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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 
 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

AND/2012/7/ELFLA 

 

1.2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti 

Aglonas novada dome 

Reģistrācijas Nr.90000065754 
Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV 5304 

AS „SEB banka”, 

Kods: UNLALV2X 
Norēķinu konts: LV47UNLA0026 0001 30122 

 

1.3. Komisija 

Iepirkuma procedūru veic ar  Aglonas novada domes izveidota Iepirkuma komisija. Aglonas 
novada domes lēmumi – 15.07.2009. (protokols Nr. 5, punkts 6) 31.07.2009. (protokols Nr. 

7, punkts 4), 27.01.2010. (protokols Nr. 2, punkts 1), 30.09.2011. (protokols Nr. 22, punkts 

14.2), 28.03.2012. (protokols Nr.4, punkts 17.10). Sastāvs – I.Barkeviča (komisijas 
priekšsēdētāja), V.Ondzule, A.Kluss, Dz.Valaine, I.Gribuste (komisijas locekļi)  

 

1.4. Projekts 

Darbi tiek realizēti Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā ELFLA atklātu iesniegumu projekta 
konkursa pasākumā “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” Aglonas novada 

domes projekta “Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu un infrastruktūras sakārtošana un 

būvniecība” ietvaros. 

 

1.5. Iepirkuma priekšmets un CPV kods 

1.5.1. Iepirkuma priekšmets – būvdarbi – Jaunaglonas ciema ielu rekonstrukcija, ietves un 
ielas apgaismojuma izbūve saskaņā ar tehniskajām specifikācijām un SIA 

“Projektēšanas birojs Austrumi”  izstrādāto tehnisko projektu. 

1.5.2. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus tiks noteikti prioritārie būvdarbi, kuri ir obligāti 

veicami, kā arī tie būvdarbi no kuriem Pasūtītājs patur tiesības atteikties  (lokālās 
tāmēs TL-1 (4) un TL-2 (4);  TL-1 (5) un TL-2 (5) ), ja iepirkuma procedūras 

rezultātā tiks konstatēts, ka Pasūtītājam pietrūks finanšu resursu visu tehniskajā 

projektā noteikto darbu veikšanai. 
1.5.3. Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu apjomu. Pretendents nevar iesniegt 

piedāvājuma variantus. 

1.5.4. CPV kods: 45233120-6 (ceļu būvdarbi). 
1.5.5. Līgums tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansēta 

projekta “Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu un infrastruktūras sakārtošana 

un būvniecība” Nr.11-03-L32100-000017 ietvaros 

 

1.6. Līguma izpildes laiks, termiņš un vieta 

1.6.1. Līguma ietvaros veicamo būvdarbu vieta ir – Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas 

novads. 
1.6.2. Būvdarbu izpildes termiņš, plānojot, ka būvdarbi tiek uzsākti 2012.gada 25.jūnijā, ir 

ne ilgāks par 3 mēnešiem 

       

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība. 
1.7.1. Piedāvājumi iesniedzami Aglonas novada domē, Somersetas ielā 34, Aglona, darba 

dienās no plkst. 9.00-12.00 un 13.00 -16.30  līdz 2012.gada 16.maija plkst. 14
00

. 

1.7.2. Ja pretendents piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta 
pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas 

vietai līdz noteiktā termiņa beigām. 



 

 

1.7.3. Piedāvājumu atvēršana notiek Aglonas novada domes telpās, Somersetas ielā 34, 
Aglonā, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.7.4. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks 

izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam. 

1.7.5. Piedāvājumu atvēršanas norise: 
1.7.5.1. piedāvājumu atvēršanai Komisija rīko sanāksmi; 

1.7.5.2. sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, Komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem 

paziņo Komisijas sastāvu; 
1.7.5.3. pretendenti un to pārstāvji reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā;  

1.7.5.4. piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā; 

1.7.5.5. pēc piedāvājuma atvēršanas Komisijas priekšsēdētājs nosauc pretendentu, 
piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu;  

1.7.5.6. piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta 

piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā; 

1.7.5.7. kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 

 

1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš 

1.8.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz 
iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 kalendārās dienas, skaitot no 

atklāta konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.7.1.punktā noteiktās piedāvājumu 

atvēršanas dienas. Pretendenta, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, piedāvājums 

kļūst par līguma sastāvdaļu. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku spēkā 
esamības termiņu; 

1.8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1. .1.punktā noteiktajā 

termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa 
pagarināšanu; 

1.8.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava 

piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta 
Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma 

nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa 

pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu 

piedāvājuma nodrošinājumu. 

1.9. Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums. 

1.9.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 52.panta nosacījumiem piedāvājumam ir 

noteikts nodrošinājums 3(trīs) procentu apmērā no pretendenta piedāvātās 
līgumcenas (pielikums Nr.11);  

1.9.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam bankas vai apdrošināšanas 

sabiedrības  garantijas veidā; 
1.9.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

1.9.3.1. līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jebkuram piedāvājuma 

derīguma termiņa pagarinājumam, kuram rakstveidā piekritis pretendents 

un galvotājs; 
1.9.3.2. līdz dienai, kad Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums, iesniedz 

atbilstošu līguma saistību izpildes nodrošinājumu; 

1.9.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 
1.9.4.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma 

nodrošinājums; 

1.9.4.2. izraudzītais pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā; 

1.9.5. Dokumentu vai pretendenta apliecinātu dokumenta kopiju, kas apliecina, ka Latvijas 
Republikā darboties tiesīga kredītiestāde ir devusi galvojumu uz minētajiem 

nosacījumiem, iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos. Ja atlases dokumentos 

tiek iekļauta (iešūta) dokumenta apliecināta kopija, dokumenta oriģinālu pievieno 
piedāvājumam kā atsevišķu dokumentu. Atsevišķi pievienoto dokumenta oriģinālu 

Pasūtītājs nosūtīs pretendentam pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai piedāvājuma 

derīguma termiņa beigām. 



 

 

1.9.6. Bez atbilstoša piedāvājuma nodrošinājuma Pretendenta piedāvājums netiek izskatīts. 
Piedāvājuma nodrošinājums, kas neatbildīs nolikuma prasībām, netiks pieņemts un 

tiks uzskatīts, ka piedāvājums iesniegts bez atbilstoša nodrošinājuma. 

 

1.10. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai 
1.10.1. Konkursam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kuri būs 

noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma 

prasībām. Pretendentam jāiesniedz dokumenti latviešu valodā. Ja tiek iesniegts kāds 
no dokumentiem svešvalodā, jābūt pievienotam tulkojumam latviešu valodā ar 

sekojošiem rekvizītiem: 

- uzraksts “TULKOJUMS PAREIZS”; 
- piedāvājuma parakstītāja (vai pilnvarotās personas) pilns amata 

nosaukums; 

- paraksts un paraksta atšifrējums; 

- vietas nosaukums un datums; 
- zīmoga nospiedums. 

1.10.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros (viens oriģināls un 

viena pretendenta apstiprināta kopija). Katrā no piedāvājuma eksemplāriem jāiekļauj 
šādi dokumenti: 

1.10.2.1. Pretendentu atlases dokumenti, kas minēti nolikuma 3.sadaļā; 

1.10.2.2. Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums, kurā iekļauj visus 

nolikuma 2.2.punktā minētos dokumentus. 
1.10.2.3. Nolikuma 1.9.5.punktā minētais nodrošinājuma dokuments. 

1.10.3. Pretendentam jāiesaiņo piedāvājumu aploksnē uz kuras ir norādīts: 

Aglonas novada domes Iepirkuma komisijai  
Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 

ar norādi: Atklātam konkursam „Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas 

pagasta Jaunaglonas ciemā ELFLA līdzfinansētā projekta „Aglonas 
novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un 

būvniecība” ietvaros”  (AND/2012/7/ELFLA).  

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma- 2012.gada 

16.maija plkst.14.00” 
1.10.4. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai 

nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un apzīmogotai ar pretendenta zīmogu, norādot 

cauršūto lapu skaitu. Katru eksemplāru, gan oriģinālu, gan kopiju cauršuj atsevišķi. 
Uz katra no eksemplāra pirmās lapas atbilstoši norādot „ORIĢINĀLS” vai 

„KOPIJA”. 

1.10.5. Nolikumā norādītajā vietā un laikā pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots 
un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. 

1.10.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā 

iekļautajam dokumenta oriģinālam. 

1.10.7. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona. Ja dokumentus 
paraksta pilnvarotas persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu 

kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos. 

1.10.8. Finanšu piedāvājumā iekļautās tāmes sastāda un pārbauda personas, kuras ir 
saņēmušas būvprakses sertifikātu Būvniecības likuma  .pantā noteiktajā kārtībā, 

norādot paraksta atšifrējumu un sertifikāta numuru. Attiecīgajam sertifikātam jābūt 

derīgam piedāvājuma iesniegšanas dienā. 

