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NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI 

 

Izpildītājs – Iepirkuma procedūrā uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums. 

Piegādātājs - Fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas 

piedāvā tirgū veikt būvdarbus. 

Pretendents - Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 

TS – Tehniskā specifikācija. 

PIL – Publisko iepirkumu likums 

 

1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersonas: 

1.1. Daugavpils novada pašvaldības Skrudalienas pagasta pārvalde 

Skaista iela 9,c. Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV – 5470 

Reģ. Nr. 90000073569 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts Nr.: LV91TREL9812139002000 

1) Kontaktpersonas: Juridiska rakstura un organizatoriskos jautājumos (Nolikums, prasības 

pretendentiem, kvalifikācijas prasības, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana, piedāvājumu 

atvēršana, lēmuma pieņemšana) – Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Inese Gasparoviča un 

speciāliste-lietvede Inese Aļehina, 

 Tālr./fakssNr. 654-39238, e-pasta adrese: parvalde@skrudaliena.lv 

2) Tehniskā rakstura jautājumos (Iepirkuma priekšmets, tehniskās specifikācijas) – Skrudalienas 

pagasta pārvaldes komunālās nodaļas vadītājs: Kazimirs Hrapans, tālr. Nr. 29126041; 

 

1.2 Iepirkuma procedūra 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 
pantu 

 

2.Pretendents 

2.1.Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas 

iesniegusi piedāvājumu. 

2.2. Ja pretendents ir personālsabiedrība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz personālsabiedrību un 

visiem tās biedriem. 

2.3. Ja pretendents ir personu apvienība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu 

apvienības dalībniekiem. 

2.4. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

- pretendents (ja pretendents ir fiziska persona),  

- pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona), 

- pārstāvēt tiesīgs personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, 

- visi personu apvienības dalībnieki, ja pretendents ir personu apvienība,   

- pretendenta pilnvarota persona. 

2.5. Apakšuzņēmējs ir Pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic 

būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāja noslēgta publiska būvdarbu vai 

pakalpojumu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz 

Pretendentam vai citam apakšuzņēmējam. 

 

2.6. Piedalīšanās konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu 

konkursam, Pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā Nolikumā ietvertās prasības un 
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noteikumus. Pretendents apzinās, ka piedāvājums, kas ir pretrunā ar šo Nolikumu vai neatbilst tā 

noteikumiem, var tikt noraidīts. 

 

 

 

3. Iepirkuma dokumenti un informācijas apmaiņas kārtība 

 

3.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un 

visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Skrudalienas pagasta pārvaldes mājas 
lapā internetā http://www.skrudaliena.lv/iepirkumi.  Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi 

sekot līdzi aktuālajai informācijai Pasūtītāja interneta mājas lapā un ievērot to, sagatavojot 

piedāvājumu.  

 

3.2. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma 

procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu vai faksu. Saziņas dokumentā obligāti 

ietver iepirkuma procedūras nosaukumu: „Katlu telpas un siltummezgla apkures iekārtu 

atjaunošana Silenes pamatskolā” un iepirkuma identifikācijas numuru SkrudPP 2015/10. 

Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi, 

e-pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.  

 

3.3. Pasūtītājs (iepirkuma komisija) papildu informāciju nosuta pa pastu, e-pastu un pa faksu uz 

ieinteresētā piegādātāja saziņas dokumentā norādīto faksa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi, 

un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras 

dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

 

3.4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras 

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. 

 

3.5. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, informācija par  

grozījumiem tiek publicēta tā mājas lapā internetā http://www.skrudaliena.lv/iepirkumi.  

Paziņojums par grozījumiem tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Publisko 

iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

 

3.6.  Objekta apskatei iepriekš jāpieteicas kontaktpersonai: Tatjana Klopova, tālr. 654-39367 vai Nr.   

26245224 ; 

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 

4.1. Iepirkuma priekšmets ir apkures katlu ar iekārtām iegāde un uzstādīšana, nodrošinot to 

piegādi uz Pasūtītāja objektu, veicot vecu katlu un iekārtu demontāžu (turpmāk – Darbi) 

Daugavpils novada, Skrudalienas pagasta Silenes ciematā, Skolas ielā 19. Detalizēts apraksts ir 

pievienots Tehniskajā  specifikācijā (2. pielikums) un paskaidrojuma rakstā.   

 

Iepirkuma priekšmeta CPV kods - 45000000-7 
 

4.2. Piedāvājuma variantu iesniegšanu Pasūtītājs nepieļauj. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, 

piedāvājumu var iesniegt tikai par visu apjomu. 

4.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, Silenes ciems, Skolas 

iela 19. 

4.4. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 70 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.  

http://www.skrudaliena.lv/iepirkumi
http://www.skrudaliena.lv/iepirkumi
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4.5. Avansa maksājumi nav paredzēti.  

 

5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta un laiks 

5.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

5.2. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam atbilstoši 6. punktā noteiktajām prasībām noformētu 

piedāvājumu personīgi Skrudalienas pagasta pārvaldē, Skaista iela 9, 2.kab no pirmdienas līdz 

ceturtdienai no plkst. 08:00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.30 līdz plkst. 16.30, piektdienās no 

plkst. 08:00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30, vai atsūtot pa pastu uz adresi 

Skrudalienas pagasta pārvalde, Skaista iela 9, c.Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-

5470, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.jūnija plkst.16.00. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā 

punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Saņemot piedāvājumu Skrudalienas 

pagasta pārvaldes darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts. 

Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums, izņemot 5.4.punktā minētos gadījumos.  

  Ja piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, pretendents ir atbildīgs un uzņemas risku par to, lai pasūtītājs 

saņemtu piedāvājumu šajā punktā norādītajā termiņā. 
 

5.3. Tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītājs rīko piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmi. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2015.gada 15.jūnijā, plkst.16:00 
  
Skrudalienas 

pagasta pārvaldē , Skaista iela 9, kab.1, c.Silene, Skrudalienas pagasts.  

 Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā 

uzrāda personu apliecinošu dokumentu, savukārt, Pretendenta pārstāvis - personu apliecinošu 

dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo Pretendentu.   

 

5.4.Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais 

iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu 

atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam vai nosūta atpakaļ pa pastu, ja 

piedāvājums saņemts pa pastu. 

 

6. Piedāvājuma noformējuma prasības 

6.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt 

skaidri salasāmiem. Dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi vai neatrunāti 

labojumi. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un 

skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.  

6.2. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas numurē un caurauklo, piestiprina 

auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: 

6.2.1.norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu; 

6.2.2.Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta 

atšifrējumu; 

6.2.3.apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

6.3. Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un 28.09.2010. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.  

6.4. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumentu kopijai jābūt apliecinātai 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un 

tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss pieteikums ir caurauklots. Ja iepirkuma 

komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa Pretendentam uzrādīt 

dokumenta oriģinālu. Piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām 

vai pilnvarota persona, pamatojoties uz pievienotu pilnvaras oriģinālu vai citu dokumentu, kas 

apliecina šīs personas paraksttiesības. 

 

6.5. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:  

6.5.1. Pasūtītāja nosaukumu un adresi; 
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6.5.2. Pretendenta nosaukumu un adresi; 

6.5.3. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru; 

6.5.4. atzīmi “Katlu telpas un siltummezgla apkures iekārtu atjaunošana Silenes pamatskolā” un 

iepirkuma identifikācijas numuru SkrudPP 2015/10. Neatvērt līdz 2015.gada 15.jūnijam, 

pulkstens 16:00”. 

