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2014 
 

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

1.1 Iepirkuma identifikācijas numurs – AND/2014/06 
1.2 Pasūtītājs un kontaktinformācija: 

Pasūtītāja 
nosaukums: Aglonas novada dome 

Adrese: Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 
Reģistrācijas 
numurs: 90000065754 

Banka, konts: 
Banka: AS “SEB banka” 
SWIFT kods: UNLALV2X 
Norēķinu konts: LV47UNLA0026000130122  

Tālruņa numurs: 653 24573 
Faksa numurs: 653 24573 
E-pasta adrese: padome@aglona.lv 

Kontaktpersonas 

Aglonas novada būvvaldes vadītājs Valdis Viļums, tālr.29484339 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Butēvics, 
tālr.28325814, 
e-pasts: martins.butevics@aglona.lv 

 
1.3 Iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumiem organizē 

Aglonas novada domes iepirkumu komisija, kas apstiprināta Aglonas novada domes sēdē 
08.01.2014., protokols Nr.2.,2.,  

1.4 Iepirkums tiek izsludināts internetā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: 
www.iub.gov.lv, bet visa informācija pieejama arī Aglonas novada domes mājas lapā: 
www.aglona.lv (sadaļā  publiskie iepirkumi). 

1.5 Piedāvājumu iesniegšana līdz 2014.gada 6. maijam plkst. 17:00. 
1.6 Iepirkuma vērtēšanas kritērijs –piedāvājums ar viszemāko cenu. 
1.7  Iepirkums tiek īstenots: Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde 
Jaudzemu iela 7a, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304  
1.8. CPV klasifikatora kods– 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un 

pārbaudes pakalpojumi). 
 
2 INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 
2.1 Būvniecības tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektam 

„„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta  izstrāde, ekspertīze un 
autoruzraudzība” (turpmāk – Pakalpojumi), saskaņā ar: 

2.1.1 Pakalpojuma apraksts un apjoms ir noteikts Tehniskajā specifikācijā 
(1.pielikums), 

2.1.2 Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.12 
2.2 Tehniskā projekta izstrādes termiņš ieskaitot projektēšanas darba veikšanu un 

akceptēšanu Aglonas novada domes būvvaldē – 4 (četru) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanas 
dienas. 

2.3 Autoruzraudzība ir jāveic līdz visu būvniecības darbu pabeigšanai un objekta 
nodošanai ekspluatācijā. 

2.4 Pakalpojumu izpildes vieta ir publiski pieejama un to var apskatīt jebkurā laikā, 
iepriekš sazvanoties ar kontaktpersonu, pēc adreses: Jaudzemu iela 7a, Aglona, Aglonas pag., 
Aglonas nov. 
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 CITA INFORMĀCIJA 
 

3.1. Iepirkumu komisija pēc iespējamā Pretendenta rakstiska pieprasījuma rakstiski sniedz 
papildu informāciju par iepirkuma noteikumiem un iepirkuma priekšmetu ne vēlāk kā 6 (sešas) 
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pieprasījums iesniegts laikus. Pretendentu 
rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem tiek publicētas Aglonas novada 
domes mājas lapā – www.aglona.lv. 

3.2.  Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 
iesniegšanu pasūtītājam. Iesniegtais piedāvājums Pretendentam netiek atgriezts. 

3.3.  Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā. 
3.4. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai Pasūtītāja mājas 

lapā internetā un ievērot to sagatavojot savu piedāvājumu. 
 
 PIEDĀVĀJUMA DERĪGUMA TERMIŅŠ 
 

4.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma 
līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, termiņu skaitot no 
piedāvājumu atvēršanas brīža.  

4.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt nolikumā noteiktajā termiņā, 
Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Pretendents savu 
atbildi Pasūtītājam paziņo rakstiski. 
 
 PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI 
 

5.1.  Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā 
5.1.1. Iepirkumā var piedalīties Latvijas Republikā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs 

reģistrēti juridiska vai fiziska persona, vai šādu personu grupa jebkurā to kombinācijā, kuri ir 
iesnieguši šajā nolikumā noteiktos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas 
izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi. 

5.1.2. Iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt iepirkuma Pretendenta piedāvājumu un 
izslēgt to no turpmākās dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta 
piektās daļas 1. un 2.punktā minētie izslēgšanas noteikumi.  

5.1.3. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts 
normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos projektēšanas un 
autoruzraudzības pakalpojumus Latvijas Republikā. 

5.1.4. Nolikuma 5.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas 
dalībniekiem, kā arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, kuriem Pretendents balstās, lai apliecinātu 
savas kvalifikācijas atbilstību, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.  

Ja piedāvājumu kā Pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas 
personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu konkursā, kā 
arī katras personas atbildības apjomu, kā arī norāda personu, kas pārstāv personu apvienību 
iepirkumā (oriģināls).   

5.1.4.1.Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tā iesniedz parakstītu 
dokumentu (apliecinājums vai vienošanās), kurš apliecina personu apvienības pilnvarojumu 
dalībniekam (-iem) Pretendenta vārdā iesniegt piedāvājumu, un apliecina katra dalībnieka uzņemtās 
saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē, un slēgt līgumu gadījumā, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo 
piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai. 

5.1.4.2.Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz Pretendents ar apakšuzņēmēju (-iem), 
Pretendents iesniedz parakstītu dokumentu (apliecinājums vai vienošanās), kas apliecina 
apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē, gadījumā, ja Pasūtītājs 
izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai. 

Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība 
ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam 
izpildei nododamo darbu līguma daļu. 
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5.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām 
veikt projektēšanu 

5.2.1. Pretendentam jābūt realizētiem vismaz 2 (divu) līdzīgas nozīmes (pēc darbu 
apjoma (līgumcena) un darbu veida (pilnībā Pretendenta paša vai kā galvenā projektētāja izstrādāti un 
attiecīgā būvvaldē akceptēti tehniskie projekti) objektu projektēšana, kura līgumcena pārsniedz 
iepirkumam iesniegtā piedāvājuma cenu (bez PVN 21%). Par šo līgumu izpildi, kuru ietvaros 
Pretendents ir veicis tehnisko projektu izstrādi un kurus Pretendents ir norādījis kā savu pieredzi 
piedāvājumā, ir jāiesniedz pieredzi apliecinošo projektu akcepta lapu kopijas, kur redzams projekta 
akcepta zīmogs, būvprojekta vadītāja apliecinājums un rakstlaukums. 

