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Par iepirkumu Nr. VND2010/30-ELFLA 

 

 

 Iepirkumu komisija informē, ka ir konstatētas kļūdas – atklāta konkursa 

„Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā” 

nolikumā un tajā ir veikti grozījumi, saskaņā ar zemāk norādīto informāciju. 

N.p.k. Nolikuma vecā redakcija Nolikuma Jaunā redakcija 

1. 1.3.Iepirkuma metode: IEPIRKUMS 

(turpmāk tekstā „Iepirkums‖), saskaņā ar 

Publisko iepirkuma likumu. 

1.3.Iepirkuma metode: Atklāts 

konkurss (turpmāk tekstā 

„Iepirkums‖), saskaņā ar Publisko 

iepirkuma likumu. 

2. 
1.5. Iepirkuma priekšmets: Atklāts 

konkurss „Rekreācijas un sporta 

infrastruktūras pilnveidošana Popes 

pagasta teritorijā”, pamatojoties uz 

Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

apstiprināto projektu pasākumā 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem”. 

Piecu darba dienu laikā pēc līguma 

noslēgšanas iepirkuma uzvarētājs iesniedz 

pasūtītājam saskaņotu kalendāro darbu 

izpildes grafiku. 

1.5. Iepirkuma priekšmets: Atklāts 

konkurss „Rekreācijas un sporta 

infrastruktūras pilnveidošana Popes 

pagasta teritorijā”, pamatojoties uz 

Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai apstiprināto projektu 

pasākumā „Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem”. 

 

3. 
2.7. Nākamajā lapā aiz satura rādītāja 

jāievieto pretendenta piedāvājuma 

pieteikums (pielikums Nr. 1), aiz kura 

seko visi pārējie piedāvājumā 

iekļautie dokumenti. 

 

2.7. Nākamajā lapā aiz satura 

rādītāja jāievieto pretendenta 

piedāvājuma pieteikums 

(pielikums Nr. 2), aiz kura seko 

visi pārējie piedāvājumā iekļautie 

dokumenti. 
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3. 
3. Pretendentu atlasei iesniedzamie 

dokumenti un informācija 

Pretendentu atlasei jāiesniedz: 

3.1. Komersanta un Būvkomersanta 

reģistrācijas apliecību kopijas. 

3.2. Apliecinājums, ka Pretendents 

pēdējo triju gadu laikā no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām ar spēkā 

stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par 

vainīgu korumptīva rakstura noziedzīgos 

nodarījumos, krāpnieciskās darbībās 

finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā 

organizācijā. 

3.3. Apliecinājums, ka Pretendents ar 

spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas 

kompetentas institūcijas spēkā stājušos 

lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo 

aktu būtiskā pārkāpumā (tajā skaitā vides 

aizsardzības un konkurences jomā) pēdējo 

12 mēnešu laikā no piedāvājumu 

atvēršanas dienas un darba tiesību būtiskā 

pārkāpumā, kas saistīts ar personu 

nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma 

noslēgšanas, pēdējo 18 mēnešu laikā no 

piedāvājumu atvēršanas dienas. 

3.4. Apliecinājums, ka Pretendents nav 

pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas 

likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība 

nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta 

tiesvedība par pretendenta bankrotu. 

3.5. Apliecinājums, ka Pretendentam 

nav nodokļu vai valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu 

Latvijā vai citā valstī, kurā tas reģistrēts, 

kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 

latus. 

3.6. Pretendenta būvdarbu vadītāju 

sertifikātu kopijas, kas tiem dod tiesības 

vadīt ar šo iepirkumu paredzētos 

būvdarbus. 

3.7. Atsauksmes par pēdējos divos 

gados veiktajiem būvdarbiem. 

3.8. Iesniegts pretendenta sagatavots 

saraksts par pretendenta veiktajiem un 

uzsāktajiem būvdarbiem pēdējo 2 (divu) 

gadu laikā, kas ir līdzīgi pēc rakstura un 

apjoma (naudas izteiksmē) šim 

pasūtījumam, par tiem norādot: 

     

3. Piedāvājuma nodrošinājums 

3.1. Iesniedzot piedāvājumu, 

pretendents iesniedz piedāvājuma 

nodrošinājumu 5 (piecu) % apmērā no 

piedāvātās Līguma summas. 

Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz 

Latvijas Republikā vai citā Eiropas 

Savienības vai Eiropas Ekonomiskās 

zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas 

Latvijas Republikas normatīvajos 

tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir 

uzsākusi pakalpojumu sniegšanu 

Latvijas Republikas teritorijā, un tam 

ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma 

veidnei (Pielikums Nr.7). 

3.2. Bankas garantijas oriģināls par 

piedāvājuma nodrošinājumu 

pievienojams piedāvājuma 

dokumentiem neiesietā veidā. 

3.3. Piedāvājuma nodrošinājumam 

ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām līdz īsākajam no šādiem 

termiņiem: 

a. līdz piedāvājuma derīguma 

termiņam vai piedāvājuma derīguma 

termiņa pagarinājumam, kuru 

Pasūtītājam rakstveidā paziņojis 

Pretendents un Piedāvājuma 

nodrošinājuma izsniedzējs 

b. līdz dienai, kad Pretendents, 

kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, 

saskaņā ar iepirkuma līguma 

noteikumiem iesniedz līguma izpildes 

nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts 

iepirkuma līguma projektā), 

c. līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai. 

3.4. Piedāvājuma nodrošinājumu 

Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā 

kārtībā: 

a. Pretendentam, ar kuru 

Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma 

līgumu, - pēc iepirkuma līguma 

izpildes nodrošinājuma iesniegšanas, 

b. pārējiem Pretendentiem - pēc 

iepirkuma procedūras beigām 

c. Pretendentam, kurš nepiekrīt 
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 - objekta nosaukumu un pasūtītāju; 

     

 - veikto darbu apjomus (naudas 

izteiksmē); 

     

 - būvdarbu veikšanas attiecīgā 

objekta izpildes gadu. 

3.9. Izziņa par valsts sociālā 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 

vidējais uz vienu darbinieku uzņēmumā 

pēdējo sešu mēnešu laikā (norādot pa 

mēnešiem). 

3.10. Vadītāja parakstīts darbuzņēmēju 

saraksts un vienošanas protokoli - 

gadījumā, ja iepirkuma izpildē plānots 

piesaistīt darbuzņēmējus, norādot katram 

darbuzņēmējam veicamo darbu veidus un 

paredzamās līgumu summas. Kopējais 

darbuzņēmēju darba apjoms nedrīkst 

pārsniegt 40% no kopējās līgumsummas. 

3.10.1. Atlases dokumenti jāiesniedz arī 

par darbuzņēmējiem. 

3.11. Dokumenti un dokumentu kopijas 

jāsagatavo atbilstoši LR MK 23.04.1996. 

noteikumiem Nr.154 „Dokumentu 

izstrādāšanas noformēšanas noteikumi‖ 

prasībām. 

3.12. Ja pretendents neatbildīs augstāk 

norādītajām pretendentu atlases prasībām 

vai piedāvājumā nebūs iesniegti visi 

prasītie dokumenti, tad pretendents tiks 

izslēgts no tālākas darbības iepirkuma 

procedūrā. 

3.13. Komisijai ir tiesības jebkurā laikā 

pieprasīt no pretendentiem apstiprinājumu 

tam, ka viņu kvalifikācija joprojām atbilst 

noteiktajām prasībām. 

sava piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarināšanai, - pēc piedāvājuma 

derīguma termiņa beigām. 

4. 
4. Piedāvājuma sadaļa „Tehniskais 

piedāvājums” ir jāsagatavo saskaņā ar 

Iepirkuma nolikumu un tajā jābūt 

iekļautai sekojošai informācijai: 

4.1. Pretendenta apliecinājums par to, 

ka pasūtījuma izpildē tiks izmantoti 

sertificēti materiāli atbilstoši Latvijas 

kvalitātes prasībām, būvdarbi tiks 

izpildīti atbilstoši Iepirkuma nolikuma 

prasībām, Latvijā spēkā esošiem 

būvnormatīviem un standartiem, kā arī 

to, ka pretendents ir apskatījis objektu, 

izvērtējis Iepirkuma nolikuma prasības 

un piedāvātajās izmaksās ir iekļāvis 

4. Pasūtītājs izslēgs Pretendentu 

no turpmākas dalības iepirkumā, 

ja: 

4.1.pretendents vai persona, kurai ir 

pretendenta pārstāvības tiesības vai 

lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības 

tiesības attiecībā uz šo pretendentu, 

ar tādu tiesas spriedumu vai 

prokurora priekšrakstu par sodu, kurš 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, 

ir atzīta par vainīgu koruptīva 

rakstura noziedzīgos nodarījumos, 

krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
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pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar 

objekta būvniecību atbilstoši LBN un 

pasūtītāja prasībām. 

4.2. Garantijas laiks veiktajiem 

būvdarbiem un pielietojamiem 

materiāliem. 

