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I N FOR M Ā C IJ A  PA R  GR OZĪ J U M I E M  NOL I KU M Ā  
Ventspilī 

 

31.07.2012. Nr. 1.  

 

 

Par iepirkumu Nr. VND2012/39-ERAF 

 

 Iepirkumu komisija informē, ka ir konstatētas kļūdas – atklāta konkursa 

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada 

Usmas pagasta Usmas ciemā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada 

Usmas pagasta Usmas ciemā” ietvaros” nolikumā un tajā ir veikti grozījumi, saskaņā ar 

zemāk norādīto informāciju. 

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

1. 
4.3. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš (Plānotais) 

6 (seši) kalendārie mēneši no līguma 

noslēgšanas dienas. 

4.3. Iepirkuma līguma izpildes 

termiņš (Plānotais) 

6 (seši) mēneši no būvatļaujas 

saņemšans dienas. (Orientējošais 

līguma noslēgšanas datums 2012.gada 

24.septembris) 

2. 
6.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var 

iesniegt līdz 2012.gada 14. augustam 

plkst.10:00 Ventspils novada domē 

10.kab., Skolas ielā 4, Ventspilī, 

piedāvājumus iesniedzot personīgi vai 

atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt 

saņemtam šajā punktā norādītajā adresē 

līdz šajā punktā minētajam termiņam. 

Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja 

īpašums. 

6.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var 

iesniegt līdz 2012.gada 21. 

augustam plkst.10:00 Ventspils 

novada domē 10.kab., Skolas ielā 4, 

Ventspilī, piedāvājumus iesniedzot 

personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta 

sūtījumam jābūt saņemtam šajā 

punktā norādītajā adresē līdz šajā 

punktā minētajam termiņam. 

Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja 

īpašums. 

3. 
6.1.4. Piedāvājumi tiks atvērti Ventspils 

novada domē sēžu zālē Skolas ielā 4, 

Ventspilī 2012.gada 14.augustā plkst. 

10.00.
 
Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un 

tajā var piedalīties pretendenti, kā arī citas 

personas. Pretendents (ja pretendents ir 

fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā 

uzrāda personu apliecinošu dokumentu, 

savukārt, pretendenta pārstāvis - personu 

apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, 

6.1.4. Piedāvājumi tiks atvērti 

Ventspils novada domē sēžu zālē 

Skolas ielā 4, Ventspilī 2012.gada 

21.augustā plkst. 10.00.
 
Piedāvājumu 

atvēršana ir atklāta un tajā var 

piedalīties pretendenti, kā arī citas 

personas. Pretendents (ja pretendents ir 

fiziska persona) piedāvājumu 

atvēršanā uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu, savukārt, pretendenta 
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kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo 

pretendentu. 

pārstāvis - personu apliecinošu 

dokumentu, kā arī dokumentu, kas 

apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo 

pretendentu. 

4. 
6.3.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā 

iepakojumā, uz kura norāda: 

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas 

numuru un adresi,  

b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, 

uzvārdu un telefona numuru, 

c. Pretendenta nosaukumu, 

reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir 

juridiska persona vai personālsabiedrība) 

vai personas kodu (ja Pretendents ir 

fiziska persona) un adresi,  

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, 

uzvārdu, telefona un faksa numuru, 

atzīmi ”Piedāvājums atklātam konkursam 

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija un izbūve Ventspils 

novada Usmas pagasta Usmas ciemā 

projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Ventspils novada Usmas pagasta Usmas 

ciemā” ietvaros” (identifikācijas nr. VND 

2012/39 ERAF) ”Neatvērt līdz 2012.gada 

14.augustam plkst. 10:00”. 

6.3.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā 

ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

a. Pasūtītāja nosaukumu, 

reģistrācijas numuru un adresi,  

b. Pasūtītāja kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu un telefona numuru, 

c. Pretendenta nosaukumu, 

reģistrācijas numuru (ja Pretendents 

ir juridiska persona vai 

personālsabiedrība) vai personas 

kodu (ja Pretendents ir fiziska 

persona) un adresi,  

d. Pretendenta kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu, telefona un faksa 

numuru, atzīmi ”Ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un 

izbūve Ventspils novada Usmas 

pagasta Usmas ciemā projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība 

Ventspils novada Usmas pagasta 

Usmas ciemā” ietvaros” 

(identifikācijas nr. VND 2012/39 

ERAF) ”Neatvērt līdz 2012.gada 

21.augustam plkst. 10:00”. 