1.10.9. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu (1.pielikums) un finanšu 
piedāvājumu (2.pielikums) paraksta visi piegādātāji, kas iekļauti piegādātāju 

apvienībā, bet citus dokumentus – atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās 

nosacījumiem. 
1.10.10. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku, un 

katram dalībniekam jāatbilst visām pretendentu atlases prasībām, ņemot vērā, ka 

pēdējo piecu gadu laikā veikto būvdarbu apjomus un gada vidējo apgrozījumu 



 

 

būvniecībā, kā arī līguma izpildē iesaistītos sertificētos speciālistus – būvdarbu 
vadītājus vērtē, skaitot visu apvienības dalībnieku veikto būvdarbu apjomus kopā. 

1.10.11. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu 

apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, 

kurā noteikts, ka visi grupas dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma 
izpildi, un nosaukts galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un 

citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā, un ar kuru 

notiks visi maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra grupas dalībnieka 
Darba daļa (procentos). 

1.10.12. Katrs Pretendents, kā galvenais būvuzņēmējs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

1.10.13. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā 
daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. 

1.10.14. Pretendents piedāvājumu var iesniegt, sākot ar konkursa izziņošanas dienu. 

1.10.15. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu. 
1.10.16. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai 

piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas 

brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā 
iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē. 

1.10.17. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām latos. Dokumenti aizpildāmi saskaņā 

ar nolikumam pievienotajām veidlapu formām. Ja formas nav norādītas, pretendents 

brīvā formā norāda nolikumā pieprasīto informāciju 
1.10.18. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem 

nolikuma un iepirkuma līguma projekta (3.pielikums) nosacījumiem. 

1.10.19. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar 
visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt 

vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

 

1.11. Līguma apmaksas nosacījumi 

1.11.1. Apmaksas nosacījumi saskaņā ar līguma projektu (3.pielikums). 

1.11.2. Maksājumi par izpildīto Darbu notiek līdz samaksa par izpildīto Darbu sasniedz  0% 

no Līguma summas. 
1.11.3. Pēc Būves nodošanas ekspluatācijā par izpildīto Darbu Izpildītājam tiek apmaksāti 

atlikušie 20% (divdesmit procenti) no Līguma summas 30 (trīsdesmit) darba dienu 

laikā pēc rēķina saņemšanas un garantijas laika apdrošināšanas. 
 

1.12. Līgumcenas noteikšanas nosacījumi 

Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visus iespējamos 

sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas 
maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. 

 

1.13. Avansa apdrošināšana 

Projekta ietvaros ir paredzēts avansa maksājums 20% apmērā no kopējās līguma summas. 
Avansa maksājuma apmērs tiks proporcionāli atrēķināts no maksājumiem, kas pretendentam 

tiks veikti līguma izpildes ietvaros. 

 

1.14. Pasūtītāja kontaktpersonas 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča, tel.65324573, e-pasts: 

padome@aglona.lv. 

 

1.15. Pasūtījuma piešķiršanas metode ir atklāts konkurss 

 

1.16. Nolikuma saņemšana un saziņa: 



 

 

1.16.1. Nolikumam ar 1.-11. pielikumiem ir nodrošināta brīva elektroniskā pieeja, 

Pasūtītāja mājas lapā www.aglona.lv vai pēc pieprasījuma uz e-pasta adresi: 

padome@aglona.lv  

1.16.2. Ar Nolikuma 12.pielikumu– tehnisko projektu iespējams iepazīties uz vietas 

Aglonas novada domē,  Somersetas ielā, Aglonā, kancelejā; 

1.16.3. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras 

ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa 
faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu. 

1.16.4. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja 

fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. 
1.16.5. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu. 

1.16.6. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja 

pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru. 
1.16.7. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu, kā arī pa faksu uz Ieinteresētā 

piegādātāja pasta adresi, kā arī faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot 

Nolikumu, norādījis. 

1.16.8. Papildus informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 6 dienas 
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.17. Papildu informācijas sniegšana: 

Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo konkursu, tiks publicēta pašvaldības 

mājas lapā www.aglona.lv pie nolikuma. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot 

līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav 

iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

 

2. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

 

2.1. Tehniskais apraksts 

Izpildītājam jāveic būvniecības darbi atbilstoši SIA „Projektēšanas birojs Austrumi” 

izstrādātajam projektam „Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā” 

un tehniskajām specifikācijām (pielikums Nr.13). 
2.1.1. Plānojot būvdarbu veikšanu, pretendentam jānodrošina darba izpildes termiņš līdz 

25.09.2012. 

2.1.2. Publicitāte: 
2.1.2.1. Izpildītājam jānodrošina Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās 

identitātes prasību ievērošana atbilstoši 2011.gada 4.oktobra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.749 „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko 

informāciju par šo fondu projektiem”  un 2009.gada vadlīnijām „Eiropas Savienības 

fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas 

Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”. Informatīvās plāksnes izmērs – 2000 
mm x 1300 mm, tekstuālā daļa ietver Projekta nosaukums, Finansējuma saņēmēju un 

citu saistošu informāciju, attiecīgos ES logo un uzraksts „Ieguldījums tavā nākotnē”.           

2.1.2.1.1. Uzsākot būvniecību un visu būvniecības laiku Izpildītājam objektā 
jānodrošina informatīvais stends; 

2.1.2.1.2. Pirms Būves nodošanas ekspluatācijā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

informatīvo plāksni; 
2.1.2.1.3. Informatīvajā stendā un plāksnē minētā informācija pirms 

izgatavošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi. 

2.1.3. Citi noteikumi: 

Pārējie noteikumi (apdrošināšana u.c.) un līguma saistību noteikumi saskaņā ar 
līguma projektu, kas ir šī nolikuma 3.pielikumā. 

2.2. Finanšu un tehniskā piedāvājuma sastāvs: 

2.2.1. Finanšu piedāvājums (nolikuma 2.pielikums), kurā uzrādīta objekta izbūves 
kopsumma (līgumcena), garantijas termiņš un būvdarbu termiņš. 

2.2.2. Lokālās tāmes, kopsavilkums un koptāme, kas izstrādātas atbilstoši LBN 501-06. 

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


 

 

2.2.3. Finanšu piedāvājuma tāmes (lokālās tāmes, kopsavilkums, koptāme) *xls formātā 
CD. 

2.2.4. Kvalitātes nodrošināšanas plāns – plāns atspoguļo pretendenta garantētās iespējas 

veikt būvdarbus, kuru kvalitāte būs atbilstoša būvprojektam, Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem būvnormatīviem un konkursa nolikumam. 
2.2.5. Apliecinājums, ka pretendentam ir atbilstoša tehnika tādā daudzumā, lai varētu veikt 

darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Pievienot pielikumā sarakstu, kurā 

norādīti būvmašīnu un iekārtu nosaukumi, izgatavotājs, izgatavošanas gads, 
svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts līguma darbības laikā. Katrai 

tehnikas vienībai pievieno norādi, vai tā ir pretendenta īpašumā vai nomā (norāda no 

kā, uz kādiem nosacījumiem pievieno nomas vai vienošanās dokumentu kopijas).  
2.2.6. Informācija par pretendenta rīcībā esošajiem resursiem (pēc formas 4.pielikums). 

2.2.7. Piedāvājuma cenas noteikšanas principi, īpaši attiecībā uz iespējamu cenas 

pieaugumu. 

2.2.8. Darba izpildes kalendārais grafiks (pa nedēļām) saskaņā ar 2.4.punktu. 
2.2.9. 4.4.punktā minētā garantijas vēstule. 

 

2.3. Tehniskie noteikumi 
2.3.1. Prasības veicamā darba izpildē norādītas tehniskajos projektos. 

2.3.2. Izpildītājam jānodrošina bezmaksas garantijas apkalpošana objektam ne mazāk kā 24 

(divdesmit četri) mēneši pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. 

2.3.3. Izpildītājam būvdarbu laikā jānodrošina piekļūšana zemesgabaliem īpašniekiem un 
operatīvajam transportam. 

 

2.4. Darbu izpildes grafiks 
Piedāvājumam pievieno darbu izpildes kalendāro grafiku (pa nedēļām), kurā atspoguļo plānoto 

darbu izpildes termiņus, norādot atsevišķi pa darbu veidiem un paredzot darbu veikšanu no 

darbu uzsākšanas, uzsākto darbu pārtraukšanu tādā apmērā, lai nebūtu apgrūtināta ielas lietošana 
ziemas periodā un darbu turpināšanu un pabeigšanu no darbu atsākšanas. 

 

2.5. Citi noteikumi 

2.5.1. Darba programma: 
2.5.1.1. Par uzvarētāju atzītajam pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai 

darba programma 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc līguma abpusējas 

parakstīšanas, bet ne vēlāk kā tiks iesniegts līguma izpildes nodrošinājums. 
2.5.1.2. Darba programmā ietverama šāda dokumentācija: 

2.5.1.2.1. darbu izpildes kalendārais grafiks (pa nedēļām), elektroniski 

CD, *xls formātā un papīra formātā; 
2.5.1.2.2. lokālās tāmes pa posmiem, kopsavilkums un koptāme, kas 

izstrādātas atbilstoši LBN 501-06, elektroniski CD, *xls 

formātā un papīra formātā; 

2.5.1.2.3. satiksmes organizācijas projekts vai shēma, papīra formātā un 
elektroniski CD, *pdf formātā; 

2.5.1.2.4. ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu receptes, papīra 

formātā un elektroniski CD. 
2.5.2. Tāme: 

2.5.2.1. Lokālajās tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, 

algas un mehānismi, kā arī darbi. 