 

legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā 

organizācijā. No dienas, kad stājies 

spēkā attiecīgais tiesas spriedums, 

prokurora priekšraksts par sodu vai 

citas kompetentas institūcijas 

pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs 

gadi; 

4. 2.pretendents ar tādu kompetentas 

institūcijas lēmumu vai tiesas 

spriedumu, kurš stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par 

vainīgu darba tiesību būtiskā 

pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

a) viena vai vairāku tādu valstu 

pilsoņu vai pavalstnieku 

nodarbināšana, kuri nav Eiropas 

Savienības dalībvalstu pilsoņi vai 

pavalstnieki, ja tie Eiropas 

Savienības dalībvalstu teritorijā 

uzturas nelikumīgi. No dienas, kad 

stājies spēkā attiecīgais tiesas 

spriedums par sodu vai citas 

kompetentas institūcijas pieņemtais 

lēmums līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs 

gadi; 

b) vienas personas nodarbināšana 

bez rakstveida darba līguma 

noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti 

gada laikā, vai divu vai vairāku 

personu vienlaicīga nodarbināšana 

bez rakstveida darba līguma 

noslēgšanas. No dienas, kad stājies 

spēkā tiesas spriedums vai citas 

kompetentas institūcijas pieņemtais 

lēmums līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 

mēneši. 

4. 3. pretendents ar tādu kompetentas 

institūcijas lēmumu vai tiesas 

spriedumu, kurš stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par 

vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā 

vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot 

pircēja iespēju noteikt 

tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā 

karteļa vienošanās, izņemot 
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gadījumu, kad attiecīgā institūcija, 

konstatējot konkurences tiesību 

pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi 

no naudas soda. No dienas, kad 

stājies spēkā tiesas spriedums vai 

citas kompetentas institūcijas 

pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 

mēneši; 

4.4. ir pasludināts pretendenta 

maksātnespējas process, apturēta vai 

pārtraukta kandidāta vai pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta 

tiesvedība par pretendenta bankrotu 

vai tiek konstatēts, ka līdz līguma 

izpildes paredzamajam beigu 

termiņam pretendents būs likvidēts; 

4.5.pretendentam Latvijā un valstī, 

kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 

reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā 

dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu 

parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā katrā valstī 

pārsniedz 100 latus; 

4.6. Latvijā reģistrēta (atrodas 

pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta 

darba ņēmēju mēneša vidējie darba 

ienākumi pirmajos trijos gada 

ceturkšņos pēdējo četru gada 

ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 

mazāki par 70 procentiem no darba 

ņēmēju vidējiem darba ienākumiem 

valstī minētajā periodā attiecīgajā 

nozarē atbilstoši NACE 2.red. 

klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc 

Valsts ieņēmumu dienesta 

apkopotajiem datiem, kas publicēti 

Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā 

internetā. Ja pretendents kā nodokļu 

maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru 

gada ceturkšņu periodā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek 

ņemti vērā darba ņēmēju mēneša 

vidējie darba ienākumi periodā no 

nākamā mēneša pēc reģistrācijas 

mēneša līdz piedāvājuma 
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iesniegšanas dienai; 

4.7. pretendenta — fiziskās personas, 

kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, 

kura nenodarbina citas personas un ir 

reģistrēta kā saimnieciskās darbības 

veicēja, viena divpadsmitā daļa no 

deklarētā apliekamā ienākuma no 

saimnieciskās darbības gadā, par 

kuru ir iestājies gada ienākumu 

deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir 

mazāka par 70 procentiem no darba 

ņēmēju vidējiem mēneša darba 

ienākumiem pirmajos trijos gada 

ceturkšņos pēdējo četru gada 

ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē 

atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas 

divu zīmju līmenim pēc Valsts 

ieņēmumu dienesta apkopotajiem 

datiem, kas publicēti Valsts 

ieņēmumu dienesta mājas lapā 

internetā; 

4.8. ārvalstī reģistrēta (atrodas 

pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta 

darba ņēmēju mēneša vidējie darba 

ienākumi pirmajos trijos gada 

ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu 

periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai ir mazāki par 70 procentiem no 

darba ņēmēju vidējiem darba 

ienākumiem valstī, kurā pretendents 

reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta), minētajā periodā 

attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 

2.red. klasifikācijas divu zīmju 

līmenim. Ja pretendents kā nodokļu 

maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir 

reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu 

periodā līdz pieteikuma vai 

piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek 

ņemti vērā darba ņēmēju mēneša 

vidējie darba ienākumi periodā no 

nākamā mēneša pēc reģistrācijas 

mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai; 

4.9.pretendenta — fiziskās personas, 

kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, 

kura nenodarbina citas personas un ir 

reģistrēta kā saimnieciskās darbības 
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veicēja, viena divpadsmitā daļa no 

deklarētā apliekamā ienākuma no 

saimnieciskās darbības gadā, par kuru 

ir iestājies gada ienākumu deklarācijas 

iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 

procentiem no darba ņēmēju vidējiem 

mēneša darba ienākumiem valstī, kurā 

atrodas pretendenta pastāvīgā 

dzīvesvieta, pirmajos trijos gada 

ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu 

periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši 

NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju 

līmenim; 

4.10. vai pretendents ir sniedzis 

nepatiesu informāciju savas 

kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār 

nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

4.11.Nolikuma 4.punktā minētie 

nosacījumi attiecas uz pretendentu, 

personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja 

piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai personu 

apvienības dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja 

pretendents Būvniecībai plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus). 

5. 
5. Piedāvājuma sadaļā “Finanšu 

piedāvājums” jābūt ietvertiem 

sekojošiem dokumentiem un 

informācijai: 

5.1. Būvizmaksu aprēķini saskaņā ar 

darbu apjomiem un Pretendenta 

piedāvātajām izmaksām pasūtītāja 

Iepirkuma materiālos norādītajā tāmē . 

5.2. Pretendentam piedāvājuma tāmes 

cenā jāievērtē visi darbi, 

būvizstrādājumi un to izmaksas, kā arī 

šo darbu tehnoloģiski pareizai izpildei 

nepieciešamie palīgdarbi un 

palīgmateriāli tādā apjomā un kvalitātē, 

kā to paredz Iepirkuma nolikums, 

Latvijas būvnormatīvi, Vispārīgie 

būvnoteikumi, Latvijas nacionālie 

standarti un citi LR spēkā esošie 

normatīvie un tiesību akti. 

5.3. Pretendenta apliecinājums, ka 

5. Pretendentu atlasei 

iesniedzamie dokumenti un 

informācija 

Pretendentu atlasei jāiesniedz: 

5.1. Komersanta un Būvkomersanta 

reģistrācijas apliecību kopijas. 

5.2. Pretendenta būvdarbu vadītāja 

kvalifikācijas, izglītības un darba 

pieredzes apraksts.(Pielikums Nr.5) 

5.3. Vismaz trīs pozitīvas pasūtītāju 

atsauksmes par pēdējos piecos gados 

pretendenta veiktiem līdzvērtīgiem 

būvdarbiem. 

5.4. Iesniegts pretendenta 

sagatavots saraksts (Pielikums Nr.4) 

par pretendenta veiktajiem un 

uzsāktajiem būvdarbiem pēdējo 5 

(piecu) gadu laikā, kas ir līdzīgi pēc 

rakstura un apjoma (naudas 

izteiksmē) šim pasūtījumam, par 
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darbu veikšanai nav nepieciešama un 

netiks pieprasīta priekšapmaksa 

(avanss).  

5.4. Būvdarbu vienību izmaksas ir 

izmaksas, kas saistītas ar atsevišķu 

tāmēs ietilpstošo darbu veidu izpildi. 

5.5. Būvdarbu izmaksas ietver: 

5.5.1. būvdarbu izmaksas 

konkrētā darba izpildei ar tajās 

iekļautām algām, sociālajām un 

administratīvajām izmaksām, 

uzņēmuma peļņu, iespējamiem ceļa un 

komandējuma izdevumiem; 

5.5.2. materiālu, iekārtu un 

mehānismu izmaksas; 

5.5.3. būvlaukuma uzturēšanas, 

labiekārtošanas un norobežošanas 

izmaksas;  

5.5.4. būvobjekta ugunsdrošības 

izmaksas; 

5.5.5. darba aizsardzības 

izmaksas; 

5.5.6.  izmaksas, kas saistītas ar 

inženierkomunikāciju lietošanu 

būvniecības laikā, t.sk. 

elektroenerģijas apgādes, 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

izmaksas; 

5.5.7.  izmaksas, kuras minētas Iepirkuma 

nolikumā, kā arī citas izmaksas, kas 

minētas Līguma noteikumos vai kas 

saistītas ar Būvdarbu un šo Līguma 

noteikumu izpildi. 

5.6. Būvdarbu vienību izmaksas ir 

spēkā visu būvobjekta būvniecības 

laiku; 

5.7. Koptāmē paredzēt Pasūtītāja 

rezervi neparedzētiem darbiem 5 % 

apmērā no piedāvātās līgumcenas, kas 

tiks samaksātā pēc faktiski 

padarītajiem neparedzētajiem darbiem, 

pirms darbu veikšanas saskaņojot tos 

ar pasūtītāju. 

5.8. Līgumcena un izmaksu aprēķini 

jānorāda LVL bez 21% PVN. 

tiem norādot: 

  - objekta nosaukumu un 

pasūtītāju; 

  - veikto darbu apjomus (naudas 

izteiksmē); 

  - būvdarbu veikšanas attiecīgā 

objekta izpildes gadu. 

5.5. Izziņa par valsts sociālā 

apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām, vidējais uz vienu 

darbinieku uzņēmumā pēdējo sešu 

mēnešu laikā (norādot pa mēnešiem). 