5. 
7.1.7. pretendents nav iesniedzis 

vienošanos ar banku par piedāvājuma 

līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanu 

10% apmērā no piedāvātās līgumcenas ar 

PVN,  atbilstoši pielikumā Nr. D10-1 

pievienotajai formai un vienošanos ar 

banku par garantijas laika apdrošināšanu 

atbilstoši pielikumā Nr. D10-2 

pievienotajai formai. Gadījumā, ja 

Pretendents ir personu grupa, tad 

vienošanās ir jābūt adresētai personu 

grupai. 

7.1.7. pretendents nav iesniedzis 

vienošanos ar banku par piedāvājuma 

līguma izpildes nodrošinājuma 

izsniegšanu 10% apmērā no piedāvātās 

līguma summas (kopējās ar PVN), un 

vienošanos ar banku par garantijas 

laika apdrošināšanu 5 % apmērā no 

piedāvātās līguma summas (kopējās ar 

PVN). Gadījumā, ja Pretendents ir 

personu grupa, tad vienošanās ir jābūt 

adresētai personu grupai. 

6. 
8.1.3. Pretendenta piedāvātajam: 

a) atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir 

spēkā esošs Latvijas Būvinženieru 

savienības vai Latvijas siltuma, 

gāzes un ūdens tehnoloģijas 

inženieru savienības izsniegts 

būvniecības speciālista sertifikāts 

ūdensapgādes un kanalizācijas jomā; 

b) ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu būvdarbu vadītājam ir spēkā 

esošs Latvijas Būvinženieru 

8.1.3. Pretendenta piedāvātajam: 

a) atbildīgajam būvdarbu vadītājam 

ir spēkā esošs Latvijas 

Būvinženieru savienības vai 

Latvijas siltuma, gāzes un ūdens 

tehnoloģijas inženieru savienības 

izsniegts būvniecības speciālista 

sertifikāts ūdensapgādes un 

kanalizācijas jomā; 

b) ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu būvdarbu vadītājam ir 
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savienības vai Latvijas siltuma, 

gāzes un ūdens tehnoloģijas 

inženieru savienības izsniegts 

būvniecības speciālista sertifikāts 

ūdensapgādes un kanalizācijas jomā; 

c) projekta vadītājam ir augstākā vai 

vidējā profesionālā izglītība. 

d) Ārvalstu būvdarbu vadītājs atbilst 

izglītības un profesionālās 

kvalifikācijas prasībām attiecīgas 

profesionālās darbības veikšanai 

Latvijas Republikā un gadījumā, ja 

ar Pretendentu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu 

uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 

apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā 

profesiju reģistrā. 

spēkā esošs Latvijas Būvinženieru 

savienības vai Latvijas siltuma, 

gāzes un ūdens tehnoloģijas 

inženieru savienības izsniegts 

būvniecības speciālista sertifikāts 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

jomā; 

c) Ārvalstu būvdarbu vadītājs atbilst 

izglītības un profesionālās 

kvalifikācijas prasībām attiecīgas 

profesionālās darbības veikšanai 

Latvijas Republikā un gadījumā, 

ja ar Pretendentu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu 

uzsākšanai būvdarbu vadītājs 

iegūs profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanas apliecību vai reģistrēsies 

attiecīgajā profesiju reģistrā. 

7. 
8.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta 

saimniecisko un finansiālo stāvokli 

8.2.1. Pretendenta gada kopējais finanšu 

vidējais apgrozījums būvniecībā, kas 

paveikts ar pašu spēkiem (bez 

apakšuzņēmējiem) pretendenta darbības 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2009., 2010., un 

2011.g.) laikā, par katru no iepriekšējiem 

trim gadiem ir vismaz divas reizes lielāks 

par piedāvāto līgumcenu, neieskaitot 

PVN. 