6.6. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai 

piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim un atbilst 

Nolikuma 6.5.punktā minētajām prasībām. Nebūtisku noformējuma trūkumu gadījumā komisija var 

lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.  

 

7. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā 

7.1. Pasūtītais izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta 

piedāvājumu, kā paredz Publisko iepirkumu likuma 8.
2 panta 5.daļas 1.un 2. punkts . Nosacījumi dalībai 

iepirkuma procedūrā attiecas uz pretendentu, uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības 

biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība), uz visiem personu apvienības dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī uz apakšuzņēmējiem (ja pretendents Darbiem plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus). 

7.2. Šā nolikuma  7.1. apakšpunktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz 

pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un 

kritērijiem. 

7.3. Pasūtītais izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja Pretendents ir iesniedzis  nepatiesu 

informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju. 

 

8. Pretendenta kvalifikācijas prasības 

8.1. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

8.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 

kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību 

aktos noteiktajos gadījumos ir ieguvušas patstāvīgas prakses tiesības būvniecības jomā reglamentētās 

profesijās saskaņā ar Būvniecības likuma 13.panta prasībām un  ir reģistrēti komercreģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

8.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents Darbiem plāno piesaistīt 

apakšuzņēmēju), kas veiks Darbus ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 

22.panta prasībām vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.  

8.1.3. Pretendenta rīcībā ir tehniskās iekārtas un līdzekļi kvalitatīvai būvdarbu veikšanai atbilstoši 

tehniskai specifikācijai (2.pielikums) un 4.1.apakšpunkta prasībām. 

8.1.4. Pretendenta iepirkuma līguma būvdarbu izpildei piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam 

ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā, 

kas izsniegts atbilstoši Būvniecības likuma 13.panta prasībām. 

 Sertificētam speciālistam jābūt ierakstītam Būvkomersantu reģistrā atbilstoši Būvniecības likuma 

22.panta prasībām vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. 

8.1.5. Pretendents ir spējīgs nodrošināt  līgumā (6. pielikums) paredzētas apdrošināšanas un garantijas 

saistības: 

- būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu,   

- būvniecības visu risku apdrošināšanu ar atbildības apjomu vismaz līguma summas apmērā; 

- līgumā iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. 

- garantijas laika apdrošināšanu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas bez PVN 

uz garantijas laiku 5 gadi  pēc Būvdarbu pabeigšanas. 
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9. Iesniedzamie dokumenti 

 

9.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā: 

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā apliecina pretendenta apņemšanos veikt darbus iepirkumā 

“Katlu telpas un siltummezgla apkures iekārtu atjaunošana Silenes pamatskolā”, saskaņā ar 

Nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai 

personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. Juridiskas personas paraksttiesīgās amatpersonas 

tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu tiek pārbaudītas Uzņēmumu reģistra datu bāzē.  

Pieteikumu dalībai iepirkumā pretendents sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai veidnei  

(1. pielikums). Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 

apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības 

biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas 

apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības 

dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros.  
 

9.2. Pretendenta apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma  8.
2 panta 

5.daļas  1.un 2. punktos minētie nosacījumi.  
 

9.3. Nolikumā 9.2. minēto apliecinājumu, jāiesniedz pretendentam, personālsabiedrībai, visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu 

apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība).  

9.4. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs 

izdotu reģistrācijas apliecības kopiju. 

9.5. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība vai personu apvienība) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.  

9.6. Pretendenta būvniecības vadīšanai piedāvāta būvdarbu vadītāja izglītības un darba pieredzes 

aprakstu par pēdējiem četriem gadiem ( 2011, 2012, 2013, 2014), kas apliecina pretendenta spēju vadīt 

nolikuma 4.1.apakšpunktā noteiktos būvdarbus un  sekmīgi ir īstenojis vismaz divus līgumus (4. 

pielikums), kuru ietvaros ir veikta katlu iekārtu uzstādīšana, par ko ir saņemtas pasūtītāja pozitīvas 

atsauksmes. 

9.7. Pretendenta piedāvāta būvdarbu vadītāja sertifikāta siltumapgādes un ventilācijas sistēmu 

būvdarbu vadīšanas jomā apliecināta kopija, vai ekvivalenta dokumenta kopija, atbilstoši nolikuma  

8.1.4. apakšpunkta prasībām. 

9.8. Pretendents četros iepriekšējos (proti 2011., 2012., 2013. un 2014.gads) gados sekmīgi ir īstenojis 

siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijas būvdarbus, tai skaitā katlu mājas rekonstrukcijas darbus ar katlu 

iekārtu uzstādīšanu  un  sekmīgi ir īstenojis vismaz divus līgumus un par to ir saņemtas pozitīvas 

pasūtītāja atsauksmes (veikto būvdarbu saraksta veidni sk. 3 .pielikumā).   

9.9. Pasūtītāju atsauksmes par 9.6 un  9.8. apakšpunktā uzrādītajiem objektiem. 

9.10. Ja līguma izpildē tiek iesaistīti apakšuzņēmēji, tiem ir jāiesniedz  visi nolikuma 9.1-9.9. 

apakšpunktos norādītie dokumenti, klāt pievienojot apakšuzņēmēja Apliecinājumu atbilstoši Nolikuma 

5.pielikumam. 

10. Tehniskais piedāvājums  
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10.1. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (2.  

pielikums) noteikto veicamo būvdarbu apjomu un  iepirkuma Nolikumā būvdarbiem izvirzītām 

prasībām.   

10.2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas parakstītam. 

10.3. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj: 

10.3.1. apliecinājumu par piedāvājamo iekārtu un materiālu kvalitāti un atbilstību tehniskajā  

specifikācijā noteiktajām prasībām; 

10.3.2. apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 5 

gadiem. 

10.3.3. Pretendenta apliecinājums par to, ka tas noteiktajā termiņā iesniegs visas līgumā 

(6.pielikums) paredzētās apdrošināšanas un garantijas saistības: 

- būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanu,  

- būvniecības visu risku apdrošināšanu ar atbildības apjomu vismaz Līguma summas apmērā,  

- līgumā iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. 

- garantijas laika apdrošināšanu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas bez PVN uz 

garantijas laiku 5 gadi pēc Būvdarbu pabeigšanas”. 

 

 

11. Finanšu piedāvājums 

11.1. Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu 

saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (2. pielikumā) noteikto veicamo būvdarbu apjomu un iepirkuma 

Nolikumā būvdarbiem izvirzītām prasībām. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai 

pilnvarotās personas parakstītam. 

11.2 .Finanšu piedāvājumā iekļauj:  

11.2.1. Lokālo tāmi atbilstoši LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” pielikumam Nr.5;  

11.2.2. Kopsavilkuma aprēķinus pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem atbilstoši LBN 501-06 

„Būvizmaksu noteikšanas kārtība” pielikumam Nr.6;  

11.3. Ja Nolikuma Tehniskās specifikācijās ir norādīti materiāli, iekārtas un izstrādājumi, Pretendentam 

ir tiesības iekļaut piedāvājuma Tehniskajā specifikācijā ekvivalentus materiālus, iekārtas un 

izstrādājumus, attiecīgajā Lokālās tāmes pozīcijā norādot apzīmējumu “EKVIVALENTS”. Par 

ekvivalentu Pasūtītājs uzskatīs tikai materiālu (iekārtas vai izstrādājumu), kuram CE marķējuma kodā, 

vai ekspluatācijas īpašības deklarācijā, vai iekārta pasē   ietvertie parametri ir precīzi tādi paši kā 

Tehniskās specifikācijās  norādītie vai labāki, ko Pretendents pierāda, piestādot pamatojošos 

dokumentus (CE marķējuma sertifikāts, ekspluatācijas īpašību deklarācija, iekārtu pase) parametru 

salīdzināšanai. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurai tāmes pozīcijai tiek piedāvāts ekvivalents. Ja 

informācija par ekvivalenta produkciju ir svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā 

saskaņā ar 2002.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi 

dokumentu tulkojumi valsts valodā”  

 

 

12. Piedāvājuma izvēlēs kritēriji.  

 

12.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst 

Nolikuma prasībām un Tehniskai specifikācijai. 