5.6. Vadītāja parakstīts 

apakšuzņēmēju saraksts un 

vienošanas protokoli - gadījumā, ja 

iepirkuma izpildē plānots piesaistīt 

apakšuzņēmējus, norādot katram 

apakšuzņēmējam veicamo darbu 

veidus un paredzamās līgumu 

summas.  

5.6.1. Atlases dokumenti jāiesniedz 

arī par apakšuzņēmējiem (ja 

pretendents Būvniecībai plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus). 

5.7. Dokumenti un dokumentu 

kopijas jāsagatavo atbilstoši LR MK 

28.06.2010. noteikumiem Nr.916 

„Dokumentu izstrādāšanas 

noformēšanas kārtība‖ prasībām. 

5.8. Ja pretendents neatbildīs 

augstāk norādītajām pretendentu 

atlases prasībām vai piedāvājumā 

nebūs iesniegti visi prasītie 

dokumenti, tad pretendents tiks 

izslēgts no tālākas dalības iepirkuma 

procedūrā. 

5.9. Komisijai ir tiesības jebkurā 

laikā pieprasīt no pretendentiem 

apstiprinājumu tam, ka viņu 

kvalifikācija joprojām atbilst 

noteiktajām prasībām. 

6. 
6. Piedāvājumu salīdzināšana un 

vērtēšana 

6.1. Pretendentu atlasi, piedāvājumu 

pārbaudi un izvērtēšanu veic 

Komisija. 

6.2. Pretendenti, kuri neatbilst atlases 

6. Piedāvājuma sadaļa „Tehniskais 

piedāvājums” ir jāsagatavo 

saskaņā ar Iepirkuma nolikumu un 

tajā jābūt iekļautai sekojošai 

informācijai: 

6.1. Pretendenta apliecinājums par 
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prasībām tiks noraidīti un izslēgti no 

dalības iepirkuma procedūrā. 

6.3. Pēc pretendentu atlases un 

iesniegto tehnisko un finansiālo 

piedāvājumu atbilstības Iepirkuma 

nolikuma prasībām Komisija veic 

piedāvājumu vērtēšanu. 

6.4. Piedāvājumi, kuri nav sagatavoti, 

noformēti un iesniegti atbilstoši 

nolikuma un LR likumdošanas 

prasībām, tiks noraidīti un 

Pretendents izslēgts no tālākas 

darbības iepirkuma procedūrā. 

 

to, ka pasūtījuma izpildē tiks 

izmantoti sertificēti materiāli 

atbilstoši Latvijas kvalitātes 

prasībām, būvdarbi tiks izpildīti 

atbilstoši Iepirkuma nolikuma 

prasībām, Latvijā spēkā esošiem 

būvnormatīviem un standartiem, kā 

arī to, ka pretendents ir apskatījis 

objektu, izvērtējis Iepirkuma 

nolikuma prasības un piedāvātajās 

izmaksās ir iekļāvis pilnīgi visas 

izmaksas, kas saistītas ar objekta 

būvniecību atbilstoši LBN un 

pasūtītāja prasībām. 

6.2. Garantijas laiks veiktajiem 

būvdarbiem un pielietojamiem 

materiāliem. 

6.3. Būvdarbu izpildes kalendārais 

grafiks. (Pielikums Nr.6) 

7. 
7. Iepirkuma komisija izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko 

līgumsummu 

7.1. Par uzvarētāju tiks atzīts 

Pretendenta piedāvājums ar 

viszemāko piedāvāto līgumcenu, ja: 

- piedāvātā līgumcena nepārsniedz 

iepirkumam paredzētos     finanšu 

resursus; 

- gan Pretendents, gan tā iesniegtais 

piedāvājums ir atzīts par atbilstošu 

Iepirkuma nolikuma un tā 

pielikumu prasībām; 

- piedāvājumā ir iekļautas pilnīgi 

visas ar iepirkumu izpildi saistītās 

izmaksas; 

- Pretendents piekritis aritmētisko 

kļūdu labojumam ( ja tādas būs), 

ko veikusi Komisija. 

7.2. Iepirkumu komisija pārbauda 

piedāvājuma cenas veidošanos un 

noskaidro, vai nav saņemts 

piedāvājums ar nepamatoti zemu 

cenu, saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 48. pantu.  

7.3. Ja, izskatot piedāvājumu, 

konstatēts, ka piedāvātā līgumcena 

vai atsevišķu darbu veidu piedāvātā 

cena ir nepamatoti zema, komisija 

atzīst piedāvājumu par nepamatoti 

lētu un turpmāk to neizskata. 

7.4. Ja Pasūtītājs pirms lēmuma 

7. Piedāvājuma sadaļā “Finanšu 

piedāvājums” jābūt ietvertiem 

sekojošiem dokumentiem un 

informācijai: 

7.1. Būvizmaksu aprēķini saskaņā 

ar darbu apjomiem un 

Pretendenta piedāvātajām 

izmaksām pasūtītāja Iepirkuma 

materiālos norādītajā tāmē . 

7.2. Pretendentam piedāvājuma 

tāmes cenā jāievērtē visi darbi, 

būvizstrādājumi un to izmaksas, 

kā arī šo darbu tehnoloģiski 

pareizai izpildei nepieciešamie 

palīgdarbi un palīgmateriāli tādā 

apjomā un kvalitātē, kā to 

paredz Iepirkuma nolikums, 

Latvijas būvnormatīvi, 

Vispārīgie būvnoteikumi, 

Latvijas nacionālie standarti un 

citi LR spēkā esošie normatīvie 

un tiesību akti. 

7.3. Pretendenta apliecinājums, ka 

darbu veikšanai nav 

nepieciešama un netiks 

pieprasīta priekšapmaksa 

(avanss).  

7.4. Būvdarbu vienību izmaksas ir 

izmaksas, kas saistītas ar 

atsevišķu tāmēs ietilpstošo 

darbu veidu izpildi. 

7.5. Būvdarbu izmaksas ietver: 
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pieņemšanas par iepirkuma līguma 

slēgšanu konstatē, ka diviem vai 

vairākiem pretendentiem ir līdzīgi 

piedāvājumi, Pasūtītājs izvēlas tā 

Pretendenta piedāvājumu, kura 

veiktās darba devēja sociālās 

iemaksas apmērs uz vienu 

nodarbināto pēdējo sešu mēnešu 

laikā ir bijis vislielākais. 

7.5.1. būvdarbu izmaksas 

konkrētā darba izpildei ar 

tajās iekļautām algām, 

sociālajām un 

administratīvajām 

izmaksām, uzņēmuma 

peļņu, iespējamiem ceļa 

un komandējuma 

izdevumiem; 

7.5.2. materiālu, iekārtu un 

mehānismu izmaksas; 

7.5.3. būvlaukuma uzturēšanas, 

labiekārtošanas un 

norobežošanas izmaksas;  

7.5.4. būvobjekta 

ugunsdrošības izmaksas; 

7.5.5. darba aizsardzības 

izmaksas; 

7.5.6.  izmaksas, kas saistītas 

ar inženierkomunikāciju 

lietošanu būvniecības 

laikā, t.sk. 

elektroenerģijas apgādes, 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas izmaksas; 

7.5.7.  izmaksas, kuras minētas 

Iepirkuma nolikumā, kā 

arī citas izmaksas, kas 

minētas Līguma 

noteikumos vai kas 

saistītas ar Būvdarbu un 

šo Līguma noteikumu 

izpildi. 

7.6. Būvdarbu vienību izmaksas ir 

spēkā visu būvobjekta 

būvniecības laiku; 

 

7.7. Līgumcena un izmaksu 

aprēķini jānorāda LVL bez  

PVN.  

 

8. 
8. Aritmētisko kļūdu labošana 

8.1.  Par visiem aritmētisko kļūdu 

labojumiem pasūtītājs, komisijas vārdā 

triju darba dienu laikā paziņo 

pretendentam, kura piedāvājumā 

labojumi izdarīti. Pretendents triju darba 

dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 

paziņo savu piekrišanu vai nepiekrišanu 

komisijas izdarītajiem labojumiem. Ja 

pretendents minētajā termiņā nav 

8. Piedāvājumu salīdzināšana un 

vērtēšana 

8.1. Pretendentu atlasi, 

piedāvājumu pārbaudi un 

izvērtēšanu veic Komisija. 

8.2. Pretendenti, kuri neatbilst 

atlases prasībām tiks noraidīti 

un izslēgti no dalības 

iepirkuma procedūrā. 

8.3. Pēc pretendentu atlases un 
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paziņojis par savu piekrišanu komisijas 

izdarītajiem labojumiem, komisija 

uzskata, ka pretendents piekrīt 

labojumiem. Ja pretendents nepiekrīt 

aritmētisko kļūdu labojumiem, komisija 

pieņem lēmumu par pretendenta 

izslēgšanu no turpmākās dalības 

Iepirkuma procedūrā. 
8.2.  Ja piedāvājumā konstatēta 

aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, 

komisija to labo atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas 

kārtībai. 

8.3. Ja piedāvājumā konstatētas 

aritmētiskas kļūdas, kas bijušas par 

iemeslu tādas līgumsummas noteikšanai, 

kas ir ievērojami zemāka nekā pārējo 

pretendentu piedāvātā līgumsumma, 

komisija atzīst piedāvājumu par 

nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata. 

iesniegto tehnisko un finansiālo 

piedāvājumu atbilstības 

Iepirkuma nolikuma prasībām 

Komisija veic piedāvājumu 

vērtēšanu. 