5.2.2. Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu sertificētu 
speciālistu (arhitekta prakse, ēku konstrukciju projektēšana, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
projektēšana, elektroietaišu projektēšana, siltumapgādes un ventilāciju sistēmu projektēšana) 
piesaistīšana projektēšanas veikšanā, kuriem ir izsniegti attiecīgie sertifikāti vai apliecības visu 
tehniskajā specifikācijā projektēšanas darbu veikšanai, proti, piedāvājumam jāpievieno visu norādīto 
speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. 
 

 PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA  
 
 Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai sūtīt pa pastu līdz 2014. gada 6. maijam 

plkst.17:00 (pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz 
augstākminētajam termiņam) Aglonas novada domē, adrese: Somersetas ielā 34, Aglona, 
Aglonas novads, LV-5304. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – darba dienās no 09:00- 
12:00 un 13:00- 17:00. 
 Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē tos iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā 

norāda pretendenta nosaukumu, tā adresi, kontaktpersonu, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu 
un laiku. Komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai Pretendentu saraksts netiktu izpausts. 

 Piedāvājumus, kas nav iesniegti iepirkuma noteikumos noteiktajā kārtībā vai saņemti 
pēc iepirkuma noteikumos norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus 
nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam. 

 Ja Pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu 
pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu 
nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas Pretendents. Arī piedāvājumi, kas tiks saņemti pa pastu pēc 
noteiktā termiņa, netiks pieņemti. 

 Pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām, ierodoties personīgi pie Pasūtītāja un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma 
atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. 
Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma 
iesniegšanas brīdis. 
 
 PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA 

 
7.1. Piedāvājuma sējums sastāv: 

 pieteikuma dalībai iepirkumā un Pretendenta atlases dokumentiem; 
 finanšu piedāvājuma. 

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

7.3. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura jānorāda: 
 Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;  
 Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs; 
 Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs; 

 atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves 
tehniskā projekta  izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. 
AND/2014/06). Neatvērt līdz 2014. gada 6. maijam plkst. 17.00.” 

7.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.  
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7.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 
dokumentiem jāpievieno pretendenta tulkojums latviešu valodā. Pretējā gadījumā iepirkuma komisija 
uzskata, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts. 

7.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 
pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.  

7.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus 
norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras 
personas atbildības sadalījumu.  

7.8. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu/kopiju un tulkojumu 
pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ko pievieno pretendenta piedāvājumam kā pēdējo 
lapu. 

7.9.  Iesniegtie pretendenta piedāvājumi, izņemot Nolikuma 6.3.punktā noteikto gadījumu, ir 
pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 
 
8. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
 

8.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Pieteikuma formai (3.pielikums) 
jāiesniedz kopā ar Pretendenta atlases dokumentiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 
pieteikums dalībai konkursā jāparaksta visām dalībnieku pilnvarotām personām, kas ietilpst personu 
grupā. Pieteikumam pievieno dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības parakstīt pieteikumu 
Pretendenta (personu grupā ietilpstošās personas) vārdā. 

8.2. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai 
ekvivalentā reģistrā ārvalstīs, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, 
tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.  

8.3.  Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) un 
personu grupā ietilpstošajiem dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu grupa), nododamo 
projektēšanas darbu saraksts (4.pielikums). 

8.4. Pretendenta izstrādāto un attiecīgās būvvaldes akceptēto tehnisko projektu saraksts 
(5.pielikums), kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 5.2.1.punktam, klāt pievienojot 2 (divas) 
pieredzi apliecinošo projektu akcepta lapu kopijas, kur redzams akcepta zīmogs, būvprojekta vadītāja 
apliecinājums un rakstlaukums (5.pielikums). 

8.5. Pretendenta speciālistu saraksts, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem 
nepieciešami tehniskajā specifikācijā (projektēšanas uzdevumā) noteikto darbu veikšanai. Obligāti 
jānorāda dati par speciālistiem (ieskaitot būvprojekta vadītājs), kas būs atbildīgi par attiecīgo darbu 
veikšanu. Pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu iesaistīto personālu, kas nepieciešams 
paredzēto darbu veikšanai (6.pielikums). 

8.6. Piedāvātā personāla un speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 
(sertifikātu/apliecību) kopijas. 

8.7. Pretendenta apliecinājums, ka visu piedāvājumā pievienoto dokumentu 
atvasinājumu/kopiju un tulkojumu pareizība atbilst orģinālam un ko parakstījis Pretendents, 
Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona, pievienojot pilnvaru 
vai tās apliecinātu kopiju. Apliecinājumu pievieno pretendenta piedāvājumam kā pēdējo lapu.  

8.8. Iepirkumā Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkumu 
komisija pārliecinās, ka pretendentam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2. 
punktā minēto apstākļu esamību, pasūtītājs pārbauda atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82. panta 
(7) daļā noteiktajam. Konstatējot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2. punktā minēto 
apstākļu esamību, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. panta (8) daļas otrajā 
punktā noteikto. 

8.9. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, iepirkumu komisijai ir 
tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā. 

8.10. Pasūtītājs noraida šī Pretendenta piedāvājumu un pārbauda publiskajās datu bāzēs 
nākošajam Pretendentam ar viszemāko cenu no piedāvājumiem. 

8.11. Finanšu piedāvājuma dokumenti 
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8.11.1. Finanšu piedāvājumu (3.pielikums) jābūt izteiktam EUR, atsevišķi norādot 
piedāvājuma cenu bez PVN un PVN summu. 

Piedāvājuma cenā jāiekļauj: 
- tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana; 
- autoruzraudzība; 
- ekonomiskās daļas (darbu apjomu un tāmju) sagatavošana atbilstoši MK noteikumiem 

Nr.1014; 
             - nepieciešamo palīgdarbu izmaksas; 

- tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas; 
- citi izdevumi, ja tādi paredzami; 
- visi likumdošanā paredzētie nodokļi un citi maksājumi. 

