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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona 

1.1.Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils novada dome 

1.2.Rekvizīti: 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009117568 

Juridiskā adrese   Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401 

Kredītiestādes nosaukums Valsts kase 

Kredītiestādes kods TRELLV22 

  LV37TREL9807280440200. 

Tālr. 65422238,  fakss 65476810, e-pasts dome@dnd.lv. 

1.3. Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma dokumentiem: Vita Rūtiņa 

tālr. 65476831,  fakss 65476810, e-pasts vita.rutina@dnd.lv,  

2. Pretendents 

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

jebkurā to kombinācijā, kas iesniegusi piedāvājumu. 

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

personālsabiedrību kopumā. 

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

apvienības dalībniekiem kopumā, izņemot nolikumā atrunātos gadījumus. 

2.4. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

2.4.1. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona); 

2.4.2. pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja pretendents ir juridiska persona); 

2.4.3. pārstāvēt tiesīgs personālsabiedrības biedrs (ja pretendents ir personālsabiedrība); 

2.4.4. visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība); 

2.4.5. pretendenta pilnvarota persona. 

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

būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāja noslēgta publiska 

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

pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam. 

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

konkursā, Pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā nolikumā ietvertās prasības 

un noteikumus. Pretendents apzinās, ka piedāvājums, kas ir pretrunā ar šo Nolikumu vai 

neatbilst tā noteikumiem, var tikt noraidīts. 

 

3. Iepirkuma dokumenti un informācijas apmaiņas kārtība 

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

un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos mājas lapā internetā – 

http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574 . Ieinteresēto piegādātāju  pienākums ir pastāvīgi 

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

piedāvājumu.  

3.2.Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētais piegādātājs var arī iepazīties   darba 

dienās  pirmdien  laikā no plkst.8:30
 
līdz 12:00 un no 12:30 līdz 18:00, otrdien  – ceturtdien 

laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 16:30, piektdien   laikā no plkst. 8:00 līdz 

12:00 un no plks.12:30 līdz 15:30  Daugavpils novada attīstības  nodaļā (2.stāvs, 29 kabinets), 
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Rīgas ielā 2, Daugavpilī, līdz konkursa nolikuma 6.1. apakšpunktā minētā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām,  tālr.:65476831.  

3.3.Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā 

veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad 

saņemts šo dokumentu pieprasījums. Par iepirkuma procedūras dokumentu pavairošanu 

(kopēšanu) un nosūtīšanu, ja tas tiek pieprasīts, pasūtītājs pieprasa no ieinteresētā piegādātāja 

samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus. 

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

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

ietver iepirkuma procedūras nosaukumu: „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu 

rekonstrukcija – papildus objekti” un iepirkuma identifikācijas numuru DND 2014/20/ERAF 

Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta 

adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.  

3.5. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir 

saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. 

3.6.  Pasūtītājs (iepirkuma komisija) papildu informāciju nosūta pa pastu un pa faksu uz 

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

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

dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

3.7. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma 

procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un 

iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

3.8.Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, informācija par  

grozījumiem tiek publicēta tā mājas lapā internetā 

http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574 . Paziņojums par grozījumiem tiek publicēts 

Iepirkumu uzraudzības biroja  mājas lapā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

 

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

4.1. Iepirkums tiek veikts 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”  

ERAF projekta  „„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās 

darbības attīstības sekmēšanai”” ietvaros.  

4.2. Iepirkuma priekšmets ir pašvaldības ceļu/ielu rekonstrukcija: Muzeja ielas Lociku ciemā 

0.000-0.400 km rekonstrukcija un  Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Koncedomenka – 

šakališķi- Izgāztuve” 0.000-1.103 km rekonstrukcija Demenes pagastā 

Detalizēts apraksts ir pievienots Projekta dokumentācija  (A pielikums). 

4.3.Iepirkuma priekšmets nav  sadalīts daļās. 

 

4.4.Iepirkuma priekšmeta CPV kods - 45233000-9 

4.5. Līguma izpildes laiks un vieta 

4.5.1.Iepirkuma izpildes maksimālais termiņš – 20.maijs 2015.gads. 

 4.5.1.prim būvdarbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, bet ne vairāk kā par 30 dienām, ja 

izpildās visi, zemāk minētie, nosacījumi: 

- ir izdarīti grozījumi MK 14.09.2010. noteikumu Nr.843 „Noteikumi par darbības programmas 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību 

kompleksai attīstībai"” 61. punktā  un pagarināts projekta īstenošanas termiņš; 

http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574


 

 

- ir izdarīti grozījumi Vienošanās  Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/005/018 par Eiropas 

Savienības fonda projekta īstenošanu un pagarināts projekta īstenošanas termiņš. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.07.2014.) 

 

4.5.2.Līguma izpildes vieta – Daugavpils novada Demenes pagasts un Naujenes pagasta Lociku 

ciems. 