8.4. Piedāvājumi, kuri nav 

sagatavoti, noformēti un 

iesniegti atbilstoši nolikuma un 

LR likumdošanas prasībām, 

tiks noraidīti un Pretendents 

izslēgts no tālākas darbības 

iepirkuma procedūrā. 

 

9. 
9. Būvdarbu līguma slēgšana 

9.1. Par līguma pamatu tiek izmantots 

Iepirkuma nolikumam pievienotais 

būvdarbu līguma projekts 

(Pielikums Nr.8) kura nosacījumi 

pretendentam jāpieņem, ja nolēmis 

piedalīties Iepirkumā. 

9.2. Gadījumā, ja Iepirkuma uzvarētājs 

atsakās slēgt būvdarbu līgumu, 

līgums tiek slēgts ar Pretendentu, 

kurš piedāvājis nākošo zemāko 

līgumcenu, ja viņa piedāvātā 

līgumcena nepārsniedz šim 

iepirkumam paredzētos finanšu 

resursus un gan šis Pretendents, gan 

viņa iesniegtais piedāvājums ir 

atzīts par atbilstošu Iepirkuma 

nolikuma un tā pielikumu prasībām, 

kā arī viņa piedāvājumā ir iekļautas 

pilnīgi visas ar iepirkumu saistītās 

izmaksas un Pretendents piekritis 

aritmētisko kļūdu labojumiem (ja 

tādas būs), ko veikusi Komisija. 

 

9. Iepirkuma komisija izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko 

līgumcenu 

9.1. Par uzvarētāju tiks atzīts 

Pretendenta piedāvājums ar 

viszemāko piedāvāto 

līgumcenu, ja: 

  - piedāvātā līgumcena 

nepārsniedz iepirkumam 

paredzētos finanšu resursus; 

- gan 

Pretendents, gan tā iesniegtais 

piedāvājums ir atzīts par 

atbilstošu Iepirkuma nolikuma 

un tā pielikumu prasībām; 

-  

piedāvājumā ir iekļautas pilnīgi 

visas ar iepirkumu izpildi 

saistītās izmaksas; 

- Pretendents piekritis 

aritmētisko kļūdu labojumam ( 

ja tādas būs), ko veikusi 

Komisija. 

9.2. Iepirkumu komisija pārbauda 

piedāvājuma cenas veidošanos 

un noskaidro, vai nav saņemts 

piedāvājums ar nepamatoti 

zemu cenu, saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 48. pantu.  

9.3. Ja, izskatot piedāvājumu, 

konstatēts, ka piedāvātā 
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līgumcena vai atsevišķu darbu 

veidu piedāvātā cena ir 

nepamatoti zema, komisija 

atzīst piedāvājumu par 

nepamatoti lētu un turpmāk to 

neizskata. 

9.4. Ja Pasūtītājs pirms lēmuma 

pieņemšanas par iepirkuma 

līguma slēgšanu konstatē, ka 

diviem vai vairākiem 

pretendentiem ir līdzīgi 

piedāvājumi, Pasūtītājs izvēlas 

tā Pretendenta piedāvājumu, 

kura veiktās darba devēja 

sociālās iemaksas apmērs uz 

vienu nodarbināto pēdējo sešu 

mēnešu laikā ir bijis 

vislielākais. 

10. 10. Komisijas un Pasūtītāja 

tiesības: 
10.1. Nepieciešamības gadījumā 

veikt grozījumus Iepirkuma 

nolikumā, saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumā definētajām 

prasībām; 

10.2. Pieprasīt papildus 

informāciju no pretendentiem; 

10.3. Pieaicināt komisijas darbā 

neatkarīgus ekspertus. Ekspertu 

vērtējumam ir rekomendējošs 

raksturs. 

10.4. Pārbaudīt piedāvājumu 

cenu veidošanos un noskaidrot, vai 

nav iesniegti piedāvājumi ar 

nepamatoti zemu cenu; 

10.5. Noteikt Iepirkuma 

uzvarētāju, vai lemt par Iepirkuma 

izbeigšanu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu; 

10.6. Lemt par Iepirkuma termiņa 

pagarināšanu; 

10.7. Izslēgt no dalības Iepirkuma 

pretendentu; 

10.8. Veikt citas Publisko 

iepirkumu likumā noteiktās 

darbības. 

 

10. Aritmētisko kļūdu labošana 

10.1.  Par visiem aritmētisko 

kļūdu labojumiem pasūtītājs, 

komisijas vārdā triju darba 

dienu laikā paziņo 

pretendentam, kura 

piedāvājumā labojumi izdarīti. 

Pretendents triju darba dienu 

laikā pēc paziņojuma 

saņemšanas paziņo savu 

piekrišanu vai nepiekrišanu 

komisijas izdarītajiem 

labojumiem. Ja pretendents 

minētajā termiņā nav paziņojis 

par savu piekrišanu komisijas 

izdarītajiem labojumiem, 

komisija uzskata, ka 

pretendents piekrīt labojumiem. 

Ja pretendents nepiekrīt 

aritmētisko kļūdu labojumiem, 

komisija pieņem lēmumu par 

pretendenta izslēgšanu no 

turpmākās dalības Iepirkuma 

procedūrā. 
10.2.  Ja piedāvājumā 

konstatēta aritmētiska kļūda 

nodokļu aprēķināšanā, komisija 

to labo atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajai nodokļu 

aprēķināšanas kārtībai. 

10.3. Ja piedāvājumā 

konstatētas aritmētiskas kļūdas, 

kas bijušas par iemeslu tādas 
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līgumsummas noteikšanai, kas 

ir ievērojami zemāka nekā 

pārējo pretendentu piedāvātā 

līgumsumma, komisija atzīst 

piedāvājumu par nepamatoti 

lētu un turpmāk to neizskata. 

11. 
11. Komisijas un Pasūtītāja pienākumi: 

11.1. Izskatīt un izvērtēt 

pretendentu piedāvājumus; 

11.2. Pasūtītājam nodrošināt, lai 

līdz piedāvājumu atvēršanai 

netiktu izpausts Iepirkuma 

nolikuma saņēmēju saraksts un 

piedāvājumu iesniedzēju saraksts. 

11.3. Pēc rakstiska jautājuma par 

Iepirkuma norisi saņemšanas no 

pretendenta, sagatavot rakstisku 

atbildi un kopā ar jautājumu 

nosūtīt visiem pretendentiem, kuri 

saņēmuši Iepirkuma nolikumu. 

11.4. Pēc lēmuma pieņemšanas 

par Iepirkuma rezultātiem, nosūtīt 

pretendentiem, kuri to pieprasījuši, 

ziņojumu par Iepirkuma 

rezultātiem. 

11.5. Veikt citas Publisko 

iepirkumu likumā noteiktās 

darbības. 

11. Būvdarbu līguma slēgšana 

11.1. Par līguma pamatu tiek 

izmantots Iepirkuma 

nolikumam pievienotais 

būvdarbu līguma projekts 

(Pielikums Nr.8) kura 

nosacījumi pretendentam 

jāpieņem, ja nolēmis piedalīties 

Iepirkumā. 

11.2. Gadījumā, ja Iepirkuma 

uzvarētājs atsakās slēgt 

būvdarbu līgumu, līgums tiek 

slēgts ar Pretendentu, kurš 

piedāvājis nākošo zemāko 

līgumcenu, ja viņa piedāvātā 

līgumcena nepārsniedz šim 

iepirkumam paredzētos finanšu 

resursus un gan šis Pretendents, 

gan viņa iesniegtais 

piedāvājums ir atzīts par 

atbilstošu Iepirkuma nolikuma 

un tā pielikumu prasībām, kā 

arī viņa piedāvājumā ir 

iekļautas pilnīgi visas ar 

iepirkumu saistītās izmaksas un 

Pretendents piekritis 

aritmētisko kļūdu labojumiem 

(ja tādas būs), ko veikusi 

Komisija. 

 

12. 
12. Pretendenta tiesības:  

12.1. Iesniegt savu piedāvājumu 

Iepirkumam; 

12.2. Līdz piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām grozīt vai atsaukt 

savu piedāvājumu; 

12.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmē un pēc pieprasījuma 

saņemt sanāksmes protokola 

kopiju; 

12.4. Saņemt informāciju par Iepirkuma 

rezultātiem. 

-  

12. Komisijas un Pasūtītāja tiesības: 

12.1. Nepieciešamības gadījumā 

veikt grozījumus Iepirkuma 

nolikumā, saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumā definētajām 

prasībām; 

12.2. Pieprasīt papildus informāciju 

no pretendentiem; 

12.3. Pieaicināt komisijas darbā 

neatkarīgus ekspertus. Ekspertu 

vērtējumam ir rekomendējošs 

raksturs. 

12.4. Pārbaudīt piedāvājumu cenu 

veidošanos un noskaidrot, vai 

nav iesniegti piedāvājumi ar 
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nepamatoti zemu cenu; 

12.5. Noteikt Iepirkuma uzvarētāju, 

vai lemt par Iepirkuma 

izbeigšanu, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu; 

12.6. Lemt par Iepirkuma termiņa 

pagarināšanu; 

12.7. Izslēgt no dalības Iepirkuma 

pretendentu; 

12.8. Veikt citas Publisko iepirkumu 

likumā noteiktās darbības. 