8.2.2.Pretendenta iepriekšējo darbības 

gadu laikā finanšu apgrozījumam 

ūdenssaimniecības objektu būvniecības 

jomā katrā no iepriekšējiem trīs gadiem 

(2009., 2010. un 2011.) jābūt vismaz 2 

(divas) reizes lielākam par piedāvāto 

līgumcenu, neieskaitot PVN. 

8.2. Prasības attiecībā uz 

Pretendenta saimniecisko un 

finansiālo stāvokli 

8.2.1. „IZSLĒGTS”. 

8.2.2.Pretendenta iepriekšējo darbības 

gadu laikā finanšu apgrozījumam 

ūdenssaimniecības objektu 

būvniecības jomā katrā no 

iepriekšējiem trīs gadiem (2009., 2010. 

un 2011.) jābūt vismaz 2 (divas) reizes 

lielākam par piedāvāto līgumcenu, 

neieskaitot PVN.  

8. 
8.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta 

tehniskajām un profesionālajām 

spējām 

8.3.1. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu 

(2007., 2008., 2009., 2010., un 2011. 

gads) laikā ir: 

a) veicis vismaz 3 (trīs) maģistrālā 

ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu 

būvniecības līgumus kā galvenais 

būvuzņēmējs, kur katra līguma summa ir 

ne mazāka kā 200 000 LVL (divi simti 

tūkstoši latu) bez PVN, kur ārējo 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

kopējais garums katrā līgumā ir vismaz 5 

km (pieci kilometri) un kur veikta ielu un 

8.3. Prasības attiecībā uz 

Pretendenta tehniskajām un 

profesionālajām spējām 

8.3.1.  Pretendents iepriekšējo 5 

(piecu) gadu (2007., 2008., 2009., 

2010., un 2011. gads) laikā ir: 

a) veicis vismaz 3 (trīs) 

maģistrālā ūdensvada un 

kanalizācijas cauruļvadu būvniecības 

līgumus kā galvenais būvuzņēmējs, 

kur katra līguma summa ir ne 

mazāka kā 200 000 LVL (divi simti 

tūkstoši latu) bez PVN, kur ārējo 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

kopējais garums katrā līgumā ir 
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laukumu segumu (asfaltbetona, bruģa, 

šķembu vai grants) atjaunošana katrā 

līgumā ar kopējo platību vismaz 1500 m
2
 

(viens tūkstotis pieci simti kvadrātmetri); 

b) ir pabeidzis  3 (trīs) notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu būvniecību katru ar 

jaudu ne mazāk kā 45 m
3
/dnn; 

c) par iepriekšminētajiem 

pakalpojumiem ir saņēmis pozitīvas 

atsauksmes.  

 

8.3.2.Pretendents var nodrošināt šādus 

galvenos speciālistus:  

8.3.2.1. Atbildīgo būvdarbu vadītāju, 

kurš atbilst šādām prasībām: 
 

a) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, kā 

atbildīgais būvdarbu vadītājs, ir vadījis 

vismaz 2 (divus) ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu būvdarbu līgumus ar 

kopējo ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu garumu katrā līgumā vismaz 5 km; 

b) ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR 

normatīvajos aktos noteiktajam 

būvniecības jomā būvdarbu vadīšanā, 

ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta 

licence, sertifikāts vai cits dokuments 

attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu 

dokumentu nepieciešamību nosaka 

attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) 

un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas prasībām 

attiecīgas profesionālās darbības 

veikšanai Latvijas Republikā un 

gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu 

uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 

apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā 

profesiju reģistrā; 

c) pretendentam, ar kuru tiks slēgts 

iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai jāreģistrē būvkomersantu 

reģistrā būvdarbu vadītājs kā pretendenta 

būvniecības atbildīgā persona; 

d) ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu atbildīgā būvdarbu vadītāja 

profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem 

ir jābūt spēkā esošiem. 

vismaz 5 km (pieci kilometri) un kur 

veikta ielu un laukumu segumu 

(asfaltbetona, bruģa, šķembu vai 

grants) atjaunošana katrā līgumā ar 

kopējo platību vismaz 1500 m
2
 (viens 

tūkstotis pieci simti kvadrātmetri); 

b) ir pabeidzis  3 (trīs) notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu būvniecību katru 

ar jaudu ne mazāk kā 45 m
3
/dnn; 

c) par iepriekšminētajiem 

pakalpojumiem ir saņēmis pozitīvas 

atsauksmes.  