 

13. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana  

Iepirkuma komisija: 
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13.1 Pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma norādītajām prasībām. Neatbilstošie 

piedāvājumi netiks vērtēti.  

 

13.2 Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajai specifikācijai. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie 

piedāvājumi , kuri atbilst visām tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstošie 

piedāvājumi netiks vērtēti. 

 

13.3.Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas 

pieņemto lēmumu. 

 

13.4. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa , netiks vērtēti un tiks 

nosūtīti atpakaļ iesniedzējam neatvērti.  

 

13.5. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu, kas iesniedzis 

pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu . 

 

13.6. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija 

pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu 

piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

 

14. Lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas 

Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu, ja netiks iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbildīs noteiktajām 

prasībām, vai piedāvājuma summa pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas. 

 

15. Līguma slēgšana 

15.1. Pretendents, kura Piedāvājums atzīts par nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko 

cenu, paraksta iepirkuma līgumu trīs darba dienu laikā no līguma saņemšanas dienas (5.pielikums ). 

 

15.2. Iepirkuma līgums tiks izstrādāts, pamatojoties uz nolikumu un uzvarētāja piedāvājumu. 

 

15.3. Ja uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, 

Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma 

līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais nolikuma prasībām atbilstošs ar viszemāko cenu. 

 

PIELIKUMU SARAKSTS: 

Šim nolikumam ir pievienoti 5  pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

 

[1.] pielikums. Pieteikums dalībai iepirkumā; 

[2.] pielikums. Tehniskā specifikācija 

[3.] pielikums. Pretendenta iepriekšējo 4 gadu laikā  īstenotās būvniecības vai rekonstrukcijas darbu 

saraksts; 

[4.] pielikums. Būvdarbu vadītāja pieredzes un pieejamības apliecinājums; 

[5.] pielikums. Apakšuzņēmēja apliecinājums  

[6.] pielikums. Iepirkuma līguma projekts 
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1.pielikums 

Iepirkumam „ Katlu telpas un 

siltummezgla apkures iekārtu 

atjaunošana Silenes pamatskolā”, Id. Nr.  

SkrudPP 2015/10 

 

Uz pretendenta veidlapas 

   

sastādīšanas vieta  datums 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

“Katlu telpas un siltummezgla apkures iekārtu atjaunošana Silenes pamatskolā” 

iepirkuma identifikācijas Nr.SkrudPP 2015/10 

Informācija par pretendentu* 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas numurs un datums:  

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Finanšu rekvizīti* 

Kredītiestādes nosaukums:  

Kredītiestādes kods:  

Konta numurs:  

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais amats:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

Ar šo _______________________________________________________________*  

                  pretendenta nosaukums, personu apvienības gadījumā – papildus arī katra dalībnieka 

nosaukums 

apliecinām savu dalību iepirkumā “Katlu telpas un siltummezgla apkures iekārtu atjaunošana 

Silenes pamatskolā” iepirkuma identifikācijas Nr.SkrudPP 2015/10 

 Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, un piekrītam visiem tajā minētajiem 

noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

1. Ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt līgumu un pildīt visus līguma 

nosacījumus. 

2. Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir precīza un patiesa. 

3. Apņemamies darbus veikt 70 (septiņdesmit) kalendāro dienu laikā, atbilstoši līguma nosacījumiem. 

Piedāvājam veikt būvdarbus “Katlu telpas un siltummezgla apkures iekārtu atjaunošana Silenes 

pamatskolā” iepirkuma identifikācijas Nr.SkrudPP 2015/10 par Līguma summu EUR ___________ 

(summa vārdiem) neieskaitot PVN un PVN 21% EUR ___________ (summa vārdiem). 
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Apliecinām, ka esam iepazinušies ar būvobjektu un projekta dokumentāciju un izpētījuši apstākļus, kas 

varētu ietekmēt darba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, 

veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves atrašanās vietu, 

tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus 

pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par darba izpildi – 

līguma summu.  

Pretendenta nosaukums*:  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds*:  

Pilnvarotās personas amats*:  

Pilnvarotās personas paraksts*:  

Datums:  

    z.v. 

___________________________ 

* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības 

dalībnieku un pieteikums jāparaksta visiem dalībniekiem. 

Papildus jāiesniedz pilnvara ar informāciju par personu apvienības vārdā izvirzīto atbildīgo juridisko 

personu un dokumentu parakstīšanai attiecīgi pilnvaroto fizisko personu, kā arī papildus jānorāda 

katras personas atbildības apjoms. 

 

 

 

 

° 
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2.pielikums  

 

Iepirkumam „ Katlu telpas un 

siltummezgla apkures iekārtu 

atjaunošana Silenes pamatskolā”, Id. Nr.  

SkrudPP 2015/10 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

“Katlu telpas un siltummezgla apkures iekārtu atjaunošana Silenes pamatskolā”  

 Identifikācijas Nr.  SkrudPP 2015/10 

 

 
Siltummezgla atjaunošanas darbi 

 

Nr.pk Darba nosaukums Mērv. Daudz. 

1 2 3 4 

 SILTUMMEZGLS   

 
1.Siltummezgla kontrolierīču un noslēgarmatūras montāža, tajā skaitā: 

  

1 Tērauda filtrs Dn80 gab 1 

2 Lodveida ventilis Dn65 gab 1 

3 Lodveida ventilis Dn50 gab 3 

4 Lodveida ventilis Dn40 gab 1 

5 Lodveida ventilis Dn15 gab 2 

6 Aizbīdnis Dn65 gab 1 

7 Aizbīdnis Dn50 gab 3 

8 Aizbīdnis Dn40 gab 1 

9 Manometrs 6bar gab 2 

10 Manometra krāns gab 2 

11 termometrs 0-120*C gab 7 

12 Automatiskais atgaisotājs gab 4 

 2.Tērauda cauruļvadu montāža, tajā skaitā:   

13 Tērauda caurules elektrometināmās Dn150 m 6 

14 Tērauda caurules elektrometināmās Dn80 m 16 

15 Tērauda caurules elektrometināmās Dn65 m 12 

16 Tērauda caurules elektrometināmās Dn50 m 36 

17 Tērauda caurules elektrometināmās Dn40 m 16 

18 Tērauda cauruļu fasondaļas kpl 1 

 3.Akmensvates siltumizolācija ar follija segkārtu montāža, tajā skaitā:   

19 Akmensvates siltumizolācija ar follijas segkārtu Dn160x30 m 6 

19 Akmensvates siltumizolācija ar follijas segkārtu 90x30 m 16 

20 Akmensvates siltumizolācija ar follijas segkārtu 76x30 m 12 

21 Akmensvates siltumizolācija ar follijas segkārtu 60x30 m 36 

22 Akmensvates siltumizolācija ar follijas segkārtu 54x30 m 16 

23 Antikarozijas grunts kg 10 

24 Palīgmateriālu komplekts kmpl 1 
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 4.Būvgružu utilizācija   

25 
Esošās siltummezgla apsaistes demontāžas materiālu utilizēšana m

3 
2 

 
Katlu telpas atjaunošanas darbi 

 

Nr.pk Darba nosaukums Mērv. Daudz. 