13. 
13. Pretendenta pienākumi:  

13.1. Iesniedzot piedāvājumu, ievērot 

visus Iepirkuma nolikumā minētos 

nosacījumus kā pamatu iepirkuma 

izpildei; 

13.2. Saņemot paziņojumu par 

aritmētisko kļūdu labojumiem 

piedāvājumā, 3 darba dienu laikā 

paziņot par savu piekrišanu vai 

nepiekrišanu izdarītajiem 

labojumiem; 

13.3. Iepirkumu komisijas noteiktajā 

termiņā sniegt atbildes uz 

iepirkumu komisijas pieprasītajiem 

skaidrojumiem par piedāvājumu; 

13.4. Piedaloties Iepirkumā, ievērot 

Iepirkuma nolikuma prasības, kā 

arī Publisko iepirkumu likuma 

noteikumus. 

 

13. Komisijas un Pasūtītāja 

pienākumi: 

13.1. Izskatīt un izvērtēt pretendentu 

piedāvājumus; 

13.2. Pasūtītājam nodrošināt, lai līdz 

piedāvājumu atvēršanai netiktu 

izpausts Iepirkuma nolikuma 

saņēmēju saraksts un 

piedāvājumu iesniedzēju 

saraksts. 

13.3. Pēc rakstiska jautājuma par 

Iepirkuma norisi saņemšanas 

no pretendenta, sagatavot 

rakstisku atbildi un kopā ar 

jautājumu nosūtīt visiem 

pretendentiem, kuri saņēmuši 

Iepirkuma nolikumu. 

13.4. Pēc lēmuma pieņemšanas par 

Iepirkuma rezultātiem, nosūtīt 

pretendentiem, kuri to 

pieprasījuši, ziņojumu par 

Iepirkuma rezultātiem. 

13.5. Veikt citas Publisko iepirkumu 

likumā noteiktās darbības. 

 

14. 
- 14. Pretendenta tiesības:  

14.1. Iesniegt savu piedāvājumu 

Iepirkumam; 

14.2. Līdz piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām grozīt vai 

atsaukt savu piedāvājumu; 

14.3. Piedalīties piedāvājumu 

atvēršanas sanāksmē un pēc 

pieprasījuma saņemt 

sanāksmes protokola kopiju; 

14.4. Saņemt informāciju par 

Iepirkuma rezultātiem. 

15. 
- 15. Pretendenta pienākumi:  

15.1. Iesniedzot piedāvājumu, 

ievērot visus Iepirkuma 
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nolikumā minētos nosacījumus 

kā pamatu iepirkuma izpildei; 

15.2. Saņemot paziņojumu par 

aritmētisko kļūdu labojumiem 

piedāvājumā, 3 darba dienu 

laikā paziņot par savu 

piekrišanu vai nepiekrišanu 

izdarītajiem labojumiem; 

15.3. Iepirkumu komisijas noteiktajā 

termiņā sniegt atbildes uz 

iepirkumu komisijas 

pieprasītajiem skaidrojumiem 

par piedāvājumu; 

15.4. Piedaloties Iepirkumā, ievērot 

Iepirkuma nolikuma prasības, 

kā arī Publisko iepirkumu 

likuma noteikumus. 

Gozīt Nolikuma pielikumus atbilstoši zemāk norādītam sarakstam un veidnēm: 

Pielikumi:  

1.Tehniskā specifikācija. (skatīt grozījumu pielikumā Nr.1) 

1.1. Tehniskais projekts. (skatīt grozījumu pielikumu Nr.2) 

2. Pretendenta pieteikums. (skatīt grozījumu pielikumā Nr.3) 

3. Finanšu piedāvājums. (skatīt grozījumu pielikumā Nr.4) 

4. Veikto būvdarbu saraksts. (skatīt grozījumu pielikumā Nr.5) 

5. Darbu vadītāja kvalifikācija. (skatīt grozījumu pielikumā Nr.6) 

6. Darbu izpildes kalendārais grafiks. (skatīt grozījumu pielikumā Nr.7) 

7. Piedāvājuma nodrošinājums. (skatīt grozījumu pielikumā Nr.8) 

8. Būvdarbu iepirkuma līguma projekts. (skatīt grozījumu pielikumā Nr.9) 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs      Māris Dadzis 
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Grozījumu pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskā specifikācija
1
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Skatīt CD mapē „Lokālā tāme‖ – Failā Darbu_apjomi.xls 
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Grozījumu pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tehniskais projekts
2 

                                                 
2
 Skatīt CD 
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Grozījumu pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.2 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

„Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā” 

Identifikācijas Nr.VND2010/30-ELFLA 

 

 

Vispārēja informācija par Pretendentu: 
Pretendenta nosaukums: 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 

Juridiskā adrese: 

Biroja adrese: 

Telefons: 

Fakss: 

e-pasts: 

Nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.: 

Kontaktpersona:  

Banka: 

Kods: 

Konts: 

 

Iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, Mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt: 

„Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā”, 

identifikācijas numurs Nr.VND2010/30-ELFLA 

saskaņā ar iepirkuma Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma Nolikuma 

noteikumiem. 

Ar šo apliecinām: 

ka mūsu saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;  

ka likumā noteiktajā kārtībā pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no piedāvājumu 

atvēršanas brīža nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi;   

ka uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas nosacījumi; 

ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no noteiktā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

Ar šo Mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases dokumentiem, 

Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma.  

  

Pretendenta nosaukums:  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, 

amats:  

Pilnvarotās personas paraksts:  

Z.v. 

Datums: 
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Grozījumu pielikums Nr.4 

                                                                                                                           Pielikums Nr.3 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

„Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā” 

Identifikācijas Nr.VND2010/30-ELFLA 

IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

 

 

Tālrunis/ fakss  

e-pasta adrese  

PIEDĀVĀJUMS 
Mēs piedāvājam veikt „Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta 

teritorijā‖, Ventspils novadā saskaņā ar iepirkuma nolikuma, tehniskās specifikācijas un 

būvprojekta  nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem. 
 

Mūsu piedāvājums ir: 

Iepirkuma priekšmets 

 

Piedāvājuma 

cena bez PVN 

(LVL) 

 

PVN, ___% 

(LVL) 

Piedāvājuma 

cena ar PVN 

(LVL) 

„Rekreācijas un sporta 

infrastruktūras pilnveidošana 

Popes pagasta teritorijā” 

   

 

Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem, tajā 

skaitā ar tehnisko projektu (ar tajā iekļautajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, 

darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvdarbu veikšanas vietu). 

Apliecinām, ka tehniskais projekts ir realizējams un ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti 

visi ar darbu veikšanu, atbilstoši tehniskajam projektam, saistītie izdevumi, lai objektu 

nodotu ekspluatācijā.  

Apliecinām, ka darbus veiks kvalificēts tehniskais personāls. 

Apliecinām, ka mums ir pieejami finanšu resursi, lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus 

līguma izpildei. 

Būvdarbi tiks uzsākti ______ dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un būvatļaujas 

saņemšanas. 

Šis piedāvājums ir derīgs _____ dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt noteiktās garantijas 

prasības ____________________________________________________. 

 

 (amats)     (paraksts un paraksta atšifrējums) 

Z.v. 
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Grozījumu pielikums Nr.5 

                                                                                      Pielikums Nr.4 

 
 

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS 

„Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā” 

Identifikācijas Nr.VND2010/30-ELFLA 

 

Objekta 

adrese 

 

Pasūtītājs 

Veiktais 

darbs 

Līguma 

summa 

Darbu veikšanas periods 

Uzsākts Pabeigts 

      

      

      

      

      

Ierakstīt pēdējo piecu gadu nozīmīgākos darbus. 

 

 

 

______________________________ ______________________________________ 

(amats)    (paraksts un paraksta atšifrējums) 
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Grozījumu pielikums Nr.6 

                                                                                       Pielikums Nr.5 

Darbu vadītāja 

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts 

 

Uzvārds: 

Vārds: 

Izglītība: 

Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai 

kvalifikācija (-as) 

  

  

Pašreizējais amats: 

Uzņēmumā nostrādātie gadi:  

Galvenā kvalifikācija: 

Darba pieredze: 

Laiks (no…līdz…) Uzņēmums Amats 

   

   

 

 

 

________________________________________ 

(darbu vadītāja paraksts un paraksta atšifrējums) 
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Grozījumu pielikums Nr.7 

Pielikums Nr.6 

 
 

Darbu izpildes kalendārais grafiks  

„Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā” 

Identifikācijas Nr.VND2010/30-ELFLA 

 

 

 

 

Lodziņus iekrāsot atbilstoši plānotajam veicamo darbu apjomam 

 
 

 

______________________________

 ______________________________________ 

(amats)    (paraksts un paraksta atšifrējums) 

Nr.p.

k. 

Darbu 

apraksts 

Darbu izpildes termiņš (Mēneši/nedēļas) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Grozījumu pielikums Nr.8 

Pielikums Nr.7 

 

 
 

Piedāvājuma nodrošinājums 
 

Ventspils novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.90000052035 

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 

 

 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

 

„Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta 

teritorijā” Identifikācijas Nr.VND2010/30-ELFLA 
 

 
 ―<Iepirkuma daļas nosaukums>‖ 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

Ievērojot to, ka  

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs (ja pretendents ir juridiska persona)> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

iesniedz savu piedāvājumu Ventspils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000052035, Skolas iela 

4, Ventspils, LV-3601, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Rekreācijas un sporta 

infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā‖ (id.nr. VND2010/30-ELFLA) ietvaros, kā arī 

to, ka atklāta konkursa nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā 

no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: 

Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

nenoslēdz iepirkuma līgumu, 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa 

cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas 

norēķinu kontu. 