2.5.2.2. lokālās tāmes pa posmiem, kopsavilkums, koptāme jāizstrādā atbilstoši 
LBN 501-06 un darbu apjomiem. Pretendents iesniedz tāmes, kas ir 

sagrupētas atbilstoši darbu apjomiem. 

 

2.6. Ekvivalenti izstrādājumi: 

Ja darbu apjomos vai tehniskajā projektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents 

drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tas tāmēs 



 

 

norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu 
informāciju par piedāvāto produktu. 

Jautājumi par ekvivalentu izstrādājumu pielietošanu pēc līguma noslēgšanas netiks risināti. 

 

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 

3.1. Prasības pretendentiem: 

3.1.1. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 
3., 4., 5., 10., 11. punktos noteiktie izslēgšanas nosacījumi; 

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo 

aktu prasībām un ir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus Latvijas 
Republikā; 

3.1.3. Pretendenta iepriekšējo darbības gadu laikā vidējam finanšu apgrozījumam ceļu 

būves jomā pēdējos 3 (trīs) gados (2009., 2010., 2011.) ir jābūt vismaz 3 (trīs) reizes 

lielākam par piedāvāto līgumcenu bez PVN. Uzņēmumam, kas dibināts vēlāk, 
finanšu vidējam gada apgrozījumam iepriekš minētājā jomā par nostrādāto laika 

periodu ir jābūt vismaz 3 (trīs) reizes lielākam par pretendenta piedāvāto līgumcenu. 

3.1.4.     Pretendenta vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam = (apgrozāmie līdzekļi 
/īstermiņa parādi) saskaņā ar pēdējā auditētā un apstiprinātā gada pārskata vai 

zvērināta revidenta apstiprinātas operatīvās bilances rezultātiem jābūt ne mazākam 

par 1 (viens). 

3.1.5.     Pretendentam būvdarbu priekšfinansēšanai jābūt pieejamai kredītlīnijai vai citiem 
brīviem finanšu resursiem vismaz 20% apjomā no piedāvātās līgumcenas (ar PVN). 

Pievienot finanšu resursu īpašnieka apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo 

līdzekļu nodošanu Pretendenta rīcībā. 
3.1.6.     Pretendenta uzņēmumā ir ieviesta un strādā atbilstoša kvalitātes pārvaldības sistēma. 

3.1.7. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā sekmīgi ir īstenojis vismaz 3 šim konkursam 

līdzvērtīgus ceļu būvdarbu objektus. Par līdzvērtīgiem objektiem tiks uzskatīti ielu 
rekonstrukcijas vai izbūves objekti, apgaismojuma izbūve (objekti nodoti 

ekspluatācijā ne agrāk kā 5 (pieci) gadi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām) un par ko ir saņemta pozitīva (ar norādi par darbu kvalitatīvu un pilnīgu 
izpildi nolīgtajā termiņā) pasūtītāja atsauksme. 

Pievienot ne vairāk kā 3 atsauksmes par veiktajiem darbiem līdzvērtīgā objektā. 

3.1.8. Pretendenta rīcībā ir šādi speciālisti: 

3.1.8.1. sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā. 
Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs ir sertificēts autoceļu būvdarbu 

vadīšanā, un pēdējo 5 gadu laikā kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, vadījis vismaz 

divus šim iepirkumam līdzvērtīga objekta būvdarbus.  Pievienot darbu pasūtītāja 
izziņu, kurā tas apliecina Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi līdzvērtīgā objektā.  

3.1.8.2. sertificēts speciālists elektroietaišu būvdarbu vadīšanā; 

3.1.8.3. sertificēts darba aizsardzības speciālists/koordinators. 

3.1.9. Būvdarbu vadītājiem (speciālo būvdarbu vadītājiem, tajā skaitā, ceļu, elektroietaišu 
būvdarbu vadītājiem) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze 

tādu būvdarbu vadīšanā, kas līdzīgi nolikumā paredzētiem darbiem un to apliecina 

attiecīgo būvdarbu vadītāja pienākumu pildīšana vismaz 2 (divos) objektos. 
3.1.10. Pretendentu piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, 

licences un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai. 

3.1.11. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, 

kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

3.2. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti: 
3.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (1.pielikums); 

3.2.2. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija un būvkomersanta reģistrācijas apliecības 

kopija; 



 

 

3.2.3. Pievienots saraksts par pēdējo 5 (piecu) gadu laikā sekmīgi īstenotajiem noslēgtiem 
pēc apjoma un satura līdzīgiem būvdarbu līgumiem (6.pielikums); 

3.2.4. Nolikuma 3.1.punktā noteikto prasību izpildi apliecinošus dokumentus; 

3.2.5. Informācija par sertificētajiem speciālistiem (atbilstoši 3.1. .punktā minētajam 

uzskaitījumam), kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē 
(5.pielikums); 

3.2.6. Līguma izpildē piesaistīto sertificēto speciālistu (atbilstoši 3.1. .punktā minētajam 

uzskaitījumam) sertifikātu kopijas, CV ar apliecinājumu par dalību līguma izpildē 
(7.pielikums), ja līgums tiktu piešķirts pretendentam; 

3.2.7. Norāde uz līguma daļu, kuru būvdarbu veicējs paredzējis nodot apakšuzņēmējiem 

(apakšuzņēmēji, darbu apjomi un procentuālā attiecība pret kopējo darbu apjomu), 
pievienojot nepieciešamo sertifikātu, licenču un apliecību kopijas norādīto darba 

daļu izpildei, kā arī apakšuzņēmēju apliecinājumi par dalību līguma izpildē, ja 

līgums tiktu piešķirts pretendentam (9.pielikums); 

3.2.8. Piedāvājumā jāuzrāda apakšuzņēmēji, kuru darba daļa ir lielāka par 10% (desmit 
procentiem) no piedāvājuma kopējās cenas bez PVN (2.pielikums). Pretendents ir 

atbildīgs par darba veikšanu neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas 

lieluma. 
3.2.9. Kredītiestādes vai finanšu resursu īpašnieka izdots apliecinājums, ka kandidātam ir 

pieejama kredītlīnija vai citi brīvi finanšu resursi vismaz 20% (divdesmit procenti) 

apjomā no piedāvātās līgumcenas (ar PVN) (iesniedzams oriģināls). 
3.2.10. Piedāvājumam jāpievieno naudas plūsma noteiktajam būvdarbu izpildes 

grafikam (pielikums Nr.10). 
 

4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN 

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

 

4.1. Vispārīga informācija: 

4.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu 
komisija veic slēgtā sēdē; 

4.1.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu 

vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu 
piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, 

pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā; 

4.1.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas 

nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī 
piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai; 

4.1.4. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa 

pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu; 
4.1.5. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka 

termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde; 

4.1.6. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija 
piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā;  

4.1.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu 

vērtēšanai un salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu; 

4.1.8. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai 
darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu 

apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai 

darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam; 
4.1.9. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no 

pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai; 

4.1.10. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst 

izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai. 

 

4.2. Vērtēšanas kārtība: 



 

 

4.2.1. Atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgi 5 posmos: 
4.2.1.1. atbilstība noformējuma prasībām; 

4.2.1.2. atbilstība pretendentu atlases prasībām; 

4.2.1.3. atbilstība tehniskajai specifikācijai; 

4.2.1.4. finansu piedāvājuma pārbaude. 
4.2.1.5. piedāvājuma ar zemāko cenu izvēle par visu apjomu, vai par to apjomu, 

kuru Pasūtītājs, ja tam pietrūks finanšu resursu visu tehniskajā projektā 

noteikto darbu veikšanai ir noteicis par prioritārajiem būvdarbiem, kuri ir 
obligāti veicami.  

4.2.2. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt 

pretendentu no turpmākas dalības atklātā konkursā un neizskatīt piedāvājumu 
nākošajā izvērtēšanas posmā. 

4.2.3. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par 

atklāta konkursa rezultātiem un pretendentu, ar kuru nolemts slēgt līgumu. Par to 

pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos 
kontaktus. 

4.2.4. Pretendentam, kam saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām un piedāvājuma izvēles kritēriju būtu piešķiramas līguma slēgšanas 
tiesības, Iepirkumu komisija pieprasīs 10 darba dienu laikā iesniegt: 

4.2.5.1. izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevis 

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

Pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 Ls, katrā valstī, kurā 

tas reģistrēts; 

4.2.5.2. izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izdevis 
LR Uzņēmumu reģistrs (vai līdzvērtīga iestāde valstī, kur reģistrēts Pretendents) un kas 

apliecina, ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas 

stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par 
bankrotu. 

