nokavēto dienu. 

Nokavējuma procenti neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un 
zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 

 
5. Pasūtītāja saistības 

 

5.1. Pasūtītāja tiesības: 
5.1.1. Kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Uzņēmēja kontroles veikšanai 

nepieciešamo informāciju. 
5.1.2. Nozīmēt būvuzraugu Darbu izpildes, kvalitātes un atbilstības kontrolei. 
5.1.3. Vienpusēji apturēt būvniecību, ja Uzņēmējs pārkāpj Līguma vai normatīvo aktu 

prasības. 
5.1.4. Citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos vai 

Līgumā. 
5.1.5. Pasūtītājam ir tiesības samazināt izpildāmo darba daudzumu apjomus, ja tiek 
pārsniegtas Pasūtītaja finansiālās iespējas.  

5.2. Pasūtītāja pienākumi: 
5.2.1. Līgumā noteiktajā laikā un kartībā veikt norēķinus par kvalitatīvi izdarītajiem 

Darbiem.  
5.2.2. Nodot Uzņēmējam būvdarbu zonu. 
5.2.3. Nodrošināt Uzņēmējam netraucētu piekļūšana objektam, lai tajā varētu veikt 

sagatavošanas un būvniecības Darbus. 
5.2.4. Savlaicīgi veikt Uzņēmēja izpildīto Darbu pieņemšanu, ja tie atbilst Līguma 

noteikumiem un būvnormatīvu prasībām. 



 

5.2.5. Līdzdarboties, Uzņēmējam saņemot veicamajiem Darbiem nepieciešamos 
saskaņojumus un atļaujas. 
5.2.6. Līdz Līgumā paredzēto Darbu uzsākšanai, nodot Uzņēmējam visu nepieciešamo 

dokumentāciju. 
5.2.7. Ja Uzņēmējs veic papilddarbus, kas nav saskaņoti, tad Pasūtītājam nav pienākums 

veikt apmaksu par šiem Darbiem. 
5.2.8. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas var traucēt Darbu izpildi, ja vien tas nav 
saistīts ar būvniecības noteikumu pārkāpumiem. 

5.3. Pasūtītājs atbild par: 
5.3.1. Būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu. 

5.3.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu, informācijas 
savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam. 
5.3.3. Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas organizāciju. 

5.3.4. Kaitējumu, kas Pasūtītāja vainas dēļ, nodarīts Uzņēmējam vai trešajām personām. 
Netiešie zaudējumi nav jāatlīdzina. 

5.3.5. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 2.punktā noteiktajā termiņā, vai citā termiņā, 
par kuru Līdzēji ir vienojušies, Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja nokavējuma 
procentus – 0.1% apmērā no nokavētās maksājuma cenas (bez PVN) par katru nokavēto 

dienu. Nokavējuma procenti neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un 
zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 

 

6. Būvdarbu garantijas laiks un defektu novēršana 
 

6.1. Uzņēmējs, par saviem līdzekļiem, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma 
noslēgšanas, noslēdz civiltiesisko apdrošināšanu, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, 

kuri var rasties Pasūtītājam un trešajām personām Uzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai 
to seku rezultātā, Darbu vai būves ekspluatācijas laikā. 

6.2. Uzņēmējs garantē, ka Darbi tiks izpildīti, atbilstoši Līgumam, tas nozīmē, ka Uzņēmējs ir 

atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var 
rasties šādas neatbilstības gadījumā. Uzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, 

funkcionāli izmantojami un, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu. 
6.3. Augstāk minētās garantijas termiņš būvdarbiem no būvobjekta nodošanas - pieņemšanas 

akta parakstīšanas dienas, ir ……… (……….) mēneši. 

6.3. Uzņēmējs apņemas uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos 
tiek konstatētas garantijas laikā, pie objekta ekspluatācijas. 

6.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Uzņēmējam. Pie 
defektu akta sastādīšanas, Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums 
ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem 

apmaksā vainīgais Līdzējs. 
6.5. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Uzņēmējs neierodas uz defektu akta 

sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Uzņēmējam. 
Par akta sastādīšanu tiek paziņots Uzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis 
sastādīts. 