 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz 

<gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi 

ne vēlāk kā šajā datumā. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās 

personas parakstu apliecina banka. 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Bankas zīmoga nospiedums> 
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Grozījumu pielikums Nr.9 

Pielikums Nr.8 

 

Būvdarbu iepirkuma līgums Nr.    (projekts) 

 

 

 

Ventspilī,                                        2011.gada _______ 

  

 Ventspils novada pašvaldība, vienotais reģ.nr.90000052035, turpmāk tekstā - 

Pasūtītājs, Aivara Mucenieka personā, kurš rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām‖ pamata, un 

_____________, turpmāk tekstā –  Būvuzņēmējs, valdes priekšsēdētāja ________________  

personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata,  Pasūtītājs un Būvuzņēmējs katrs atsevišķi līguma 

tekstā saukts "Līdzējs", bet kopā saukti "Līdzēji", izsakot savu gribu brīvi, bez viltus, 

maldības un spaidiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā "Līgums", pamatojoties uz 

Ventspils novada domes veiktā iepirkuma „Rekreācijas un sporta infrastruktūras 

pilnveidošana Popes pagasta teritorijā‖ Identifikācijas Nr.VND2010/30-ELFLA, (turpmāk 

tekstā – Iepirkums), rezultātiem un Būvuzņēmēja piedāvājuma pieteikumu Iepirkumam, kas 

ir šī Līguma pielikums (turpmāk tekstā – Pielikums) un uzskatāms par tā neatņemamu 

sastāvdaļu, vienojoties par sekojošo:  

 

1. Līguma priekšmets.  

Iepirkums „Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta 

teritorijā” Identifikācijas Nr.VND2010/30-ELFLA (turpmāk tekstā – Objekts) saskaņā 

ar Pielikumu. 

1.1.  Pasūtītāja pārstāvis uzdod, bet Būvuzņēmējs apņemas ar saviem darba rīkiem, 

ierīcēm 

  un darbaspēku uz sava riska organizēt un veikt Objektā būvdarbus Līgumā un tā  

  dokumentos noteiktajā apjomā un pienācīgajā kvalitātē. 

1.2. Būvuzņēmēja Objektā izpildāmo būvdarbu uzskaitījums dots Pielikumā (turpmāk 

tekstā – Darbs). Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Iepirkuma 

nolikumu un tam pievienotajos pielikumos noteiktajām prasībām, Objekta stāvokli 

un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt Objekta būvniecības Darba izpildi, un ka 

Darba kopējā Līgumsummā ir iekļautas visas izmaksas, lai atbilstoši Līguma 

noteikumiem veiktu Objektā būvniecības Darbu tādā apjomā un kvalitātē, kā tas ir 

noteikts Līguma dokumentos, Latvijas būvnormatīvos, Latvijas nacionālajos 

standartos un citos spēkā esošajos normatīvajos un tiesību aktos. 

1.3.  Pasūtītājs apņemas pieņemt no Būvuzņēmēja, saskaņā ar Līgumu, izpildīto Darbu 

pēc faktiski izdarītajiem darbiem un apņemas samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

 

2. Darba izpildes termiņi 

2.1. Būvuzņēmējs uzsāk Darba izpildi ne vēlāk, kā 2011.gada ______________. 

2.2. Būvuzņēmējs veic Darbu saskaņā ar Pasūtītājam iesniegto un Līdzēju abpusēji 

saskaņotu Darba veikšanas grafiku, kuru nodod Pasūtītāja pārstāvim līdz 2011.gada 

______________ ar noteikumu, ka Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmējam iespēju 

uzsākt Darbu ne vēlāk kā 2011.gada _______________. Ja Pasūtītāja vainas dēļ šis 

noteikums netiek izpildīts, tad gan Darba pabeigšanas termiņš, gan visi Darba grafikā 

noteiktie darbu izpildes termiņi automātiski tiek pagarināti par nokavēto dienu 

skaitu. 
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2.3. Darbs tiek uzskatīts par pabeigtu kopumā brīdī, kad Pasūtītāja pārstāvis un 

Būvuzņēmējs Līguma 7.punktā noteiktajā kārtībā paraksta Darba nodošanas - 

pieņemšanas aktu (turpmāk tekstā – Akts). 

2.4. Darba pabeigšanas Objektā un tā nodošanas - pieņemšanas datums – 2011.gada 

____________________. 

2.5. Ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 2.4. punktā noteikto termiņu, tas maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto 

dienu. Ja līgumsods sasniedz 20% (divdesmit procentus) no kopējās līguma summas, 

Pasūtītājs, informējot Būvuzņēmēju var vienpusēji atkāpties no līguma. 

2.6. Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Darba izpildes un/vai Objekta nodošanas termiņa 

pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto 

iemeslu dēļ: 

2.6.1. ja Pasūtītājs izdara izmaiņas Darba apjomu sarakstos, kā rezultātā pieaug 

veicamo darbu apjoms; 

2.6.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā 

Darba izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama; 

2.6.3. ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Darbs vai to daļa ir tikuši pārtraukti. 

2.7. Jebkādi grozījumi saistībā ar Darba pabeigšanas un Objekta nodošanas datumu, 

stājas spēkā tikai pēc tam, kad par tiem Līdzēji rakstveidā ir vienojušies un tos ir 

parakstījuši. 

2.8. Pamatots pieprasījums par Darba vai tā daļas izpildes termiņa un/vai Objekta 

nodošanas termiņa pagarinājumu Būvuzņēmējam ir jāiesniedz izskatīšanai 

Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Darba 

izpildi konstatēšanas. Neizpildot šo nosacījumu, Būvuzņēmējs zaudē tiesības 

pieprasīt Darba vai tā daļas izpildes termiņa un/vai Objekta nodošanas termiņa 

pagarinājumu. Gadījumā, ja Līguma termiņu kavējumi izveidojušies Būvuzņēmēja 

bezdarbības vai vainas rezultātā, Pasūtītāja pārstāvis var atteikt pagarināt termiņus. 

 

3. Līgumsumma un norēķinu kārtība 

Līgumsumma noteikta pamatojoties uz Ventspils novada domes iepirkuma komisijas 

sēdes 2011.gada _____________ protokolu Nr. __. 
3.1. Līgumsumma ir noteikta, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegto un Pielikumā 

esošo tāmi, un tā ir LVL ______________, tajā skaitā PVN __% (divdesmit ___ 

procents)_________ LVL. Šī Līgumsumma ietver šajā Līguma punktā minētājā 

Darba tāmē norādīto darbu un ar tiem saistīto palīgdarbu izmaksas, materiālu 

izmaksas, piegādes un transporta izmaksas, kā arī citas Līgumā norādītās izmaksas, 

lai veiktu Objekta būvniecību tādā apjomā un kvalitātē, kā to paredz būvdarbu 

Objektā Iepirkuma nolikums, Līguma dokumenti, Latvijas būvnormatīvi, Vispārīgie 

būvnoteikumi, Latvijas nacionālie standarti un citi spēkā esošie normatīvie un tiesību 

akti. 

3.2. Pasūtītājs veic norēķinus ar Būvuzņēmēju sekojošā kārtībā: 

3.2.1. Pasūtītājs Būvuzņēmējam priekšapmaksu (avansu) nemaksā; 

3.2.2. Starpmaksājumi tiek veikti par Darba izpildei faktiski izmantotajiem 

būvmateriāliem un veiktajiem būvdarbiem, pamatojoties uz, Pasūtītāja 

kontaktpersonas, Būvuzrauga un Būvuzņēmēja, līdz kārtējā kalendārā mēneša 

30. datumam sagatavotu un parakstītu, veikto darbu aktu un Būvuzņēmēja 

rēķina saņemšanas brīža 20 (divdesmit) dienu laikā. 

3.2.3. Pasūtītājs atlikušo norēķinu par Darba izpildi veic 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc Līguma 2.3.punktā minētā Akta sagatavošanas un parakstīšanas 

Līgumā noteiktajā kārtībā. 
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3.3. Šajā Līgumā visi paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Būvuzņēmēja 

norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir 

devis rīkojumu bankai pārskaitīt uz Būvuzņēmēja norēķina kontu maksājuma summu 

(bankas zīmogs).  

3.4. Jebkuras Būvuzņēmēja prasības par papildus kompensāciju saistībā ar Darbu, kas 

tam jāveic saskaņā ar šo Līgumu, tiks uzskatītas par noraidītām no Pasūtītāja puses, 

ja vien šādas pamatotas prasības netiks iesniegtas Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc tādu apstākļu, kas varētu radīt papildus izdevumus, konstatēšanas. Netiek 

kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem Darba kvalitātes 

trūkumiem, kā arī netiek kompensēti nekvalitatīvi veiktā Darba demontāžas un 

trūkumu novēršanai izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, vai ja 

papildus izdevumi radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ. 

3.5. Līguma summa nedrīkst tikt grozīta, izņemot gadījumus, ja tam ir nepieciešami 

papildu darbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji nebija paredzēti un kurus nevarēja 

paredzēt Iepirkuma veikšanas laikā un kuri ir nepieciešami noslēgtā Līguma izpildei, 

sastādot par to abpusēju aktu. Līguma Pielikumā norādītās vienību cenas paliek 

nemainīgas Līguma izpildes laikā. 