 

 

5. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme un objekta apskate 

 

5.1. Būve (būves vieta) ir brīvi pieejama apskatei. 

5.2. Ieinteresētajam piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju 

sanāksme.  Pasūtītājs rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 20 dienas pirms 

piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņēmis vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu rīkot 

ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksme tiek rīkota ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms 

piedāvājumu atvēršanas un informācija par sanāksmi tiek ievietota Pasūtītāja mājas lapā internetā  

http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574 vismaz piecas darbdienas iepriekš.  

 

6. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta un laiks 

 

6.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 25.augustā, plkst:11:00 

piedāvājumus iesniedzot personīgi Daugavpils novada domē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 

20.kab., darba dienās pirmdien no plkst. 9.30
 
līdz 12.00

 
un no plkst. 12.30 līdz 18.00, 

otrdien – trešdien, no plkst. 8.00.
 
līdz 12.00

 
un no plkst. 12.30 līdz 16.30, piektdien 

8.00.
 
līdz 12.00

 
un no plkst. 12.30 līdz 15.30  vai atsūtot pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, 

Daugavpils, Latvija, LV-5401. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā 

adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Saņemot piedāvājumu Daugavpils novada 

domes darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir 

saņemts. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums, izņemot 6.3.punktā minētos 

gadījumos, kā arī gadījumus, ja pretendents  iesniegto piedāvājumu atsauc vai groza, kā 

arī Publisko iepirkumu likuma 55.panta 4
1
.daļā noteiktajā gadījumā. 

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

sanāksmi. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks  2014.gada 25.augustā, plkst.11:00 
  

Daugavpils novada domē, Daugavpils Rīgas iela 2, sēžu zālē (2.stāvs). Piedāvājumu atvēršana ir 

atklāta.   

 

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

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

atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ pretendentam vai nosūta atpakaļ pa pastu, ja 

piedāvājums saņemts pa pastu. 

 

7. Piedāvājuma nodrošinājums  

 

7.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 7.2.punktā 

noteiktajā apmērā bankas garantijas veidā, kuru izsniedza Latvijas Republikā vai citā Eiropas 

Savienības, vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka   vai apdrošināšanas 

polises veidā, kuru izsniedza  Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības, vai Eiropas 

Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība,  vai  ieskaita nodrošinājuma 

summu  pasūtītāja  1.punktā norādītajā kontā  ar norādi: „Atklāta konkursa „Daugavpils novada 

http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574


 

 

pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija- papildus objekti” iepirkuma identifikācijas 

Nr.DND2014/20/ERAF,, piedāvājuma nodrošinājums..  Bankas garantiju  vai apdrošināšanas 

polisi,  vai maksājuma uzdevumu, kas noteiktajā kārtībā apliecināts kredītiestādē,  Pretendents 

pievieno piedāvājuma dokumentiem. 

 

7.2. Piedāvājuma nodrošinājums noteikts šādos apmēros - EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro). 

7.3.Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:  

7.3.1.līdz 2014.gada 23.decembrim 

7.3.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

7.4. Attiecībā uz pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 

piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz dienai, kad viņš iesniedz pasūtītājam līguma 

nodrošinājumu.  

7.5. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu vai pasūtītājs 

ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājumu, ja:  

7.5.1.pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

7.5.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 

neparaksta līgumu  pasūtītāja noteiktajā termiņa;  

7.5.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 

pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis pasūtītājam iepirkuma nolikumā un iepirkuma 

līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu.  

7.6. Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā 

Pretendenta nosaukumam piedāvājumā. Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, 

tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta 

dalībniekiem.  

7.7. Pasūtītājs var rakstiski lūgt, lai Pretendents pagarina piedāvājuma nodrošinājuma derīguma 

termiņu (kopumā nepārsniedzot sešus mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas). Ja 

pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu, tas pasūtītāja 

noteiktajā termiņā iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu par pagarināto termiņu. 

7.8. Pretendenta piedāvājums, kam nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājums (bankas garantija, 

apdrošināšanas polise,  maksājuma uzdevums par piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu un 

piedāvājuma nodrošinājuma summa nebūs ienākusi Pasūtītāja kontā piecu darba dienu laikā no 

piedāvājumu atvēršanas dienas) tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.  

7.9. Pasūtītājs atgriež  Pretendentam piedāvājuma nodrošinājumu iemaksāto summu 5 (piecu) 

darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad iestājies kāds no nolikuma 7.3. un 7.4.punktā minētajiem 

termiņiem un pretendents iesniedzis iesniegumu par piedāvājuma nodrošinājuma atmaksu vai 

piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta (bankas garantija,  apdrošināšanas polise)  atgriešanu.  

7.10.Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz piegādātāju apvienība, t. sk. personālsabiedrība, 

piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izdotam uz visu personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības 

dalībnieku vārdiem vai uz pilnvarotā pārstāvja vārda. 

 

8. Piedāvājuma noformējuma prasības 

8.1. Piedāvājuma  sastāvā ir  trīs kopā cauršūtas daļas: 

a) pretendenta pieteikums dalībai Konkursā un pretendenta atlases un kvalifikācijas 

dokumenti;  



 

 

b) tehniskais piedāvājums; 

c) finanšu piedāvājums. 

8.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem 

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

neatrunāti labojumi. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem 

ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.  