8.11.2. Pretendenta piedāvājuma cena ir nemainīga visā līguma izpildes laikā.  
 
9.   IEPIRKUMA NORISE 
 

9.1. Piedāvājumu vērtēšana 
9.1.1. Piedāvājumu vērtēšanā tiks izmantota Pretendenta piedāvājumā ietvertā 

informācija.  
9.1.2. Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts piedāvājums, kas atbilst iepirkumā izvirzītām 

prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu. 
9.1.3. Ja Pretendents, kura piedāvājums atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu, 

atsakās slēgt iepirkuma Līgumu, iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma Līguma slēgšanu 
ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu vai pieņem 
lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultātiem. 
  Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš 
piedāvājis zemāko cenu, pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar 
sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, 
pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, 
ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja 
nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto 
pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu. 

9.1.4. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā kopējo cenu bez pievienotās vērtības 
nodokļa. 

9.1.5. Komisija pārbauda, vai piedāvājumi nav nepamatoti lēti. Komisijai ir tiesības 
pārbaudīt piedāvājumu cenas veidošanos un nepieciešamības gadījumā pieprasīt no Pretendenta 
pamatojumu viszemākajām cenām. Ja Komisija uzskatīs, ka Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu 
piedāvājumu, Komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 

9.1.6. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrā tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas 
pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām un projekta paredzētajiem finanšu līdzekļiem, Pretendents, kas 
iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju. 

9.1.7. Ja iesniegti divi vai vairāk piedāvājumu ar vienādu piedāvāto līgumcenu, tad 
komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kurš piedāvājumu iesniedzis pirmais (skatīt Pretendenta 
reģistrācijas nr. piedāvājumu sarakstā) un kura piedāvājums atbilst nolikuma prasībām. 
 

10.  KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

10.1. Komisijas tiesības: 
10.1.1. pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā; 
10.1.2. lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu; 
10.1.3. veikt izmaiņas iepirkuma nolikumā; 
10.1.4. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumos izvirzītām 

prasībām; 
10.1.5. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir 

nepamatoti lētas; 
10.1.6. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesu 
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informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;  
10.1.7. neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos 

finanšu līdzekļus, vai ierosināt Pretendentiem, kuri iesnieguši atbilstošus piedāvājumus iepirkumā, 
samazināt vienādi par daļu (atsevišķām pozīcijām) no piedāvājuma un veiks piedāvājuma 
pārvērtēšanu; 

10.1.8.  komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu. 
10.2. Komisijas pienākumi: 

10.2.1. izskatīt visus Pretendentu piedāvājumus; 
10.2.2. rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā 

konstatētām aritmētiskām kļūdām; 
10.2.3. noteikt iepirkuma uzvarētāju; 
10.2.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus 

Pretendentus par iepirkuma rezultātiem; 
10.2.5. publicēt Informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājas lapā internetā;  
10.2.6. piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstiski sniegt papildus informāciju 

Pretendentam, kurš pieprasījumu ir iesniedzis iepirkuma noteikumos noteiktajā kārtībā un publicēt šo 
informāciju Pasūtītāja mājas lapā nolikumā noteiktajā termiņā. 
 
11.  PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

11.1. Pretendenta pienākumi: 
11.1.1. iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas iepirkuma nolikumā izvirzītās prasības; 
11.1.2. iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā rakstiski sniegt atbildi uz iepirkuma 

komisijas iesniegtajiem jautājumiem par Pretendenta iesniegto piedāvājumu. 
11.2. Pretendenta tiesības: 

11.2.1.  piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties 
pie iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un 
kārtībā kāda noteikta iepirkuma nolikumā; 

11.2.2.  līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai 
mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz 
pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz 
rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar 
uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu. 
 
 
12. IEPIRKUMA LĪGUMS 
 

12.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma Līgumu (9.pielikums) ar iepirkuma komisijas izraudzīto 
Pretendentu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar šo nolikumu. 

 
 
 
 Pielikumā: 1. tehniskā specifikācija; 
      2. “Prasības projekta ēkas tehniskajiem rādītājiem” 4. pielikums Ministru kabineta 
  2014.gada 18.marta noteikumiem Nr.149  
                   3. pieteikuma forma un finanšu piedāvājums;  
                   4. informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem un personu grupas dalībniekiem; 

      5. pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze - realizēto projektu projektēšanas saraksts;   
      6. pretendenta un apakšuzņēmēju paredzēto speciālistu saraksts;  
      7. apakšuzņēmēja apliecinājums; 
      8.  Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. 12 
      9. iepirkuma līguma projekts  
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1.pielikums  
„„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta  izstrāde, ekspertīze un 

autoruzraudzība” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2014/06 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDEI 
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
Galvenie projekta risinājumi. Paredz piebūvēt uz esošiem pamatiem vienstāvīgu 
piebūvi pie esošās PII ēkas. Piebūvi paredz pievienot pie esošās ēkas 
inženierkomunikācijām. 
Piebūvē paredz izvietot: Atpūtas zāle 120m2, paredz masīvkoka grīdu, spoguļu 
sienu, zviedru sienu, Garderobe – 30 bērniem ar bērniem paredzētām tualetēm, dušas 
telpu ar tualeti personālam, Savienojošo koridoru starp esošo PII ēku un atpūtas zāli.  
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Npk Sadaļa 
1 Topogrāfiskā izpēte (TI) 

     - inženiertopogrāfiskā plāna ar apakšzemes komunikācijām izstrāde, 
2 Ģeotehniskā izpēte (GI) 

- esošo pamatu šurfēšana. 
3 Ģenplāns (GP) 
  - gruntsgabala ģenplāns, 
  - teritorijas labiekārtojuma plāns,  
  - vertikālais plānojums, 
  - teritorijas iesegumu tipi un specifikācija, 
  
4 Arhitektūra (AR) 
  - ēkas norobežojošo konstrukciju plāns, 
  - grīdu, griestu un jumta plāni, 
  - fasādes, raksturīgie griezumi, 
  - mēbeļu, aprīkojuma un gaismas ķermeņu izvietojuma shēmas, 
  - konstrukciju tipu tabulas, 
  -  logu, durvju un aprīkojuma specifikācijas, 

  
- jaunbūves 3D vizualizācijas. 