3.6. Visu šai Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo no saistību izpildes. 

Pasūtītājs tiesīgs ieturēt aprēķinātos zaudējumus un līgumsodus no Būvuzņēmējam 

pienākošā maksājuma, iesniedzot Būvuzņēmējam atbilstošā ieturējuma aprēķinu. 

 

4. Līguma izpildes nodrošinājums. 

4.1. Būvuzņēmējs trīs (3) darba dienu laikā, pēc būvdarbu līguma parakstīšanas, pārskaita 

uz, līgumā norādīto, Ventspils novada pašvaldības norēķinu kontu Līguma izpildes 

nodrošinājumu, piecu (5) procentu apmērā no līgumsummas, kas sastāda LVL 

__________ (_________________________) tai skaitā PVN.  

4.2. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu 

Būvuzņēmēja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai 

ieturētu līgumsodu. 

4.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā iemaksāšanas datuma un ir spēkā līdz 

Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai. 

4.4. Līguma izpildes nodrošinājums Būvuzņēmējam tiek atmaksāts 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc akta par objekta nodošanu parakstīšanas. 

 

5. Būvuzņēmēja pienākumi 

5.1. Nodrošināt Darba pabeigšanu un Objekta nodošanu ekspluatācijā līdz 2011.gada 

__________________. 

5.2.  Veikt Darbu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un 

saskaņā ar Līgumu un tā Pielikumu. 

5.3. Būvuzņēmējs apņemas uzdot savam darbiniekam vai nolīgt citu fizisku vai juridisku 

personu Darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildei Objektā un segt visas ar 

to saistītās izmaksas. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai tā pilnvarotais vai nolīgtais 

Darba aizsardzības koordinators būtu atbilstoši kvalificēts. Par drošības tehnikas 

normu ievērošanu Objektā atbildīgs ir Būvuzņēmējs. 

5.4. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Latvijas būvnormatīvu, Vispārīgo būvnoteikumu, 

Latvijas nacionālo standartu un citu spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu 

ievērošanu visa šajā Līgumā paredzētā Darba veikšanas un dokumentu sagatavošanas 

gaitā. Būvuzņēmējs nodrošina, ka būvniecībā ir izmantoti tikai standartiem un 

tehniskiem noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti būvizstrādājumi. 

5.5. Līgumā noteikto Darbu Būvuzņēmējs veic ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) 

tehniku, aprīkojumu, būvizstrādājumiem un citiem materiāli - tehniskajiem 
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līdzekļiem, ja vien Līdzēji rakstveidā nevienojas citādi. Veicot Darbu Būvuzņēmējs 

sedz visus izdevumus par Darba veikšanu Objektā. 

5.6. Būvuzņēmējam ir pienākums bez kavēšanās ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, 

kas atklājušies Darba izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvniecību 

Objektā. 

5.7. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem nodrošina visu tiesību aktos noteikto darba 

drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, vides aizsardzības noteikumu un 

būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar būvniecību Objektā, 

kā arī uzņemas pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to 

izraisītām sekām. 

5.8. Būvuzņēmējam ir pienākums uzturēt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja 

darbības zonā un nodrošināt regulāru būvgružu savākšanu un aizvešanu uz speciāli 

ierīkotām vietām ne retāk kā reizi nedēļā. Par šī noteikuma neievērošanu Pasūtītāja 

pārstāvis ir tiesīgs uzlikt Būvuzņēmējam līgumsodu LVL 50 (piecdesmit lati) apmērā 

par katru šī noteikuma neievērošanas gadījumu. 

5.9. Pirms Darba uzsākšanas to izpildi saskaņot ar Objektā esošo telefonu, 

elektroenerģijas un inženierkomunikācijas sistēmu pārvaldītajiem. Par komunikāciju 

bojājumiem nekavējoši ziņot Pasūtītāja pārstāvim. 

5.10. Būvuzņēmējs apņemas ne vēlāk kā līdz Akta parakstīšanai par saviem 

līdzekļiem aizvākt no būvlaukuma būvgružus, kā arī Būvuzņēmēja iekārtas, 

inventāru un darbarīkus, demontēt visas ar būvdarbu veikšanu saistītās pagaidu 

būves, ierīces un iekārtas, kā arī veikt apkārtnes sakārtošanu atbilstoši spēkā 

esošajiem būvnormatīviem. Neizmantotos materiālus un par Pasūtītāja līdzekļiem 

iegādātos instrumentus un darbarīkus Būvuzņēmējs nodod Pasūtītāja pārstāvim. 

5.11. Nodrošināt, lai tiesību aktos noteiktajā kārtībā tiktu sagatavota visa Objekta 

nodošanai ekspluatācijā nepieciešamā dokumentācija, kas nododama Pasūtītājam ne 

vēlāk kā līdz Akta parakstīšanai. Būvuzņēmējam jāveic visas no tā atkarīgās 

darbības, lai tiktu izpildītas ar Līgumu uzņemtās saistības par Darba veikšanu 

Objekta nodošanai ekspluatācijā. 

5.12. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par izpildītajiem darbiem un iebūvētajiem 

materiāliem no Darba sākuma līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā. Pēc Akta 

parakstīšanas atbildību par Objekta pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā 

uzņemas Pasūtītājs, izņemot Līgumā paredzētos garantijas gadījumus. 

5.13. Būvuzņēmējs sedz visas ar būves un būvniecību Objektā saistītās uzturēšanas 

izmaksas; atbild par darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību ievērošanu un dabas 

aizsardzības pasākumu ievērošanu būvē, kā arī par pieguļošās teritorijas uzturēšanu 

kārtībā. 

5.14. Būvuzņēmēja atbildība attiecībā uz Līgumā paredzētā veiktā Darba defektu 

novēršanu garantijas laikā tiek noteikta saskaņā ar Līguma 7. nodaļas noteikumiem. 

5.15. Ja darbi Objektā tiek veikti brīvdienās un svētku dienās, Būvuzņēmējam ir 

rakstveidā jāinformē par to Pasūtītāja pārstāvis ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas 

pirms darbu uzsākšanas. 

 

6. Pasūtītāja vispārējie pienākumi. 

6.1. Pasūtītājs ar visu savu darbību sekmēs Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, 

nodrošinot Darba uzraudzību un pieņemšanu. Pasūtītājs neveiks nekādas darbības, 

kuras traucētu Darba izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem Līguma vai 

citiem pārkāpumiem no Būvuzņēmēja puses. 

6.2. Pasūtītājam ir pienākums veikt visus nepieciešamos un no viņa atkarīgos pasākumus, 

lai nodrošinātu iespēju Būvuzņēmējam uzsākt Darba izpildi Līguma 2.1.punktā 

noteiktajā termiņā. 
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6.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no 

Būvuzņēmēja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus 

sakarā ar Darba veikšanu Objektā vai citām no Līguma izrietošām saistībām. 

6.4. Pasūtītāja pārstāvis apņemas savlaicīgi informēt Būvuzņēmēju par jebkuru savu 

darbinieku vai citu Pasūtītāja nolīgtu būvniecības dalībnieku darbību Objektā, kas 

varētu ietekmēt Līgumā noteikto darbu izpildi. 

 

7. Darba nodošana – pieņemšana. 

7.1. Pēc darbu pabeigšanas 2 (divos) eksemplāros – pa vienam katram Līdzējam, tiek 

sastādīts Akts, kas apliecina, ka visi Līguma Pielikumā paredzētie darbi ir izpildīti ar 

atbilstošu kvalitāti un noteiktajos termiņos, un Pasūtītājam nav pretenziju par 

Līgumā minētā Darba izpildi, kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem. Ja 

Pasūtītāja pārstāvis neparaksta Aktu, tas iesniedz Būvuzņēmējam rakstisku motivētu 

un detalizētu paziņojumu par konstatētajiem defektiem, nepilnībām un neatbilstībām 

Līguma, normatīvo aktu vai būvnormatīvu prasībām, un šajā sakarā papildus 

veicamajiem darbiem (turpmāk tekstā – Paziņojums). Paziņojuma Būvuzņēmējam 

neiesniegšanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītāja 

pārstāvis atteicies parakstīt Aktu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Darbu, un 

viņam par to jāveic apmaksa Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

7.2. Gadījumā, ja Darba pieņemšanas gaitā atsevišķu darbu izpildē tiek konstatētas 

atkāpes no normatīvo aktu prasībām, tās jānorāda Būvuzņēmējam iesniegtajā 

Paziņojumā un Būvuzņēmējam ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš šie 

trūkumi iespējami īsākā laika posmā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties par defektu 

novēršanas kārtību un termiņu. 

7.3. Darba pieņemšanas laikā Objektā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo 

Būvuzņēmēju no atbildības par Darba grafikā uzrādīto termiņu, Darba pabeigšanas 

un Objekta nodošanas datuma neievērošanu. 

7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs uzaicināt neatkarīgus ekspertus Būvuzņēmēja veiktā Darba 

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

ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies 

Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes 

izdevumus sedz Būvuzņēmējs. 