8.3.Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas numurē un caurauklo, 

piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma 

apliecinājums ietver: 

a) norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu; 

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

atšifrējumu; 

c) apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

8.4. Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un 

28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” prasībām.  

8.5. Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti svešvalodā, tad tiem jāpievieno tulkojums latviešu 

valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.  

8.6. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt apliecinātai 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja kopijas apliecina persona, kas ir pilnvarota 

apliecināt kopijas, tad jā pievieno pilnvaras oriģinālu vai citu dokumentu, kas apliecina 

šīs personas tiesības apliecināt kopijas. 

8.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu 

un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir 

cauršūts vai caurauklots. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta 

kopijas autentiskumu, tā pieprasa Pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu. 

8.8. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma 

dokumentus paraksta, kopijas un tulkojumus apliecina: 

a) pretendents (ja pretendents ir fiziska persona);  

b) pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja pretendents ir juridiska persona); 

c) pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta a) un b) apakšpunktā noteikto 

kārtību (ja pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība)); 

d) visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta a) un b)apakšpunktā noteikto (ja 

pretendents ir personu apvienība) vai; 

e) pretendenta pilnvarota persona.. 

8.9. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājumu nepieciešams ievērot 

komercnoslēpumu. 

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

a) Pasūtītāja nosaukumu un adresi,  

b) Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai 

personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi;  

c) Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru; 



 

 

atzīmi „Piedāvājums konkursam „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija 

– papildus objekti”, iepirkuma identifikācijas DND Nr.2014/20/ ERAF. Neatvērt līdz 

2014.gada 25.augustam, pulksten 11:00.”  

8.11. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto trīs aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem 

vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet divos - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem 

iepakojumiem attiecīgi norāda: 

a) atzīmi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJAS”; 

b) Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu; 

c) atzīmi „Piedāvājums konkursam „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija- 

papildus objekti”, iepirkuma identifikācijas DND Nr.2014/20/ ERAF .   

 

8.12. Piedāvājuma oriģināla daļā jāievieto viens kompaktdisks (CD vai DVD, marķēts, norādot 

pretendentu, iepirkuma nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru), kurā ar   Excel rīkiem 

lasāmā formātā ierakstīti šādi piedāvājuma dokumenti: 

a)  Finanšu piedāvājums. Finanšu piedāvājumam jābūt veidotam xls. faila formātā, tabulu šūnās 

ievadot visus skaitļus ar ne vairāk kā 2 decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos pielietojot 

skaitļu noapaļošanas funkciju „Round”. 

b) Būvdarbu veikšanas kalendārais laika grafiks;  

c)  Naudas plūsmas grafiks. 

8.13. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenti, atbilstoši Nolikuma 7.punkta prasībām, neiesieti 

ievietojami Nolikuma 8.11.punktā minētajā ārējā iepakojumā. Pretendentam ir pilnībā jāsedz 

piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības 

par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma procedūras rezultāta.  

8.14. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas 

noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas 

brīdim un atbilst Nolikuma 8.10.punktā minētajām prasībām. Noformējuma trūkumu gadījumā 

komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 

 

9. Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju  

9.1. Pasūtītājs nenoraida pretendentu, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteiktā 

juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt būvdarbus atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts 

normatīvajiem aktiem, kurā pretendents reģistrēts.  

9.2. Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstu pretendents, kurš nav reģistrēts Latvijas būvkomersantu 

reģistrā un kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, tam līdz līguma 

noslēgšanai jāreģistrējas Latvijas būvkomersantu reģistrā, Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra 

noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” noteiktajā kārtībā. 

9.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju (personu) apvienība, kura uz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdi nav reģistrēta kā komersants, starp piegādātāju (personu) apvienības 

dalībniekiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt noslēgtam vienošanās vai sadarbības 

līgumam, kas pievienojams pretendenta piedāvājumam, kur jānorāda apvienošanās mērķis, 

atbildības sadalījums, lēmumu pieņemšanas kārtība un apliecinājums, ka puses, ja pretendentam 

tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemas izveidot pilnsabiedrību un reģistrēties 

Komercreģistrā līdz līguma noslēgšanai .     

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=238298&from=off


 

 

10. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā 

10.1.Publisko iepirkumu likuma 39.
1
 panta pirmās daļas nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā 

konkursā: 

10.1.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai 

persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu 

prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem 

nodarījumiem (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.
1
 panta ceturtās daļas 1. punktā 

noteikto gadījumu): a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība 

kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, b) krāpšana, 

piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, c) izvairīšanās no nodokļu un 

tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz 

terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; 

10.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā 

un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu 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 teritorijā 

uzturas nelikumīgi, b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, 

nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo 

deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu (izņemot 

Publisko iepirkumu likuma 39.
1
 panta ceturtās daļas 1. un 2. punktā noteiktos gadījumus); 

10.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju 

noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa veidošanās, izņemot gadījumu, kad 

attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības 

programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu 

samazinājusi (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.
1
 panta ceturtās daļas 2. punktā 

noteikto gadījumu); 

10.1.4. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta 

Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai 

Pretendents netiek likvidēts (Pasūtītājs Publisko iepirkuma likuma 39.
1
 panta otrajā daļā 

noteiktajos gadījumos var lemt par pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras 

saskaņā ar šo punktu); 

10.1.5. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, 

nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (simtu piecdesmit) euro; 

10.1.6. Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.¹ panta 

noteiktajām prasībām vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu atklāta konkursa nolikumā 

noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām un ir sniedzis visu pieprasīto informāciju. 

