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Vispārīgā informācija  
Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss), kurš tiek veikts saskaņā ar 
Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu (turpmāk tekstā – Nolikums).  
Iepirkums tiek veikts KPFI līdzfinansētā projekta „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas 
ēkas energoefektivitātes uzlabošana” Nr. KPFI-15.2/219 ietvaros.  

 
1. Iepirkuma identifikācijas numurs  - AND 2013/22/KPFI 
2. Pasūtītājs 
2.1. Pasūtītājs ir Aglonas novada Aglonas internātvidusskola (turpmāk tekstā – skola). 
2.2. Konkursu organizē Aglonas novada pašvaldības (domes) Iepirkuma komisija (turpmāk 

tekstā-Komisija).. 
2.3. Pasūtītāja rekvizīti: 
 Aglonas internātvidusskola 
 Reģistrācijas Nr. 90000065824 

Juridiskā adrese: Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-  
5304 
 Tālruņa numurs: +371 29 109 659, +37165381247, 

             Faksa numurs: +371 65381247  
               Aglonas novada dome, reģistrācijas numurs 90000065754,  AS SEB banka,  kods  

UNLALV2X, norēķinu konts LV47UNLA0026000130122  

2.4. Pasūtītāja kontaktpersona juridiskos jautājumos: Aglonas novada domes iepirkumu komisijas 
priekšsēdētāja Ingūna Barkeviča tel./fakss 65324573; e-pasts: padome@aglona.lv  

 
2.5. Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku 

informāciju par procedūru: 
Aglonas internātvidusskolas direktors Didzis Vanags  
Tālruņa numurs: +371 29 109 659, 
Faksa numurs: +371 65 381 247,  e-pasta adrese: didzis.vanags@aglona.lv 

 
3. Iepirkuma priekšmets 
3.1. Aglonas internātvidusskolas ēkas Rušonu ielā 11, Jaunaglonā ( kadastra Nr. 7642 001 0268 

001) energoefektivitāti paaugstinoši vienkāršotās renovācijas darbi KPFI līdzfinansētā 
projekta „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes 
uzlabošana” Nr. KPFI-15.2/219 ietvaros saskaņā ar Tehnisko dokumentāciju, turpmāk – 
Renovācijas darbi, kas sevī ietver ražošanas tehnoloģisko iekārtu un tehnoloģiju maiņu 
(rekuperatīvās ventilācijas sistēma,  virtuves iekārtas,  apkures boileri)   

3.2. Galvenais CPV kods - 45000000-7(Celtniecības darbi). 
3.3. Pasūtītājs rīko objekta apskates sanāksmi visiem ieinteresētajiem piegādātājiem 2014. gada   

6.janvārī plkst. 10:00. Objekta apskate notiek Rušonas ielā 11, Jaunaglonā, Aglonas 
pagastā, Aglonas novadā, LV- 5304. Par dalību objekta apskatē iepriekš jāinformē: 

3.3.1. Skolas direktors Didzis Vanags, e-pasta adrese: : didzis.vanags@aglona.lv tālr. 
29109659; vai Skolas direktora vietnieks Ilmārs Ivbulis, tālr. 26132836 

3.4. Pretendentiem, iepriekš sazinoties ar norādītajām kontaktpersonām, ir tiesības veikt 
objekta apskati arī darba dienās citā laikā. 

3.5. Renovācijas darbu izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 2014.gada 16.jūnijam. 
3.6. Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu. Pretendents nevar 

iesniegt piedāvājuma variantus. 
 

4. Piedāvājuma iesniegšana 
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4.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 23.janvāra plkst.11.00, iesniedzot tos 
Aglonas novada domes telpās Somersetas ielā 34, Aglonā, personīgi vai nosūtot pa pastu 
uz adresi Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, LV- 5304. Pēc minētā termiņa 
iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti.  

4.2. Pa pastu iesniegtie piedāvājumi tiks uzskatīti par iesniegtiem laikā, ja tie būs nogādāti 
piedāvājumu iesniegšanas vietā līdz 4.1.punktā minētajam piedāvājumu iesniegšanas 
termiņam. Pretendents, nosūtot piedāvājumu pa pastu, uzņemas risku par iespējamu pasta 
sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt savlaicīgu piedāvājuma 
nogādāšanu Nolikumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas vietā. 

4.3. Piedāvājumi tiks atvērti atklātā sanāksmē Aglonas novada domes telpās Somersetas ielā 
34, Aglonā 2014.gada 23.janvārī, plkst.11:00. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var 
piedalīties visas ieinteresētās personas. 
 

5. Piedāvājuma nodrošinājums  
5.1. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz atbilstoši šādiem nosacījumiem:  
        Pretendentiem jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums Eiropas Savienībā vai Eiropas 

Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes neatsaucama ekspromisoriska galvojuma veidā vai 
apdrošināšanas polises veidā, kuras saturs atbilst Nolikuma 9.pielikuma paraugam (pielikumā 
pievienotajai formai ir informatīvs raksturs) vai kā naudas summas iemaksu pasūtītāja 
norādītajā kontā (šī nolikuma 2.3.punktā). 

5.1.1. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs ir EUR 400.00 (četri simti euro, 00 centi). 
5.1.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā no piedāvājuma atvēršanas dienas līdz īsākajam no 

šādiem termiņiem:  
5.1.2.1. 90 dienas vai jebkuram derīguma termiņa pagarinājumam, kuru pasūtītājam rakstveidā 

apstiprinājis pretendents;  
5.1.2.2. ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu Konkursā līdz dienai, kad izraudzītais 

pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu. Līguma nodrošinājums ir pasūtītāja un 
Konkursā izraudzītā pretendenta noslēgtajā līgumā paredzētais saistību pastiprinājums;  

5.1.2.3. attiecībā uz pretendentu, kas nav uzvarējis Konkursā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai 
ar Konkursa uzvarētāju.  

5.1.3.   Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:  
5.1.3.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;  
5.1.3.2. izraudzītais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar 

Līguma noteikumiem;  
5.1.3.3. izraudzītais pretendents nenoslēdz Līgumu noteiktajā termiņā.  

5.1.3.4. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs izsniedz atpakaļ tikai pēc Pretendenta rakstiska 
pieprasījuma. Ja piedāvājuma nodrošinājums ir maksājums Pasūtītāja kontā, tad Pasūtītājs 
atgriež Pretendentam iemaksāto summu 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, 
kad iestājies kāds no nolikuma 5.1.2.punktā minētajiem termiņiem. 

 
6. Līguma izpildes laiks, vieta, līguma izpildes un garantiju saistību izpildes 

nodrošinājums  
6.1. Renovācijas darbus jāveic ne vēlāk kā līdz 2014.gada 16.jūnijam. 

6.1.1.  Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek pagarināts KPFI līdzfinansētā projekta „Aglonas 
novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” (Nr. KPFI-
15.2/219) īstenošanas termiņs, Pasūtītājs par attiecīgo laika peridu it tiesīgs pagarināt 
būvdarbu izpildes terminu, bet ne vairāk kā par diviem mēnešiem, nepalielinot būvdarbu 
izmaksas. 

6.2. Renovācijas darbu veikšanas vieta ir Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglonas pagasts, 
Aglona novads.  
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6.3. Līguma izpildes un garantijas saistību izpildes nodrošinājums:  
6.3.1. Konkursa uzvarētājs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas 

iesniedz pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu EUR10 000.00 (desmit tūkstoši euro, 
00 centi) apmērā un ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, bet 
pirms gala norēķina veikšanas - garantijas perioda saistību izpildes nodrošinājumu EUR 
10 000 (desmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā. 

6.3.2. Līguma izpildes un garantijas perioda saistību izpildes nodrošinājumu pasūtītājs ir tiesīgs 
izmantot, lai kompensētu Pretendenta saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā 
pasūtītājam nodarītos zaudējumus;  

6.3.3. Līguma izpildes nodrošinājums un garantijas perioda saistību izpildes nodrošinājums ir 
Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes neatsaucams 
ekspromisorisks galvojums, kura saturs atbilst Nolikuma 8.pielikuma „Līguma projekts” 
pievienotajiem paraugiem;  

6.3.4. Ja Nolikuma 6.3.1. punktā noteiktajā termiņā netiek iesniegts Līguma izpildes 
nodrošinājums, līgums tiek uzskatīts par spēkā neesošu un Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties 
nākamo pretendentu un noslēgt iepirkuma līgumu. 
 

7. Iespējas saņemt atklātā konkursa Nolikumu 
Nolikums ir brīvi un tieši elektroniski pieejams Aglonas novada domes mājas lapā internetā 
www.aglona.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi” 

 

Nolikumu var saņemt arī Aglonas novada domes telpās Somersetas ielā 34, Aglonā, 
Aglonas novadā, LV 5304, darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00, tālrunis: 
+37165324573, sākot ar dienu, kad paziņojums par konkursu publicēts Iepirkumu 
uzraudzības biroja oficiālajā mājas lapā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

7.1. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentu notiek rakstveidā latviešu valodā pa 
pastu, faksu vai e-pastu, nosūtot informācijas pieprasījumu nolikuma 2.4.punktā noteiktajai 
kontaktpersonai.  

7.2. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jānorāda atklāta konkursa 
nosaukums. 

7.3. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos 
iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai 
pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

7.4. Papildus informācija un iespējamās izmaiņas vai papildinājumi Nolikumā, kā arī saņemtie 
jautājumi un sniegtās atbildes tiek publicēti Aglonas novada domes mājas lapā internetā 
(http://www.aglona.lv). Vienlaikus atbildes uz saņemtajiem jautājumiem tiek nosūtītas arī 
rakstveidā tam piegādātājam, kas uzdevis attiecīgos jautājumus. 
 