 

8.3.2. Pretendents var nodrošināt 

šādus galvenos speciālistus:  

 

8.3.2.1. Atbildīgo būvdarbu vadītāju, 

kurš atbilst šādām prasībām: 
 

a) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, kā 

atbildīgais būvdarbu vadītājs, ir vadījis 

vismaz 2 (divus) ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu būvdarbu līgumus 

ar kopējo ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu garumu katrā 

līgumā vismaz 5 km; 

b) ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR 

normatīvajos aktos noteiktajam 

būvniecības jomā būvdarbu vadīšanā, 

ārvalstu būvdarbu vadītājam ir 

izsniegta licence, sertifikāts vai cits 

dokuments attiecīgo pakalpojumu 

sniegšanai (ja šādu dokumentu 

nepieciešamību nosaka attiecīgās 

ārvalsts normatīvie tiesību akti) un 

būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas prasībām 

attiecīgas profesionālās darbības 

veikšanai Latvijas Republikā un 

gadījumā, ja ar pretendentu tiks 

noslēgts iepirkuma līgums, līdz 

Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu 

vadītājs iegūs profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai 

reģistrēsies attiecīgajā profesiju 

reģistrā; 

c) pretendentam, ar kuru tiks slēgts 

iepirkuma līgums, līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai jāreģistrē 

būvkomersantu reģistrā būvdarbu 
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8.3.2.2. Ūdensvada un kanalizācijas 

sistēmu būvdarbu vadītāju, kurš atbilst 

šādām prasībām: 

a) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir vadījis 

vismaz 3 (trīs) notekūdeņu attīrīšanas 

ietaišu būvdarbus katru ar jaudu ne 

mazāk kā 45 m
3
/dnn; 

b) ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR 

normatīvajos aktos noteiktajam 

būvniecības jomā būvdarbu vadīšanā, 

ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta 

licence, sertifikāts vai cits dokuments 

attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu 

dokumentu nepieciešamību nosaka 

attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) 

un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas prasībām 

attiecīgas profesionālās darbības 

veikšanai Latvijas Republikā un 

gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu 

uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 

apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā 

profesiju reģistrā; 

c) pretendentam, ar kuru tiks slēgts 

iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai jāreģistrē būvkomersantu 

reģistrā būvdarbu vadītājs kā pretendenta 

būvniecības atbildīgā persona; 

d) ūdensapgādes un kanalizācijas 

būvdarbu vadītāja profesionālās 

kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā 

esošiem. 

8.3.2.3.Ceļu būvdarbu vadītāju, kurš 

atbilst šādām prasībām:  

a) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir vadījis 

ielu  seguma (asfaltbetona, bruģa, 

šķembu vai grants) ieklāšanas darbus 

vismaz 2 (divos) ūdensapgādes un 

kanalizācijas līgumos, kur atjaunotā ielu 

seguma kopējā platība katrā līgumā ir 

vismaz 1500 m
2
; 

b)  ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR 

normatīvajos aktos noteiktajam 

būvniecības jomā būvdarbu vadīšanā, 

ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta 

licence, sertifikāts vai cits dokuments 

vadītājs kā pretendenta būvniecības 

atbildīgā persona; 

d) ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu atbildīgā būvdarbu vadītāja 

profesionālās kvalifikācijas 

sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem. 