10.1.7. Atklāta konkursa 10.1.1. līdz 10.1.6. apakšpunktos ietvertie nosacījumi attiecas atsevišķi uz 

katru piegādātāju apvienības (t. sk. personālsabiedrības) dalībnieku . 

10.1.8. Atklāta konkursa 10.1.2. līdz 10.1.6. apakšpunktos ietvertie nosacījumi attiecas uz katru 

pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20% no 

kopējās iepirkuma līguma vērtības.  

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu 

attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību. Par saistīto 

uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir 

izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā 

izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā 

apakšuzņēmējā. 

 



 

 

10.1.9. Nolikuma 10.1.2. līdz 10.1.6. apakšpunktos ietvertie nosacījumi attiecas uz Pretendenta 

norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

11. Pretendenta kvalifikācijas prasības 

 

11.1.Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

 

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

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

apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents būvdarbiem plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

11.1.2. Pretendents, personālsabiedrības un  visi personālsabiedrības biedri, personu apvienības 

dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai 

apakšuzņēmējs (ja pretendents būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks 

būvdarbus, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, 

vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs 

dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, 

sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

11.1.3. Pretendenta iepirkuma līguma būvdarbu izpildei piedāvātājam atbildīgajam būvdarbu 

vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā, kas izsniegts 

atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.383 „Noteikumi par 

būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”  vai 

ekvivalents. 

 

11.1.4. Ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo 

pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts 

normatīvie akti) un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas 

prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja 

pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, līdz līguma noslēgšanai būvdarbu vadītājs iegūs 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.  

 

11.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

 

11.2.1. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums būvniecībā bez apakšuzņēmējiem bez PVN 

par 2011., 2012., 2013. finanšu gadiem ir vismaz  trīs (trīs) reizes lielāks par iesniegto  līgumcenu. 

Ja pretendents ir personu apvienība, tad finanšu apgrozījumu  skaita visiem apvienības 

dalībniekiem  kopā.   Komisija pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja 

pretendents veicis uzņēmējdarbību būvniecībā īsāku laiku par trīs gadiem un sasniedzis prasīto 

apgrozījumu. Šajā gadījumā minētais apgrozījums tiks aprēķināts pēc šādas formulas: pretendenta 

apgrozījums par iepriekšējo (iem) gadu (iem) dalīts ar pretendenta uzņēmējdarbības veikšanas 

gadiem. 

11.2.4. Pretendents ir spējīgs  nodrošināt  visas līgumā (B.pielikums) paredzētās garantijas saistības 

- līguma nodrošinājums – 5% (pieci procenti) apmēra no līguma summas (bez PVN ) bankas 

garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, garantijas laika garantija 5% (pieci procenti) apmēra no 

līguma summas(bez PVN) apdrošināšanas polises veidā uz garantijas laiku 60  mēneši pēc 

Būvdarbu pabeigšanas
1
.    

                                                           
1 Būvdarbu pabeigšana – akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datums  



 

 

11.2.5. Pretendents ir spējīgs nodrošināt visas līgumā (B.pielikums)  paredzētās būvuzņēmēja 

profesionālās civiltiesiskās  atbildības obligātās apdrošināšanas ar atbildības apjomu 20 % no 

Līguma summas . 

11.3.Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

 

11.3.1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (papildus ņemot vērā arī 

2014. gadu) ir līdzvērtīga pieredze ceļu būvdarbu līgumu izpildē, t. i. Pretendents ir kvalitatīvi 

izpildījis vismaz 2 (divus) valsts/pašvaldības  ceļu/ielu ar asfaltbetona segumu (asfalta seguma 

būvniecība katrā objektā vismaz 9000 m2 ) izbūves vai rekonstrukcijas pasūtījumu līgumus un 

objekti ir nodoti ekspluatācijā,  un par to ir saņemtas pozitīvas pasūtītāja vai galvenā 

būvuzņēmēja atsauksmes. 

 
11.3.2. Pretendenta iepirkuma līguma izpildei piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs pēdējo 5 

(piecu) gadu laikā (papildus ņemot vērā arī 2014. gadu), kā būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 

divus  pabeigtus būvdarbu līgumus,  kura ietvaros veikta valsts/pašvaldības  ceļu/ielu  asfalta 

seguma būvniecība vismaz 9000 m2 katrā objektā. 

 

Derīga ir pieredze, kas iegūta tieši vadot būvdarbus vai pieredze, kas iegūta galvenā būvuzņēmēja 

vai pasūtītāja iecelta atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā.  

11.3.3.Pretendenta iepirkuma līguma būvdarbu izpildei piedāvātājam atbildīgajam būvdarbu 

vadītājam ir spēkā esošs  būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā.  