1 2 3 4 

 1.Katlu un cirkulācijas sūkņu uzstādīšana:   

1 Esošo katlu un esošās katla apsaistes demontāža kmpl 1 

2 Cietā kurināmā katlu KAU250, N=250kW montāža gab 2 

 2.Cirkulācijas sūkņu montāža, tajā skaitā:   

3 Cirkulācijas sūkņu  GRUNDFOS TP 32-380/2 montāža gab 2 

4 Cirkulācijas sūkņu  Stratos Pico 25/1-6 130 montža gab 2 

 3.Katla kontrolierīču un noslēgarmatūras montāža, tajā skaitā:   

5 Drošības vārsta  1,5bar, Dn15 montāža gab 4 

6 Tērauda filtrs Dn65 gab 2 

7 Misiņa filtrs Dn25 gab 2 

8 Lodveida ventilis Dn65 gab 6 

9 Lodveida ventilis Dn25 gab 4 

10 Lodveida ventilis Dn15 gab 10 

11 Vienvirziena vārsts Dn50 gab 2 

12 Vienvirziena vārsts Dn25 gab 2 

13 Manometrs 6bar gab 4 

14 Manometra krāns gab 4 

15 termometrs 0-120*C gab 6 

16 Automatiskais atgaisotājs gab 4 

 4.Tērauda cauruļvadu montāža, tajā skaitā:   

17 Tērauda caurules elektrometināmās Dn80 m 42 

18 Tērauda caurules elektrometināmās Dn65 m 42 

19 Tērauda caurules elektrometināmās Dn25 m 10 

20 Tērauda caurules elektrometināmās Dn15 m 24 

21 Tērauda cauruļu fasondaļas kpl 1 

 5.Akmensvates siltumizolācija ar follija segkārtu montāža, tajā skaitā:   

22 Akmensvates siltumizolācija ar follija segkārtu 108x30 m 20 

23 Akmensvates siltumizolācija ar follija segkārtu 90x30 m 42 

24 Akmensvates siltumizolācija ar follija segkārtu 76x30 m 42 

25 Akmensvates siltumizolācija ar follija segkārtu 35x30 m 10 

26 Akmensvates siltumizolācija ar follija segkārtu 22x30 m 24 

 6. Katla apsaistes palīgmateriāli, tajā skaitā:   

27 Antikarozijas grunts kg 6 

28 Tērauda radiators 22x500x1200 gab 2 

29 Tērauda radiatora pieslēguma komplekts kmpl 2 

30 Elektro materiālu komplekts kmpl 1 

31 Palīgmateriālu komplekts kmpl 1 

 7.Dūmvada montāža   

32 Izolēts dūmvads L=2000, Dn350/450 m 1 

33 Dūmvada fasondetaļu komplekts gab 1 
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34 Palīgmateriālu komplekts kmpl 1 

 8.Ventilācijas restes izbūve   

35 Pieplūdes ventilācijas restes izbūve gab. 1 

 9.Būvgružu utilizācija   

36 Esošās katlu apsaistes demontāžas materiālu utilizēšana m
3 

2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

3. pielikums 

 

Iepirkumam „ Katlu telpas un 

siltummezgla apkures iekārtu 

atjaunošana Silenes pamatskolā”, Id. Nr.  

SkrudPP 2015/10 

 

Uz pretendenta veidlapas 

   

sastādīšanas vieta  datums 

 

PRETENDENTA IEPRIEKŠĒJO  4 GADU LAIKĀ  ĪSTENOTĀS BŪVNIECĪBAS, vai 

REKONSTRUKCIJAS  DARBU SARAKSTS   

“Katlu telpas un siltummezgla apkures iekārtu atjaunošana Silenes pamatskolā” 

 Identifikācijas Nr.  SkrudPP 2015/10 

 

№ 
Būvobjekta 

nosaukums, adrese 

Būvdarbu 

veicējs 

Noslēgtā 

būvdarbu 

līguma summa 

EUR /vai LVL, 

bez PVN 

Būvdarbu pasūtītāja 

nosaukums, adrese un 

kontaktpersona un 

tālruņa numurs 

Būvdarbi 

pabeigti* 

gggg.mm.dd 

      

      

      

 

* Būvdarbu pabeigšana – akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datums, ja 

būvdarbu veikšanai bija nepieciešama būvatļauja vai akta par būvdarbu pieņemšanu – nodošanu 

parakstīšanas datums, ja būvdarbi tika veikti  ar apliecinājuma karti.  

 

Pilnvarotās personas paraksts:  

Vārds, uzvārds:  
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4. pielikums  

 

Iepirkumam „ Katlu telpas un 

siltummezgla apkures iekārtu 

atjaunošana Silenes pamatskolā”, 

Id. Nr.  SkrudPP 2015/10 

 

BŪVDARBU VADĪTĀJA PIEREDZES UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

Iepirkumam 

1. “Katlu telpas un siltummezgla apkures iekārtu atjaunošana Silenes pamatskolā”  

iepirkuma identifikācijas Nr.SkrudPP 2015/10 

2. Vārds: 

3. Uzvārds: 

4. Deklarētā dzīvesvietas adrese 

5. Tālrunis: 

6. E – pasta adrese: 

7. Specialitāte:  

8. Izglītība: 

Izglītības iestāde Mācību laiks 

(no/līdz) 
Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

   

   

   

9. Profesionālā pieredze: 

Laiks 

(no/līdz) 

Darba devējs vai Pasūtītājs 

(uzņēmuma līguma gadījumā) 

Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai 

veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma 

gadījumā) 

   

   

   

10. Iepriekšējo četru gadu laikā, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, vadījis vismaz divus 

pabeigtus būvdarbu līgumus, atbilstoši nolikuma 9.6. apakšpunkta prasībām: 

Būvobjekta  

nosaukums 

un  adrese   

Amats 

Būvobjektā 

/Būvdarbu  

pabeigšanas 

gggg.mm.dd 

Darba 

devējs vai 

Pasūtītājs 

(uzņēmuma 

līguma 

gadījumā) 

Būvdarbu pasūtītāja  

nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona  

Būvdarbu 

vadītāja  

pabeigtā 

būvdarbu 

līguma 

līgumcena  

Īss veikto 

būvdarbu 

apraksts 

Būvobjektā 
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Ar šo es <Vārds, uzvārds> apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un 

kvalifikāciju, kā arī nepastāv šķēršļi kādēļ es nevarētu piedalīties iepirkumā “Katlu telpas un 

siltummezgla apkures iekārtu atjaunošana Silenes pamatskolā” iepirkuma identifikācijas 

Nr.SkrudPP 2015/10 

būvniecības darbu veikšanā veicot atbildīga būvdarbu vadītāja pienākumus gadījumā, ja 

pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

Ar šo es <Vārds, uzvārds> apņemos  

 

No Līdz 
  

  

saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> piedāvājumu pasūtītāja 

izsludinātajam iepirkumam “Katlu telpas un siltummezgla apkures iekārtu atjaunošana 

Silenes pamatskolā”, iepirkuma identifikācijas Nr.SkrudPP 2015/10 

veikt būvdarbu vadīšanu būvobjektā “Katlu telpas un siltummezgla apkures iekārtu 

atjaunošana Silenes pamatskolā” gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt 

iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  

 

Pielikumā: sertifikāta kopija, atsauksmes 

 

Būvdarbu vadītāja paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Datums:  
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5. pielikums 

Iepirkumam „ Katlu telpas un 

siltummezgla apkures iekārtu 

atjaunošana Silenes pamatskolā”, 

Id. Nr.  SkrudPP 2015/10 

 