8.3.2.2. Ūdensvada un 

kanalizācijas sistēmu būvdarbu 

vadītāju, kurš atbilst šādām 

prasībām: 

a) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir 

vadījis vismaz 3 (trīs) notekūdeņu 

attīrīšanas ietaišu būvdarbus katru ar 

jaudu ne mazāk kā 45 m
3
/dnn; 

b) ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR 

normatīvajos aktos noteiktajam 

būvniecības jomā būvdarbu vadīšanā, 

ārvalstu būvdarbu vadītājam ir 

izsniegta licence, sertifikāts vai cits 

dokuments attiecīgo pakalpojumu 

sniegšanai (ja šādu dokumentu 

nepieciešamību nosaka attiecīgās 

ārvalsts normatīvie tiesību akti) un 

būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas prasībām 

attiecīgas profesionālās darbības 

veikšanai Latvijas Republikā un 

gadījumā, ja ar pretendentu tiks 

noslēgts iepirkuma līgums, līdz 

Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu 

vadītājs iegūs profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai 

reģistrēsies attiecīgajā profesiju 

reģistrā; 

c) pretendentam, ar kuru tiks slēgts 

iepirkuma līgums, līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai jāreģistrē 

būvkomersantu reģistrā būvdarbu 

vadītājs kā pretendenta būvniecības 

atbildīgā persona; 

d) ūdensapgādes un kanalizācijas 

būvdarbu vadītāja profesionālās 

kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt 

spēkā esošiem. 

8.3.2.3.Ceļu būvdarbu vadītāju, kurš 

atbilst šādām prasībām:  

a) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir 
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attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu 

dokumentu nepieciešamību nosaka 

attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) 

un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas prasībām 

attiecīgas profesionālās darbības 

veikšanai Latvijas Republikā un 

gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu 

uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 

apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā 

profesiju reģistrā; 

c) ceļu būvdarbu vadītāja profesionālās 

kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā 

esošiem. 

8.3.2.4. Projekta vadītāju, kurš pēdējo 5 

(piecu) gadu laikā ir vadījis vismaz 3 

(trīs) ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu būvdarbu līgumus ar kopējo 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

garumu katrā līgumā vismaz 5 km. 

8.3.3. Pieredze (pretendenta) ir 

jāapliecina pievienojot pasūtītāju 

atsauksmes par pēdējos piecos gados 

veiktiem līdzvērtīgiem būvdarbiem. 

8.3.4. Pretendents var nodrošināt 

Tehniskajās specifikācijās noteiktajām 

minimālajām prasībām atbilstošu 

tehnisko aprīkojumu. 

8.3.5. Pretendents Būvdarbu veikšanai var 

piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendents var 

balstīties uz apakšuzņēmēju iespējām, lai 

izpildītu Prasības attiecībā uz Pretendenta 

atbilstību profesionālās darbības veikšanai, 

Prasības attiecībā uz Pretendenta 

saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī 

Prasības attiecībā uz Pretendenta 

tehniskajām un profesionālajām spējām. 

vadījis ielu  seguma (asfaltbetona, 

bruģa, šķembu vai grants) ieklāšanas 

darbus vismaz 2 (divos) 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

līgumos, kur atjaunotā ielu seguma 

kopējā platība katrā līgumā ir vismaz 

1500 m
2
; 

b)  ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši 

LR normatīvajos aktos noteiktajam 

būvniecības jomā būvdarbu vadīšanā, 

ārvalstu būvdarbu vadītājam ir 

izsniegta licence, sertifikāts vai cits 

dokuments attiecīgo pakalpojumu 

sniegšanai (ja šādu dokumentu 

nepieciešamību nosaka attiecīgās 

ārvalsts normatīvie tiesību akti) un 

būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas prasībām 

attiecīgas profesionālās darbības 

veikšanai Latvijas Republikā un 

gadījumā, ja ar pretendentu tiks 

noslēgts iepirkuma līgums, līdz 

Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu 

vadītājs iegūs profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai 

reģistrēsies attiecīgajā profesiju 

reģistrā; 

c) ceļu būvdarbu vadītāja 

profesionālās kvalifikācijas 

sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem. 

8.3.2.4.”IZSLĒGTS”. 

8.3.3. Pieredze (pretendenta) ir 

jāapliecina pievienojot pasūtītāju 

atsauksmes par iepriekšējos piecos 

gados veiktiem līdzvērtīgiem 

būvdarbiem. 

8.3.4. Pretendents var nodrošināt 

Tehniskajās specifikācijās noteiktajām 

minimālajām prasībām atbilstošu 

tehnisko aprīkojumu. 

8.3.5. Pretendents Būvdarbu veikšanai 

var piesaistīt apakšuzņēmējus. 