11.3.4.Ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo 

pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie 

akti) un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas 

profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par 

uzvarētāju, līdz līguma noslēgšanai būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 

apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.  

11.3.5.Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz 

apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai 

apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā 

pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.   

11.3.6.Ja pretendents līguma izpildē paredz iesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz 

apakšuzņēmēja amatpersonas ar paraksta tiesībām  parakstītu apliecinājumu (apliecinājums vai 

vienošanās) par to, ka apakšuzņēmējs piekrīt sadarbībai gadījumā, ja pasūtītājs izvēlēsies 

pretendenta piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai, un kurā nepārprotami norādītas 

apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē un tā daļa (procentos). 

Pretendents ir atbildīgs par līguma izpildi kopumā neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba 

daļas lieluma. 

12. Iesniedzamie dokumenti 

12.1. Pieteikums dalībai konkursā 

12.1.1.Pieteikumu dalībai konkursā paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona 

vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. Pieteikumu dalībai konkursā pretendents 

sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai veidnei (C1 pielikums).  

12.1.2. Pretendents pieteikumu dalībai konkursā iesniedz kopā ar dokumentu, kas apliecina 

piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus apliecinājušās personas tiesības 

                                                                                                                                                                                                
 



 

 

pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu 

personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un 

tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka 

pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības 

pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma 

procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru 

parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.  

12.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju (personu) apvienība, kura uz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdī nav reģistrēta kā komersants, starp piegādātāju (personu) apvienības 

dalībniekiem ir jābūt noslēgtam vienošanās vai sadarbības līgumam, kas pievienojams pretendenta 

piedāvājumam kā piegādātāju (personu) apvienības nodibināšanu pierādošs dokuments, kur 

jānorāda apvienošanās mērķis, atbildības sadalījums, lēmumu pieņemšanas kārtība un 

apliecinājums, ka puses, attiecībā uz kurām pieņemts lēmums slēgt līgumu, apņemas izveidot  

pilnsabiedrību un reģistrēties Komercreģistrā līdz līguma noslēgšanai.     

 

12.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 

12.2.1.Arvalstīs reģistrēta Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus) komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību 

kopijas, kurām pievienota citas kompetentas iestādes informācija par pretendenta paraksttiesīgajām 

personām (kopija). Latvijā reģistrētiem Pretendentiem reģistrāciju UR un informāciju par 

pretendenta paraksttiesīgajām personām Pasūtītājs pārbaudīs UR mājaslapā. 

12.2.2. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz 

personu apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus) reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā pārbaudīs pasūtītājs. Ārvalstu pretendentiem 

jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas 

institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts 

normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu 

dokumentu izsniegšanu.  

12.2.3. Pretendenta piedāvāto kvalificētu un sertificētu speciālistu saraksts atbilstoši veidnei  C2 

pielikums, pievienojot  speciālistu būvprakses sertifikātu vai ekvivalentu dokumentu kopijas.  

12.2.4.Pretendenta apliecinājums par tā vidējo finanšu apgrozījumu būvniecībā  bez  

apakšuzņēmējiem bez PVN par, 2011., 2012. 2013. finanšu gadiem, norādot vidējo un atsevišķi 

katra gada apgrozījumu. 

Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, apliecinājumu iesniedz katrs tās dalībnieks.  

12.2.5. Pretendenta apliecinājums, ka pretendentam tā uzvaras un iepirkuma līguma slēgšanas 

gadījumā tiks izsniegts neatsaucams līguma nodrošinājums bankas garantijas vai apdrošināšanas 

polises veidā 5 % (piecu procentu) apmērā no līguma summas (bez PVN), nodrošinot tā spēkā 

esamību uz visu līguma darbības laiku, kā arī garantijas laika nodrošinājums apdrošināšanas polises 

veidā 5 % (piecu procentu) apmērā no līguma summas, nodrošinot tā spēkā esamību uz līgumā 

paredzēto garantijas laiku.    

12.2.6. Pretendenta apliecinājums par, ka tas noteiktajā terminā iesniegs līgumā (B pielikums)  

paredzēto būvuzņēmēja profesionālās civiltiesiskās  atbildības obligātās apdrošināšanu ar atbildības 

apjomu 20 % no Līguma summas .  

12.2.7. Pretendentam 11.3.1. apakšpunktā minēto pieredzi jāapliecina ar pēdējos piecos gados 

īstenoto būvdarbu sarakstu atbilstoši C3 pielikuma formai un  ar attiecīgo būvdarbu pasūtītāju/a 



 

 

atsauksmēm, kurās ietver ziņas par autoceļu/ielu nosaukumu, būvdarbu veicēju , būvdarbu 

uzsākšanas -pabeigšanas datumiem, būvdarbu specifiskajiem darbiem un apjomiem, līgumsummu. 

Atsauksmēm jāpievieno būvvaldes akta kopiju par būves pieņemšanu ekspluatācijā.  