8. Piedāvājuma noformēšana 
8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā un parakstītā iesaiņojumā, uz kura 

jānorāda: 
8.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese; 
8.1.2. Pretendenta nosaukums un adrese; 
8.1.3. Atklātā konkursa nosaukums un iepirkuma identifikācijas numurs; 
8.1.4. Atzīme „Neatvērt līdz 2014.gada 23.janvārim plkst.11.00”. 
8.2. Piedāvājums sastāv no četrām dokumentu paketēm: 
8.2.1. Piedāvājuma nodrošinājumu apliecinoši dokumenti (saskaņā ar Nolikuma 5.punkta 

prasībām);  
8.2.2. Pretendenta atlases dokumenti (saskaņā ar Nolikuma 10.1.punkta prasībām) un dokumenti 

saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma aprēķināšanai (saskaņā ar Nolikuma 10.5.punkta 
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prasībām);  
8.2.3. Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar Nolikuma 10.2.punkta prasībām un 3. pielikumu);  
8.2.4. Finanšu piedāvājums (saskaņā ar Nolikuma 10.3.punkta prasībām un 6. pielikumu).  
8.3. Papildus piedāvājuma oriģinālam (kurš marķēts ar atzīmi „Oriģināls”) ir jāiesniedz tā 1 

(viena) kopija papīra formātā (marķēta ar atzīmi „Kopija”), kā arī viena elektroniskā 
kopija. Piedāvājuma elektroniskā kopija ir piedāvājuma nodrošinājumu apliecinošu 
dokumentu, atlases dokumentu, ventilācijas sistēmas un gaismekļu nomaiņas 
energoefektivitātes kritērija aprēķina tabulu, tehniskā un finanšu piedāvājuma kopija 
elektroniskā veidā uz CD ROM diska, Microsoft Word (*.doc) vai Microsoft Excel (*.xls) 
formātā vai PDF formātā. Uz CD ROM diska ir jābūt atzīmei ar pretendenta nosaukumu un 
Konkursa nosaukumu. Piedāvājumu kopijas (gan papīra formāta kopija, gan elektroniskā 
kopija) ievietojamas Nolikuma 8.1.punktā minētajā iesaiņojumā.  

8.4. Katra no 8.2.punktā minētajām dokumentu paketēm jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar 
attiecīgu uzrakstu “Piedāvājuma nodrošinājums”, “Pretendenta atlases dokumenti”, 
“Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”. Visas šīs piedāvājuma daļas 
jāievieto 8.1.punktā minētajā iesaiņojumā.  

8.5. Dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un 
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.  

8.6. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura 
rādītājam. Katras piedāvājuma dokumentu paketes lapām ir jābūt cauršūtām kopā tā, lai tās 
nebūtu iespējams atdalīt nesabojājot.  

8.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.  
8.8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem citās valodās jāpievieno 

Pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām apliecināts tulkojums latviešu valodā.  
8.9.      Ja Pretendents piedāvājuma oriģinālajā eksemplārā iesniedz dokumentu kopijas, katra 

dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (t.i., atbilstoši 
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”). Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs 
visu iesniegto dokumentu kopijas un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu 
apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. 

8.9.  Iesniegtie konkursa piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ 
Pretendentiem.  
 

9. Prasības Pretendentiem 
9.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātajā konkursā 
9.1.1. Attiecībā uz Pretendentu nav iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.pantā 

noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.panta pirmās daļas gadījumiem saistībā 
ar 39.panta trešās un ceturtās daļas nosacījumiem, nepastāv tādi apstākļi, kuri 
Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 
prasībām.  

9.1.2. Nolikuma 9.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz Pretendenta norādīto 
apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma 
vērtības, personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība vai Pretendenta 
norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 
atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 
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9.2. Pretendenta atlases prasības 
9.2.1. pretendents, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir reģistrēts Komercreģistrā vai reģistrēts, 

licencēts vai sertificēts līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo 
aktu prasībām; 

Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām: 

9.2.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas būvkomersantu reģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs; 
9.2.3. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) laikā ir 

veicis ne mazāk kā 1 (vienas) ēkas, kuras kopējā platība ir ne mazāka kā 2000m² 
rekonstrukcijas vai renovācijas darbus, kas saistīti ar energoefektivitātes uzlabošanu un 
enerģijas taupīšanas veicināšanu, turpmāk - Objekts. Objektiem, kuros attiecīgie darbi 
veikti, jābūt pabeigtiem un par to ir saņemts ēkas pagaidu vai patstāvīgais 
energosertifikāts. 

9.2.4. Pretendenta rīcībā ir personāls, kas nepieciešams Aglonas internātvidusskolas ēkas 
(kadastra Nr. 7642 001 0268 001 ) Rušonas ielā 11, Jaunaglonā, Aglonas pagastā, Aglonas 
novadā energoefektivitāti paaugstinošu vienkāršotās renovācijas darbu veikšanai, t.i., uz 
visu līguma izpildes periodu Pretendents piedāvā iesaistīt vismaz sekojošus speciālistus:  
9.2.4.1. Būvdarbu vadītāju, kura profesionālā pieredze atbilst šādām prasībām: 

9.2.4.1.1. ir Latvijas Būvinženieru Savienības izsniegts derīgs būvprakses sertifikāts ēku 
būvdarbu vadīšanā vai ekvivalents ārvalstīs izdots sertifikāts, ja attiecīgajā valstī 
tāda nepieciešamību nosaka normatīvie akti; 

9.2.4.1.2. pēdējo 3 (trīs) gadu (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) laikā ir 
veicis ne mazāk kā 1 (vienas) ēkas Būvdarbu vadīšanu, kurai veikti 
rekonstrukcijas vai renovācijas darbi, kas saistīti ar energoefektivitātes 
uzlabošanu un enerģijas taupīšanas veicināšanu, un, kuras kopējā platība ir ne 
mazāka kā 2000m²; 

9.2.4.2. Sertificētu speciālistu siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā; 
9.2.4.3. Sertificētu speciālistu elektromontāžas darbu līdz 1 kV vadīšanā un elektroietaišu 

tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes veikšanā; 
9.2.4.4. Sertificētu darba aizsardzības speciālistu. 

Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir jābūt attiecīgi sertificētiem Latvija Republikas 
kompetentā sertificēšanas institūcijā vai ekvivalentā ārvalstu institūcijā, ja to nosaka attiecīgās 
valsts normatīvie akti. 

 

9.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli  
9.3.1. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums 2011. un 2012.gadā, par kuriem ir iesniegts gada 

pārskats VID, ir vismaz līdzvērtīgs vai lielāks par finanšu piedāvājuma summu bez PVN 
šajā iepirkumā. Ja pretendents ir personu apvienība, tad visu kopējais finanšu apgrozījums 
katrā no pēdējiem diviem noslēgtajiem finanšu gadiem ir līdzvērtīgs vai lielāks par 
piedāvātās līgumcenas apjomu. 
 
Vidējais finanšu apgrozījums gadā tiek rēķināts pēc sekojošas formulas: 

Vapgr. = (Aapgr. + Bapgr.)/2 
Vapgr. - vidējais finanšu apgrozījums gadā 
Aapgr. - finanšu apgrozījums pirmajā gadā no pēdējo 2 gadu finanšu apgrozījuma, par 
kuriem ir iesniegts gada pārskats VID 
Bapgr. - finanšu apgrozījums otrajā gadā no pēdējo 2 gadu finanšu apgrozījuma, par kuriem 
ir iesniegts gada pārskats VID 

9.3.2. Ja Pretendents darbojas tirgū mazāk par 2 (diviem) gadiem, Pretendenta vidējais finanšu 
apgrozījums par nostrādāto periodu ir vismaz 2 (divas) reizes lielāks par Pretendenta 
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piedāvāto finanšu piedāvājuma summu bez PVN šajā iepirkumā.  
9.3.3. Pretendenta likviditātes koeficientam (Apgrozāmie līdzekļi–Krājumi/Īstermiņa parādi) uz 

2012. gada 31. decembri pēc VID iesniegtās auditētās bilances datiem ir jābūt ne mazākam 
par 1 (viens). Iepriekš prasītajam likviditātes koeficentam jābūt katram personu apvienības 
dalībniekam, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība. Pretendenta pašu kapitāls ir 
pozitīvs. 

9.3.4. Līguma slēgšanas gadījumā pretendentam jānodrošina savas civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana visā līguma darbības laikā. 

 
10. Iesniedzamie dokumenti 
10.1. Pretendentu atlases prasību izpildi apliecinošie dokumenti:  
10.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā. Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona ar 

paraksta tiesībām vai pilnvarota persona. Ja pieteikumu dalībai konkursā paraksta 
pilnvarotā persona, tad pieteikumam tiek pievienota pilnvara (oriģināls vai apliecināta 
kopija). Ja pieteikumu dalībai konkursā iesniedz personu apvienība, piedāvājuma 
dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā. Pieteikuma forma ir pievienota 
Nolikuma 2.pielikumā.  

10.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/ komercdarbību 
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, ja šāda reģistrācija ir 
nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas apliecina, ka pretendents, piegādātāju 
apvienības dalībnieki vai apakšuzņēmēji ir reģistrēti likumā noteiktajos gadījumos un 
likumā noteiktajā kārtībā; 

Tehniskajā un profesionālajā jomā 
10.1.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija, ja šāda reģistrācija ir 

nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem ar ko pretendents apliecina pretendenta 
atbilstību Nolikuma 9.2.2.punkta prasībām. 

10.1.4. pretendenta pieredzes apraksts, ar ko pretendents apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 
9.2.3.punkta prasībām (nolikuma 10. pielikuma forma), kā arī pretendenta pieredzes 
aprakstam pievieno pieredzes aprakstā norādītās ne mazāk kā 1 (viena) ēkas auditora 
izsniegts pagaidu vai patstāvīgo energoefektivitātes sertifikāta kopiju; 

10.1.5. Pretendenta parakstīts apliecinājums (oriģināls), kas apliecina, ka Aglonas 
internātvidusskolas ēkas Jaunaglonā, Rušonas ielā 11 energoefektivitāti paaugstinošu 
vienkāršotās renovācijas darbu veikšanai Pretendenta rīcībā ir nepieciešamais personāls un 
ka Pretendents šo Renovācijas darbu veikšanai piesaistīs Nolikuma 9.2.4.punktā noteiktos 
speciālistus. Apliecinājumā norāda Renovācijas darbos piesaistīto speciālistu vārdu un 
uzvārdu un tā darbības jomu Renovācijas darbos, kā arī apliecinājumam pievieno 
speciālistu parakstītu dzīvesgājuma aprakstu (CV) atbilstoši Nolikuma 7.pielikuma formai 
un attiecīgu Latvija Republikas kompetentā sertificēšanas institūcijā vai ekvivalentā 
ārvalstu institūcijā, ja to nosaka attiecīgās valsts normatīvie akti izsniegtu sertifikātu, kas 
apliecina, ka iesaistītais speciālists ir tiesīgs darboties attiecīgajā jomā. 

10.1.6. Pretendenta apliecinājums, ar ko pretendents apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 
9.3.4.punktam, t.i., ka pretendents Līguma slēgšanas gadījumā nodrošinās savu 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu visā līguma darbības laikā. 