6.6. Gadījumā, ja trūkumu novēršana nav iespējam, Uzņēmējs atlīdzina visus tādējādi 
Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. 

6.7. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas 
izpildes. 

 

7. Nepārvarama vara 

 

7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja šāda 
neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 



 

Līguma noslēgšanas un, kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Par nepārvaramas varas 
apstākļiem uzskatāmas stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas, u.tml. situācijas, kā arī 
valsts varas un pārvaldes izdotie lēmumi, rīkojumi, akti un likumi. 

7.2. Nepārvaramas varas apstākļi jāpaziņo nekavējoties 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski.   
8. Izmaiņas līgumā, tā darbības izbeigšana  

 

8.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras 
Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 
8.2. Par Līguma būtiskām izmaiņām, kas palielina Līguma cenu, groza samaksas kārtību vai 

Līguma izpildes termiņus, Līdzēji vienojas tikai pamatojoties uz spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem. 

8.3. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, 

Uzņēmējs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā 
iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājs 

novērtē situācija un, ja nepieciešams, pagarina Uzņēmēja saistību izpildes termiņu. Šādā 
gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma grozījumiem. 

8.4. Līdzēji ir tiesīgi vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot par to 5 (piecas) kalendārās 

dienas iepriekš, ja kāds no Līdzējiem ilgstoši (vairāk kā trīsdesmit kalendārās dienas) bez 
objektīva iemesla nepilda vai atkārtoti (vairāk kā divas reizes) pārkāpj Līgumā norādītās 

saistības. 
 

9. Strīdu risināšanas kārtība 

 
9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiek 

attiecīgi protokolēts. Gadījumā, ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nespēj 
vienoties, strīds risināms LR spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību 
normu noteiktajā kārtībā tiesā. 

 

10. Citi noteikumi 

  

10.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam, Uzņēmējam un visām trešajām personām, kas likumīgi 
pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

10.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai 
izpildei. 

10.3. Visos citos jautājumos, ko neparedz Līguma noteikumi, Līdzēji vadās no Latvijas 
Republikas spēkā esošās likumdošanas. 

10.4. Līgums ar pielikumiem sastādīts 3 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no 

kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, bet viens pie Uzņēmēja. 
 

11. Līguma sastāvdaļas 

 
11.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām: 

11.1.1. Līgums; 
11.1.2. Pielikumi: 

                   Nr.1 – Tāme;  
          11.1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi 

iepirkuma „__________”, (identifikācijas Nr. AND 2012/_____) piedāvājumā 

iesniegtie dokumenti. 
 

12. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 



 

PASŪTĪTĀJS:  UZŅĒMĒJS:    
  

  

  
  

6.pielikums 
Iepirkuma ar ID.Nr.AND/2012/17/ELFLA 

nolikumam 

 

PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS 
(uz Pretendenta veidlapas) 

 
 

1. ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piekrīt 
iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantē iepirkuma nolikuma prasību izpildi. 
Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami. 

2. ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvājuma 
kopējā summa bez _____% PVN sastāda LVL __________________. Piedāvājuma 

kopējā summa ar ____% PVN sastāda LVL ___________________. 
3. ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvātais 

izpildes termiņš ( nedēļās ) - ____________________. 

4. ____________________________________ (Pretendenta nosaukums ) piedāvātais 
garantijas termiņš ( mēnešos ) - ____________________. 

 
 
 

Pretendents: ____________________________________________________________  
 

Reģ. Nr. :____________________________________________________  
 
Juridiskā adrese: _________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________. 

 
Faktiskā adrese: __________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________. 
 

Kontaktpersona:  _________________________e-pasts: ______________, tālrunis: _____________ 
 

Bankas nosaukums, filiāle:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Bankas kods:  ___________________________________________________________ 

 

norēķinu konts: __________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 

 (Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs) 