 

12.2.8. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas, pieredzes un pieejamības 

apliecinājums atbilstoši veidnei (C4 pielikums), pievienojot   sertifikātus  un būvvaldes akta kopiju 

par būves pieņemšanu ekspluatācijā un  rīkojuma kopiju  par būvdarbu vadītāju. 

12.2.9. Ja pretendents būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:  

12.2.9.1.apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem 

nododamo būvdarbu saraksta veidnei (C5 pielikums); 

12.2.9.2. rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši veidnei (C6 pielikums) par 

apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt 

Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos būvdarbus un/vai nodot 

pretendenta rīcībā būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu 

tiek noslēgts iepirkuma līgums;  

12.2.10. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus 

parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt 

apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, 

kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo 

juridisko personu. 

13.Tehniskais piedāvājums 

13.1.Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Projekta dokumentācijā (A 

pielikums) noteikto darbu daudzumu sarakstu un būvdarbiem izvirzītajām prasībām un 

konkursa Nolikumā, Līguma projektā (B pielikums)  izvirzītām prasībām. 

13.1.1. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj būvdarbu veikšanas kalendāro laika grafiku  katrai būvei 

atbilstoši veidnei (C7 pielikums) nedēļās, kurā jānorāda  Darbu daudzumu sarakstā minēto 

galveno darbu izpildes termiņus atbilstoši līguma projektā un Projekta dokumentācijā 

norādītajām prasībām un nepieciešamo laiku nedēļās atzinumu un slēdzienu sagatavošanai 

Būvdarbu pabeigšanai. 

13.2.Piedāvājumā Pretendentam jāievēro Projekta dokumentācijā norādītos standartus vai 

norādītajiem standartiem ekvivalentus standartus. 

 

14. Finanšu piedāvājums  

14.1. Katra konkrētā darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi saskaņā ar Ceļu 

specifikācijām 2014. 

14.2.Finanšu piedāvājumā Pretendents aizpilda nolikuma A .pielikuma  „Darbu daudzumu  un 

izmaksu saraksts” un kopsavilkumu, norādot cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata. 

14.3.Naudas plūsmas grafiks atbilstoši veidnei (C 8 pielikums)  katrai būvei un kopējais, ievērojot 

līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību. 

14.4.Piedāvājuma  summu nosaka euro. Tajā ietver visus nodokļus, nodevas un maksājumus, kas ir 

saistoši pretendentam. Līguma summa tiek fiksēta uz visu līguma izpildes laiku un netiks 

pārrēķināta, izņemot līguma projektā paredzētos gadījumus. 

14.5.Piedāvātajai līguma summai jāietver visas izmaksas un riskus, kas varētu rasties saistībā ar 

pienācīgu būvdarbu izpildi, citu personu (piemēram, apakšuzņēmēju) pieaicināšanu būvdarbu 

daļas izpildei, meteoroloģiskajiem un citiem objektīvi paredzamiem apstākļiem  (izņemot 

nepārvaramas varas un neparedzētus apstākļus), iespējamām izmaiņām būvdarbu izpildē 



 

 

nepieciešamajos resursos, jebkādām izmaiņām valsts ekonomiskajā situācijā (tostarp 

iespējamo inflāciju), iespējamo būvdarbu līguma izpildes termiņa pagarinājumu.  

14.6.Uzņēmējs nebūs tiesīgs pieprasīt līguma cenas palielināšanu jebkāda iemesla dēļ, izņemot 

līgumā tieši paredzētos gadījumus. 

14.7.Ja piedāvātā līgumcena pārsniedz paredzamo līgumcenu vai tā ir vairāk nekā par 20 % mazāka 

par paredzamo līgumcenu, pēc pasūtītāja pieprasījuma pretendents iesniedz izmaksu 

kalkulāciju pasūtītāja noteiktām saraksta pozīcijām. Komisija izslēdz no turpmākās dalības 

iepirkuma procedūrā Pretendentu, kurš neiesniedz šajā punktā prasīto kalkulāciju komisijas 

noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par 4 (četrām) darba dienām. 

 

15. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādā kārtība: 

15.1.Pretendentu atlasi, piedāvājumu pārbaudi un izvērtēšanu iepirkuma komisija veic, saskaņā 

Publisko iepirkumu likuma prasībām. 

15.2.Komisija vērtēs tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri sagatavoti, noformēti un iesniegti 

atbilstoši šī Nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām un pretendents ir izturējis 

pretendentu atlasi.  

15.3.Ja pretendents neatbildīs Nolikumā norādītajām pretendentu atlases prasībām vai tā 

piedāvājums nebūs iesniegti vai saskaņā ar Nolikuma prasībām noformēti visi prasītie 

dokumenti, dokumentu kopijas vai apliecinājumi, tad šo pretendentu piedāvājumi var tikt 

uzskatīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un pretendents tiks izslēgts no tālākas dalības 

iepirkuma procedūrā. 

15.4.Pēc pretendentu atlases, Komisija veic piedāvājumu izvērtēšanu. 

15.5.Komisija pārbauda, vai nav aritmētisko kļūdu. Ja konstatēta aritmētiskā kļūda, tā tiek labota. 