Pretendents var balstīties uz 

apakšuzņēmēju iespējām, lai izpildītu 

Prasības attiecībā uz Pretendenta 

atbilstību profesionālās darbības 

veikšanai, Prasības attiecībā uz 
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Pretendenta saimniecisko un finansiālo 

stāvokli, kā arī Prasības attiecībā uz 

Pretendenta tehniskajām un 

profesionālajām spējām. 

9. 
9.2.2. Vienošanās par līguma izpildes 

nodrošinājuma un garantijas laika 

apdrošināšanas izsniegšanu, atbilstoši 

pielikuma Nr. D10 prasībām. 

9.2.2. Vienošanās par līguma izpildes 

nodrošinājuma un garantijas laika 

apdrošināšanas izsniegšanu. 

Ieteicamās vienošanās formas ir 

norādītas pielikumā Nr. D10. 

10. 9.3.3. Pretendenta apliecinātu izdruku no 

būvkomersantu reģistra, kas apliecina 

pretendenta atbilstību nolikuma 8.2.1. 

punktā izvirzītajām prasībām. 

9.3.3. “IZSLĒGTS” 

11. 
9.3.4.Pretendenta parakstītu izziņu par 

pretendenta finanšu vidējo apgrozījumu 

bez PVN tajā komercdarbības daļā, kas 

attiecas uz ūdenssaimniecības objektu 

rekonstrukciju un to būvniecības jomu 

pēdējos 3 (trīs) gados (2009., 2010. un 

2011.gads), norādot apgrozījumu 

attiecīgajā jomā. 

9.3.4.Pretendenta parakstītu izziņu par 

pretendenta finanšu vidējo 

apgrozījumu bez PVN tajā 

komercdarbības daļā, kas attiecas uz 

ūdenssaimniecības objektu 

rekonstrukciju un to būvniecības jomu 

iepriekšējos 3 (trīs) gados (2009., 

2010. un 2011.gads), norādot 

apgrozījumu attiecīgajā jomā. 

12. 9.3.5. Auditēts Pretendenta un 

apakšuzņēmēju (ja Pretendents 

Būvniecībai plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus un balstīties uz to finanšu 

iespējām) finanšu pārskats par 2009. 

2010.gadu un 2011.gadu, kā arī 

apliecinājumu par pozitīvu pamatkapitālu. 

9.3.5. Auditēts Pretendenta un 

apakšuzņēmēju (ja Pretendents 

Būvniecībai plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus un balstīties uz to 

finanšu iespējām) finanšu pārskats par 

2009. 2010.gadu un 2011.gadu, kā arī 

apliecinājumu par pozitīvu 

pamatkapitālu. (Pretendentiem, 

kuriem nebūs pieejams auditēts 

finanšu pārskats par 2009. 

2010.gadu un 2011.gadu, ir tiesības 

iesniegt pretendenta apliecinātu 

operatīvo bilanci par 2009. 

2010.gadu un 2011. gadu). 

13. 
9.3.6. Pretendenta apstiprināts Pretendenta 

un apakšuzņēmēju (ja Pretendents 

Būvdarbiem plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus un balstīties uz to 

tehniskajām un profesionālajām iespējām) 

pēdējos piecos gados veikto līdzvērtīgo 

būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto 

būvdarbu saraksta veidnei (D2 pielikums) 

un pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi 

darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem 

normatīviem un pienācīgi pabeigti. 

9.3.6. Pretendenta apstiprināts 

Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja 

Pretendents Būvdarbiem plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties 

uz to tehniskajām un profesionālajām 

iespējām) iepriekšējos piecos gados 
veikto līdzvērtīgo būvdarbu saraksts 

atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta 

veidnei (D2 pielikums) un pasūtītāju 

atsauksmes par to, vai visi darbi ir 

veikti atbilstoši attiecīgajiem 

normatīviem un pienācīgi pabeigti. 
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14. 11.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir 

saistītas ar Būvdarbu veikšanu, t.sk., 

garantiju izmaksas un publicitātes 

nodrošināšanas pasākumi. 