Saimnieciskā un finansiālā jomā 

10.1.7. Pretendenta peļņas zaudējumu aprēķins un bilance par pēdējiem 3 (trīs) finanšu gadiem, 
par kuriem ir iesniegts gada pārskats VID, kurā ietverta Nolikuma 9.3.1. un 9.3.3.punktā 
norādītā informācija. Pretendenti, kuru darbība ir mazāka par 2 (diviem) gadiem, iesniedz 
attiecīgo informāciju par nostrādāto periodu.  
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10.1.8. Apakšuzņēmēju saraksts, ja pretendents tādus plāno piesaistīt līguma izpildei, atbilstoši 
nolikuma 4. pielikumam. 

 
10.2. Tehniskais piedāvājums:  
10.2.1. Tehniskais piedāvājums ir jāiesniedz saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām, 

aizpildot Tehniskā piedāvājuma formu (Nolikuma 1.pielikums).  
10.2.2. Visiem tehniskajā specifikācijā minētajiem konkrētas izcelsmes materiāliem, 

izstrādājumiem un instrumentiem var tikt piedāvāti ekvivalenti, ja tiek sasniegti 
tehniskajā specifikācijā iekļautie tehniskie rādītāji. 

10.2.3. Visiem Renovācijas darbu laikā izmantotajiem būvmateriāliem ir jāatbilst tehniskajai 
specifikācijai un tie pirms iegādes jāsaskaņo ar Pasūtītāju un būvuzraugu, izdarot 
attiecīgu atzīmi būvdarbu žurnālā.  

10.2.4. Papildus tehniskajam piedāvājumam Pretendents iesniedz Renovācijas darbu veikšanas 
kalendāro grafiku, sadalot Renovācijas darbus pa nedēļām un norādot Renovācijas darbu 
secību, plānojot sākt Renovācijas darbus ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas no būvatļaujas 
saņemšanas datuma. Renovācijas darbu grafikā iekšdarbi jāplāno atsevišķi pa ēkas 
stāviem, neparedzot iekšdarbus vienlaicīgi ēkas visos stāvos sakarā ar skolas darba 
specifiku.  

 
10.3. Finanšu piedāvājums:  
10.3.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu 

(6.pielikums).  
10.3.2. Cenas jānorāda Euro, noapaļojot līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata, cenā iekļaujot visas 

izmaksas, kas saistītas ar Renovācijas darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu 
un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un 
transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, iekārtu 
garantijas remonta izmaksas, darbu veikšanas izmaksas ziemas periodā un izdevumus, 
kas saistīti ar speciālo izziņu objekta nodošanai saņemšanu, kā arī visi tieši un netieši 
saistītie izdevumi un visi piemērojamie nodokļi un valsts noteiktie obligātie maksājumi. 

10.3.3. Papildus Finanšu piedāvājumam Pretendentam jāiesniedz Tāmju komplektu (lokālās 
tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem, būvniecības 
koptāme), kas aizpildīta saskaņā ar tehnisko specifikāciju, atbilstoši Ministru kabineta 
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 Latvijas būvnormatīvs LBN 501-06 
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Tāmē pretendentam jāiekļauj visi darbi un materiāli, 
lai nodrošinātu Renovācijas darbu izpildi atbilstoši tehniskajai specifikācijai.  

 
10.4. Nodrošinājumus apliecinošie dokumenti:  
10.4.1. Piedāvājuma nodrošinājumu apliecinošs dokuments saskaņā ar nolikuma 5.punktu un 

Nolikuma 9.pielikumā noteikto formu. Pretendents drīkst izmantot savu formu, nomainot 
Nolikuma 5.punktā un 9.pielikumā noteikto Piedāvājuma nodrošinājuma saturu. 

10.4.2. Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes apliecinājums, 
ka Pretendentam būs pieejams Nolikuma 6.3.1.punktā definētais Līguma izpildes 
nodrošinājums un garantijas perioda saistību izpildes nodrošinājums. Apliecinājumā 
vismaz jāietver norāde, ka gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju Konkursā, 
Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrēta kredītiestāde ir gatava izsniegt 
ekspromisorisku Līguma izpildes nodrošinājumu un garantijas perioda saistību izpildes 
nodrošinājumu atbilstoši Nolikuma 6.3.1.punktā norādītajām summām.  
 

10.5. Lai Pretendents varētu aprēķināt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu: 
10.5.1. Ražotāja tehniskā datu lapa par katru pretendenta piedāvāto uzstādāmo gaismekļa 
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tipu(obligāti jābūt norādītam: gaismekļa tips, gaismekļa jaudai (W); gaismekļa darbības 
ilguma garantija (h); starojuma intensitāte (lm)); 

10.5.2. Ražotāja tehniskā datu lapa par katru pretendenta piedāvāto ventilācijas iekārtu (obligāti 
jābūt norādītam: iekārtas aprēķinātā siltuma atgūšanas efektivitāti saskaņā ar ražotāja 
valsts standartu (%), nepieciešamajai iekārtas pieslēguma jaudai (W) un plānotā gaisa 
plūsma (m3/h)) . 

10.5.3. Pretendents aizpilda ventilācijas sistēmas un gaismekļu nomaiņas energoefektivitātes 
kritērija aprēķina tabulas saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā noteikto formu (pievienotas 
nolikumam atsevišķā dokumenta veidā), aizpildot ar dzeltenu krāsu iezīmētos laukus. 

 
11. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji  
11.1. Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veiks 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot 

tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā: 
11.1.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude – Komisija pārbaudīs vai piedāvājums sagatavots 

un noformēts atbilstoši Nolikuma 8.punktā minētajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst 
kādai no noteiktajām prasībām, komisija lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākās 
dalības iepirkumā; 

11.1.2. piedāvājuma atbilstības pretendentu atlases prasībām pārbaude - Komisija veiks 
10.punktā noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst 
Nolikuma Pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no minētajām 
prasībām, komisija lemj par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā; 

11.1.3. tehniskā piedāvājuma atbilstības nolikuma tehniskās specifikācija prasībām 
pārbaude - Komisija pārbaudīs iesniegtā tehniskā piedāvājuma katras pozīcijas atbilstību 
Nolikuma 10.2.punkta un 1.pielikuma Tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī 
pārliecināsies, vai iesniegti Tehniskā piedāvājuma formā minētie dokumenti; 

11.1.4. finanšu piedāvājuma pārbaude un vērtēšana - komisija pārbaudīs, vai finanšu 
piedāvājums atbilst nolikuma 10.3.punktos noteiktajām prasībām, vai piedāvājumā nav 
aritmētiskas kļūdas, un vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, veicot cenu salīdzināšanu. 

11.1.5. No visiem prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem par iepirkuma uzvarētāju Iepirkumu 
komisija atzīs Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Par 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu komisija atzīs to piedāvājumu, kas ieguvis 
vislielāko kopējo punktu skaitu atbilstoši nolikuma 11.1.6.apakšpunktā noteiktajiem 
vērtēšanas kritērijiem. 

11.1.6. Tiek noteikti šādi saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un tiem 
atbilstošie maksimāli iegūstamie punkti: 
 

Nr. p.k. Kritērija nosaukums Maksimālais 
punktu īpatsvars 

1. Piedāvātā līgumcena 53 

2. 

Uzstādāmo gaismekļu un ventilācijas iekārtas 
energoefektivitātes kritērijs, (īpatnējais ietaupīto CO2 
emisiju apjoms pret piedāvāto gaismekļu un iekārtu 
būvizmaksu ar PVN, kgCO2 gadā/LVL).   

40 

3. Renovācijas darbu garantijas termiņš: ne mazāk kā 2 (divi) 
gadi. 

5 

4. Būvobjekta apskate 2 
 KOPĀ: 100 
11.1.7. Nolikuma Vērtēšana tiek veikta, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumā sniegto 

informāciju un tiek aprēķināti sekojoši: 
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1.Piedāvātā līgumcena. Punktu skaits tiks aprēķināts sekojoši: 
 

53min 
piedC

CC , kur 

 
Cmin – viszemākā piedāvātā cena; 
Cpied – Pretendenta piedāvātā cena; 
N – finanšu piedāvājuma kritērija „Piedāvātā līgumcena (bez PVN)” maksimālais punktu 

skaits ir vienāds ar 53. 
 

2.Uzstādāmo gaismekļu un ventilācijas iekārtu energoefektivitātes kritērijs, (īpatnējais ietaupīto 
CO2 emisiju apjoms pret piedāvāto gaismekļu un ventilācijas iekārtu būvizmaksu ar PVN, kgCO2 
gadā/LVL).  Punktu skaits tiks aprēķināts sekojoši:  

40
max


K
K

K pied

, kur
 

Kpied – Pretendenta piedāvātājs energoefektivitātes kritērijs;  
  Kmax – maksimālais energoefektivitātes kritērijs;  

N – kritērija maksimālais punktu skaits ir vienāds ar 40. 
 
Informācija par iekārtu efektivitātes rādītājiem (no ražotāja tehniskās datu lapas) un būvniecības 
tāmes kopsavilkuma aprēķina vēdināšanas tāmes izmaksām, kā arī gaismekļa jauda un 
būvniecības tāmes kopsavilkuma aprēķina  elektroapgādes tāmes  izmaksām tiks ņemta no 
energoefektivitātes kritērija aprēķina tabulām saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu (pievienotas 
nolikumam atsevišķā dokumenta veidā). 
 
3. Renovācijas darbu garantijas termiņš: ne mazāk kā 2 (divi) gadi no Objekta nodošanas 
ekspluatācijā. 

5 punktus piešķir Pretendentam, kurš piedāvājis Renovācijas darbu garantijas termiņu 5 
(pieci) un vairāk gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā. 

 
4. Būvobjekta apskate   

2 punktus piešķir Pretendentam, kurš ir bijis objekta apskatē, par ko liecina Aglonas 
internātvidusskolas izsniegts apliecinājums par objekta apskati 
       0 punktus piešķir, ja Pretendentam nav bijis Objekta apskatē. 
 
11.1.8. Maksimālais punktu skaits, ko iespējams iegūt Pretendentam, izpildot visus kritērijus, ir 

100 punkti. 
11.1.9. Katrs komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli, aizpildot un parakstot savu 

individuālo novērtēšanas tabulu, norādot piešķirto punktu pamatojumu.  
11.1.10. Kopējo piedāvājuma punktu skaitu aprēķina, saskaitot komisijas locekļu individuālos 

vērtējumus par katru vērtēšanas kritēriju, izdalot ar komisijas locekļu skaitu (iegūstot 

2 punktus piešķir Pretendentam, kurš piedāvājis Renovācijas darbu garantijas termiņu 2 
(divi) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā; 

3 punktus piešķir Pretendentam, kurš piedāvājis Renovācijas darbu garantijas termiņu 3 
(trīs) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā; 

4 punktus piešķir Pretendentam, kurš piedāvājis Renovācijas darbu garantijas termiņu 4 
(četri) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā; 



11 
 

vidējo aritmētisko). Iepirkumu komisijas locekļu individuālos novērtējumus komisija 
apkopo kopējā tabulā.  