 
5 Būvkonstrukcijas (BK) 

  
- esošo pamatu apsekošanas akts; 
- būvkonstrukciju risinājums atbilstoši arhitektoniskajam veidolam. 

   
6 Ūdensapgāde un kanalizācija (UK) 

  
- ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējie tīkli  atbilstoši 

arhitektoniskajam risinājumam. 
   
7 Elektroapgāde (EL) 

  
- elektroapgādes iekšējie tīkli atbilstoši arhitektoniskajam risinājumam, 
- zibensaizsardzība. 

   
8 Siltummehānika, apkure,  ventilācija un kondicionēšana (SM / AVK) 

  

- siltumzudumu aprēķins,  
- apkures projekts, 
- esošā siltummezgla rekonstrukcija, 
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9 Vājstrāvas (VST / VS) 

  
- ugunsgrēka atklāšānas un trauksmes signalziācijas sistēma, 
- apsardzes signalizācija un piekļūšanas kontroles sistēmas, 

   
10 Izmaksu aprēķins (T)  

  
- projekta risinājumu kontroltāme un darbu apjomi (tehniskās 

specifikācijas). 
   
11 Autoruzraudzība (AU) 

- autoruzraudzības pakalpojumi un pienākumi saskaņā ar pastāvošo 
likumdošanu. 

 
 

1. Uzdevuma priekšmets  
1.1. Tehniskā projekta izstrāde objektam „„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves 

tehniskā projekta  izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība” (turpmāk – Darbi).  
1.2. Darbus jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošo likumdošanu, būvnormatīviem, 

likumiem, noteikumiem, standartiem, dokumentiem, instrukcijām un šīs tehniskās specifikācijas 
noteikumiem.  

1.3. Būvprojektēšanas sagatavošanas darbus jāveic saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem un 
Arhitektūras plānošanas uzdevumu. Tehnisko noteikumu saņemšana, precizēšana ar to 
izdevējiem, ja rodas nepieciešamība. 

1.4. Jāizstrādā Tehniskais projekts, projekts jāsaskaņo un jāakceptē Latvijas Republikas likumdošanā 
noteiktajā kārtībā. 

1.5. Jāveic būvprojekta realizācijas autoruzraudzība. 
 
2.  ĪPAŠAS PRASĪBAS 
2.1. Paredzēt izmantot tikai Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā sertificētus materiālus un 

izstrādājumus, kuru ražotāja garantijas termiņš ir ne mazāks par 2 gadiem. 
2.2. Projektēšanas darbi jāizstrādā atbilstoši “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu 
atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu 
emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība"”(2014.gada 18.marta MK noteikumiem Nr.149) 
nolikuma ietvariem, ievērojot prasības projekta ēkas tehniskajiem rādītājiem (2. pielikums) 
Jāparedz visas izmaksas, kas nepieciešamas kvalitatīva tehniskā projekta izstrādāšanai, 
saskaņošanai pašvaldības iestādēs un akceptēšanai būvvaldē.  

2.3. Ja Tehnisko vai īpašo noteikumu prasības nav izpildāmas vai tās būtiski sadārdzina projekta 
realizācijas izmaksas, vai nav iespējams ievērot Latvijas būvnormatīvu prasības, projektētāja 
pienākums ir, neprasot papildus atlīdzību, atkāpes savlaicīgi, projektēšanas laikā, saskaņot ar 
atbildīgajām pašvaldības iestādēm. Atzīmes par saskaņošanu izdara uz ģenerālplāna lapas. 

2.4. Tehniskā projekta sastāvā jāietver detalizētie rasējumi, kas nepieciešami būvprojekta atsevišķo 
daļu un elementu īstenošanai. 

2.5. Pasūtītājs galīgi akceptē projektu un veic galīgo norēķinu pēc pozitīva akcepta būvvaldē. 
 
2.6. Projektēšanas darbiem paredzētais laiks - trīs kalendārie mēneši pēc līguma noslēgšanas, t.sk. 

arī skaņošana un akceptēšana.  
3. Būvprojekta realizācijas autoruzraudzība 
3.1. Autoruzraudzība veicama saskaņā ar LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”, 

atbilstoši autoruzraudzības plānam, kontrolējot arī kvalitātes standartu nosacījumu izpildi un 
apsekošanas rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā. 

3.2. Autoruzraudzības laikā, bez papildus atlīdzības, novēršamas projekta dokumentācijas nepilnības 
un kļūdas un, ja nepieciešamas, ir jāizstrādā papildus rasējumi. 
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3.3. Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, t.sk., lai trīs reizes būvniecības 
laikā (aptuveni 5 mēnešos) vai pēc nepieciešamības biežāk, varētu nodrošināt autoruzraudzības 
grupas darbu būvobjektā. 

4. Tehniskā projekta ekspertīze. Tehniskā projekta ekspertīzi izstrādāt atbilstoši MK 
noteikumiem Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. 
4.1. Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi TP ekspertīzes darbi, ietverot 

visus TP ekspertīzes darbus, kuri  ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Pretendentam, 
ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi TP ekspertīzes darbi, kas vajadzīgi 
būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda 
papildus maksa par TP ekspertīzes darbiem netiek atzīta. 
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2. pielikums 
„„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta  izstrāde, ekspertīze un 

autoruzraudzība” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2014/06 

 
4.pielikums  
Ministru kabineta  
2014.gada 18.marta noteikumiem Nr.149 
Prasības projekta ēkas tehniskajiem rādītājiem 

1. Ēkas norobežojošajām konstrukcijām jāatbilst šādiem rādītājiem: 
1.1. ēkām ar enerģijas patēriņu līdz 25 kWh/m2 gadā: 
1.1.1. pielietojami logi ar trīskāršo stikla paketi, kuru siltuma caurlaidības koeficienta vērtība 

Uw nepārsniedz 0,8 W/m2K; 
1.1.2. pārējo ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība, ieskaitot 

termiskos tiltus, nepārsniedz 0,30 W/m2K, jumtiem un pārsegumiem 0,2 W/m2K; 
1.2. centralizētajai ventilācijas sistēmai jābūt ar rekuperāciju, lietderības koeficients vismaz 