 

 

8. Darba garantija un atbildība par defektiem. 

8.1. Būvuzņēmēja atbildība par veiktā Darba un pielietoto būvizstrādājumu kvalitāti 

attiecībā uz Līgumā paredzētajiem darbiem tiek noteikta sekojoši: 

8.1.1. garantijas periods Būvuzņēmēja veiktajam Darbam ir 24 (divdesmit četri) 

mēneši, skaitot no Objekta nodošanas ekspluatācijā datuma; 

8.1.2. Būvuzņēmēja pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāte tiek garantēta saskaņā 

ar ražotāja noteikumiem, bet šis garantijas laiks nav mazāks par 24 (divdesmit 

četriem) mēnešiem, skaitot no Objekta nodošanas ekspluatācijā datuma. 

8.2. Līguma 8.1.1. un 8.1.2. punktos norādītajā garantijas periodā Būvuzņēmējs apņemas 

saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērst visus atklātos izpildītā Darba un tā 

veikšanai Objektā izmantoto materiālu defektus. 

8.3. Visas Būvuzņēmēja sniegtās garantijas ir spēkā tikai ar noteikumu, ka Pasūtītājs ir 

ievērojis Būvuzņēmēja iesniegtos materiālu un iekārtu ekspluatācijas noteikumus. 

8.4. 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par 

garantijas periodā konstatētiem defektiem Būvuzņēmēja pārstāvim ir jāierodas 

Objektā, lai kopā ar Pasūtītāju sastādītu defektu aktu. 
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8.5. Defektu aktā norādītos trūkumus Būvuzņēmējs uz sava rēķina novērš 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc defektu akta sastādīšanas. Ja kādu defektu novēršanai ir 

tehnoloģiski nepieciešams ilgāks laiks, tad konkrēto trūkumu novēršanas termiņi tiek 

norādīti Līdzēju pārstāvju sastādītajā defektu aktā. Ja Līdzējiem neizdodas vienoties 

par trūkumu novēršanas termiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs paprasīt veikt neatkarīgu 

ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu 

Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīzes izmaksas sedz Būvuzņēmējs. Ja 

Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo 

kavējumu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam tādu pat līgumsodu, kā tas ir paredzēts 

Līguma 2.5.punktā. 

8.6. Ja Būvuzņēmējs Darba garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai 

nenovērš tos savstarpēji nolīgtajā vai ekspertīzes noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir 

tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.  

 

9. Nepārvarama vara. 

9.1. Līdzēji 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. 

9.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līdzējam ir pienākums ne vēlāk kā 2 

(divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida 

paziņojumu otram Līdzējam. 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. 

9.3. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās 

ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi. Šādā gadījumā neviens no Līdzējiem nav 

tiesīgs pieprasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts 

nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Būvuzņēmēju tikai par 

faktiski izpildītajiem darbiem. 

9.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis 

minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otram Līdzējam 

rakstisku paziņojumu. 

 

10. Neparedzēti apstākļi. 

10.1.  Neparedzētie apstākļi – Pielikumā nenorādīti un neparedzēti darbi vai citi 

objektīvi iemesli, kas nav atkarīgi no Būvuzņēmēja un tiek noteikti Darba izpildes 

gaitā, un kurus konstatējot Līdzēji sastāda un paraksta aktu, par kura sagatavošanu ir 

atbildīgs Būvuzņēmējs. 

10.2.  Ja neparedzēti apstākļi ietekmē Darba tāmes izmaksas, Būvuzņēmējs 5 

(piecu) darba dienu laikā no Līguma 10.1. punktā minētā akta sastādīšanas dienas 

iesniedz savus priekšlikumus Pasūtītājam par Darba tāmē uzrādīto izmaksu 

izmaiņām. 

10.3.  Ja neparedzēti apstākļi ietekmē Darba izpildes grafiku, Būvuzņēmējs 5 

(piecu) darba dienu laikā no Līguma 10.1. punktā minētā akta sastādīšanas dienas 

iesniedz savus priekšlikumus par izmaiņām Darba izpildes grafikā. 

10.4.  Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par Būvuzņēmēja 

priekšlikumiem - no to saņemšanas dienas (Kancelejas reģistra datums) - attiecībā uz 

Darba tāmes izmaksu un Darba izpildes grafika izmaiņām, par ko Līdzēji sastāda 

papildus vienošanos. 
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11. Līguma grozīšanas un laušanas kārtība. 

11.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to 

Būvuzņēmējam rakstveidā 10 (desmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos: 

11.1.1. ja Būvuzņēmējs nav uzsācis darbus Objektā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 

Līgumā paredzētā Darbu sākuma datuma; 

11.1.2. ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma, kurā ir brīdinājums par 

Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas ir atkārtoti 

pieļāvis brīdinājumā norādītos Līguma noteikumu pārkāpumus; 

11.1.3. ja Pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze ir konstatējusi, ka 

Būvuzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši projektam, Latvijas 

būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem standartiem un citiem normatīvajiem 

un tiesību aktiem, kas var būtiski ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju; 

11.1.4. ja Darba izpilde Būvuzņēmēja vainas dēļ ir aizkavējusies tādos apmēros, ka 

acīm redzami tos nebūs iespējams pabeigt Līgumā noteiktajā Darba pabeigšanas 

termiņā, un, ja aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz Līguma 

termiņu pagarinājumu, vai arī, ja kavējums var radīt ievērojamus zaudējumus 

vai citu būtisku kaitējumu Pasūtītāja interesēm; 

11.1.5. tiesā ir iesniegts pieteikums par Būvuzņēmēja maksātnespējas atzīšanu. 

11.1.6. ja līgumsods sasniedz 20% (divdesmit procentus) no kopējās līguma summas. 

11.2. Jebkurā Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, izņemot Līguma 

izbeigšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vainīgajam Līdzējam ir pienākums 

atlīdzināt otram Līdzējam zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar to, ka vainīgais 

Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktās saistības. 

11.3. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. 

Jebkuri Līguma grozījumi, papildinājumi vai savstarpējās vienošanās, kas 

noformējami kā pielikumi, stājas spēkā un kļūst par šī Līguma neatņemamām 

sastāvdaļām ar brīdi, kad tās noformētas rakstveidā, un Līdzēji tos parakstījuši. 

11.4. Ja tiek grozīti un zaudē spēku viens vai vairāki Līguma noteikumi, pārējie 

Līguma nosacījumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti 

vai daļas. 

 

12. Noslēguma noteikumi. 

12.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši abi Līdzēji, un tas darbojas 

līdz Līdzējiem noteikto saistību pilnīgai izpildei.  

12.2. Līdzēji ir pilnā mērā atbildīgi par Līdzējam nodarītajiem tiešajiem 

zaudējumiem, kas tai radušies sakarā ar to, ka otrs Līdzējs nav pildījis vai 

nepienācīgi ir pildījis savas no Līguma izrietošās saistības, atbilstoši spēkā esošajiem 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem. 

12.3. Jebkādi Pasūtītāja apmaksāti materiāli, pakalpojumi un/vai iekārtas, kļūst par 

Pasūtītāja īpašumu ar to apmaksas brīdi, un Būvuzņēmēja maksātnespējas gadījumā 

tie ir Pasūtītāja īpašums neatkarīgi no tā vai tie ir, vai nav nogādāti Objektā. 

12.4. Jautājumi, kuri nav tieši atrunāti šī Līguma tekstā, tiek risināti saskaņā ar LR 

spēkā esošiem tiesību aktiem. 

12.5. Par jebkurām izmaiņām Līdzēja rekvizītos un citu būtisku informāciju Līdzējs 

nekavējoties paziņo otram no Līdzējiem. 

12.6. Līdzēji apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, ko 

satur šis Līgums un kas tiek iegūta, pildot šo Līgumu, t.sk. tehniska un komerciāla 

rakstura informāciju par otra Līdzēja darbību. 

12.7. Līdzēji vienojas, ka šī Līguma izpilde ir obligāts noteikums visiem Līdzēju 

tiesību un saistību pārņēmējiem. 
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12.8. Līdzēji veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas 

var rasties, pildot šo Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Pretenzijas par Līguma izpildi 

Līdzēji apņemas izskatīt un sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no 

to saņemšanas dienas. Gadījumā, ja Līdzēji šādā veidā nevienosies, strīdi un 

domstarpības tiks risinātas tiesā Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā 

kārtībā.  

12.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, 2(divos) eksemplāros, katrs uz __(_____) 

lapām, ar vienādu juridisko spēku - pa 1(vienam) eksemplāram katram no Līdzējiem.  

 

13. Kontaktpersonas. 

13.1. Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses: Ventspils novada Popes pagasta 

pārvaldes vadītājs Vilnis Krauze, tālr. : 636 81086; e-pasts: pope@ventspilsnd.lv 

 

13.2.  Kontaktpersonas no Uzņēmēja puses: 

___________________________________;  tālrunis: _____________ 

(vārds, uzvārds, amats) 

 

14. Pušu rekvizīti. 

 

Pasūtītājs: 

Ventspils  novada pašvaldība 

Reģ. Nr. 900000352035 

Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 

A/S Swedbank, kods HABALV22 

Konts: LV43HABA0551025783880 

 

Ventspils novada domes priekšsēdētājs 

 

__________________ A.Mucenieks 

Z.v. 

Uzņēmējs: 

 

Reģ. Nr.  

Adrese: 

Bankas rekvizīti 

 

 

Amats 

 

___________________ /paraksts, paraksta 

atšifrējums/ 

                            

Z.v. 

 

 

 