11.1.11. Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš, apkopojot 
komisijas locekļu individuālos vērtējumus, ir saņēmis vislielāko punktu skaitu. 

11.2. Gadījumā, ja vairāku saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu punktu skaits ir vienādas, 
komisija izvēlas to piedāvājumu, kurš atbilst Publisko iepirkumu likuma 46.panta 
ceturtajai daļai. 

11.3. Gadījumā, ja vairāki pretendenti atbilst nolikuma 11.2.punktam, komisija slēdz līgumu 
ar Pretendentu, kura saskaņā ar Nolikuma 10.1.4.punktu iesniegtā sertifikāta enerģijas 
īpatnējais patēriņš apkurei ir viszemākais.  

11.4. Komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši 
Publisko iepirkumu likumam (turpmāk - PIL): 

11.4.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidātu vai 
pretendentu, kā arī šā PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu 
informāciju par to, vai kandidāts vai pretendents un šā PIL 39.panta pirmās daļas 
11.punktā minētā persona ir sodīti par PIL 39.panta pirmās daļas 2.punkta "b" 
apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, iegūst no Valsts darba inspekcijas; 

11.4.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidātu vai 
pretendentu, kā arī šā PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu 
pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās 
institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tas un šā PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā 
minētā persona nav sodīti par šā PIL 39.panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem 
pārkāpumiem. 

11.4.3. attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, 
kā arī PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu informāciju par 
maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra un 
informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu 
dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu 
datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs 
datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks; 

11.4.4. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu, 
kā arī PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu pieprasa, lai 
pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas 
apliecina, ka tam un 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav 
pasludināts maksātnespējas process, tie neatrodas likvidācijas stadijā un to 
saimnieciskā darbība nav apturēta; 

11.4.5. attiecībā uz kandidātu vai pretendentu, kā arī PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā 
minēto personu (neatkarīgi no to reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) 
informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā 
pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu 
(nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, 
apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. 

11.4.6. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidātu vai 
pretendentu, kā arī šā PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā minēto personu 
pieprasa, lai kandidāts vai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās 
institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam un šā PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā 
minētajai personai attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 
latus 
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11.5. Komisija informē pretendentu par to, ka tam vai PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā 
minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu — ne 
īsāku par 10 darbdienām pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — 
konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, 
lai apliecinātu, ka tam, kā arī 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav 
Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz 
attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta 
elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja 
nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.  

11.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās iesniegt Nolikuma 11.5. punktā norādītos dokumentus 
vai neiesniedz tos Komisijas norādītajā termiņā, Komisijai ir tiesības to izslēgt no dalības 
Konkursā un par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izvēlēties 
nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais un pārbaudīt 
Nolikuma 11.4.punktos minēto informāciju. 

11.7. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai pretendents kopā ar 
apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju vai 
apakšuzņēmēja veicamo Renovācijas darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās 
līguma vērtības, izziņu (-as) iesniedz katrs tās dalībnieks un apakšuzņēmējs. Ja pretendents 
ir reģistrēts ārvalstī, Pasūtītājs tam un personām, uz kuru iespējām tas balstās, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību izvirzītajam kvalifikācijas prasībām, pieprasīs 
iesniegt izziņu gan no to reģistrācijas valsts, gan no Valsts ieņēmumu dienesta par to 
nodokļu parādiem Latvijā (ja tie ir reģistrēti kā nodokļu maksātāji Latvijā). 

 
12. Komisijas tiesības un pienākumi  
12.1. Komisijas tiesības.  
12.1.1. Pārtraukt Konkursu jebkurā tā stadijā, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to attiecīgi 

nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem.  
12.1.2. Pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams 

piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.  
12.1.3. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā minētajām prasībām.  
12.1.4. Labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos.  
12.1.5. Pieprasīt Pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu vai notariāli apliecinātu dokumenta 

kopiju, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu.  
12.1.6. Pieaicināt ekspertu Pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.  
12.1.7. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu 

ar Pasūtītāju.  
12.1.8. Veikt citas darbības, kas izriet no šī Nolikuma un iepirkuma procesu reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem.  
12.2. Komisijas pienākumi.  
12.2.1. Nodrošināt Konkursa norisi un dokumentēšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. 
12.2.2. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu. 
12.2.3. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 

citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt 
lēmumu par Konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
 

13. Pretendenta tiesības un pienākumi  
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13.1. Pretendenta tiesības.  
13.1.1. Apvienoties personu apvienībā ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju 

piedāvājumu vai piesaistīt apakšuzņēmējus. 
13.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 
13.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 
13.1.4. Izmantot citas Publisko iepirkumu likumā noteiktās tiesības. 
13.2. Pretendenta pienākumi.  
13.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām. 
13.2.2. Sniegt patiesu informāciju.  
13.2.3. Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par paskaidrojošu informāciju, kas 

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

13.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 
 
14. Līguma projekts  
Līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (8.pielikums). Tas pirms līguma slēgšanas 
tiks nebūtiski precizēts, ņemot vērā konkrētā pretendenta piedāvājumu. 
 
15. Pielikumā: 

 
1. Tehniskā specifikācija/Tehniskā piedāvājuma forma; 
2. Pieteikums par piedalīšanos atklātajā konkursā forma; 
5. Informācija par pretendenta apakšuzņēmēju (iem); 
6. Ventilācijas sistēmas un gaismekļu nomaiņas energoefektivitātes kritērija aprēķina tabulu 

formas (pievienotas nolikumam atsevišķa dokumenta veidā); 
7. Finanšu piedāvājuma forma; 
8. Pretendenta speciālistu CV; 
9. Iepirkuma Līguma projekts; 
10. Piedāvājuma nodrošinājuma forma; 
10.Pretendenta realizēto būvdarbu saraksts; 
11.Ēkas energoaudita pārskats (pievienotas nolikumam atsevišķā dokumenta veidā); 
12. Ēkas griezumu būvkonstrukciju mezgli (pievienotas nolikumam atsevišķā dokumenta veidā); 
13. Ventilācijas sistēmas raksturojums (pievienotas nolikumam atsevišķā dokumenta veidā); 
14. Elektrība (pievienotas nolikumam atsevišķā dokumenta veidā); 
15. Logi, durvis (pievienotas nolikumam atsevišķā dokumenta veidā); 



1.pielikums  
Atklāta konkursa  

„Aglonas internātvidusskolas ēkas Rušonas ielā 11, Jaunaglonā energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi” nolikumam 
Identifikācijas Nr  AND 2013/22/KPFI 

 
 

Tehniskā specifikācija/Tehniskā piedāvājuma (forma) 
 

Pretendents,____________________________________, Reģ.Nr._____________________, 
  nosaukums (uzņēmējsabiedrība )                                 Reģistrācijas numurs 

___________________________________________________________________________, 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 

___________________________________________________________________________, 
Uzņēmuma bankas rekvizīti 

tās__________________________________________________________________personā, 
Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats 

ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecina sekojošu līguma nosacījumu izpildi un iesniedz šādus dokumentus*: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*Aizpilda pretendents, detalizēti aprakstot Renovācijas darbos pielietojamos materiālus un iekārtas, kā arī to modeli un tehniskos rādītājus. 
 
Datums 
 

1Pretendenta paraksts:  
Vārds, uzvārds:  

Amats:  
     z.v. 
1Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara). 

 



 
2.pielikums  

Atklāta konkursa  
„Aglonas internātvidusskolas ēkas Rušonas ielā 11, Jaunaglonā energoefektivitāti paaugstinoši 

pasākumi” nolikumam 
Identifikācijas Nr  AND 2013/22/KPFI 

 
 

Uz Pretendenta veidlapas 

   
sastādīšanas vieta  datums 

 
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

Aglonas internātvidusskolas ēkas , Rušonas ielā 11, Jaunaglonā, 
energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi 

 
Iepirkuma identifikācijas Nr  AND 2013/22/KPFI 

 
Informācija par Pretendentu* 
Pretendenta nosaukums:  
Reģistrācijas numurs un datums:  
Juridiskā adrese:  
Pasta adrese:  
Tālrunis:  Fakss:  
E-pasta adrese:  
 

Finanšu rekvizīti* 
Bankas nosaukums:  
Bankas kods:  
Konta numurs:  
 

Informācija par Pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* 
Vārds, uzvārds:  
Ieņemamais amats:  
Tālrunis:  Fakss:  
E-pasta adrese:  

Ar šo _______________________________________________________________ *  
                  pretendenta nosaukums, piegādātāju apvienības gadījumā – papildus arī katra dalībnieka nosaukums 

apliecinām savu dalību atklātā konkursā „Aglonas internātvidusskolas ēkas , Rušonas ielā 11, 
Jaunaglonā energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND 
2013/22/KPFI. 

1. Ar šo apliecinām, ka uz mums neattiecas nolikuma Publisko iepirkumu likuma 39.panta 
izslēgšanas nosacījumi; 

2. Ar šo apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un 
nepiedalāmies nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā. 

3. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar nolikumu, tajā skaitā arī ar iepirkuma līguma 
projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, 
iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

4. Ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu apņemamies slēgt iepirkuma līgumu Pasūtītāja 
noteiktajos termiņos un pildīt visus līguma nosacījumus. 

5. Mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi. 
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Pretendenta nosaukums*:  

Pretendenta vārds, uzvārds*:  

Pretendenta amats*:  
1Pretendenta paraksts*:  

Datums:  
    z.v. 

___________________________ 
* Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru piegādātāju 
apvienības dalībnieku un pieteikums jāparaksta visiem dalībniekiem. 
Papildus jāiesniedz pilnvara ar informāciju par piegādātāju apvienības vārdā izvirzīto atbildīgo 
juridisko personu un dokumentu parakstīšanai attiecīgi pilnvaroto fizisko personu, kā arī papildus 
jānorāda katras personas atbildības apjoms. 