Uz apakšuzņēmēja veidlapas 

   

sastādīšanas vieta  datums 

Uz apakšuzņēmēja veidlapas 

   

sastādīšanas vieta  datums 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

 

Iepirkumam “Katlu telpas un siltummezgla apkures iekārtu atjaunošana Silenes 

pamatskolā” 

 Identifikācijas Nr.  SkrudPP 2015/10 

 

 

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, 

uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas 

kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>: 

 

apliecina, ka piedalīsies zemāk minētajā iepirkuma procedūrā kā apakšuzņēmējs un, ka ir 

informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

Pretendents) iesniegs piedāvājumu  Skrudalienas pagasta pārvaldei, reģistrācijas numurs 

90000073569, adrese Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5470 

(turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma “Katlu telpas un siltummezgla apkures iekārtu 

atjaunošana Silenes pamatskolā”  

Identifikācijas Nr.  SkrudPP 2015/10 ietvaros;  

 

1. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas Objektā veikt šādus 

Darbus: 

<īss būvdarbu apraksts  un apjoms procentos no līguma summas >  un /vai 

2.1. nodot Pretendentam šādus resursus: 

2.2. <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu 

un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>]. 

 

2. Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir precīza un patiesa. 

2.3.  

Pilnvarotās personas paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

     z.v. 
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6.pielikums  

 

Iepirkumam „ Katlu telpas un 

siltummezgla apkures iekārtu 

atjaunošana Silenes pamatskolā”, 

Id. Nr.  SkrudPP 2015/10 

 

 

 LĪGUMS ( projekts ) 

 

“Katlu telpas un siltummezgla apkures iekārtu atjaunošana Silenes pamatskolā”  
Iepirkumam  Nr.SkrudPP 2015/ 10  

Daugavpils novada 

Skrudalienas pagastā  

 

Skrudalienas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000073569, juridiskā adrese: Skaista iela 

9, Silenes ciems, p/n Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5470, kuras 

vārdā, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Daugavpils novada domes 

2009.g.24.jūlija lēmumu Nr.96 „ Par Skrudalienas pagasta padomes pārņemšanu un 

iestādes izveidošanu” un 2009.gada 31.jūlija lēmumu Nr.203 „Par Skrudalienas pagasta 

pārvaldes vadītājas iecelšanu” rīkojas tās vadītāja Betija Ivanova, turpmāk tekstā saukts 

Pasūtītājs, no vienas puses ,  

un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību _______________________________, 

reģistrācijas Nr.__________________, juridiskā adrese: __________________________, tās 

valdes locekļa ______________________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem, 

turpmāk tekstā saukts “Uzņēmējs”, no otras puses, bet abi kopā, turpmāk tekstā saukti 

“Puses”, saskaņā ar Pasūtītāja veikto iepirkumu (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8
.2
 

pantu)  (iepirkuma identifikācijas Nr. SkrudPP 2015/10), turpmāk tekstā “Iepirkums”, un 

pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, noslēdz šo 

līgumu, turpmāk tekstā sauktu “Līgums”, ar sekojošiem nosacījumiem:  

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs uzņemas saistības veikt apkures katlu ar iekārtām 

piegādi  un uzstādīšanu Pasūtītāja objektā, veicot veco katlu un iekārtu demontāžu , 

turpmāk tekstā “Darbs”, saskaņā ar iepirkuma piedāvājumu, Pasūtītāja Silenes pamatskolas 

katlu mājā, pēc adreses Skolas iela 19 c.Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

turpmāk tekstā “Objekts”,  

II. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. Uzņēmējs apņemas: 

2.1.1. Darbus veikt precīzi un profesionāli atbilstoši Iepirkuma  piedāvājumam, Tāmēm   un 

ievērojot Pasūtītāja norādījumus; 
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2.1.2. Uzņēmējam ir pienākums izpildīt darbus Objektā  4.2. punktā noteiktajā termiņā un nodot   

Pasūtītājam. Veikt visus Darbu sagatavošanas nepieciešamos pasākumus, lai novērstu kaitējumu 

vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties Pasūtītājam vai trešajai personai Darbu 

izpildes rezultātā; 

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

noslēgšanas iesniegt Skrudalienas pagasta pārvaldē šādus dokumentus: 

2.1.3.1. sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu,  

2.1.3.2. būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju, 

2.1.3.3.  rīkojumu  par būvniecībā atbildīgo personu, 

2.1.3.4. būvdarbu žurnālu, 

2.1.3.5.  Būvuzņēmēja un būvspeciālistu ( atbildīgā būvdarbu vadītāja) civiltiesiskās 

atbildības obligātas  apdrošināšanas līgumus, kuras Būvuzņēmējs uztur spēkā visā 

Būvdarbu veikšanas laikā un garantijas periodā, būvniecības visu risku apdrošināšanu ar 

atbildības apjomu vismaz Līguma summas apmērā; 

2.1.4. Uzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu 

vai Pasūtītāja saistību izpildi; 

2.1.5. Uzņēmējs apņemas nekavējoties mutiski un 2 darba dienu laikā rakstiski ziņot 

Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē Darbu izpildi  līgumā 

noteiktajos termiņos; 

2.1.6. dot iespēju Pasūtītājam Darbu izpildes laikā veikt izpildīto Darbu vai tā daļu 

kontrolpārbaudes; 

2.1.7. uzņemties atbildību par cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu, Pasūtītāja 

īpašumā, kas nodots Uzņēmējam un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas riskiem, 

izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Risks pāriet no Uzņēmēja uz Pasūtītāju ar 

Darbu pabeigšanu; 

2.1.8. patstāvīgi organizēt un nodrošināt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu, kā arī veikt 

izpildīto Darbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem kārtot patstāvīgi. 

Garantēt, ka ar tā nolīgtajiem apakšuzņēmējiem noslēgto līgumu noteikumi nebūtu 

pretrunā ar Līgumu; 

2.1.9. vietās, kur nav iespējama Uzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai 

kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus nodrošināt 

pašam; 

2.1.10. segt visus izdevumus par faktiski izlietotajiem resursiem - elektroenerģiju, uzstādot savu 

kontrolskaitītāju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem, norēķinoties ar Pasūtītāju, saskaņā 

ar Pasūtītāja iesniegto rēķinu atbilstoši skaitītāju rādītājiem vai  aprēķinam, vai pa tiešo  

ar pakalpojumu sniedzēju; 

2.1.11. nodrošināt Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, Latvijas būvnormatīvu, 

Daugavpils novada  teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumu, Latvijas nacionālo 

standartu un citu normatīvo aktu noteikumu ievērošanu visu šajā Līgumā paredzēto 

Būvdarbu veikšanas un dokumentu sagatavošanas laikā. Uzņēmējs nodrošina, lai 

būvniecībā tiktu izmantoti tikai ES standartiem un LR standartiem un tehniskiem 

noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificētas iekārtas, būvmateriāli un būvizstrādājumi.  