 

4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, Komisija izvēlas 

piedāvājumu ar zemāko  cenu, kas atbilst nolikuma prasībām. 
4.4. Piedāvājuma iesniedzējam jāiesniedz kredītiestādes, aizdevējiestādes vai apdrošināšanas 

kompānijas garantijas vēstule par to, ja gadījumā piedāvājuma iesniedzējs iegūs šī konkursa 

nolikumā minēto pasūtījumu, tiks noslēgts garantijas laika nodrošinājums 5 (piecu) % apmērā 

no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN) finanšu institūcijas (kredītiestādes, 

aizdevējiestādes vai apdrošināšanas kompānijas) galvojuma veidā, kuram ir jābūt spēkā 

nepārtraukti visu garantijas laiku. 

4.4.1. Piedāvātā garantijas laika nodrošinājums paredzēts gadījumam, lai novērstu garantijas 

laikā radušos bojājumus un defektus (izņemot dabisko nolietojumu), ja pats būvnieks 

(piedāvājuma iesniedzējs) šos bojājumus un defektus nenovērš būvniecības līgumā paredzētajā 

laikā vai arī kādu citu apstākļu dēļ to nespēj veikt (būvnieka maksātnespēja, bankrots, 

likvidācija). 

4.4.2. Garantijas termiņš nedrīkst būt īsāks par 24 mēnešiem un garāks par 120 mēnešiem. 

4.5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav 
aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas. 

4.6. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu 

labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās 
kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 

4.7. Gadījumā, ja atklātam konkursam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā 



 

 

atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par 
konkursa uzvarētāju. 

 

5. PIELIKUMI 

5.5. Nolikumam ir šādi pielikumi: 
5.5.1. Pretendenta pieteikuma forma dalībai konkursā (1.pielikums); 

5.5.2. Finanšu piedāvājuma forma (2.pielikums); 

5.5.3. Līguma projekts (3.pielikums); 
5.5.4. Informācija par pretendenta tehniskajām iespējām pieejamajiem resursiem 

(4.pielikums); 

5.5.5. Informācija par būvdarbu vadītājiem (5.pielikums); 
5.5.6. Saraksts par sekmīgi īstenotajiem būvdarbu līgumiem (6.pielikums);  

5.5.7. Curriculum Vitae (7.pielikums); 

5.5.8. Vispārējā informācija par Pretendentu ( .pielikums) 

5.5.9.  Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un 
apakšuzņēmējiem ( 9.pielikums) 

5.5.10. Naudas plūsma (10.pielikums) 

5.5.11. Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs ( 11.pielikums) 
5.5.12. SIA “Projektēšanas birojs Austrumi” izstrādātais tehniskais projekts: „Satiksmes 

drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā” (12.pielikums) 
5.5.13. Tehniskās specifikācijas (13.pielikums) 

 

 
5.6. Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja    I.Barkeviča  
 



 

 

1.pielikums 

 

AIZPILDA PRETENDENTS UN NOFORMĒ UZ SAVAS VEIDLAPAS 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI BŪVDARBU KONKURSĀ 

 
Pretendents      _________________________________________________________ personā 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 

1. piesakās piedalīties atklātā konkursā “„Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta 

Jaunaglonas ciemā ELFLA līdzfinansētā projekta „Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu 

infrastruktūras sakārtošana un būvniecība” ietvaros”  (AND/2012/7/ELFLA).”,  

2. apņemas ievērot konkursa nolikuma prasības;  
3. apliecina, ka uz sabiedrību neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas  1., 2., 3., 4., 

5., 10. un 11.punktos noteiktie izslēgšanas nosacījumi un tā ir reģistrēta, licencēta un sertificēta 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 

4. apliecina, ka gada apgrozījums būvniecībā (būvkomersantu reģistrā reģistrētais apgrozījums par 

komercdarbību būvniecībā bez apakšuzņēmējiem) par iepriekšējiem trīs gadiem (2009., 2010., 

2011.): 
 

 LVL, neskaitot PVN 

2009.gads  

2010.gads  

2011.gads  

5. apņemas līguma izpildes tiesību  piešķiršanas gadījumā  parakstīt būvdarbu izpildes 
līgumu šī  konkursa nolikumam pievienotajā redakcijā un izpildīt visus līguma nosacījumus; 
6. atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 120 dienas, skaitot no 
piedāvājumu atvēršanas dienas; bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā 
līguma noslēgšanai. 

 
Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases un kvalifikācijas 
dokumentiem, Piedāvājuma nodrošinājuma, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma. 
 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: z.v. 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Juridiskā adrese:  

Faktiskā adrese:  

Bankas rekvizīti:  

Kontaktpersona:  

Tālruņa numurs:  

Faksa numurs:  

E-pasta adrese:  



 

 

2.pielikums  

PRETENDENTA  FINANŠU  PIEDĀVĀJUMS 

2012.gada ____.______________ 

 

1. Iesniedza   

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

   

2. Iesniedzēja kontaktpersona  

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr./fax 

e- pasta adrese  

3. Piedāvājums  

Mēs piedāvājam izpildīt atklātā konkursa nolikumā, tehniskajās specifikācijās un 
tehniskajā projektā noteiktos būvdarbus iepirkuma dokumentos norādītajā kārtībā par 
sekojošu cenu: 

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

 

„Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas 
pagasta Jaunaglonas ciemā ELFLA 
līdzfinansētā projekta „Aglonas novada 
Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras 
sakārtošana un būvniecība” ietvaros”      

 
_____________________________: (iepirkuma    piedāvājuma cena latos vārdiski bez PVN) 
4.      Piedāvājuma derīguma termiņš 
Šis piedāvājums ir spēkā 120 dienas  no piedāvājuma atvēršanas dienas. 
5. Mēs apliecinām: 

- mūsu piedāvātais garantijas laiks objektam pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būs ____ 

mēneši. 
- finanšu  piedāvājums  aprēķināts  saskaņā  ar  pievienoto tāmi uz ___  lapaspusēm un 

norādīto naudas plūsmu uz ___ lapaspusēm; 

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šī iepirkuma 
procedūras ietvaros;  

- mūsu sniegtās ziņas ir patiesas.  

6. Apņemamies konkursā „Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā 

ELFLA līdzfinansētā projekta „Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana 

un būvniecība” ietvaros”  (AND/2012/7/ELFLA) minētos darbus veikt līdz __________ pēc 

būvatļaujas izsniegšanas datuma un objekta nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai. 

 
 

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  



 

 

3.pielikums 

 

L  Ī  G  U  M  A  PROJEKTS 

2012.gada   __._____________                                                    Aglonā 
 

Aglonas novada dome, reģ. Nr. 90000065754, turpmāk tekstā Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar 
Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un Pašvaldības nolikumu rīkojas Aglonas novada 

Domes priekšsēdētāja Igors Reščenko, no vienas puses,  

un _____________ (Reģ. Nr. __________), turpmāk tekstā Uzņēmējs, kura vārdā uz _____ 
pamata rīkojas tās ______________, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, 

pamatojoties uz Aglonas novada domes izsludinātā iepirkuma „Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas 

pagasta Jaunaglonas ciemā ELFLA līdzfinansētā projekta „Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu 

infrastruktūras sakārtošana un būvniecība” ietvaros”  (AND/2012/7/ELFLA) rezultātiem, noslēdz 
sekojoša satura Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets un summa  

1.1. Uzņēmējs    apņemas       veikt   „Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas 

ciemā ELFLA līdzfinansētā projekta „Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras 

sakārtošana un būvniecība” ietvaros”  (turpmāk tekstā – Objekts) būvdarbus (turpmāk tekstā - 
Darbus), atbilstoši konkursā iesniegtajam piedāvājumam, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa 

un Līguma 1.2.punktā norādītajam Tehniskajam projektam. 
1.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar Konkursa nolikumu un SIA “Projektēšanas birojs Austrumi” izstrādāto 

tehnisko projektu „Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā”, (turpmāk 
tekstā – Tehniskais projekts) un pušu apstiprinātu tāmi 1.pielikumā , (turpmāk tekstā – Tāme), kas 
ir līguma neatņemama sastāvdaļa. Darbi ietver šajā punktā minētajās Tāmēs uzkaitītos darbus, kā 
arī visus un jebkādus darbus un procesus, kuri nepieciešami, lai veiktu Objekta rekonstrukciju un 
izbūves darbus saskaņā ar Tehnisko projektu un nodotu to ekspluatācijā un Pasūtītājam, tai skaitā  
izpētes darbi, būvlaukuma sagatavošana, pagaidu darbi, materiālu un iekārtu iegādes un piegādes, 
komunikāciju un iekārtu montāža un pieslēgumi, detalizēto rasējumu izstrāde u.c., kā arī visas ar 
būvniecību saistītās dokumentācijas kārtošana un iegūšana. Darbi ietver arī visu Darbu izpildei 
nepieciešamo atļauju un saskaņojumu iegūšanu, izņemot būvatļauju. Uzņēmējs apliecina, ka 
līguma summā, kas noteikta Līguma 1.3.punktā, tas iekļāvis visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu 
un visu Līgumā noteikto prasību izpildi.  