 
 
 

___________________ 
2Formu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara). 
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4.pielikums  
Atklāta konkursa  

„Aglonas internātvidusskolas ēkas Rušonas ielā 11, Jaunaglonā energoefektivitāti paaugstinoši 
pasākumi” nolikumam 

Identifikācijas Nr  AND 2013/22/KPFI 
 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJU (IEM) 
 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums 

Adrese, telefons, 
kontaktpersona 

Veicamo 
Renovācijas 

darbu 
apjoms no 

kopējā 
līguma 

apjoma (%) 

Apakšuzņēmēja(u) paredzēto 
Renovācijas darbu satura 

apraksts 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
*Tabulai jāpievieno katra norādītā apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums (oriģināls) 

par piekrišanu dalībai līguma izpildē, ja ar pretendentu tiks noslēgts līgums. 
 
 
 
 
 
 

3Pretendenta paraksts:  
Vārds, uzvārds:  

Amats:  
     z.v. 
3Formu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara). 
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5.pielikums  
Atklāta konkursa  

„Aglonas internātvidusskolas ēkas Rušonas ielā 11, Jaunaglonā energoefektivitāti paaugstinoši 
pasākumi” nolikumam 

Identifikācijas Nr  AND 2013/22/KPFI 
 
 

Ventilācijas sistēmas un gaismekļu nomaiņas energoefektivitātes kritērija aprēķina 
tabulu formas (pievienotas nolikumam atsevišķā dokumenta veidā)



6.pielikums  
Atklāta konkursa  

„Aglonas internātvidusskolas ēkas Rušonas ielā 11, Jaunaglonā energoefektivitāti paaugstinoši 
pasākumi” nolikumam 

Identifikācijas Nr  AND 2013/22/KPFI 
 
                                           FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

 
   

Pasūtītājs:                    Aglonas internātvidusskola 
 
Objekta nosaukums:   Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitāti paaugstinoši  

vienkāršotās renovācijas darbi 
  
Objekta adrese:           Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglonas pagasts  
   

   
  

  Kopējās tāmju 
Renovācijas darba nosaukums izmaksas 

    /EUR/ 

Aglonas internātvidusskolasēkas energoefektivitāti 
paaugstinoši vienkāršotās renovācijas darbi 

 

Kopā bez PVN 21% :  
PVN 21% :  

Pavisam renovācijas darbu izmaksas:  
 
   

 
 
 

4Pretendenta paraksts:  
Vārds, uzvārds:  

Amats:  
     z.v. 
4Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti 
jāpievieno pilnvara). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 
7.pielikums  

Atklāta konkursa  
„Aglonas internātvidusskolas ēkas Rušonas ielā 11, Jaunaglonā energoefektivitāti paaugstinoši 

pasākumi” nolikumam 
Identifikācijas Nr  AND 2013/22/KPFI 

 
Pretendenta speciālistu pieredzes apraksts 

 
CURRICULUM VITAE 

Vārds, uzvārds  
Amata nosaukums  
 
*Izglītība: 

Gads (no/līdz):  
Izglītības iestāde:  
Specialitāte:  
Izglītību apliecinošs dokuments:  
 
Kvalifikāciju paaugstinoši kursi (sertifikāti): 

Gads (no/līdz):  
Izglītības iestāde:  
Kursa nosaukums:  
Izglītību apliecinošs dokuments:  
 
*Darba pieredze: 

Gads (no/līdz):  
Darba vieta:  
Amats:  
Pienākumi:  
 
 Renovācijas darbu veikšanā iesaistīt paredzētais speciālists norāda savu izglītību un kvalifikāciju, kas pierāda 
speciālista atbilstību Nolikuma 9.2.4. punkta prasībām. 
 
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu izglītību un 
kvalifikāciju. 
 
Ar šo es apņemos: 

No Līdz 
<perioda sākums> <perioda beigas> 

 
saskaņā ar Pretendenta - <pretendenta nosaukums> (turpmāk - Pretendents) piedāvājumu piedalīties 
<atklāta konkursa nosaukums>, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar 
Pretendentu. 
 

<Vārds, uzvārds> 
<Paraksts> 
<Datums> 
 
 
 
___________________ 
5Formu paraksta Renovācijas darbu sniegšanā iesaistītais speciālists. 
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8.pielikums  
Atklāta konkursa  

„Aglonas internātvidusskolas ēkas Rušonas ielā 11, Jaunaglonā energoefektivitāti paaugstinoši 
pasākumi” nolikumam 

Identifikācijas Nr  AND 2013/22/KPFI 
 

Līguma projekts 
par Aglonas internātvidusskolas ēkas , Rušonas iela 11, Jaunaglona energoefektivitāti 

paaugstinoši pasākumiem 
 
Rīgā            2014.gada _____.________ 

 
Aglonas internātvidusskola, tās direktora Didža Vanaga personā, kurš darbojas uz 

Nolikuma pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 
<........>, tās valdes locekļa <Vārds, Uzvārds> personā, kurš darbojas uz statūtu 

pamata, turpmāk - Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk -Puses,  
pamatojoties uz 2013.gada 10. decembrī noslēgto līgumu par KPFI projekta Nr. – 

15.2/219 „Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” 
īstenošanu un saskaņā ar iepirkuma procedūras „Aglonas internātvidusskolas ēkas , Rušonas 
ielā 11, Jaunaglonā energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi” (iepirkuma identifikācijas 
numurs AND 2013/22/KPFI) rezultātiem noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk – Līgums: 

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm 
un darbaspēku apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem, Līguma pielikumiem, 
Pasūtītāja norādījumiem un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, veikt Aglonas 
internātvidusskolas ēkā Jaunaglonā, Rušonas ielā 11, turpmāk – Objekts, 
energoefektivitāti paaugstinošus vienkāršotās renovācijas darbus, turpmāk – 
Renovācijas darbi. 

1.2. Renovācijas darbu izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 2014.gada 16.jūnijam. 
1.2.1. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek pagarināts KPFI līdzfinansētā projekta 

„Aglonas novada Aglonas internātvidusskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” 
(Nr. KPFI-15.2/219) īstenošanas termiņs, Pasūtītājs par attiecīgo laika periodu ir 
tiesīgs pagarināt būvdarbu izpildes termiņu, bet ne vairāk kā par diviem mēnešiem, 
nepalielinot būvdarbu izmaksas. 

 
2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN 

RENOVĀCIJAS DARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA 
2.1. Renovācijas darbu izpildi Būvuzņēmējs veic saskaņā ar Renovācijas darbu veikšanas 

grafiku (Līguma __.pielikums). Būvuzņēmējam pirms izmaiņu veikšanas Renovācijas 
darbu grafikā, tas jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

2.2. Būvuzņēmējs Renovācijas darbus uzsāk pēc būvatļaujas un citu atļauju saņemšanas un 
Līguma 5.1.2.punkta akta parakstīšanas. 

2.3. Ikmēneša Renovācijas darbu nodošana un pieņemšana: 
2.3.1. Būvuzņēmējs vienu reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 25.datumam nodod Pasūtītājam 

tekošajā mēnesī paveiktos Renovācijas darbus, par kuriem Būvuzņēmējs sagatavo un 
iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai ikmēneša Renovācijas darbu nodošanas un 
pieņemšanas aktu, turpmāk – Ikmēneša akts. Ikmēneša aktā norāda Būvuzņēmēja 
nodoto un Pasūtītāja pieņemto Renovācijas darbu nosaukumus, apjomus, kā arī 
Līguma numuru. 

2.3.2. Pasūtītājs, pieņemot tekošā mēnesī paveiktos Renovācijas darbus 5 (piecu) darba 
dienu laikā no Ikmēneša akta saņemšanas dienas pārbauda to atbilstību Līguma 
noteikumiem. Ja Pasūtītājs, pieņemot tekošā mēnesī paveiktos Renovācijas darbus, 
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konstatē to neatbilstību Līguma noteikumiem, (turpmāk tekstā – Trūkumi), viņš ir 
tiesīgs pieprasīt, lai Būvuzņēmējs novērš konstatētos Trūkumus par saviem 
līdzekļiem. 

2.3.3. Ja iestājas Līguma 2.3.2.punktā noteiktais gadījums, Pasūtītājs tekošā mēnesī 
paveiktos Renovācijas darbus nepieņem un neparaksta Ikmēneša aktu, bet sastāda 
rakstisku Trūkumu aktu, kurā norāda tekošā mēnesī paveiktajos Renovācijas darbos 
konstatētos Trūkumus un šo neatbilstību novēršanas termiņu, turpmāk – Trūkumu 
akts. 

2.3.4. Pēc Trūkumu aktā norādīto tekošajā mēnesī paveikto Renovācijas darbu Trūkumu 
novēršanas Piegādātājs veic atkārtotu tekošā mēnesī paveikto Renovācijas darbu 
nodošanu Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā. 

2.4. Renovācijas darbu nodošana un pieņemšana ekspluatācijā: 
2.4.1. Renovācijas darbi tiek uzskatīti par izpildītiem dienā, kad abas Puses paraksta 

Renovācijas darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, turpmāk – Akts, kuru Izpildītājs 
iesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros. Aktā tiek norādīti Būvuzņēmēja nodoto un 
Pasūtītāja pieņemto Renovācijas darbu nosaukumi, Objekta nosaukums, apjoms un 
atzīme par Renovācijas darbu atbilstību Līguma noteikumiem. Akts pēc tā abpusējas 
parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

2.4.2. Būvuzņēmējs nekavējoties pēc Renovācijas darbu pabeigšanas rakstiski Pasūtītājam 
paziņo par to gatavību nodošanai.  

2.4.3. Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Renovācijas darbu nodošanas Būvuzņēmējs 
nodod Pasūtītājam iekārtu un sistēmu ekspluatācijas un apkopes instrukcijas. 
Ekspluatācijas instrukcijas satur instalāciju un funkciju aprakstu un sniedz 
norādījumus par to ekspluatāciju. Apkopes instrukcijām jāsatur informācija par 
sistēmu ilgtermiņa apkalpošanu. 

2.4.4. Objekta Renovācijas darbu nodošanas un pieņemšanas laikā tiek veikta izpildīto 
Renovācijas darbu pārbaude. 

2.4.5. Aktu Puses paraksta pēc Renovācijas darbu pārbaudes, ko veic Pasūtītāja izveidota 
komisija, pie pārbaudes darbībām pieaicinot Būvuzņēmēja pārstāvjus, kuru laikā tiek 
veikta izpildīto Renovācijas darbu pārbaude par to atbilstību Līguma noteikumiem un 
normatīvajiem aktiem. 