75 %; 
1.3. norobežojošo konstrukciju gaisa caurlaidības koeficientam (izteiktam kā gaisa noplūde 

n50 (h-1), ja spiediena starpība ir 50 Pa) visai ēkai kopumā jāatbilst: 
1.3.1. ēkām ar enerģijas patēriņu, kas ir mazāks vai vienāds ar 15 kWh/m2 gadā, gaisa 

caurlaidības koeficients n nepārsniedz 0,6 h–1 dzīvojamām ēkām un publiskajām ēkām; 
1.3.2. ēkām ar enerģijas patēriņu, kas ir lielāks par 15 kWh/m2 gadā un mazāks vai vienāds ar 25 

kWh/m2 gadā, gaisa caurlaidības koeficients n nepārsniedz 1,0 h–1dzīvojamām ēkām un 1,2 h–
1 publiskajām ēkām; 

1.4. visām ēkām pēc projekta īstenošanas kopējais primārās enerģijas patēriņš (apkures karstā 
ūdens un elektroenerģijas patēriņa summa) nedrīkst pārsniegt 150 kWh/m2gadā. 

2. Ēkas kopējo apkurināmo platību nosaka kvadrātmetros (m2), summējot visu telpu platību, 
kurās paredzēts nodrošināt telpu mikroklimatu. Telpu platības nosaka ēkas stāvos starp sienu 
iekšējām virsmām (tai skaitā pagrabstāvā un mansarda stāvā). Kāpņu telpas vai tās daļas platību 
ieskaita tā stāva platībā, no kura kāpnes ved augšup. 

3. Ēkas iekštelpu temperatūra sasniedz 18 °C. 
4. Ēkas tehniskajā projektā vai tā grafiskajā daļā ietilpst: 
4.1. ģenerālplāns ar norādītām debespusēm, būtiskākajiem noēnojošajiem objektiem, to 

gabarītiem un augstumu; 
4.2. ēkas stāvu plāni M 1:100 vai 1:200 ar gabarītu izmēriem, konstrukciju tipu ("pīrāgu"), logu 

un ārdurvju markām; 
4.3. fasāde ar ēkas norobežojošo konstrukciju plakņu, logu un durvju izmēriem un platībām; 
4.4. griezuma shēma ar apzīmētām mezglu vietām, konstrukciju tipu ("pīrāgu") markām, 

augstuma atzīmēm un gabarītu izmēriem; 
4.5. svarīgāko mezglu risinājumi: cokola siltināšana, balkonu un lodžiju siltināšana, logu iebūves 

mezgls, karnīzes un jumta siltinājuma mezgls, mezgli aukstuma tiltu novēršanai citām 
konstrukcijām; 

4.6. konstrukciju tipu ("pīrāgu") specifikācija ar norādītiem materiāliem, to slāņu biezumiem, 
atbilstošā materiāla koriģētajām siltumvadītspējām (λ) un konstrukcijas kopējo siltuma caurlaidības 
koeficientu (U). 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītāja, tieslietu ministre Baiba 
Broka 

 
 



 

12 
 

3.pielikums  
„„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta  izstrāde, ekspertīze un 

autoruzraudzība”   
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2014/06 

 
PIETEIKUMA FORMA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
   

sastādīšanas vieta  datums 
 

1. Informācija par pretendentu* 
Pretendenta nosaukums:    
Reģistrācijas numurs:    
Juridiskā adrese:    
Pasta adrese:    
Tālrunis:  Fakss:    
E-pasta adrese:    
   

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

3. Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* 
Vārds, uzvārds:    
Ieņemamais amats:    
Tālrunis:  Fakss:    
E-pasta adrese:    
 
Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā „„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves 
tehniskā projekta  izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība” , ID Nr. AND/2014/06 
 
Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem iepirkuma 
noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 
 
Mēs piedāvājam veikt „„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta  izstrāde, 
ekspertīze un autoruzraudzība” , ID Nr. AND/2014/06 saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām 
par summu: 
 

Pakalpojums Piedāvātā cena, EUR 
 (bez PVN) 

PVN 21%  
EUR 

Kopējā summa, EUR  
(ar PVN) 

Tehniskā projekta izstrāde     

Autoruzraudzība    
Kopā :    

 
 

 
kopējā piedāvājuma cena EUR ar PVN 21%, vārdos un skaitļos 

tajā skaitā: 
 

piedāvājuma cena EUR bez PVN 21%, vārdos un skaitļos 
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PVN 21% vārdos un skaitļos 
 
 
Mēs apliecinām, ka piedāvājumā cena ietver visus izdevumus, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus 
citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, kas nepieciešami „„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” 
jaunbūves tehniskā projekta  izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība” , ID Nr. AND/2014/06 
saskaņā ar nolikuma prasībām. Ja mēs tiksim noteikti par iepirkuma uzvarētāju, mēs apņemamies šī 
iepirkuma Tehniskajā specifikācijā minētos projektēšanas darbus pabeigt _______ dienās. 
 
Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ___ dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas 
dienas, t.i., līdz 2014.gada ___. ______________ ieskaitot. 

 
 
Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa. 
 

Pretendenta nosaukums*:  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds*  

Pilnvarotās personas amats*:  

Pilnvarotās personas paraksts*:  

       
 
 
___________________________ 
* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru 
personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu 
šajā iepirkumā. 
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4.pielikums  
„„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta  izstrāde, ekspertīze un 

autoruzraudzība”                                                                                                                          
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2014/06  

 
 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN PERSONU GRUPAS 
DALĪBNIEKIEM 

 
 

Nr. 
p.k. 

Nosaukums un 
reģistrācijas numurs 

Statuss 
piedāvājumā 

(apakšuzņēmējs, 
personu grupas 

dalībnieks) 

Juridiskā 
adrese 

Kontakt-
persona, 
telefons 

Veicamo 
darbu 

apjoms no 
kopējā 

apjoma, 
% 

Apakšuzņēmējam / 
personas grupas 

dalībniekam nodoto 
darbu apjomi 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       

 
 
 

Pretendenta pilnvarotā pārstāvja 
pilns amata nosaukums:  

Paraksts:  

Paraksta atšifrējums:  
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5.pielikums 
„„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta  izstrāde, ekspertīze un 

autoruzraudzība”   
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2014/06 

 
 

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIEREDZE  
REALIZĒTO PROJEKTU SARAKSTS PROJEKTĒŠANĀ 

 
 

Nr. 
p.k. 