1.3. Saskaņā    ar    Konkursam    iesniegto    finanšu    Darbu vērtība nepārsniedz Ls ______________ 
(summa vārdiem), 22% PVN sastāda Ls _________ (summa vārdiem), līguma kopējā summa ir Ls 
_________________ (summa vārdiem). Darbu apmaksa tiek veikta pēc faktiski izpildītajiem 
Darbu apjomiem. Darbu vienības izmaksas ir norādītas Tāmēs un tās ir nemainīgas visā Līguma 
darbības laikā. 

1.4. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā 
apjomā iepazinies un pārbaudījis visu projekta tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar 
Līgumu un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma 
parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma pastāvošo stāvokli, izpētījis 
vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju 
pieslēgumiem un piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un 
visi Uzņēmēja pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas 
pievienota Līgumam. Uzņēmējam šajā sakarībā nekādu pretenziju nav un viņam ir visa 
nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma 
neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu Līguma summas palielinājumam. Lai 
novērstu jebkuras šaubas, puses atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un 
juridisko dokumentāciju (tai skaitā, projektēšanu, ekspertīzēm būvlaukumā, visu atļauju un 
jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem 
apstākļiem būvlaukumā un visu Darbu izpildi līdz nodošanai ekspluatācijā un Pasūtītājam, 
uzņemas Uzņēmējs. 

 
2. Līguma izpildes kārtība un termiņi 

2.1. Uzņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas jāiesniedz Pasūtītājam 
nepieciešamā dokumentācija no Uzņēmēja puses būvatļaujas saņemšanai. Pasūtītājs apņemas 2 



 

 

(divu) darba dienu laikā pēc visu būvatļaujas izņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas no 
Uzņēmēja puses, nodot Uzņēmējam Objektu būvdarbu veikšanai.  

2.2. Uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā _______ Objektā uzsākt Līgumā paredzētos Darbus.  
2.3. Visu Darbu nodošanas termiņš ir ________. Detalizēts Darbu izpildes grafiks ir norādīts 

Konkursam iesniegtajā Uzņēmēja tehniskajā piedāvājumā. 

 

3.     Uzņēmēja tiesības un pienākumi 
3.1. Uzņēmējs nodrošina, lai Darbu izpildes laikā Uzņēmēja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no 

Tehniskā projekta, ar Pasūtītāju saskaņota Darbu veikšanas projekta, līguma noteikumiem un 
termiņiem, finanšu un materiālu izlietojuma. 

3.2. Uzņēmējs Darbu izpildei ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Par apakšuzņēmēju izpildīto Darbu 
kvalitāti atbildīgs ir Uzņēmējs.  

3.3. Uzņēmējs  apņemas  veikt  būvdarbu  apdrošināšanu  Būvniecības  likumā  noteiktajā  kārtībā  un 

apmēros. Uzņēmējs apņemas līgumā paredzētos Darbus veikt atbilstoši Latvijas Republikas un 

Eiropas Savienības likumiem, standartiem, noteikumiem, normatīvajiem aktiem, noteikumiem un 

instrukcijām, kas reglamentē Līgumā un Tehniskajā projektā noteiktos Darbus un to izpildi, ar 
saviem līdzekļiem un savu darbaspēku novērst trūkumus un defektus, kuri atklājušies darbu 

izpildes laikā atbilstoši līguma 6. un  . punkta noteikumiem. 
3.4.      Uzņēmējs   pirms   līgumā   paredzēto   Darbu   sākuma   brīdina   Pasūtītāju   par   

neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu 
dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. 

3.5.Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par:  
3.5.1.Darbu izpildes gaitu; 

 3.5.2. apstākļiem, kas traucē Darba izpildi;  

 3.5.3. apstākļiem, kas varētu traucēt Darba izpildi.  

3.6. Ja Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 2. 1.punktā norādīto saistību izpildes no Pasūtītāja 
puses, nav uzsācis līguma 1.1.punktā minētos Darbus un nav brīdinājis par līguma 3.4.punktā 

norādīto apstākļu iestāšanos, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma. Tādā gadījumā 

iestājas 7.4.punktā paredzētā atbildība.  
3.7. Uzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā papilddarbus, kas nav 

paredzēti šī līguma Tāmēs un Tehniskajā projektā. Ja Uzņēmējs veic citus papilddarbus, tad 
Pasūtītājam nav pienākums par tiem maksāt. 

 
4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 
4.1. Pasūtītājs norīko savu pārstāvi, kurš ir tiesīgs kontrolēt Darbu izpildi un saņemt no Uzņēmēja 

3.5.punktā minēto informāciju.  
4.2. Pasūtītājs   pirms   līgumā   paredzēto   darbu   sākuma   brīdina   Uzņēmēju   par neparedzētiem 

apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un    kuru    
dēļ    var    tikt    traucēta    saistību    izpilde.   Tādā gadījumā, pusēm vienojoties,    darbu 
izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti. 

 
5. Samaksas kārtība un apdrošināšana 

 5.1. Uzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt priekšapmaksu kopsummā ne lielāku kā ----- % no kopējās līguma 
summas, t.sk. 22% PVN, ievērojot sekojošus nosacījumus: 
5.1.1. avansa  maksājumu  drīkst  pieprasīt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas; 

 5.1.2. Pasūtītājs avansa maksājumu veiks 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad   Uzņēmējs ir 

iesniedzis Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības sniegtu galvojumu par 
priekšapmaksas summu, ar kuru tiek garantēts, ka Līguma laušanas gadījumā Pasūtītājam tiks 

atmaksāta priekšapmaksas summa pilnā apmērā, ja Līguma laušanas iemesls ir Uzņēmēja saistību 

neizpilde, maksātnespēja u.c. līdzīgi gadījumi. 
 5.1.3. Norēķini par izpildītajiem Darbiem tiks veikti pēc faktiski izpildīto Darbu apjoma, 

maksājumi tiks veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta (forma 

Nr. 2) parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.  

 5.1.4. Gala maksājums par izpildītajiem Darbiem tiks veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Objekta 
pieņemšanas ekspluatācijā un atbilstoša rēķina saņemšanas, ja ir iesniegta būvniecības garantijas 

apdrošināšanas polise uz Objektā veikto būvdarbu garantijas termiņu. 

 5.1.5. Visi Līgumā minētie maksājumi tiek veikti pie nosacījumiem:  



 

 

5.1.5.1.ja ir spēkā Līguma izpildes nodrošinājums, kas ir kredītiestādes vai apdrošināšanas 
sabiedrības izsniegts galvojums 10% (desmit procentu) apmērā no visas līguma 
kopsummas, t. sk. 22% PVN, kā nodrošinājums Līguma saistību pilnīgai izpildei; 

5.1.5.2.ja ir spēkā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas nav mazāka par Līguma  summu; 

5.1.5.3.  ja ir iesniegts attiecīgs rēķins. 
5.2. Būvuzņēmējs   uz   sava   rēķina   uzņemas   noslēgt   sekojošus   apdrošināšanas   līgumus, 

apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju: 

5.2.1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās   atbildības   apdrošināšanu 2005.  gada 2 . jūnija Ministru kabineta 

noteikumos Nr. 454 ,,Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā" 
noteiktajā kārtībā 10 % (desmit procentu) apmērā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no 

Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu; 

5.2.2. Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par 5% 
(pieciem procentiem) no Līguma summas, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju norādot 

Pasūtītāju. 

5.3. Punktā 5.2.1. noteiktās garantijas Būvuzņēmējs uztur spēkā visā Būvdarbu veikšanas laikā. Punktā 
5.2.2. noteikto garantiju Būvuzņēmējs uztur spēkā visu garantijas termiņu, tas ir ___ mēnešus no 

Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā brīža. 

 

6. Darbu izpildes nodošanas un pieņemšanas kārtība 
6.1. Līgumā paredzētie Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu (forma 2), kura 

projektu sastāda Uzņēmējs.  
6.2. Pasūtītājam  5  (piecu)  darba  dienu  laikā  pēc  Uzņēmēja  paziņojuma  par  Darbu  pabeigšanu ir 

jāveic Darbu   pārbaude  un   akts  jāparaksta   vai   arī   jānorāda tā neparakstīšanas iemesli. Ja 

Pasūtītājs izvairās no darbu pieņemšanas, tad Uzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji sastādīt aktu, 
pieaicinot pašvaldības būvvaldes pārstāvi un/vai trešo personu. Šāds akts kļūst par pamatu darba 

samaksai. 

6.3. Ja pārbaudes laikā Objektā tiek konstatēti trūkumi vai defekti vai neatbilstība līguma vai Tāmju 
noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu, vai parakstīt to ar attiecīgām atrunām.  

6.4. Iestājoties      6.3.punkta    nosacījumiem,    Uzņēmējs      10      (desmit)    dienu    laikā    novērš 
konstatētos trūkumus un nepilnības ar saviem līdzekļiem. 

6.5. Uzņēmējs veic Darbu nodošanu būvniecību kontrolējošām institūcijām un sagatavo dokumentus 
Objekta nodošanai ekspluatācijā. 

