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Izdarīt atklāta konkursa „ Iekštelpu būvdarbu veikšana Silenes pamatskolas vienkāršotā 

atjaunošanā” nolikumā (apstiprināts 2015.gada 20.aprīlī, protokols Nr.15) šādus grozījumus: 

Izteikt nolikuma 11.2.2. punktu šādā redakcijā: 

„11.2.2. Pretendents ir spējīgs nodrošināt  līgumā (B. pielikums) paredzētas apdrošināšanas: 

- būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu,   

- būvniecības visu risku apdrošināšanu ar atbildības apjomu vismaz līguma summas 

apmērā; 

- līgumā iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.” 

 

           

Grozīt nolikumu  ar  11.2.2.
1
.punktu  šādā redakcija:   

 

„11.2.2.
1
.  Pretendents ir spējīgs nodrošināt  līgumā (B. pielikums) paredzētas garantijas 

saistības: 

- līguma izpildes nodrošinājumu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma   summas bez 

PVN; 

- garantijas laika nodrošinājumu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas 

bez PVN uz garantijas laiku 5 gadi  pēc Būvdarbu pabeigšanas. „   

 

Izteikt nolikuma 13.8. punktu šādā redakcijā: 

„13.8 . Pretendenta apliecinājums par to, ka tas noteiktajā terminā iesniegs visas līgumā 

(B.pielikums) paredzētās apdrošināšanas: 

- būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanu,  

- būvniecības visu risku apdrošināšanu ar atbildības apjomu vismaz Līguma summas 

apmērā,  

- līgumā iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.” 

 

 

Papildināt nolikumu  ar  punktu 13.8.
1
 punktu  šādā redakcija:   

„13.8.
1. 

Pretendenta apliecinājums par to, ka tas noteiktajā terminā iesniegs visas līgumā 

(B.pielikums) paredzētās garantijas saistības: 

- līguma izpildes nodrošinājumu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas bez 

PVN; 

- garantijas laika nodrošinājumu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas bez 

PVN uz garantijas laiku 5 gadi pēc Būvdarbu pabeigšanas”. 

 

 

Izdarīt grozījumus Nolikuma B.pielikuma „Iepirkuma līguma projekts”.  

 

Izteikt iepirkuma līguma 8.punktu „Apdrošināšanas un nodrošinājumi” šādā redakcijā: 

 

„8.1. Būvuzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 7 (septiņu)  darba dienu laikā pēc šī līguma 

noslēgšanas par saviem līdzekļiem noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus: 

8.1.1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu ar minimālo 

atbildības limitu atbilstoši   19.08.2014. MK noteikumu Nr.502.”Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskas atbildības obligāto 

apdrošināšanu” 3.2.apakšnodaļas prasībām.  Apdrošināšanas līgums jāuztur 

spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku 5 gadi pēc Būvdarbu pabeigšanas. 



8.1.2 Būvdarbu visu risku apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka 

par Līguma summu, kā apdrošinātās personas norādot Pasūtītāju un 

Būvuzņēmēju.  Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu laiku. 

8.1.3. Līgumā iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu ar minimālo atbildības limitu atbilstoši   19.08.2014. MK 

noteikumu Nr.502.”Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskas atbildības obligāto apdrošināšanu” 2.2.apakšnodaļas prasībām. 

Būvspeciālista apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas 

laiku  5 gadi pēc Būvdarbu pabeigšanas. 

8.2. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Būvuzņēmējs. 

8.3. Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz 

Pasūtītājam no Būvuzņēmēja puses neatsaucamu bankas izsniegtu Garantiju Līguma 

nodrošinājumam 5% apmērā no Līguma summas bez PVN, ar tajā ietvertu Garantijas 

sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja 

pieprasījuma, par noslēgtā līguma saistību izpildi, gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepilda 

noslēgtā līguma saistības, kurai ir jābūt spēkā līdz šī Līguma 5.2. punktā noteiktajam 

termiņam plus 10 (desmit) kalendārās dienas.  Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma 

apņemas pagarināt Garantijas saistības termiņu, ja Līguma 5.3.punktā paredzētajos 

gadījumos Puses vienojas pagarināt Līguma izpildes termiņu.  

8.4.        Garantijas laika apdrošināšana: 

8.4.3. Būvuzņēmējs 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas, veic 

garantijas laika garantiju apdrošināšanu, kā apdrošināto norādot Pasūtītāju un 

iesniedz Pasūtītājam polisi, pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas 

atklājušies garantijas perioda laikā, tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs 

Būvuzņēmējs; 

8.4.4. Garantijas laika apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa ir 5% 

(pieci procenti) no Līguma summas bez PVN; 

8.4.5. Būvuzņēmējs nodrošina garantijas laika garantiju apdrošināšanu 5 gadi garantijas 

periodam pēc Būvdarbu pabeigšanas.” 

 

 

Izteikt iepirkuma līguma 12.1.punktu šādā redakcijā: 

 

“12.1.  Būvuzņemējs garantē veikto būvdarbu un materiālu kvalitāti , funkcionālo darbību 5 

gadu laikā no Būvdarbu pabeigšanas.” 

 

Papildināt iepirkuma līgumu ar 12.7.
1
.punktu šādā redakcijā: 

 

“12.7.
1. 

Ja Būvuzņēmējs ir nepamatoti atteicies vai nespēj segt izdevumus, kas radušies 

Pasūtītājam tos novēršot, atlīdzību par defektu novēršanu garantijas periodā atmaksa 

garantijas perioda Apdrošinātājs.” 

 

  