Par kļūdu labojumu Komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā kļūdu labojums tika 

veikts. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. 

15.6.Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav nepamatoti 

lēts. Ja tiek konstatēts, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, piedāvājums ar nepamatoti lētu cenu 

tiek noraidīts. 

15.7.Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanai piemēro kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu.  

15.8.Iepirkuma komisija, atbilstoši nolikumā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam, nosaka 

pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

15.9.Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz izvēlēto Pretendentu (t. sk. apakšuzņēmējiem, kura 

veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katru 

Pretendenta norādīto personu (apakšuzņēmēji), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta konkursa  nolikumā noteiktajām prasībām, un 

katru piegādātāju apvienības dalībnieku) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.
1
 panta 

pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi  un pieņem lēmumu par Pretendenta atzīšanu par 

atklāta konkursa uzvarētāju un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un ne vēlāk kā 3 darba 

dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas vienlaicīgi par to informē visus pretendentus, 

kā arī Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iesniedz IUB publicēšanai paziņojumu par 

iepirkuma procedūras rezultātiem. 

 

 

15.10.Publisko iepirkumu likuma 39.
1
 panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumu pārbaude 

 

15.10.1.Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Pretendentu (t. sk. Publisko iepirkumu likuma 39.
1
 

panta 7., 8. un 9. punktā minētā persona), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 



 

 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma (PIL) 39.
1
 panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

 

15.10.2.Lai pārbaudītu vai Pretendents nav izslēdzams no dalības atklātā konkursā PIL 39.
1
 panta 

pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ (konkursa 

nolikuma 10.1.1. – 10.1.3. punktā minētie nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā), par 

kuriem attiecīgā PIL 39.
1
 panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.

1
 panta 

pirmās daļas 4. un 5. punktā minēto faktu dēļ (konkursa nolikuma 10.1.4. – 10.1.5. punktā minētie 

nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā), Pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto 

informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

15.10.2.1..par PIL 39.
1
 panta 1., 2. un 3. punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem 

nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto 

informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot 

Pretendenta un citu PIL 39.
1
 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu; 

15.10.2.2..par PIL 39.
1 

panta pirmās daļas 4. punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra; 

15.10.2.3.par PIL 39.
1 

panta pirmās daļas 5. punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta 

(VID) un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no VID un Latvijas pašvaldībām ir 

tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu PIL 39.
1
 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu. 

 

15.10.3.Atkarībā no nolikuma 15.10.2. punktā minētās pārbaudes rezultātiem, iepirkuma komisija: 

15.10.3.1.neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā 

ar VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzē esošajiem aktuālajiem datiem 

Pretendentam, kā arī PIL 39.
1
 panta 7., 8. un 9. punktā minētajai personai (Saistītā persona) nav 

VID administrēto nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

15.10.3.2.informē Pretendentu par to, ka tam vai PIL 39.
1 

panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā 

minētajai personai (Saistītā persona) konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 

10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai 

un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 

39.
1 

panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz 

attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas 

sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās 

informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais 

apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. 

 

15.10.4.Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents nav izslēdzams no 

dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar PIL 39.
1 

panta pirmo daļu, pasūtītājs, izņemot 39.
1 

panta  

vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts 

kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas PIL 39.
1 

panta  pirmajā 

daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām 

pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā 

neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. 

15.10.5.Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var 

apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 39.
1 

panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar 

šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas PL 39.
1 

panta pirmajā 

daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar paša pretendenta vai citas PIL 39.
1 

panta 

pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, 

zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās 

dzīvesvietas) valstī. 

 



 

 

16. Iepirkuma līgums 

16.1.Pasūtītājs slēgs ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, 

pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un 

iepirkuma līguma projektu (B pielikums). Būvdarbu kalendārais laika grafiks un naudas 

plūsmas grafiks pirms līguma slēgšanas tiek precizēts atbilstoši  konkrētiem kalendārajiem 

datumiem. 

16.2.Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc 

nogaidīšanas termiņa beigām (10 dienas pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 32. pantā 

minētā informācija nosūtīta visiem Pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu 

elektronisko parakstu, vai nodota personiski un papildus viena darbdiena vai 15 dienas pēc dienas, 

kad Publisko iepirkumu likuma 32. pantā minētā informācija nosūtīta kaut vienam pretendentam pa 

pastu un papildus viena darbdiena), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu 

likuma 83. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.  

 

16.3. Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs šajā laikā neierodas uz līguma parakstīšanu vai atsakās 

slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija  pieņem lēmumu slēgt līgumu ar 

nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu vai pārtraukt konkursu, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu.  

16.4. Pretendentam, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā, 

skaitot no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas, jāiesniedz līguma nodrošinājums 

5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līguma summas (bez PVN) bankas garantijas vai 

apdrošināšanas polises veidā. Līguma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad Būvuzņēmējs 

iesniedz Pasūtītājam Garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā.  

16.4.1. Ikmēneša maksājumi par izpildītajiem darbiem tiks  veikti šādos termiņos - 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā. 

16.5.Ja pasūtītājam ir pieejami naudas līdzekļi, maksājumi var tikt veikti ātrāk. 