 
7. Pušu mantiskā atbildība 
7.1. Par līgumā noteiktā darbu izpildes gala termiņa nokavējumu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās līguma summas (t.sk. 22% PVN) par katru nokavēto dienu. 
7.2.   Par   katru   maksājuma   nokavējuma   dienu   Pasūtītājs   maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1 % 

apmērā no nokavētā maksājuma summas (t.sk. 22% PVN) par katru nokavēto dienu. 
7.3.   Līgumsoda   samaksa   nokavējuma   gadījumā   neatbrīvo   puses no saistību   pilnīgas izpildes.     

Līgumsoda     veidā     samaksātās     summas     tiek     ieskaitītas atlīdzināmo zaudējumu summā.  

7.4. Iestājoties līguma 3.6.punkta nosacījumiem, Uzņēmējs atmaksā pārskaitīto avansa summu un maksā 
Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no līguma kopējās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 

Uzņēmēju no zaudējumu atlīdzināšanas daļā, kādā tie pārsniedz līgumsoda apmēru. 
7.5. Ja 6.4.punktā noteiktajā kārtībā netiek novērsti konstatētie trūkumi un nepilnības, tad Pasūtītājam ir 

tiesības novērst tos uz Uzņēmēja rēķina. 
7.6. Ja Pasūtītājs nepamatoti izvairās no darbu pieņemšanas vai akta parakstīšanas, tas maksā 

Uzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no pieņemamo Darbu vērtības par katru nokavēto dienu.  
7.7. Līgumsoda samaksa 7.6.punkta gadījumā neatbrīvo Pasūtītāju no 6.1.punktā noteiktā pienākuma 

izpildes līdz 6.2.punktā paredzētā akta vienpusējās noformēšanas brīdim. 
 
8. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība  

 .1. Ja  2  (divu)  gadu  laikā  pēc    Darbu  pieņemšanas  un  ekspluatācijas  uzsākšanas  Pasūtītājs 

konstatē  trūkumus  vai   defektus,  kurus  nebija   iespējams  konstatēt,  pieņemot   Darbu   izpildi 

parastajā kartībā, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto Darbu kvalitāti, tad    Pasūtītājam    ir    

tiesības    prasīt, lai Uzņēmējs novērš konstatētos trūkumus un defektus. 



 

 

 .2. Iestājoties  .1.punkta noteikumiem 5 (piecu) dienu laikā abu pušu klātbūtnē tiek sastādīts akts. Ja 
kāda puse izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā puse vienpusēji, piedaloties 
pašvaldības būvvaldes pārstāvim un/vai trešai personai. 

 .3. Uzņēmējs apņemas novērst trūkumus un defektus ar saviem līdzekļiem 10 (desmit) dienu laikā no 

 .2.punktā minētā akta parakstīšanas brīža. Ja minētajā termiņā Uzņēmējs nenovērš ar atbilstošu 
aktu konstatētos defektus vai trūkumus, Pasūtītājs tiesīgs piesaistīt citu būvfirmu defektu vai 

trūkumu novēršanai. Uzņēmējam ir pienākums apmaksāt Pasūtītāja piestādīto rēķinu.  
 .4. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja 

vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā 
kārtībā.  

 
9. Papildnoteikumi  
9.1. Visi līguma grozījumi, labojumi, papildinājumi noformējami rakstveidā, pusēm savstarpēji 

vienojoties. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

9.2. Nekādas   mutiskas   vienošanās,     diskusijas   vai     argumenti,     kas     izteikti     šī   līguma 
sastādīšanas    laikā    un    nav    iekļauti    šī    līguma noteikumos vai Tāmē, netieku zskatīti par 

līguma noteikumiem. 

9.3.     Līgumam ir pievienots un tā neatņemama sastāvdaļa ir 1.pielikums. 
9.4. Līgums      sastādīts      trīs      eksemplāros.      Divi      līguma      eksemplāri atrodas pie atrodas 

pie Pasūtītāja, bet viens - pie Uzņēmēja. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

9.5. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti: 

 

 

 

 

Pasūtītājs        Uzņēmējs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Līguma Nr. AND/2012/___2. pielikums 

 
LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA 

 
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā 
no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 
 
<Izpildītāja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 
<adrese> 
(turpmāk – Izpildītājs)  
 
nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” 
(Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis, 
 
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā 
pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem, ne mazāk kā 20% no 
kopējās līguma cenas> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto 
norēķinu kontu. 
 
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā datumā - 
<gads>.gada <datums>.<mēnesis>

1
. 

 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 
iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās 
personas parakstu apliecina banka. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi 
par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication 
No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar 
piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem tiesību aktiem. 
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS> 

<BANKAS ZĪMOGA NOSPIEDUMS> 

 

                                                
1
  15 dienas pēc Būvobjekta nodošanas datuma. 



 

 

4.pielikums 

 

Informācija par pretendenta tehniskajām iespējām un  pieejamajiem resursiem 

 

Tehnikas/iekārtas nosaukums, Izgatavošanas Tehniskais Piederība 
tehniskie parametri gads stāvoklis (īpašumā/jānomā/ 

   jāpērk) 

    

    

    

    

    
 
* Tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas 
nepieciešams konkrētā projekta realizācijai un plānotajā būvniecības laikā ir pieejams 
pretendentam vai apakšuzņēmējiem. 

 

Izpildītāja bāzes atrašanās vieta (adrese) 

 

Asfaltbetona rūpnīcas, kura nodrošina 

asfaltēšanas darbus, kas attiecas uz iepirkuma 

priekšmetu, tehniskais raksturojums, t.sk. 

ražība, kā arī tās atrašanās vieta un plānotās 

attīstības perspektīvas* 

 

-  

 

 

 

 

- 

Izpildītāja rīcībā esošo iekārtu, transporta 

vienību uzskaitījums darbu veikšanai, kuri 

nepieciešami līgumā minēto darbu izpildei. 

 

- 

Izpildītāja paredzētais darbos iesaistītais 

personāla skaits, atbilstoši līguma darbu 

apjomam. 

 

- 

 

 *Gadījumā, ja asfaltbetona rūpnīca neatrodas 

pretendenta īpašumā, vai tas nav tiesību 

turētājs uz to, iesniegt asfalta piegādātāja  

apliecinājumu par asfalta piegādi. 

 

  

  

 

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības 

nosaukums: 

 

 



 

 

5.pielikums 

INFORMĀCIJA PAR BŪVDARBU VADĪTĀJIEM 

 

 

Piedāvātā 

pozīcija* 

Speciālista 

vārds, 

uzvārds 

Kvalifikācija Sertifikāts 

(sertifikāta 

izdevējs, 

numurs, 

derīguma 

termiņš) 

Profesionālā 

pieredze 

(gados) 

Persona, kuru 

pārstāv ** 

Līgumattie

cību 

pamats *** 

       

       

       

       

       

       

       

 
* Pozīciju uzskaitījumu pretendents norāda, nodrošinot visas normatīvo aktos noteiktās prasības 

(Būvniecības likuma 10.pants) un vismaz nolikuma minēto speciālistu piesaisti. 
 

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir  

A pretendenta (piegādātāj vai piegādātāju apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss 
B apakšuzņēmēja – komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss 

C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa 

līguma pamata konkrētā līguma izpildē 

 
*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv 

A darba līgums 

B uzņēmuma līgums 
C cits (norādīt, kāds) 

 

 

 

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  



 

 

6.pielikums 
SARAKSTS PAR SEKMĪGI ĪSTENOTAJIEM LĪDZVĒTĪGIEM BŪVDARBU LĪGUMIEM 

2012.gada ____.______ 

 

Nr.

p.k. 

Noslēgtā būvdarbu 
līguma summa, bez 

PVN 

Būvdarbu 

pasūtītāja 

nosaukums 

Būvdarbu 
izpildes termiņi 

(no - līdz) 

Informācija par būvēto objektu 

Objekta veids 
(maģistrālā iela, 
iela, autoceļš; utt.) 

Objekta  

platība 
m2 

Objekta atrašanās 

vieta 

Objekta segumā 
izmantotie 

materiāli (asfalts; 
bruģis; grants; utt.) 

Tiltu 

rekonstrukcija  

Uzskaitīt veiktos darbus 

objektā (darbu veids, 
norādot vai veikts pašu 

spēkiem vai 
apakšuzņēmējs) 

1.          

2.          