2.4.6. Ja Pasūtītājs, pieņemot Renovācijas Darbus, konstatē, ka Renovācijas Darbi ir veikti 
nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs nepieņem Renovācijas 
Darbus un neparaksta Aktu. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda Defektu aktu, kurā 
norāda Renovācijas Darbiem konstatētos trūkumus, to novēršanas termiņus. Defekta 
aktu paraksta Pasūtītāja komisija, citas personas, kas piedalās Renovācijas darbu 
nodošanā  un Būvuzņēmējs. Defektu aktā noteiktais defektu novēršanas termiņš 
neietekmē Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu par Būvuzņēmēja Līguma saistību 
izpildes termiņa kavējumu. 

2.4.7. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt Defektu aktā norādītajiem defektiem, viņš Defekta aktā 
motivē savus iebildumus. 

2.4.8. Pēc Defektu aktā norādīto defektu novēršanas Būvuzņēmējs veic atkārtotu 
Renovācijas darbu nodošanu Pasūtītājam normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā 
kārtībā.  

2.4.9. Pārbaudes laikā konstatētos defektus Būvuzņēmējs novērš uz sava rēķina Defekta aktā 
noteiktajā termiņā. Defekta aktā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms 
par Līguma izpildes termiņa (Līguma 1.2.punkts) pagarinājumu. 

2.4.10. Būvuzņēmējs pēc Renovācijas darbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar 
Renovācijas darbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, 
Renovācijas darbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētās 
dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums nodošanas – pieņemšanas 
akta parakstīšanai. 
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3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līguma summa ir _________________(_____________________), neieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli, turpmāk - Līguma summa. 

3.2. Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Renovācijas darbu veikšanu 
pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, 
pieskaitāmie izdevumi, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas 
izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas remonta izmaksas, darbu 
veikšanas izmaksas ziemas periodā un izdevumi, kas saistīti ar speciālo izziņu 
saņemšanu pie Objekta nodošanas, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav paredzēti 
iepirkuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma dokumentos 
paredzēto Renovācijas darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei, kā arī visi tieši un 
netieši saistītie izdevumi un visi piemērojamie nodokļi un valsts noteiktie obligātie 
maksājumi. 

3.3. Pasūtītājs Līguma summu maksā Būvuzņēmējam par faktiski padarītajiem 
Renovācijas darbiem, saskaņā ar Līguma pielikumā Nr._ noteiktajām Renovācijas 
darbu cenām. 

3.4. Pasūtītājs Renovācijas darbu apmaksu Būvuzņēmējam veic 35 (trīsdesmit piecu) darba 
dienu laikā pēc attiecīgā Ikmēneša akta abpusējas parakstīšanas un Būvuzņēmēja 
rēķina saņemšanas.  

3.5. PVN likme tiek piemērota atbilstoši Ikmēneša akta izrakstīšanas brīdī normatīvajos 
aktos noteiktajai PVN likmei. 

3.6. Pasūtītājs samaksu veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Būvuzņēmēja Līguma 
16.punktā norādīto kontu kredītiestādē. Par samaksas brīdi tiek uzskatīta diena, kad 
Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Būvuzņēmēja kontu. 

3.7. Būvuzņēmējs rēķinā norāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru, noslēgšanas 
datumu, Līguma priekšmetu (pilnu projekta nosaukumu), Ikmēneša akta numuru un 
datumu, par kuru tiek izrakstīts rēķins, pretējā gadījumā Pasūtītājs var aizkavēt rēķina 
savlaicīgu samaksu, nesedzot Būvuzņēmējam zaudējumus, kas var rasties šāda 
nokavējuma rezultātā.  

 
4. ATĻAUJAS 

4.1. Pasūtītājam vai Pasūtītāja pilnvarotam pārstāvim jāsaņem būvatļauja normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.  

4.2. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz 
Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu un 
citus būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus, pretējā gadījumā 
Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par būvatļaujas saņemšanas nokavējuma sekām. 

4.3. Būvuzņēmējs nodrošina citu Renovācijas darbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo 
atļauju saņemšanu un Renovācijas darbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien 
Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam. 

4.4. Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes 
laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un 
būvuzrauga apstiprinājums. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību par 
Renovācijas darbiem. 
 

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
5.1. Pasūtītājs apņemas: 
5.1.1. saņemt būvatļauju un pirms Renovācijas darbu uzsākšanas izsniegt tās kopiju 

Būvuzņēmējam; 
5.1.2. 3 (trīs) darba dienu laikā no Būvatļaujas saņemšanas nodot Būvuzņēmējam 

Renovācijas darbu zonu, par ko starp Pusēm tiek parakstīts atsevišķs akts; 
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5.1.3. nozīmēt Būvuzraugu, Renovācijas darbu izpildes, to kvalitātes un Līguma atbilstības 
uzraudzībai. Būvuzraugs ir tiesīgs, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam 
un  argumentējot pieņemto lēmumu, jebkurā brīdī apturēt Renovācijas darbu veikšanu, 

5.1.4. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt 
Objektam Renovācijas darbu izpildei noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotos 
laikos; 

5.1.5. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Renovācijas darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
5.1.6. sniegt informāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam Līguma saistību izpildei; 
5.1.7. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu 

kaitējumu, kāds varētu rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Renovācijas darbu 
izpildes rezultātā; 

5.1.8. Renovācijas darbu veikšanas laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un 
kārtot Renovācijas darbu veikšanas dokumentāciju; 

5.1.9. sniegt informāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam Līguma saistību izpildei; 
5.1.10. nodrošina Būvuzņēmēju ar Renovācijas darbu izpildei nepieciešamajiem resursiem 

(elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar būvlaukumā 
esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. 

5.1.11. veikt samaksu par izpildītiem Renovācijas darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
5.2. Pasūtītāja tiesības: 
5.2.1. vienpusēji apturēt Renovācijas darbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj 

būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos 
gadījumos; 

5.2.2. pieaicināt projektēto Renovācijas darbu dokumentācijas veikšanai; 
5.2.3. pieprasīt Būvuzņēmējam informāciju par Līguma ietvaros veiktajiem Renovācijas 

darbiem un to gaitu, kā arī par Renovācijas darbu izpildi kavējošiem faktoriem; 
5.2.4. citas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās Pasūtītāja tiesības. 
5.3. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvajos 

aktos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 
5.4. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Renovācijas darbu sagatavošanas 

darbu veikšanu; 
5.5. Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona ir Aglonas internātvidusskolas 

__________________, tālrunis:______________, e-pasts:_____________________; 
5.6. Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgajai personai ir tiesības Pasūtītāja vārdā dot 

norādījumus Būvuzņēmējam Renovācijas darbu izpildē, parakstīt Aktu, Defekta aktu, 
Trūkumu aktu, norādīt uz Trūkumiem un Defektiem pieprasīt no Būvuzņēmēja 
informāciju par Renovācijas izpildes gaitu, kā arī risināt citus ar Līguma izpildi 
saistītus organizatoriskus jautājumus. 
 

6. BŪVUZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
6.1. Būvuzņēmējs apliecina, ka: 
6.1.1. ir tiesīgs slēgt šo Līgumu, pārzina tā saturu un uzņemto saistību apjomu un veiks 

Renovācijas darbus kvalitatīvi Līgumā noteiktajā kārtībā un atbilstoši Latvijas 
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

6.1.2. Līguma saistību izpilde netiks kavēta vai apgrūtināta Būvuzņēmēja saistības ar 
trešajām personām dēļ; 

6.1.3. ievēros Pasūtītāja norādījumus Līguma izpildes laikā. 
6.2. Būvuzņēmējs apņemas: 
6.1.1. Renovācijas darbu izpildē izmantot savu kvalificētu darbaspēku, sertificētus 

materiālus, tehniku, darbarīkus, transportu un citus Renovācijas darbu izpildē 
nepieciešamos resursus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kam nav materiāla 
atbilstības deklarācijas un sertifikāta, ir pieļaujama tādā veidā un gadījumos, kad tas 
nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; 
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6.1.2. Renovācijas darbus uzsākt un pabeigt atbilstoši Darbu veikšanas kalendārajā grafikā 
noteiktajiem termiņiem saskaņā ar Līguma __.pielikumu, izmaiņas saskaņojot ar 
Pasūtītāju; 

6.1.3. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var 
prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus; 

6.1.4. visas Renovācijas darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu 
un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas Būvnormatīviem; 

6.1.5. plānojot Renovācijas darbus nodrošināt, ka Renovācijas darbi nekādi netraucēs skolas 
pamatdarbībai, kā arī neignorēs Pasūtītāja darba specifiku; 

6.1.6. nodrošināt tīrību Renovācijas darbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā; 
6.1.7. nodrošināt būvgružu regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā 

esošajai likumdošanai; 
6.1.8. brīdinās Pasūtītāju par apstākļiem, kas radušies un var kavēt vai ierobežot Līguma 

saistību izpildi pilnībā vai daļēji 1 (vienas) darba dienas laikā, skaitot no brīža, kad 
Būvuzņēmējam ir kļuvuši zināmi šādi apstākļi; 

6.1.9. pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādīt Pasūtītājam Renovācijas darbos izmantojamos 
būvizstrādājumu sertifikātus un citus to kvalitāti apliecinošus dokumentus; 

6.1.10. katru dienu nodrošināt Būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo 
konstrukciju elementu norādīšanu; 

6.1.11. nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu 
Renovācijas darbu procesā; 

6.1.12. pirms Renovācijas darbos nepieciešamo būvmateriālu vai iekārtu pasūtījuma 
veikšanas rakstiski saskaņot tos ar Pasūtītāju un Būvuzraugu; 

6.1.13. Būvuzņēmējs, veicot Renovācijas darbus, ievēro Renovācijas darbu sagatavošanas 
darbus un Objekta apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām un 
ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā; 

6.1.14. pirms Renovācijas darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē atbildīgo 
Renovācijas darbu (būvdarbu) vadītāju ____________ (Konkursa piedāvājumā 
norādītais Būvdarbu vadītājs). Atbildīgo Renovācijas darbu (būvdarbu) vadītāju 
Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, nozīmējot 
jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju; 

6.1.15. Defekta akta sastādīšanas gadījumā vai garantijas laikā (Līguma 10.punkts) ar savu 
darbaspēku, materiāliem, darbarīkiem, transportu, citiem Renovācijas darbu defektu 
vai trūkumu novēršanai nepieciešamajiem resursiem par saviem līdzekļiem novērst 
Pasūtītāja konstatētos Renovācijas darbu trūkumus vai defektus, izņemot gadījumus, 
ja tie ir radušies trešo personu vai Pasūtītāja darbību, kas nav atkaAglonas 
noBūvuzņēmēja, rezultātā;  