Pasūtītāja 
nosaukums, 

kontaktpersona
, tālruņa 
numurs 

Projekta 
nosaukums 

Projektēšanas 
izmaksas 

euro 

Projekta uzsākšanas 
un pabeigšanas 

laiks (gads, 
mēnesis) 

 

Būvvalde un 
datums, kad 

projekts akceptēts 
būvvaldē 

1.      
2.      
      
      

 
 

 
Pielikumā: apliecinošo projektu akcepta lapas uz __ (___) lp. 
 

Pretendenta pilnvarotā pārstāvja 
pilns amata nosaukums:  

Paraksts:  

Paraksta atšifrējums:  
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6.pielikums  
„„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta  izstrāde, ekspertīze un 

autoruzraudzība”  
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2014/06 

 
 

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PAREDZĒTO SPECIĀLISTU SARAKSTS 
 
 

Nr. 
p.k. Speciālists Speciālista vārds un 

uzvārds 
Darba pieredze, gadi 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 

Pretendenta pilnvarotā pārstāvja 
pilns amata nosaukums:  

Paraksts*:  

Paraksta atšifrējums:  
 
 
 
_____________________ 
* Ar savu parakstu Pretendents garantē šo speciālistu piesaisti līguma izpildei. Sarakstam 
pievienojami speciālistu diplomu, sertifikātu vai apliecību kopijas. 
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7.pielikums  
„„„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta  izstrāde, ekspertīze un 

autoruzraudzība”   
Iepirkuma identifikācijas Nr. AND/2014/06 

 
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

 
Iepirkumam „„Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta  izstrāde, 
ekspertīze un autoruzraudzība” , ID Nr. AND/2014/06 
 
Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese apliecina, ka: 
 
piekrīt piedalīties Aglonas novada domes reģ.nr. 90000065754 , Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas 
novads, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā Iepirkumam „„Aglonas PII aktīvās atpūtas 
zāle” jaunbūves tehniskā projekta  izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība”  ar ID Nr. 
AND/2014/06 

a) kā /Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk – Pretendents) 
apakšuzņēmēji, kā arī 

 
b) gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

 
[veikt šādus darbus: 

 
/īss veicamo darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā 
norādītajam/ 

 
             [un nodot pretendentam šādus resursus: 

 
/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/. 
 

/Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds/ 

/Paraksttiesīgās personas paraksts/ 
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 PIELIKUMS Nr. 8 

Aglonas novada domes iepirkuma  
„ Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves 

 tehniskā projekta  izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība   
nolikumam identifikācijas Nr. AND/2014/06 

 
 
 

LĪGUMS Nr. (projekts) 
 „ Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta  izstrāde, ekspertīze un 

autoruzraudzība” 
 

 
2.4.1.1.1 Aglonā,       2014. gada ................ 
 
Aglonas novada dome, vienotais reģistrācijas Nr. 90000065754, adrsse: Somersetas iela -34, Aglona, 
Aglonas pagasts, Aglonas novads, kuru pārstāv novada domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe, 
turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS, kura darbojas uz nolikuma pamata, no vienas puses,  
un _________________, vienotais reģistrācijas Nr.____________,  kuru pārstāv tās 
_______________________, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts IZPILDĪTĀJS, 
kopā un atsevišķi turpmāk sauktas arī „PUSES”, noslēdz šo līgumu par sekojošo( turpmāk tekstā 
Līgums): 

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS. 
 

1.1.PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt tehnisko projektu iepirkumam 
identifikācijas Nr.AND/2014/06 „Aglonas PII aktīvās atpūtas zāle” jaunbūves tehniskā projekta  
izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība” (turpmāk tekstā – Iepirkums) ietvaros un veikt tā 
autoruzraudzību, saskaņā ar Līguma pielikumā esošajā PASŪTĪTĀJA Projektēšanas uzdevumu, kas 
ir Līguma pielikums Nr.1 un uzskatāms par tā neatņemamu sastāvdaļu (turpmāk tekstā – Pielikums 
Nr.1 un IZPILDĪTĀJA iesniegto un Līguma pielikumā pievienoto Finanšu piedāvājumu Iepirkuma 
procedūrai, kas ir Līguma pielikums Nr.2 un uzskatāms par tā neatņemamu sastāvdaļu (turpmāk 
tekstā – Pielikums Nr.2), turpmāk tekstā saukts – „Projekts”. 
1.2.IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt un visās nepieciešamajās institūcijās saskaņot Projektu atbilstoši 
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas ir attiecināmi uz Projekta izstrādi un 
šī Līguma noteikumiem. Visas PASŪTĪTĀJA prasības Projektam noteiktas Pielikumā Nr.1 
paredzētas projektēšanas uzdevumā. 
1.3.PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt kvalitatīvi izstrādātu un saskaņotu Projektu un samaksāt 
IZPILDĪTĀJAM par Projekta izstrādi, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 

1.4.Projekta objekta adrese – __________________________________    

 
2.IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI. 