3.          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 



 

 

7.pielikums 

 

CURRICULUM VITAE 

 
Atklātam konkursam „Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā 

ELFLA līdzfinansētā projekta „Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras 

sakārtošana un būvniecība” ietvaros”  (AND/2012/7/ELFLA) 

 
Piedāvātā pozīcija augstāk minēto būvdarbu 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  Runāt prasme Rakstītprasme 

    

    

    

6. Piederība pie profesionālajām 

organizācijām: 

 

7. Citas iemaņas:  

 . 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 gads 

Darba vieta Amats/pozīcija Klients, darba apraksts 

    

    

    

    

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

pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminēto būvdarbu 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 „Satiksmes 

drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā ELFLA līdzfinansētā projekta „Aglonas 

novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība” ietvaros”  

(AND/2012/7/ELFLA), izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts 

___________________________ 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.pielikums 

 
 

FORMAS INFORMĀCIJAI PAR PRETENDENTU  

Vispārēja informācija par Pretendentu 
1. Pretendenta nosaukums:  

2. Adrese:  

3. Kontaktpersona:  

4. (Vārds, uzvārds, amats)   
5. Telefons:  

6. Fax:  

7. E-mail:  

8. Reģistrācijas numurs:  

9. Reģistrācijas vieta:  

10. Reģistrācijas gads:  

11. Nodarbināto skaits:  

12. Pretendenta darbības sfēra (īss apraksts):  

13. Finanšu rekvizīti:  

 
Bankas nosaukums: 

 

Bankas adrese (tai skaitā 
pilsēta, valsts, pasta 
indekss: Bankas kods: 
 
Konta numurs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
9.pielikums 

 
Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un 
apakšuzņēmējiem (aizpilda, ja tādi ir piesaistīti) 

 

Nosaukums 
Statuss 

piedāvājumā 
Adrese, telefons, 
kontaktpersona 

Veicamo darbu 
apjoms no 

kopējā apjoma 
(%) 

Apakšuzņēmēja/ partneru paredzēto 
darbu īss apraksts 

     

     

     
 
 
 
 
 
 
Pretendenta nosaukums:  
Pilnvarotās personas vārds, 
uzvārds, amats:  
Pilnvarotās personas paraksts: 

 
Datums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10.pielikums 
 
 

NAUDAS PLŪSMA  
iepirkuma „Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā ELFLA 
līdzfinansētā projekta „Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un 
būvniecība” ietvaros”  (AND/2012/7/ELFLA), saistību izpildei atbilstoši pretendenta 
nosaukums, reģ. Nr. 00000000000, noteiktajam būvdarbu izpildes grafikam, līguma projektā 
noteiktajai samaksas kārtībai, nepieciešamajam avansa apmēram (ja avanss nav nepieciešamas, 
tad nevajadzīgo tekstu svītro), maksājumu skaitam un apmēram. 
 

Maksājuma Maksājuma Maksājuma 

Datums,  kad  

tiks Datums, kad  

numurs nosaukums apmērs 

Iesniegts 

maksājuma Pasūtītājam  ir  

 

(avanss, 
starpmaksājums 

vai gala 
maksājums) 

kopā ar PVN 
(LVL) dokuments jāapmaksā rēķins  

      

      

      
 

Paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā amatpersona 
Vārds, uzvārds, 
Amats 
Paraksts, 
zīmoga nospiedums 
Datums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

11.pielikums 

Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs 
(kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs, pretendents ir tiesīgs 
iesniegt piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu citā formā, ja tiek nodrošinātas šajā 
paraugā visas minētās saistības) 

Dokumenta izdošanas vieta, <gads>. gada <datums> 
Ievērojot to, ka <uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā 

adrese>, (turpmāk - Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu (turpmāk - Piedāvājums) 
Aglonas  novada domes, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000065754, Somersetas iela 34, 
Aglonā, Aglonas novadā (turpmāk - Pasūtītājs) izsludinātajam konkursam „Satiksmes drošības 
uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā ELFLA līdzfinansētā projekta „Aglonas novada 
Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība” ietvaros”  (AND/2012/7/ELFLA), 
(turpmāk tekstā - Konkurss), kura nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 
mēs <kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas vieta, 
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese> (turpmāk – Banka (Apdrošināšanas sabiedrība)) 
apliecinām, ka mums ir saistības pret Pasūtītāju par summu _____________ (vārdiski) par 
kādu tiks izdarīti maksājumi Pasūtītāja labā šajā nodrošinājumā zemāk minētajos gadījumos:  

11.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr Piedāvājuma 

nodrošinājums ir spēkā;  

11.2. Pretendents ir atzīts par Konkursa uzvarētāju un atteicies noslēgt 

iepirkuma līgumu;  

12.1. Pretendents ir atzīts par uzvarētāju Konkursā, bet neiesniedz 

Pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar līguma nosacījumiem.  

Mēs apņemamies samaksāt augstāk minēto summu Pasūtītājam pēc pirmā rakstiskā 
pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka 
Pasūtītājs norāda, ka viņam pienākas pieprasītā summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no 
augstāk minētajiem nosacījumiem (jānorāda konkrētais nosacījums vai nosacījumi). 

Šis galvojums ir spēkā no 2012.gada 16.maija un paliek spēkā 120 dienas no 
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, tas ir līdz 2012.gada ____ un jebkura prasība 
saistībā ar to jāiesniedz Bankā (Aprošināšanas sabiedrībā) ne vēlāk par šo datumu. 
 
<Amata nosaukums> <Paraksts> <Paraksta atšifrējums> 
 

 

<DATUMS> 
 

<BANKAS (APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS) ZĪMOGS> 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 



 

 

13.pielikums 
Tehhniskā specifikācija iepirkumam AND/2012/7/ELFLA 

 

Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā ELFLA 
līdzfinansētā projekta „Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras 

sakārtošana un būvniecība” ietvaros  
 

1. Būvdarbi jāveic saskaņā ar SIA “Projektēšanas birojs Austrumi” izstrādāto tehnisko projektu 
„Satiksmes drošības uzlabojumi Aglonas pagasta Jaunaglonas ciemā”., 

2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ar objekta specifiku vēlams iepazīsties uz vietas 
paredzamajā būvlaukumā.  

3. Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā šīs specifikācijas pielikumos norādītos vai 
ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus. Ja pretendents piedāvā ekvivalentus 
izstrādājumus, tad tāmēs norāda to ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam 
dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu: ražotāja 
deklarāciju, sertifikātu vai testēšanas pārskatu. Jautājumi par ekvivalentu izstrādājumu 
pielietošanu pēc līguma noslēgšanas netiks risināti.  

4. Pretendentam Tehniskā projekta realizācijai savos izdevumos jāievērtē visi darbu veikšanai 

nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, un darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu 

iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša 

veikšana pilnā apmērā, kā arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar būvmateriālu un tehnikas 

novietošanu un uzglabāšanu, satiksmes pagaidu organizāciju, būvgružu utilizāciju, 

iespējamiem riskiem u.c. neminētiem apstākļiem.  

5. Pretendentam, plānojot būvdarbu organizāciju, ir jānodrošina piekļūšana dzīvojamām ēkām, 
tirdzniecības objektiem un citiem objektiem rekonstrukcijas darbu tiešā tuvumā.  

6. Būvuzņēmējam būs jāveic izbūvēto komunikāciju digitāla ģeodēziskā uzmērīšana. 
Būvuzņēmējam jānodrošina būvprojektā paredzēto uzbūvēto inženierkomunikāciju 
novietojuma uzmērījumus digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā. Uzmērījumus jāveic 
atbilstoši sertificētam speciālistam, kuram ir tiesības veikt ģeodēziskos darbus. Uzmērījumi 
izpildāmi digitālā formā ar būves un tās elementu kopu topogrāfisko attēlojumu MicroStation 
(vēlams) vai AutoCad programmas vidē. Uzmērījumi jāizpilda mērogā M 1:500. 

7. Uzmērītajiem datiem ir jābūt atbilstošiem faktiskajam stāvoklim dabā, kas ir jāapliecina, 
parakstot uzmērījumu shēmas – sertificētam mērniekam, kurš veicis uzmērīšanu, atbildīgajam 
būvdarbu vadītājam, kā arī Būvuzraugam, kuram ir jāveic iesniegto digitālo uzmērījumu 
izlases pārbaude. Uzmērījuma shēmās jānorāda arī būvdarbu līguma numurs. Pasūtītājs 
izlases veidā var veikt digitālo uzmērījumu atbilstības papildus pārbaudes. 

8. Darbu izpildes grafikā ir jāievērtē paredzamie tehnoloģiskie būvdarbu pārtraukumi, kas 

saistīti ar klimatiskajiem apstākļiem, situācijās, kad tie nav atbilstoši nepieciešamo būvdarbu 

veikšanai. 

9. Būvuzņēmējam jānodrošina būvdarbu vadītāja klātbūtne objektā Būvdarbu veikšanas laikā 

katru darba dienu ne mazāk par 4 stundām. 

10. Izpildot būvdarbus, jāievēro LR pastāvošās drošības tehnikas, ugunsdrošības, elektrodrošības 

un darba aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura darbiem. 

11. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objekta apkārtējo iedzīvotāju 

ikdienas sadzīvi un uzņēmumu darbību. 



 

 

12. Izpildīto būvdarbu garantijas termiņš – ne īsāks par 24 mēnešiem, skaitot no būves nodošanas 

ekspluatācijā dienas 

13. Izpildītājs ne vēlāk kā līdz būvdarbu uzsākšanai izstrādā darbu veikšanas projektu, kurā, 

neaprobežojoties ar šo uzskaitījumu, ietver:  

 būvtāfeles uzstādīšanas vietu;  

 pagaidu ēku, būvju, noliktavu, konteineru izvietošanas vietām; 

 mašīnu mehānismu, tai skaitā celtņu vietas, celšanas, krautņu zonas; 

 stacionāro būvmašīnu un iekārtu novietojumu; 

 ceļus transportam un personālam, ja tādi nepieciešami; 

 pagaidu tīklus (elektrība, telefons, ūdens u.c.), ja tādi nepieciešami. 