6.1.16. uzņemties atbildību par jebkuriem Līgumā un normatīvajos tiesību aktos minēto 
noteikumu un prasību pārkāpumiem, Pasūtītāja sniegto norādījumu neievērošanu un 
nepildīšanu un to izraisītajām sekām;  

6.1.17. nodrošināt publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošanu atbilstoši Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta prasībām, t.i.: 
6.1.17.1. uzsākot Renovācijas darbus un visā Renovācijas laikā Būvuzņēmējam 

Objektā jānodrošina informatīvais stends; 
6.1.17.2. pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam 

informatīvo plāksni; 
6.1.17.3. Informatīvais stends un plāksne pirms izgatavošanas un uzstādīšanas 

jāsaskaņo ar Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu; 
6.1.18. Būvuzņēmējs saskaņā ar skaitītāju rādījumiem norēķinās ar Pasūtītāju. Vietās, kur nav 

iespējama Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur 
Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Būvuzņēmējs 
nodrošina par saviem līdzekļiem; 



26 
 

6.2. Būvuzņēmēja tiesības: 
6.2.1. Ja Renovācijas darbu izpildes procesā Būvuzņēmējam radīsies fiziski šķēršļi vai 

apstākļi, kurus Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, 
saskaņojot ar Pasūtītāju, veikt izmaiņas Renovācijas darbu izpildes grafikā, 
nepagarinot Līguma 1.2.punktā noteikto Renovācijas darbu izpildes termiņu, norādot 
un pamatojot apstākļus kā dēļ ir nepieciešams veikt šādas izmaiņas; 

6.2.2. Būvuzņēmēja par Līguma izpildi atbildīgā persona:__________________, tālrunis 
_____________, mobilais tālrunis _______________, e-pasts _________________. 

 
7. PUŠU ATBILDĪBAUN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA 

7.1.1. Puses par Līgumā noteikto savu saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi atbild 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem, 
zaudējumu nodarīšanas gadījumā atlīdzinot otrai Pusei nodarītos zaudējumus. 

7.1.2. Visu risku par darbinieku un citu cilvēku traumām, Renovācijas darbu un Objekta 
bojāšanu vai iznīcināšanu vai cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku laika 
posmā no Renovācija darbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar Aktu uzņemas 
Būvuzņēmējs. 

7.1.3. Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma 
nosūtīšanas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā 
no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) 
no Līguma summas Līguma izpildes termiņa, kā arī citu Līgumā noteikto saistību 
nesavlaicīgas vai nolaidīgas izpildes gadījumā.  

7.1.4. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvuzņēmēja rakstiska pieprasījuma 
nosūtīšanas maksā Piegādātājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā 
no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) 
no Līguma summas maksājumu savlaicīgas neizdarīšanas gadījumā.  

7.2. Līgumsoda samaksa netiek ieskaitīta zaudējumu summas aprēķinā. 
7.3. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 
7.4. Ja Būvuzņēmējs neveic līgumsoda samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir 

tiesības ieturēt saskaņā ar Līguma noteikumiem aprēķināto līgumsodu no Būvuzņēmēja 
par izpildi pienākošās summas, par to paziņojot Būvuzņēmējam rakstiski 5 (piecu) darba 
dienu laikā, skaitot no ieturējuma veikšanas dienas. 

 
8. APDROŠINĀŠANA 

8.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt apdrošināšanas līgumu par 
Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā un apmērā, apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš 
saskaņojot ar Pasūtītāju. 

8.2. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz 
Pasūtītājam Līguma 8.1. punktā minēto apdrošināšanas līgumu. 

8.3. Renovācijas darbu apdrošināšana tiek veikta par apdrošināšanas summu, kas nav 
mazāka par Līguma summu. 

8.4. Līguma 8.1.punktā noteikto garantiju Būvuzņēmējs uztur spēkā visā Renovācijas 
darbu veikšanas laikā. 
 

9. APAKŠUZŅĒMĒJU LĪGUMI(gadījumā, ja Pretendents norāda tos savā 
piedāvājumā) 

9.1. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju 
rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt 
pretrunā ar šī Līguma noteikumiem. Līguma izpildē iesaistītā personāla un 
apakšuzņēmēju nomaiņa tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta 
noteikumiem. 
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9.2. Būvuzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par 
apakšuzņēmēju Renovācijas darba izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu 
ievērošanu. 

 
10. GARANTIJA 

10.1. Cilvēka traumas un Renovācijas darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma 
bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs uzņemas 
atbildību par apakšuzņēmēju (ja tādu piesaista) Renovācijas darba izpildes kvalitāti un 
šī Līguma noteikumu neievērošanu. 

10.2. Garantijas termiņš Renovācijas darbiem Objektam (saskaņā ar Konkursa piedāvājumā 
piedāvāto) no Objekta saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodošanas ekspluatācijā 
dienas ir ________ mēneši. 

10.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā, bet ne ilgāk kā 20 darba dienu 
laikā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Renovācijas darbos 
tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas Objekta ekspluatācijas. 

10.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, 
norādot vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz trūkuma aktu sastādīšanu. 
Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses 
var vienoties par citu termiņu trūkuma akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba 
dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad 
Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).  

10.5. Gadījumā, ja Puses, sastādot trūkumu aktu, nevar vienoties par konstatēto trūkumu, tā 
piekritību garantijai vai nepieciešamajiem trūkumu novēršanas termiņiem, vai 
garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Pasūtītājs piesaista ekspertu komisiju (līdz 
trim ekspertiem), kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus sedz 
Būvuzņēmējs. 

10.6. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz trūkumu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt 
trūkumu aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu 
tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad trūkumu akts ticis sastādīts. 
Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam. 

10.7. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā 
termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) darba dienas, Pasūtītājs ir 
tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas, 
attiecīgi ieturot garantijas laika nodrošinājumu. 

 
11. NEPĀRVARAMA VARA 

11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 
neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma 
noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Puses par nepārvaramas 
varas apstākļiem uzskata dabas stihijas (zemestrīces, plūdus, un tml.), ugunsgrēkus, 
jebkāda veida karadarbību, terora aktus, blokādes, embargo, streikus (izņemot Pušu 
darbinieku streikus). 

11.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem 
atsaucas. 

11.3. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos otra Puse tiek informēta 
rakstveidā 3 (trīs) dienu laikā, skaitot no šādu apstākļu iestāšanās vai izbeigšanās. 

11.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas gadījumā Puses 5 (piecu) darba dienu laikā 
vienojas par Līgumā noteikto saistību izpildes termiņa grozīšanu. 

 
12. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

12.1. Strīdus, kuri rodas saistībā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Ja 
vienošanās netiek panākta, strīda izskatīšana tiek nodota tiesā Latvijas Republikas 
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normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
12.2. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, tiek izskatītas 10 (desmit) darba dienu 

laikā, skaitot no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. 
 

13. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN LAUŠANA 
13.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma 

nosacījumiem atbilstošu Līguma izpildes nodrošinājumu un ir spēkā līdz Pušu saistību 
izpildei. 

13.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos, kā arī Pusēm abpusēji vienojoties. 

13.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Piegādātāju 
vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja: 
13.3.1. Būvuzņēmējs neievēro Līgumā noteiktos Renovācijas darbu izpildes termiņus 

un Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis 10 (desmit) dienas; 
13.3.2. Būvuzņēmējs neievēro Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā 

noteiktās saistības, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) 
darba dienu laikā pēc attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 

13.4. Būvuzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Pasūtītāju 
vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja: 
13.4.1. Pasūtītājam ir pieejama, bet Pasūtītājs nesniedz informāciju, kas nepieciešama 

Līguma saistību izpildei un Pasūtītāja nokavējums uz rakstisku Būvuzņēmēja 
pieprasījumu ir sasniedzis 10 (desmit) darba dienas; 

13.4.2. Pasūtītājs neapmaksā rēķinu Līgumā noteiktajos termiņos un nokavējums ir 
sasniedzis ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas. 

13.5. Līguma 13.3. un 13.4.punkta gadījumā Pusei, kura vienpusēji izbeidz Līgumu, nav 
jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas radušies saistībā ar Līguma izbeigšanu pirms 
termiņa. 

13.6. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses veic savstarpējos norēķinus Līgumā 
paredzētajā kārtībā par paveiktajiem Renovācijas darbiem, kā arī ietur naudas līdzekļus 
līgumsoda vai zaudējumu segšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem. Aktu sastāda par 
faktiski izpildīto Renovācijas darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Renovācijas 
darbus tādā apjomā, kādā tie veikti, atbilst Līgumam un ir tālāk izmantojami. 

13.7. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā 
pārtrauc Renovācijas darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts nebojātā, 
drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ar sakoptu būvlaukumu, kas 
jānodod Pasūtītājam un jānodrošina lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji 
atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās. 

 
14. LĪGUMA IZPILDES UN GARANTIJAS SAISTĪBU NODROŠINĀJUMS 

14.1. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līguma 
abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 
EUR 10 000.00 (desmit tūkstoši, 00 centi) apmērā un ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc 
objekta nodošanas ekspluatācijā, bet pirms gala norēķina veikšanas - garantijas 
perioda saistību izpildes nodrošinājumu EUR 10 000.00 (desmit tūkstoši euro, 00 
centi)apmērā. 

14.2. Līguma izpildes nodrošinājums un garantijas saistību izpildes nodrošinājums ir 
Eiropas Savienībā vai Eiropas ekonomikas zonā reģistrētas kredītiestādes neatsaucams 
ekspromisorisks galvojums, kura saturs atbilst Līguma 7.pielikumā un Līguma 
8.pielikumā pievienotajam paraugam. Līguma izpildes nodrošinājums garantijas 
saistību izpildes nodrošinājums ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdots Būvuzņēmējam.  

14.3. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot: 
14.3.1. lai ieturētu Renovācijas darbu defektu novēršanas izdevumus, ja Būvuzņēmējs 
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neievēro Līguma un Defektu aktā noteikto defektu novēršanas kārtību; 
14.3.2. lai ieturētu Līgumsodu, kuru nosaka saskaņā ar Līguma 7.punktu; 
14.3.3. ja ir notikusi Būvuzņēmēja labprātīga vai piespiedu likvidācija, ja pret Būvuzņēmēju ir 

pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta bankrota procedūra, vai tā darbība ir 
apturēta un Līgums tiek izbeigts; 

14.3.4. ja Būvuzņēmēja veiktajiem Renovācijas darbiem tiek konstatēti būtiski defekti; 
14.4. Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot: 
14.4.1. lai ieturētu Renovācijas darbu trūkumu novēršanas izdevumus, ja Būvuzņēmējs 

neievēro Līguma 10. punktos noteikto; 
14.4.2. ja ir notikusi Būvuzņēmēja labprātīga vai piespiedu likvidācija, ja pret Būvuzņēmēju ir 

pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta bankrota procedūra, vai tā darbībā ir 
apturēta un Līgums tiek izbeigts; 

14.5. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā Aglonas internātvidusskolas ēkas 
energoefektivitāti paaugstinošu vienkāršotās renovācijas darbu nodošanai 
ekspluatācijā. Garantijas saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā visu Līgumā 
noteikto garantijas laiku un tiek proporcionāli samazināts katra garantijas gada beigās. 