11.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, 

kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu, 

t.sk., garantiju izmaksas, būvtāfeles 

izgatavošanas un uzstādīšanas 

(atbilstoši ES fondu publicitātes 

vadlīniju prasībām) izmaksas. 

15. 
12.6. Par visiem aritmētisko kļūdu 

labojumiem Iepirkumu komisija 3 darba 

dienu laikā paziņo pretendentam, kura 

piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents 

3 darba dienu laikā apstiprina izdarītos 

labojumus, vai izsaka iebildumus pret 

tiem. Ja pretendenta iebildumi nav 

pamatoti, piedāvājums tiek noraidīts. 

Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas 

aritmētiskās kļūdas, Iepirkumu komisija 

ņem vērā tikai iepriekšnoteiktajā kārtībā 

labotās cenas. 

12.6. Par visiem aritmētisko kļūdu 

labojumiem Iepirkumu komisija 

paziņo pretendentam, kura 

piedāvājumā labojumi izdarīti. 

Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas 

aritmētiskās kļūdas, Iepirkumu 

komisija ņem vērā labojumus. 

16. 
13.3. Iepirkuma līgumā maksāšanas 

kārtība un izpildes termiņi tiks precizēti. 

13.3. Iepirkuma līgumā darbu 

uzsākšanas un izpildes datumi tiks 

precizēti, atbilstoši līguma 

noslēgšanas datumam, kā arī kokursā 

uzvarējušā pretendenta iesniegtajam 

būvdarbu veikšanas grafikam. 

 

Nolikuma pielikumā C „Līguma projekts” 2.6. punktu izteikt šādā redakcijā 

„Būvuzņēmējam jānodrošina, lai būvdarbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītie 

apakšuzņēmēji. Apakšuzņēmēju nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju pasūtītāja 

rakstisku piekrišanu, ja līguma izpildītāja piesaistītais apakšuzņēmējs atbilst visām 

konkursa nolikumā paredzētajām prasībām, attiecībā uz apakšuzņēmējiem. Ja 

Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, tad Pasūtītājs var vienpusēji lauzt 

līgumu”. 

 

Nolikuma pielikumā C „Līguma projekts” 4.2. punktu izteikt šādā redakcijā –  

„4.2. Kopējas līguma summas samaksu Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:  

4.2.1. Avansa izmaksa – 10% apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc saņemtā 

Līguma izpildes nodrošinājuma, Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas līguma un atbilstošā rēķina iesniegšanas. Termiņu sāk skaitīt no 

pēdējā iesniegtā un akceptētā atbilstošā dokumenta iesniegšanas dienas.  

4.2.2. Kārtējie maksājumi tiek maksāti ik mēnesi, 100 % apmērā no atbilstošajā mēnesī 

veiktajiem darbiem 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja iesniegtiem un 

Pasūtītāja apstiprinātiem veikto darbu aktiem un atbilstošā rēķina no Būvuzņēmēja 

saņemšanas. Termiņu sāk skaitīt no pēdējā iesniegtā un akceptētā atbilstošā 

dokumenta iesniegšanas dienas. 
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4.2.3. Būvuzņēmējam, ik mēneša rēķinos par atbilstošajā mēnesī veiktajiem 

darbiem, ir jānorāda un jāiekļauj avansa dzēšanas summa 10 % apmērā no 

veikto darbu izmaksu summas.  

4.2.4. Galīgo norēķinu par izpildītajiem būvdarbiem Pasūtītājs veic 10 ( desmit) dienu 

laikā pēc Būves nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas 

parakstīšanas, garantijas laika apdrošināšanas 5% apmērā izpildīto būvdarbu summas 

ar PVN, saņemšanas,  kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja. 

4.2.5. Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.” 

Nolikuma pielikumā C „Līguma projekts” 11.8. punktu izteikt šādā redakcijā –  

“11.8. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs kļuvis maksātnespējīgs vai likvidējies, tad visus 

11.nodaļā minētajos gadījumos ar defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Būvniecības 

darbu Garantijas sniedzējs.” 

Nolikuma pielikumā D3  - „Speciālistu saraksta veidne” izslēgt vārdus „Projekta vadītājs”.  

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs      Māris Dadzis 

 