2.2. Uzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek 

kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:  
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2.2.1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama 

Līgumā noteikto Darbu izpilde;  

2.2.2. apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Līgumā noteikto 

Darbu izpilde; 

2.2.3. ja Pasūtītāja  saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Uzņēmēja  saistību 

izpilde; 

2.3. Pasūtītājs apņemas: 

2.3.1. nodot Objektu Uzņēmējam ar nodošanas – pieņemšanas aktu; 

2.3.2. norīkot savu pārstāvi, kurš ir tiesīgs kontrolēt Darbu izpildi, un saņemt no 

Uzņēmēja visu nepieciešamo informāciju; 

2.3.3. nodrošināt Uzņēmēju ar Darbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, 

ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Objektā esošajām 

inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām; 

2.3.4. savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Uzņēmēja saņemtos 

paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus; 

2.3.5. nodrošināt par saviem līdzekļiem Būvobjekta  būvuzraudzību; 

2.3.6. uzņemties atbildību par Objekta pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā pēc 

Darbu pabeigšanas; 

2.3.7. savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba  dienas iepriekš informēt Uzņēmēju par 

jebkuru savu darbību Objektā, ja tas var ietekmēt Uzņēmēja darbu; 

2.4. Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt Darbu (Darba apjoma un kvalitātes) 

izpildes pārbaudes. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Uzņēmēja atbildību. 

 

2.5. Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt neatkarīgus ekspertus Uzņēmēja veikto Darbu kvalitātes 

pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes 

rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Uzņēmēja vainas, nolaidības 

vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Uzņēmējs. 

2.6. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbus, ja Uzņēmējs vai tā personāls neievēro uz Darbiem 

attiecināmos normatīvos aktus vai Līgumu. Darbus Uzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot 

ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz Līgumā 

noteikto Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu. 

 

III. UZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMI 

3.1. Uzņēmējs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja 

prasības, un lai izpildītu Darbus un pabeigtu darbus saskaņā ar Līgumu. 

3.2. Uzņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Objektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu 

ietekmēt Darbu izpildi un samaksas noteikšanu par Darbu izpildi, tajā skaitā veselībai 

atbilstošus apstākļus, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot 

elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot 

Līgumā minēto samaksu par Darbu izpildi – Līguma summu. Tāpēc Līguma summu un 

Darbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi. 

3.3. Uzņēmējs apliecina, ka tam un tā piesaistītajam personālam ir nepieciešamās speciālās 

atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto Darbu veikšanai un tie būs spēkā (tiks atjaunoti) 

visā Līguma darbības laikā.  
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IV.  LĪGUMA TERMIŅŠ 

4.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību pilnīgai 

izpildei. 

4.2. Uzņēmējs apņemas uzsākt Darbus pēc līguma noslēgšanas un izpildīt 70 (septiņdesmit) 

kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 

4.3. Uzņēmējam nav tiesības uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri 

viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo 

Līgumu, tas attiecināms arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis objektīvi 

sagaidīt vai novērst. 

V. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

A. Līguma summa 

5.1.   Līgumā paredzēto darbu kopējā vērtība saskaņā ar līgumam pievienoto izmaksu  

Tāmi ir EUR _______________________ (______________________ euro 

_____eurocenti), bez PVN. Pievienotās vērtības nodokli (PVN) aprēķina un maksā valsts 

budžetā Pasūtītājs, piemērojot likumā „Pievienotās vērības nodokļa likums” 142.pantā 

noteikto nodokļa apgriezto (reverso) maksāšanas kārtību. 

5.2.  Līguma summa ietver Darbu procesā izmantojamo iekārtu, būvniecības izstrādājumu, 

darbu, piegādes un transporta, elektroenerģijas un būvlaukumu uzturēšanas izmaksas, 

iespējamos nodokļus , un nodevu maksājumus valsts un pašvaldību budžetos un citus 

maksājumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus. 

          Darbu priekšapmaksa netiek veikta. 

5.3. Uzņēmējam nav tiesību prasīt Līguma summas paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ. 

Uzņēmējs uzņemas visu risku, kurš saistīts ar iespējamo būvmateriālu cenu 

sadārdzinājumu Darbu veikšanas gaitā un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu. 

5.4.  Ja Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs konstatē, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas darbu 

daudzumu un izmaksu sarakstos, tad Būvuzņēmējs pirms attiecīgo darbu uzsākšanas vēršas 

ar rakstisku iesniegumu pie būvuzrauga un Pasūtītāja, lai saņemtu akceptu darbu 

daudzumu izmaiņām. Gadījumos, kad Būvuzņēmējs ir veicis darbu apjomu izmaiņas, 

neparedzētus vai papildus darbus pirms vai bez būvuzrauga un Pasūtītāja akcepta, izpildītie 

darbi netiek apmaksāti. 

 

 

 

B. Norēķinu kārtība 

5.5. Ikmēneša maksājumu Pasūtītājs veic Uzņēmējam par iepriekšējā mēnesī izpildītiem 

Darbiem, pēc faktiski paveiktā apjoma, kuru akceptējis Pasūtītājs, kad Pasūtītājs ir saņēmis 

šādus dokumentus: 
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5.5.1. Darbu izpildes aktu (akta formu Uzņēmējs  saskaņo ar Pasūtītāju), kuru apstiprinājuši 

Pušu pārstāvji un būvuzraugs; 

5.5.2. Rēķinu; 

5.5.3. Ikmēneša maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā EUR pēc Līguma 

5.4.1., 5.4.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas  20 (divdesmit) kalendāro dienu 

laikā. 

5.6. Galīgo norēķinu ar Uzņēmēju Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

objekta pieņemšanas-nodošanas akta, kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji un būvuzraugs,  

parakstīšanas un rēķina saņemšanas.; 

5.7. Veicot bezskaidras naudas norēķinus, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma 

veikšanas diena. 

5.8. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 

novēršanai un šo Darbu pieņemšanai. 

 

                                       VI.  OBJEKTS 

 

6.1. Visā Darbu veikšanas laikā līdz Darbu pabeigšanai t.sk. laikā, kad Darbi netiek veikti par 

saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, 

vides aizsardzības noteikumu, sanitāro normu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību 

ievērošanu saistībā ar Objekta būvniecību, kā arī uzņemties pilnu materiālo atbildību par 

jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām. 

6.2. Uzņēmējam Darbu laikā ir jāpārliecinās par Objekta, t.sk. inženierkomunikāciju, 

konstrukciju drošību. Darbus jāveic bez draudiem, ka inženierkomunikācijā vai 

konstrukcijā varētu rasties bojājumi un/vai defekti. Iespējamie iebildumi rakstiski jāpaziņo 

Pasūtītājam. 

6.3. Uzņēmējam nepieciešams novērst darbu ietekmi uz ēku, kurā notiek Darbi. Veicot darbus, 

trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatību ir pēc iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas 

ierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus.  

6.4. Uzņēmējam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par jebkuru nelaimes gadījumu Objektā. 

6.5. Uzņēmējam Objekts visu būvniecības laiku jānorobežo ar brīdinājuma lentu, kā arī 

jāuzstāda brīdinājumu zīmes. 

6.6. Uzņēmējam pastāvīgi jāatbrīvo Objekts no būvatkritumiem, saskaņojot savu rīcību ar 

Pasūtītāja kontaktpersonu. Nododot Objektu Pasūtītājam ar nodošanas - pieņemšanas aktu, 

Uzņēmējam ir jānodrošina, ka Objekts ir pilnībā attīrīts no būvatkritumiem. 