14.6. Būvuzņēmējam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā laikā jāsniedz visa Pasūtītāja 
pieprasītā informācija par tā Līguma nodrošinājumu un Garantijas saistību 
nodrošinājumu. 

14.7. Ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neiesniedz atbilstošu Līguma nodrošinājumu, 
Līgums zaudē spēku, it kā tas nebūtu noslēgts Būvuzņēmēja vainas dēļ. 

14.8. Līguma nodrošinājums zaudē spēku dienā, kad stājas spēkā un ir Pasūtītājam iesniegts 
Garantijas nodrošinājums. 

14.9. Ja šī Līguma spēkā esamības laikā (tai skaitā, jebkurā no tā pagarinājumiem) Līguma 
izpildes nodrošinājums vai Garantijas saistību nodrošinājums jebkāda iemesla dēļ 
zaudē spēku (kas uzskatāms par Būvuzņēmēja saistību neizpildi), Pasūtītājs ir tiesīgs 
nekavējoties vienpusēji izbeigt šo Līgumu, rakstiski informējot par to Būvuzņēmēju. 

 
15. CITI NOTEIKUMI 

16.1. Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Pušu 
parakstīti. Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 

16.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciāla rakstura informāciju, kas, 
izpildot šī Līguma noteikumus, ir nonākusi viņu rīcībā. Šis noteikums neattiecas uz 
vispārpieejamas informācijas izpaušanu un gadījumiem, kad Pusei normatīvajos aktos 
uzlikts pienākums sniegt pieprasīto informāciju. 

16.3. Visa no Līguma izrietošā korespondence ir noformējama rakstveidā un nosūtāma 
adresātam uz Līgumā norādīto korespondences adresi ierakstītas vēstules veidā, ar 
kurjeru vai nododama personīgi pret parakstu. Pa pastu nosūtītās vēstules tiks uzskatītas 
par saņemtām septītajā dienā pēc to nodošanas pastā. 

16.4. Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no 
Līgumā noteiktajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām, izņemot gadījumu, kad 
Puses saistības pārņem tās likumīgais tiesību pārņēmējs. Likumīgajam Puses tiesību 
pārņēmējam šis Līgums ir saistošs kā pašai Pusei, tā it kā tas pats to būtu uzņēmies. 

16.5. Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā 
norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu 
rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktajām Pušu par Līguma 
izpildi atbildīgajām personām. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā 
uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei. 

16.6. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadīsies pēc spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas tiesību aktiem. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē 
pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību. 
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16.7. Līgums ar tā pielikumiem sagatavots uz ___ (___________________) lapām latviešu 
valodā divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem 
ir vienāds juridiskais spēks. 

 
16. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 
Pasūtītājs: 
Aglonas internātvidusskola 
Reģ.Nr. 90000065824 
Adrese: Rušonas iela 11, Jaunaglona, Aglonas 
pag. Aglonas novads, LV5304 
Banka:  
Kods:  
Konts:  
 
 
________________________________ 
Direktors                                     D.Vanags 

 
Būvuzņēmējs: 
 
 
Reģ.Nr.  
Adrese:  
Banka:  
Kods:  
Konts:  
 
 
________________________________ 
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Līguma izpildes nodrošinājums * 
 (Paraugs, kas aizvietojams ar oriģinālo garantiju) 

 
 

Aglona, 2014.gada ....................... 
 

Mūsu klients ................., juridiskā adrese:  ...................., reģ.Nr. ............................. ir 
informējis mūs, ka mūsu klients kā Būvuzņēmējs 2014. gada ..................... ir noslēdzis ar 
Jums līgumu par Aglonas internātvidusskolas ēkas , Rušonas ielā 11, Jaunaglonā 
energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem (turpmāk saukta – Līgums). 
 
Šī mūsu klienta saistība izpildīt Līguma nosacījumus ir jānodrošina ar apmaksas 
garantiju(ām) par kopējo summu ..................................   
 
Ņemot vērā minēto, mēs, .........................., neatsaucami garantējam samaksāt uz jebkuru Jūsu 
pieprasījumā norādītu kontu, pēc jūsu pirmā rakstiskā pieprasījuma  garantijas summu 
..............................: 

 saņemot Jūsu rakstisku prasību maksāt summu, kas nepārsniedz šīs garantijas summu, 
un  

 saņemot Jūsu apstiprinājumu, ka Būvuzņēmējs nav izpildījis savas līgumsaistības,   
norādot faktiskos apstākļus, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem ir par pamatu šādam 
Būvuzņēmēja pienākumam. 

 
Mūsu garantija ir spēkā visā Līguma spēkā esamības laikā, ieskaitot jebkuru Līguma termiņa 
pagarinājumu, un izbeidzas pilnībā un automātiski, ja līdz tās beigu datumam mēs neesam 
saņēmuši Jūsu rakstisko prasību maksāt un apstiprinājumu par Būvuzņēmējalīgumsaistību 
neizpildi.  
 
Šī garantija izdota vienā oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam.  

 
 
 
*Līguma izpildes nodrošinājuma formai ir informatīvs raksturs. 



Garantijas saistību izpildes nodrošinājums 
 
Aglona, 2014.gada ....................... 

 
Mūsu klients ................., juridiskā adrese:  ...................., reģ.Nr. ............................. ir 
informējis mūs, ka mūsu klients kā Būvuzņēmējs 2014. gada ..................... ir noslēdzis ar 
Jums līgumu par Aglonas internātvidusskolas ēkas , Rušonas iela 11, Jaunaglonā 
energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem, (turpmāk – Līgums). 
 
Šī mūsu klienta saistība izpildīt Līguma nosacījumus ir jānodrošina ar apmaksas 
garantiju(ām) par kopējo summu ..................................   
 
Ņemot vērā minēto, mēs, .........................., neatsaucami garantējam samaksāt uz jebkuru Jūsu 
pieprasījumā norādītu kontu, pēc jūsu pirmā rakstiskā pieprasījuma  garantijas summu 
..............................: 

 saņemot Jūsu rakstisku prasību maksāt summu, kas nepārsniedz šīs garantijas summu, 
un  

 saņemot Jūsu apstiprinājumu, ka Būvuzņēmējs nav izpildījis savas līgumsaistības,   
norādot faktiskos apstākļus, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem ir par pamatu šādam 
Būvuzņēmēja pienākumam. 

 
Mūsu garantija ir spēkā visu Līgumā noteikto garantijas laiku. 
 
Šī garantija izdota vienā oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam.  
 
 

*Garantijas saistību izpildes nodrošinājuma formai ir informatīvs raksturs.
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9.pielikums  
Atklāta konkursa  

„Aglonas internātvidusskolas ēkas Rušonas ielā 11, Jaunaglonā energoefektivitāti paaugstinoši 
pasākumi” nolikumam 

Identifikācijas Nr  AND 2013/22/KPFI 
 

Piedāvājuma nodrošinājums* 
(iepirkuma identifikācijas numurs AND 2013/22/KPFI) 

 
Pretendents ________________________________________ 
                                             (nosaukums, reģistrācijas numurs) 

 
ir iesniedzis piedāvājumu atklātam konkursam „Aglonas internātvidusskolas ēkas , Rušonas ielā 
11, Jaunaglonā energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi”, identifikācijas Nr. AND 
2013/22/KPFI 
 
Ar šo mēs _____________________________________________ 
                                     (bankas nosaukums, reģistrācijas numurs) 
 
uzņemamies saistības _______ EUR ( __________ eiro) apmērā. 
 
Maksājuma saistības stājas spēkā, ja Pretendents: 

- atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 
 

- ir izraudzīts par atklāta konkursa uzvarētāju un nenoslēdz Līgumu; 
 

- ir izraudzīts par atklāta konkursa uzvarētāju, bet neiesniedz Līguma 
nodrošinājumu. 

 
Mēs apņemamies samaksāt augstāk minēto summu pēc Aglonas internātvidusskolas pirmā 
rakstiskā pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā, neprasot Aglonas internātvidusskolai 
pamatot savu prasību, pie nosacījuma, ka Aglonas internātvidusskola norāda, ka viņas pieprasītā 
summa attiecas uz vismaz viena no iepriekš minēto nosacījumu spēkā stāšanos. 
 
Šī garantija ir spēkā 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas vai jebkuram derīguma termiņa 
pagarinājumam. Jebkura prasība šajā sakarā ir jāiesniedz bankā ne vēlāk kā līdz šī termiņa beigām. 
 
Bankas vārdā: 
                                 (paraksts, zīmogs) 
 
 
 
* Piedāvājuma nodrošinājuma formai ir informatīvs raksturs. 
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11. pielikums  
Atklāta konkursa  

„Aglonas internātvidusskolas ēkas Rušonas ielā 11, Jaunaglonā energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi” nolikumam 
Identifikācijas Nr  AND 2013/22/KPFI  

 
PRETENDENTA REALIZĒTO BŪVDARBU SARAKSTS 

Informācija par būvēto objektu 

№ 

Noslēgtā 
būvdarbu līguma 

summa, bez 
PVN* 

Būvdarbu pasūtītāja 
nosaukums, adrese 
un kontaktpersona 
un tālruņa numurs 

Būvdarbu 
izpildes termiņi 

(no - līdz) 
Būvobjekta nosaukums 

un īss raksturojums 
Objekta platība m2 

Uzskaitīt pretendenta 
veiktos darbus 
objektā (darbu 

veids, norādot vai 
veikts pašu spēkiem 
vai apakšuzņēmējs) 

       

       

       

       

       

Papildus pievieno aprakstā norādītās ne mazāk kā 1 (viena) ēkas auditora izsniegts pagaidu vai patstāvīgo energoefektivitātes sertifikāta kopiju. 

6Pretendenta paraksts:  
Vārds, uzvārds:  

Amats:  
     z.v. 
6 Formu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara). 

 