 
2.1.IZPILDĪTĀJAM ir šādi pienākumi: 
2.1.1.pilnībā izstrādāt Projektu atbilstoši projektēšanas uzdevumam (1.pielikums), veikt projekta 
ekspertīzi  un nodot saskaņotu un akceptētu Projektu PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā līdz 2014. gada 
________;  
2.1.2. ievērojot šī Līguma 2.1.1.punktā noteikto termiņu, nodod PASŪTĪTĀJAM Projektu 5 (piecus) 
izdrukātos eksemplāros, kopā ar rakstveida  Projekta pieņemšanas nodošanas aktu. Pēc Projekta 
pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas tas kļūst par šī Līguma sastāvdaļu; 
2.1.3. veikt būvobjekta autoruzraudzību saskaņā ar LR 10.08.1995. likumu „Būvniecības likums”, LR 
Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un 25.06.2003. 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu 
autoruzraudzības noteikumi” un atbilstoši šim līgumam. Autoruzraudzības darbu sākums tiek noteikts 
pēc Pušu papildus vienošanās. Autoruzraudzība beidzas ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 
2.2. IZPILDĪTĀJAM ir šādas tiesības: 
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2.1.1.uzskatīt nodoto Projektu par pieņemtu, ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā nodošanas 
PASŪTĪTĀJS neparaksta Projekta pieņemšanas-nodošanas aktu un nesniedz rakstisku atteikumu to 
parakstīt, sastādot defektu aktu;   
2.1.2.saņemt visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Projekta izstrādi; 
2.1.3.saņemt  samaksu par izstrādātu un atbilstoši Līguma noteikumiem pieņemtu projektu. 
 

3.PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.  
 

3.1.    PASŪTĪTĀJAM ir šādi pienākumi: 

3.1.1. Sagatavot iesniegšanai IZPILDĪTĀJAM projektēšanas uzsākšanai nepieciešamos dokumentus 
un materiālus (arhitektūras plānošanas uzdevumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, tehniskie 
noteikumi); 

3.1.2. 5(piecu) darba dienu laikā pēc Projekta iesniegšanas parakstīt Projekta pieņemšanas - 
nodošanas aktu vai sastādīt defektu aktu, norādot tajā Projekta defektus un to novēršanas 
termiņus; 

3.1.3. samaksāt IZPILDĪTĀJAM par Projektu Līguma noteikto summu saskaņā ar šī līguma 4. 
nodaļas noteikumiem; 

3.1.4. savlaicīgi sniegt IZPILDĪTĀJAM visu tā pieprasīto informāciju, kas nepieciešama šī 
Līguma pienācīgai izpildei.  

3.2.   PASŪTĪTĀJAM ir tiesības: 

3.2.1. savlaicīgi saņemt pienācīgā kvalitātē izstrādātu un ar visām nepieciešamajām institūcijām 
saskaņotu Projektu;  

3.2.2. dot pamatotu un IZPILDĪTĀJAM saistošus norādījumus par Projektu, kas Izpildītājam 
pilnībā jāievēro.  

3.2.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot IZPILDĪTĀJAM rakstisku 
paziņojumu, ja: 

3.2.3.1.IZPILDĪTĀJS ir pasludināts par maksātnespējīgu; 

3.2.3.2.IZPILDĪTĀJS nepilda šī Līguma saistības. 

 

 
10. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA.  

 
4.1.Līguma kopējā summa, kuru PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM, ieskaitot nodokļus, 
nodevas un visus citus nepieciešamos izdevumus, ir  EUR______  (_______), kas sastāv no: līguma 
summas EUR ______ (_____________) un pievienotās vērtības nodokļa 21% (divdesmit viena 
procenta) apmērā EUR ________ (______________). Līguma kopējā summā ir ietverti: 
projektēšana, projekta ekspertīzes un autoruzraudzības, tai skaitā saskaņošanas izmaksas, transporta 
izdevumi  un citi maksājumi, kas nepieciešami šī līguma pienācīgai izpildei,  tajā skaitā:  
4.1.1. līguma summa par Projekta dokumentāciju ir EUR ____ (_________), plus PVN 21% EUR 

________ (__________) apmērā, kas kopā sastāda EUR ________ (______ ); 
4.1.2. līguma summa par Projekta ekspertīzi ir EUR ____ (_________), plus PVN 21% s 

________eur (__________) apmērā, kas kopā sastāda EUR ________ (______ ); 
4.1.3. līguma summa par Autoruzraudzību ir EUR ____ (_________), plus PVN 21% EUR ________ 

(__________) apmērā, kas kopā sastāda EUR ________ (______ ). 
 
4.2.PASŪTĪTĀJS veic norēķinus ar IZPILDĪTĀJU sekojošā kārtībā: 
4.2.1. PASŪTĪTĀJS p.4.1.1. un p.4.1.2. minētas Līguma summas apmaksu IZPILDĪTĀJAM veic 
pilnā apmērā - 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc abpusējas Tehniskā projekta ar paveiktu 
ekspertīzi pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga IZPILDĪTĀJA rēķina 
saņemšanas. 
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4.2.2. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit)  darba dienu laikā no, saskaņā ar līguma p.2.1.4. nosacījumiem  
papildus vienošanās  parakstīšanas brīža, samaksā izpildītājam avansu 20 % (divdesmit 
procentu) apmērā no šī līguma p.4.1.3.. atrunātās autoruzraudzības līguma summas vai Eur 
______ ( __________________), ieskaitot visus nodokļus.  Galīgais norēķins par 
Autoruzraudzību tiek veikts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā Autoruzraudzības darba 
nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas. 

 
4.3.IZPILDĪTĀJAM ir pienākums savlaicīgi iesniegt attiecīgu rēķinu PASŪTĪTĀJAM. Pirms 
IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas PASŪTĪTĀJAM nav pienākums veikt samaksu. Gadījumā, ja 
IZPILDĪTĀJS kavē rēķinu iesniegšanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pagarināt maksājumu izpildes laiku 
par IZPILDĪTĀJA kavējuma laiku.  
4.4.Visus maksājumus PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJAM izdara ar bezskaidras naudas 
pārskaitījumiem, attiecīgo naudas summu ieskaitot IZPILDĪTĀJA rēķinā norādītajā bankas kontā. 

4.5.Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJA iesniegtajā rēķinā norādītā pēdējā apmaksas diena iekrīt brīvdienā 
vai svētku dienā, tad uzskatāms, ka rēķina apmaksas termiņš tiek pārcelts uz nākošo darba dienu. 
4.6.Par Līguma summas samaksas dienu uzskatāma diena, kad nauda ir ieskaitījusi maksājumu 
Izpildītāja kontā.   
  

5. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA. 
5.1. Pasūtītājam nododamās Projekta dokumentācijas sastāvs un apjoms noteikts projektēšanas darbu 

tehniskajā  piedāvājumā  un finanšu piedāvājumā. 
5.2. Pēc  Tehniska projekta izstrādes pabeigšanas  un ekspertīzes pozitīva atzinuma saņemšanas   

Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam saskaņotu un būvvaldē akceptētu projekta dokumentāciju un  
nodošanas - pieņemšanas aktu 2 eksemplāros. 

5.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc p.5.2. minēto dokumentu saņemšanas nodod 
Izpildītājam no savas puses parakstītu Projekta dokumentācijas pieņemšanas - nodošanas aktu 
vai motivētu darbu pieņemšanas atteikumu.  

5.4. Gadījumā, ja tiek saņemts motivēts darbu pieņemšanas atteikums, puses sastāda divpusēju aktu, 
kurā uzskaitāmi nepieciešamie papildinājumi un to izpildes termiņi. Pēc konstatēto nepilnību 
novēršanas Izpildītājs iesniedz darbu un Pasūtītājs to pieņem tādā pašā kārtībā, kā sākotnējo 
darbu. 

5.5. Autoruzraudzības pakalpojumus Izpildītājs sniedz saskaņā ar LR 10.08.1995. likumu 
„Būvniecības likums”, LR Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie 
būvnoteikumi” un 25.06.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr.342 par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”, kā arī minēto normatīvo aktu grozījumiem un 
citiem ar būvniecību saistītiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.   Trīs darba dienu laikā 
pirms objekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam        darba nodošanas - 
pieņemšanas aktu 2 eksemplāros.  
 
 

 

6.PUŠU ATBILDĪBA. 
 

6.1.Par šī Līgumā 2.1.2., 2.1.4., un 6.5. punktā noteikto termiņu nokavēšanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs 
pieprasīt IZPILDĪTĀJAM maksāt Līgumsodu 1.0% (viena procenta) apmērā no šī Līguma summas 
par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% (divdesmit) no Līguma summas.  
6.2.Ja PASŪTĪTĀJS nokavē šī līguma 4. nodaļā noteiktos maksājuma termiņus, tad par katru 
nokavēto dienu IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt PASŪTĪTĀJAM maksāt Līgumsodu 1.0% (viena 
procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 20%(divdesmit) no Līguma 
summas. 
6.3.Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo PUSI no līgumsaistību izpildes.   
6.4.PUSES ir savstarpēji atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu sakarā ar Līguma nepienācīgu izpildi 
vai neizpildi vispār.  
6.5.Projekta nodošanas pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par 
slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem, par kuriem tas ir pilnībā materiāli 
atbildīgs. Gadījumā, ja pēc PROJEKTA pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas atklājas 
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PROJEKTA trūkumi, tad Pasūtītājs rakstveidā informē par tiem Izpildītāju, viņam par saviem 
līdzekļiem ir pienākums vienas nedēļas laikā, ja Puses nevienojas par citu termiņu, bez maksas 
novērst visus atklātos Projekta trūkumus, kā arī segt PASŪTĪTĀJAM visus radītos zaudējumus šai 
sakarā.  
 

7.PUŠU  KONTAKTPERSONAS. 
 

7.1. IZPILDITĀJS par atbildīgo personu šī Līguma izpildes laikā norīko  __________________,  
tālruņa nr._________, e-pasts: ___________, kurš ir tiesīgs uzraudzīt Projekta izpildes kārtību un tās 
ietvaros veikt  autoruzraudzības kvalitāti un atbilstību Līguma prasībām. 
7.2.PASŪTĪTĀJS par atbildīgo personu šī Līguma izpildes laikā norīko ________________, tālruņa 
nr.________________, e-pasts: ______________ . 
 
7.3.PUŠU pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Projekta 
pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Akta vai rēķina noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu 
un nodošanu apmaksai un citu šai Līgumā paredzētu aktu sagatavošanu un parakstīšanu. 
 

 
8.NEPĀRVARAMĀ  VARA 

 
8.1.PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 
Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. 
8.2.Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, PUSĒM ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu 
laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai PUSEI. Paziņojumā 
jāraksturo apstākļi, kā arī jā sniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar 
šo Līgumu. Vienlaikus šajā paziņojumā jānorāda paredzamais Līgumsaistību izpildes turpinājuma 
termiņš. 
8.3.PUSES var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 
(vienu) kalendāro mēnesi. Šādā gadījumā neviens no PUSĒM nav tiesīgs pieprasīt tādējādi radušos 
zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, PASŪTĪTĀJS 
norēķinās ar IZPILDĪTĀJU tikai par faktiski izpildītajiem darbiem. 
8.4.Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, PUSEI, kurš pirmais ir konstatējis minēto apstākļu 
izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otrai PUSEI rakstisku paziņojumu. 

 
9.NOBEIGUMA NOTEIKUMI. 

 
9.1.Visi strīdi, kas PUSĒM rodas šī līguma noteikumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, 
tiek risināti PUSĒM vienojoties savstarpēju pārrunu ceļā. Ja PUSĒM radušos strīdus un domstarpības 
neizdodas novērst pārrunu ceļā, PUSES tos risina pirmās instances tiesā.  
9.2.Līgums var tikt papildināts vai izmainīts, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras 
līguma izmaiņas jeb papildinājumi ir spēkā un ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ja tie 
ir noformēti rakstveidā un ir PUŠU parakstīti.  
9.3.Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad šis Līgums ir abu PUŠU parakstīts un ir spēkā līdz abu 
PUŠU saistību izpildei. 
9.4.Šis Līgums sastādīts uz četrām lapām un noslēgšanas brīdī tam pievienots 1.pielikums 
“Projektēšanas uzdevums”  uz_____ lapām, 2.pielikums “Finanšu piedāvājums”  uz ____ lapām,    ,  
no kuriem vienu eksemplāru glabā IZPILDĪTĀJS, bet otru PASŪTĪTĀJS. Abiem šī Līguma 
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
 

10.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI. 
 

 
PASŪTĪTĀJS                                                              IZPILDĪTĀJS 
Aglonas novada dome 
reģ.nr. 90000065754 
Bankas rekvizīti:                                                  Bankas rekvizīti:  
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Bankas kods:                                                    Bankas kods:  
Konts:                                                            konts:  
 
___________________                                            __________________________            
 

  
  

 
  