6.7. Uzņēmējs uztur tīrību Objektā visā Darbu veikšanas periodā 

VII.  DARBI 

7.1. Visām iekārtām, precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darbu veikšanā, jābūt jauniem, 

nelietotiem, kā arī jāatbilst Projektā izvirzītajām tehniskajām un normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 

7.1.1. Būvuzņēmējs, veicot darbus, piemēro tikai tos materiālus, iekārtas un izstrādājumus, 

kuri noradīti Tehniskajā dokumentācijā ( ja tādi ir norādīti) vai pretendenta 

piedāvājumā, izņemot gadījumu, kad minētais materiāls, iekārtas vai izstrādājums 

vairs netiek ražots. Materiālu aizvietošanu ar ekvivalentu Būvuzņēmējs saskaņo ar 
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Pasūtītāju.   Par ekvivalentu Pasūtītājs uzskatīs tikai materiālu (iekārtas vai 

izstrādājumu), kuram CE marķējuma kodā vai ekspluatācijas īpašības deklarācijā 

vai iekārtas pasē  ietvertie parametri ir precīzi tādi paši kā Tehniskajā 

dokumentācijā (ja tādi ir norādīti)  vai līguma 1.pielikumā  norādītie vai labāki, ko 

Pretendents pierāda, piestādot pamatojošos dokumentus (ekspluatācijas īpašību 

deklarācija, iekārtu pase, ekspluatācijas īpašības deklarācijā) parametru 

salīdzināšanai. Ja informācija par ekvivalenta produkciju ir svešvalodā, tad 

Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar  2000.gada 22.augusta 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu 

tulkojumi valsts valodā”. 

 

7.2. Darbu izpildes gaitā atgūtie materiāli ir Pasūtītāja īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā 

pieprasījuma nogādājami uz Pasūtītāja norādīto vietu (attālumā līdz 500 metriem) . 

7.3. Uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas 

iesniegt Pasūtītājam  šādus dokumentus:  rīkojumu  par atbildīgā būvdarbu vadītāja 

personu, pievienojot sertifikātu un  par darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu, 

pievienojot darba aizsardzības koordinatora apliecības kopiju.  

7.4. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti starp Pušu norādītajām 

kontaktpersonām. 

7.5. Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu Publisko 

iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

7.6.  Būvdarbu vadītājam jābūt Objektā katru darba dienu, kad notiek katlu uzstādīšanas un 

siltumtīklu atjaunošanas darbi. 

7.7.  Uzņēmējs drīkst nodot Darba daļu tikai tādiem Apakšuzņēmējiem, kuri saņēmuši Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticēto Darbu veikšanai un 

ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par Apakšuzņēmēja veikto Darbu tāpat kā par sevis veikto. 

7.8.  Darbu kvalitātes prasības, ko jāievēro Uzņēmējam, nosaka Līgums, normatīvie akti. 

7.9.  Ja materiālu vai Darbu kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts vai neatbilstība, tad 

Uzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem materiāliem novērš 

defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Darbu izpildes termiņa pagarināšanai. 

 

VIII.  DARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

8.1.  Reizi mēnesī līdz nākošā mēneša 10 datumam, Uzņēmējs ar aktu nodod izpildītos Darbus 

Pasūtītājam. 

8.2.  Pasūtītājs izskata saņemto ikmēneša Darbu izpildes aktu un 5 (piecu) darba dienu laikā to 

paraksta un atgriež vienu eksemplāru Uzņēmējam; 

8.3.  Gadījumā, ja Darbu veikšanu nepieciešams apturēt, Puses sastāda attiecīgu aktu par Darbu 

apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem. 

8.4.  Ja Darbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst Līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs 

neparakstīt ikmēneša Darbu izpildes aktu, bet 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniegt 
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savus iebildumus un saskaņot jaunu termiņu, kurā Uzņēmējam ir jānovērš pieļautās kļūdas 

un neprecizitātes.  

8.5.  Ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc ikmēneša Darbu izpildes akta iesniegšanas Pasūtītājs to 

neparaksta vai netiek sniegts argumentēts atteikums par veikto Darbu pieņemšanu, veiktie 

Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem. 

8.6. Attiecīgā Darbu izpildījuma pieņemšana ar Darbu izpildes aktu ir tikai pamats norēķinu 

veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības novērst vēlāk konstatētos 

un atklājušos trūkumus un defektus. 

8.7. Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes Objektā, tad tās jāveic kopīgi Uzņēmējam ar 

Pasūtītāju. Pasūtītāja piedalīšanās veikto Darbu apjoma noskaidrošanā Objektā nav 

uzskatāma par Būvdarbu apjomu atzīšanu. 

8.8. Būvuzņēmējs par Projekta dokumentācijā paredzēto Darbu pabeigšanu paziņo Pasūtītājam 

un nodod Pasūtītājam visu izpilddokumentāciju. 

8.9. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda izpilddokumentāciju un paziņo 

būvuzņēmējam par Darbu pieņemšanas laiku. 

8.10. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Darbu pieņemšanas, ja tie ir nepilnīgi pabeigti vai 

pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad 

Uzņēmējam pēc Darbu pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par 

darbu pabeigšanu Pasūtītājam. 

8.11. Uzņēmējam, kas pieļāvis atkāpes no Līguma noteikumiem, Pušu saskaņotā, abpusējā aktā 

norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ 

nepadarītie darbi un jānovērš defekti. 

8.12. Darbi  tiek uzskatīti par pabeigtiem, ja iestājas šādi nosacījumi: 

8.12.1.Uzņēmējs ir izpildījis Tāmē paredzētos Darbus atbilstoši Līgumam; 

8.12.2.Uzņēmējs  Darbu nodošanai iesniedzis Pasūtītājam visu ar Objektā veiktajiem 

darbiem saistīto dokumentāciju, t.sk. materiālu kvalitāti apliecinošos dokumentus, 

pārbaudes apliecības, apkalpošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu darbības aprakstus, 

pases, ražotāju izsniegtos dokumentus, ēkas siltumapgādes sistēmas darbības testēšanas 

rezultātus, garantijas apliecinājumu, garantijas laika apdrošināšanu, atbilstoši līguma 

9.9.apakšpunktam  un tml. Uzņēmējam pielietojamo iekārtu, materiālu apkalpošanas, 

apkopes un darbības aprakstus un vadības instrukcijas jāiesniedz latviešu valodā; 

8.12.3. Uzņēmējs, būvuzraugs un Pasūtītājs ir parakstījuši apliecinājumu par Objekta 

gatavību ekspluatācijai un aktu par iekārtu pieņemšanu ekspluatācijā ir apstiprinājusi 

Pasūtītāja izveidota komisija. 

8.13. Līdz Darbu pabeigšanas brīdim Uzņēmējs nodrošina veikto Darbu uzturēšanu un 

saglabāšanu. 

IX.     GARANTIJAS UN APDROŠINĀŠANA 

9.1. Uzņēmējs garantē veikto Darbu iekārtu un materiālu kvalitāti, funkcionālo darbību 5 

(piecu) gadu laikā no Darbu pabeigšanas. 

9.2. Garantijas laikā Uzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš Objekta ekspluatācijas laikā 

konstatētos Darbu, materiālu un uzstādīto iekārtu defektus 5 (piecu)  dienu laikā no brīža, 
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kad Uzņēmējs saņēmis no Pasūtītāja rakstisku pretenziju  par atklāto defektu, izņemot 

avārijas situācijas, kuras jānovērš nekavējoties.  

9.3.  Pretenziju Pasūtītājs nodod Uzņēmējam pa faksu un vienlaicīgi izsūta pa pastu, skaitot, ka 

Uzņēmējs to ir saņēmis vienas darba dienas laikā pēc izsūtīšanas pa faksu. 

9.4.  Ja objektīvu iemeslu dēļ 5 (piecu) dienu laikā defektu novērst nav iespējams, Puses šo 5 

(piecu) dienu laikā vienojas par citu termiņu defektu novēršanai. 

9.5.  Ja Uzņēmējs uzskata, ka viņš nav vainojams par garantijas laikā radušos defektu, tad par to 

3 (trīs) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz 

savu iebildumu pamatojumu.  