14. Darbu veikšanas projektā jāiekļauj darba drošības un aizsardzības pasākumi, t.sk. nodrošinot 

satiksmi. 

15. Darbu veikšanas projekta izstrādes izmaksām ir jābūt ietvertām vienību cenās. Papildus 

izmaksas netiek atzītas. 

16. Izpildītājs uzstāda krāsainu objekta būvtāfeli, kā arī projekta finansētāja informatīvu stendu, 

iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu un uzstādīšanas vietu ar Pasūtītāju. Papildus izmaksas 

netiek atzītas. 

17. Sagatavošanās darbi ietver visus darbus, kuri ietverti Būvprojektā un ir nepieciešami Objekta 

Darbu nodrošināšanai. Sagatavošanas darbi ietver sevī arī materiālu un iekārtu savlaicīgu 

pasūtīšanu. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Izpildītājam ir jāievērtē visi darbi, kas 

vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai. Ar sagatavošanās darbiem ir jāsaprot arī laika posmu 

pirms jebkuru atsevišķu darbu uzsākšanas. 

18. Izpildītājam ir pienākums laicīgi, pirms Darbu sākšanas pārbaudīt visu projekta 

dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam. Trūkstošā 

vai speciāli kādam mezglam nepieciešamā projekta detalizācija ir jāveic Izpildītājam. Īpaši 

tas attiecas uz materiāliem, mezgliem, risinājumiem, kuri līguma slēgšanas brīdī vēl nav 

specificēti (būvprojektā minēts kā „risināt autoruzraudzības kārtībā”). Visi šie materiāli, 

mezgli un risinājumi ir jāsaskaņo iepriekš ar Pasūtītāju un Projektētāju, termiņos, kā tas 

minēts līgumā, darbu veikšanas projektā un Izpildītāja iesniegtajā laika grafikā. Ja Izpildītājs 

neveic saskaņošanu un veic Darbus pirms ir pieņemts attiecīgs lēmums, Izpildītājs piekrīt, ka 

Pasūtītājs var prasīt veikt šos Darbus vēlreiz, pie tam papildus izpildes laika termiņš netiek 

pagarināts un papildus izmaksas netiek atzītas. 

19. Izpildītājam jānodrošina Darbu gaitas ikdienas fotofiksācija. Ik mēnesi Pasūtītāja īpašumā 

jānodod 1 (viens) fotogrāfiju komplekts vai 1 (viens) CD ar fotogrāfijām elektroniskā veidā. 

Izpildītājs nedrīkst veikt fotouzņēmumus Objektā savām vajadzībām bez Pasūtītāja 

piekrišanas. Izpildītājam jāveic dokumentējošā fotografēšana objektā un tā apkārtnē arī pirms 



 

 

Darbu uzsākšanas. 

20. Detalizācija un darba rasējumi/zīmējumi: 

 Izpildītājam jāsagatavo viņam nepieciešamie detalizētie darba rasējumi (t.sk. atsevišķo mezglu 

risinājumus) visiem veicamajiem Darbiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem un Būvprojektu. Šie 

rasējumi jāpiegādā pēc iespējas ātrākā laikā pēc Līguma noslēgšanas visām būvniecībā 

iesaistītajām pusēm, lai dotu pietiekami daudz laika tām iepazīties ar materiālu un sniegt 

komentārus pirms plānoto Darbu uzsākšanas. Vēlākais rasējumu iesniegšanas termiņš ir 1 (viena) 

nedēļas pirms kārtējo Darbu uzsākšanas vai iekārtu/aprīkojuma pasūtīšanas. Nepieciešamības 

gadījumā jāsaskaņo rasējumus ar pārējiem darba rasējumiem, kas varētu būt saistībā un ietekmēt 

kārtējo Darbu izpildi. 

 Visiem rasējumiem, kas nodoti izskatīšanai, jābūt noformētiem drukātā veidā un tiem jābūt ar 

Izpildītāja parakstu. 

 Parakstītie un apstiprinātie rasējumi nedrīkst tikt izmainīti citādi, kā tikai ar Pasūtītāja rakstisku 

rīkojumu. Rasējumi, kas iesniegti atpakaļ dažādu labojumu veikšanai arī jāiesniedz Pasūtītājam 

pārbaudei un parakstīšanai. 

 Rasējumu labojumiem jābūt veiktiem norādot labojumus rasējumu labojumu laukumā un tiem 

jābūt iesniegtiem kopā ar revīzijas Nr. Vai vēstuli, uz pavaddokumentiem obligāti jābūt revīzijas 

datumam. 

21. Autoruzrauga un pasūtītāja akcepts atsevišķām darba detaļām vai tehniskajiem rasējumiem 

neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par kļūmēm vai nepareizu darbu izpildi. Autoruzrauga vai 

pasūtītāja parakstam ir vispārējs raksturs un tas nenodrošina nekādu īpašu pārbaudi un 

neatbrīvo Izpildītāju no materiālu pārbaudes un aprīkojuma nodrošināšanas un darbu 

veikšanas atbilstoši rasējumiem, specifikācijai un ražotāja dotajām instrukcijām. 

22. Pārbaude un testēšana: 

 Izpildītājam jādod laiks Pasūtītājam, lai veiktu visu nepieciešamo materiāla novērtēšanu un dotu 

atļauju tā uzglabāšanai Objektā. Darbu kavējumi, kas radušies laikā nenovērtēta vai nepiegādāta 

materiāla dēļ netiks uzskatīti par objektīviem iemesliem objekta nodošanas ekspluatācijā beigu 

termiņa neievērošanā. 

 Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas 

utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst 

tiem, pēc būvuzrauga pieprasījuma jāpiegādā Izpildītājam objektā bez maksas. 

23. Zīmes un reklāmas: 

 Izpildītājam nav atļauts izmantot objektu vai jebkuru atsevišķu Darbu veikšanas teritoriju 

reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. 

 Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot labākā vietā jebkuru zīmi, uzrakstus vai reklāmu, 

vai pieprasīt novākt tos no būvlaukuma, ja tiem ir nekvalitatīvs izpildījums, vai ja tie neatbilst 

vispārējām sabiedrības normām. 



 

 

 Izpildītājam jānodrošina, ka visi uzraksti un reklāmas tiek noņemti līdz tam laikam, kad Darbi 

tiek nodoti Pasūtītājam. 

24. Materiāli un iekārtas: 

 Materiālu un iekārtu specifikācija un daudzumu aprakstu skatīt šī nolikuma tehniskās 

specifikācijas pielikumā „Būvdarbu apjomi un materiālu specifikācija” 

 Materiālu un iekārtu kvalitāte tiek pārbaudīta pēc to saņemšanas Objektā un pirms iestrāde 

Objektā. 

 Visām iekārtām un materiāliem ir jābūt CE marķētiem un sertificētiem, atbilstoši Latvijas 

Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja tehniskajā projekta tehniskajās specifikācijas 

ir norādīts materiāls ar konkrētu standartu, Pretendents var iesniegt materiāla ekvivalentu. 

 Objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un Latvijas būvnormatīvu prasībām 

un jābūt sertificētiem. Ja tehniskajā projekta tehniskajās specifikācijas ir norādīts materiāls ar 

konkrētu standartu, Pretendents var iesniegt materiāla ekvivalentu 

25. Citi noteikumi: 

 Izdevumus par elektroenerģiju, siltumu, ūdeni, kanalizāciju u.c. komunālos maksājumus 

būvdarbu veikšanas laikā sedz izpildītājs. 

 būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai, 

 Izpildītājam jāļauj izmantot bez maksas Pasūtītājam, būvuzraugam un autoruzraugam vispārējo 

būvlaukuma aprīkojumu (WC, dušas, elektroenerģija, ūdens, telefons, sastatnes). 

 ģeodēziskās piesaistes atbalsta punktus ierīko Izpildītājs, pēc vajadzības, lai tie netraucētu Darbus 

un būtu aizsargāti no bojāšanas. 

 Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, t.sk. Teritorijas labiekārtojuma 

bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā. 

26. Izpilddokumentācija: 

 Izpilddokumentācija, t.sk., aprēķini, rasējumi, grafiki, programmas, plāni, Izpildītājam jāiesniedz 

paredzētajos termiņos, tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta darbu izpildi paredzētajā terminā;  

 Izpildītājam ir jāiesniedz segto darbu akti par veiktajiem darbiem, izbūvēto inženiertīklu 

izpildrasējumi un ekspluatācijas apraksti papīra formā 3 (trīs) eksemplāros un elektroniskā 

formātā; 

 Pretendentam ir   jāņem vērā, ka no būvniecības koptāmes ir svītrojama  aile kurā ir paredzēts 

iekļaut finanšu rezervi neparedzētu darbu veikšanai. 

 

 

Aglonas novada domes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                  I.Barkeviča 