9.6.  Ja Pasūtītājs līguma 9.5.punktā noteiktajā termiņā nesaņem Uzņēmēja paziņojumu, 

uzskatāms, ka viņš piekritis izvirzītai Pretenzijai. Strīda gadījumā Puses ir tiesīgas 

pieaicināt neatkarīgu ekspertu (līdz 3 ekspertiem), kurš nosaka defekta cēloni. Izdevumus 

ekspertam sedz vainīgā Puse. 

9.7.  Uzņēmējs nedrīkst nodot garantijas (par darbu un materiālu kvalitāti) saistības citai trešajai 

personai bez Pasūtītāja piekrišanas. 

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

noslēgšanas par saviem līdzekļiem noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus: 

9.8.1. 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. 

9.8.2. 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. 

9.8.3. 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. 

9.9.  Garantijas laika apdrošināšana: 

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

garantijas laika garantiju apdrošināšanu, kā apdrošināto personu norādot Pasūtītāju un 

iesniedz Pasūtītājam polisi, pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas 

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

Būvuzņēmējs; 

9.9.2.Garantijas laika apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa ir 10% 

(desmit procenti) no Līguma summas bez PVN; 

9.9.3. Būvuzņēmējs nodrošina garantijas laika apdrošināšanu 5 gadi garantijas periodam 

pēc Būvdarbu pabeigšanas. 

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

Pasūtītājam tos novēršot,  atlīdzību par defektu novēršanu garantijas periodā atmaksā 

Apdrošinātājs. 

9.11. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz Apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Būvuzņēmējs. 
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9. PUŠU ATBILDĪBA 

A Līgumsodi 

10.1. Ja Uzņēmējs nav pabeidzis Darbus Līguma 4.2.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ietur  

līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kopējās Līguma summas par 

katru nokavētu dienu.  

10.2.  Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Uzņēmējam 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no līguma  summas par katru 

nokavētu darba dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu. 

10.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes. 

B Zaudējumi 

10.4. Uzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas 

institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Uzņēmēja un/vai 

apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem. 

10.5. Ja Darbu izpildes laikā Uzņēmēja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, 

tad Uzņēmējs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā, savstarpēju norēķinu 

veidā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs 

eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse. 

10.6. Ja trešā persona nodara Uzņēmējam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Uzņēmēja 

prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas. 

10.7. Uzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir 

nodarījis trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret 

Pasūtītāju nekvalitatīvi izpildītu vai termiņā neizpildītu Darbu dēļ. 

 

XI.  LĪGUMA IZBEIGŠANA UN DARBĪBAS APTURĒŠANA 

11.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Uzņēmēju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot 

Uzņēmējam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Uzņēmēju rakstiski 15 

(piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, ja: 

11.1.1. Uzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav novērsis Pasūtītāja Darbu pārbaudes vai 

uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska 

brīdinājuma saņemšanas; 

11.1.2. Uzņēmējs Darbu izpildes gaitā atkārtoti, pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma 

saņemšanas, neievēro iepirkuma tehnisko specifikāciju, Līguma noteikumus, izmanto 

nesertificētus vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka 

Darbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, licences vai darba atļaujas; 

11.1.3. Uzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Darbu uzsākšanas un izpildes 

termiņiem, un, ja Uzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas un 

tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem; 

11.1.4. ir uzsākta Uzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Uzņēmējs ir atzīts par 

maksātnespējīgu.  

11.1.5. ja Uzņēmējs no tā atkarīgu apstākļu dēļ pārtrauc savu darbību ilgāk par 15 (piecpadsmit) 

dienām;  
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11.1.6. ja no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ tiek samazināts, pārtraukts vai nav pieejams 

finansējums, kas Objekta būvniecībai paredzēts valsts investīcijās vai attiecīgajos 

struktūrfondos vai pašvaldības pamatbudžetā. 

11.2. Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā vai 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11.3. Izbeidzot Līgumu, Puses noformē atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un 

to vērtību. Noformējot aktu Puses ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti un nosaka savstarpējo 

norēķinu termiņu. 

XII. NEPĀRVARAMA VARA 

12.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies 

nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, 

militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts 

institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma 

izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, 

kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem 

Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu. 

12.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski 

informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu 

konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī 

to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes 

termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto 

pienākumu izpildi. 

12.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto 

apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par 

minēto apstākļu beigšanos. 

12.4. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas 

varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

12.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, tad Puses 

var lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu. 

XIII. PUŠU PĀRSTĀVJI UN 

KONTAKINFORMĀCIJA 

13.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darbu 

izpildi ir:  Kazimirs Hrapans – komunālas nodaļas vadītājs, tālr. 29126041/ fakss  

654-39238, e-pasts: parvalde@skrudaliena.lv  un Tatjana Klopova- Silenes pamatskolas 

direktore, tālr.654-39367 , silenes.skola@skrudaliena.lv ; 

13.2. Uzņēmēja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darbu 

izpildi, ar tiesībām Uzņēmēja vārdā parakstīties, kā arī veikt visas pārējās darbības, kas 

nepieciešamas Līguma saistību izpildei ir: _________________, tālr. ___________ fakss, 

e-pasts, adrese_____________________________________________________________ 

13.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā 

norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvja nomaiņu. 

Rakstiski paziņotā pārstāvja pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 

mailto:parvalde@skrudaliena.lv
mailto:silenes.skola@skrudaliena.lv
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13.4. Šajā Līguma daļā minētie Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Darbu veikšanas dokumentus, 

kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana 

(paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus. 

 

XIV. NOBEIGUMA NOTEIKUMI UN LĪGUMA GROZĪJUMI 

14.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus 

strīdus, kas radušies saistībā ar Līguma izpildi. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek 

atrisināti tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

14.2. Gadījumos, kurus nereglamentē Līgums, Puses vadās no spēkā esošām Latvijas Republikas 

un Eiropas Savienības tiesību normām. 

14.3.  Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem, un ka visi 

noteikumi ir tām saprotami un pieņemami. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju 

rakstisku vienošanos. Grozījumi stājās spēkā no to abpusējas parakstīšanas brīža. 

14.4. Ja Līguma darbības laikā notiks Puses reorganizācija, tās tiesības un pienākumus realizēs 

tiesību un saistību pārņēmējs. 

14.5. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai. 

14.6. Līgums ir izstrādāts un noformēts 2 (divos) eksemplāros uz 11 lapām, neskaitot 

pielikumus, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens 

eksemplārs. 

 

XV. LĪGUMA PIELIKUMI  

 

15.1. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā ar Līguma 

parakstīšanas brīdi.  

15.2. Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks 

noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu. 

15.3. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi: 

15.3.1. Iepirkuma  finanšu piedāvājuma un tāmju kopijas.  

 

XIII.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pušu paraksti un rekvizīti: 

Pasūtītājs 

 

 Uzņēmējs 
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Skrudalienas pagasta pārvalde 

Vien. reģ.90000073569  

PVN reģ.Nr. LV90000073569 

Adrese: Skaista iela 9, Silenes ciems, 

 p/n Silene, Skrudalienas pagasts,  

Daugavpils novads, LV-5470 

Tālr/fakss.654-39238 

parvalde@skrudaliena.lv 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts Nr.: LV91TREL9812139002000  

 

 

____________________/ Betija 

Ivanova/ 
                      Paraksts 

Z.V. 

 

2015.gada                

._________________ 

 _________________________________ 

 Reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese: 

Tālrunis:____________________ 

Fakss:  

 

e-pasts:_______________________ 

 

Banka:___________________________ 

Kods:____________________________ 

 

Konts:____________________________ 

 

_____________________/_________________ 

 
            Paraksts 

 
Z.V. 

2015.gada ______._______________ 
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