 

17. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi  

17.1.Iepirkuma komisijas tiesības 

17.1.1.Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs 

vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 

pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai 

kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai. 

17.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu. 

17.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

17.1.4. Izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ievērojot PIL 56.panta piekto un sesto daļu, ja 

izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, vai ja izraudzītais 

pretendents noteiktajā termiņā nav izpildījis Nolikuma 16.4 punkta prasību. 

17.2. Iepirkuma komisijas pienākumi 

17.2.3. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu. 

17.2.4. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

17.2.5. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu. 



 

 

17.2.6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 

citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu 

par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

18. Pretendenta tiesības un pienākumi  

18.1.Pretendenta tiesības 

18.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

18.1.2. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 

18.1.3. Iesniegt sūdzību par konkursa nolikumu un konkursa norises likumību, saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

18.2.Pretendenta pienākumi 

18.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 

18.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

18.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai. 

18.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

19. Tiesību akti, kas regulē iepirkuma veikšanu 

 

19.1.LR Publisko iepirkumu likums. 

 

NOLIKUMA PIELIKUMU SARAKSTS: 

A pielikums  „Projekta dokumentācija” un „Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” un 

kopsavilkums Excel faila, pievienota atsevišķas dokumentu paketes veidā. A pielikuma „Darbu 

daudzumu sarakstos” pozīcijās, kurās norādīts materiāla ražotājs vai nosaukums, pieļaujams 

izmantot ekvivalentu. 
 

B pielikums: „Iepirkuma līguma projekts”    

C pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai: 

C1 pielikums „Pieteikums dalībai konkursā”, 

C2 pielikums „Pretendentam pieejamo kvalificēto un sertificēto speciālistu saraksts”, 

C3 pielikums „Pretendenta pēdējo 5 gadu laikā  īstenotās būvniecības vai  rekonstrukcijas darbu 

saraksts”, 

C4 pielikums „Būvdarbu vadītāja pieredzes un pieejamības apliecinājums”,  

C5 pielikums „Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts”,  
C6 pielikums  „Apakšuzņēmēja apliecinājums” , 

C7 pielikums „Būvdarbu veikšanas kalendārais laika grafiks” Excel faila, 

C8 pielikums  „Naudas plūsmas grafiks” Excel faila, 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja ___________________________ I.Natarova 

 

 

 

  



 

 

B pielikums: Iepirkuma līguma projekts 

 
 

BŪVDARBU LĪGUMS  

„ ____ ______________________________ „ 

 

 

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas 

uzskaites Nr. _____________ 
 

Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas  

uzskaites Nr._________ 

 

Daugavpils 2014.gada ___.___________ 

 

Daugavpils novada dome, pašvaldības izpilddirektores ________personā, kura darbojas saskaņā ar 

Daugavpils novada domes  nolikumu, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un  

____________________________________, tās _____________________________ 

___________________personā, kurš/a darbojas uz ________________ pamata un ir tiesīgs/a sabiedrību 

pārstāvēt atsevišķi/ kopīgi ar ___________________________, turpmāk tekstā - Būvuzņēmējs, no otras 

puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Puses, 

  

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par „Līdzējiem”, realizējot 3.6.2.1. aktivitātes 

„Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”  ERAF projektu  „Daugavpils novada pašvaldības ceļu 

un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšana”, pamatojoties uz Pasūtītāja, rīkotā 

atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija- papildus objekti”,  iepirkuma 

identifikācijas DND Nr.2014/20/ERAF , nolikumu, konkursa „  

_________________________________________” rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu ( 

turpmāk tekstā – Konkursa piedāvājums),, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. Definīcijas 

 

1.1. Apakšuzņēmējs - Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, 

kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī 

persona būvdarbus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.  

1.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes 

gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem, Ceļu 

specifikācijām 2014 un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja 

izstrādāto dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt 

Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos 

noteiktās darbības, pārbaudīt būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta 

noteikumiem, u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr.168 

„Latvijas būvnormatīvs LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””. 

1.3. Būvdarbu vadītājs – ir Būvuzņēmēja  norīkota persona, kura Būvuzņēmēja vārdā vada Būvdarbu 

izpildi būvē. 

1.4.  Būvuzņēmēja pārstāvis - pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju ar Līgumu saistītu jautājumu 

risināšanā. 

1.5. Būvdarbi – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, 

u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem 

būvnoteikumiem,  Būvnoteikumiem darbiem autoceļu tīklā un citiem normatīvajiem aktiem, un Ceļu 

specifikācijām 2014. 

1.6. Būvprojekts –izstrādātais tehniskais projekts : 

1.6.1. SIA _________ „ ______________________________________”; 

1.6.2. SIA _________ „ ______________________________________”; 

 

1.7. Būve – Līguma 2.1. punktā minētais katrs objekts atsevišķi. 



 

 

1.8. Būvdarbu uzsākšana - akceptēta būvprojekta īstenošana būvlaukumā pēc būvatļaujas saņemšanas, ko 

atzīmē ar pirmo ierakstu būvdarbu žurnālā. 

1.9. Defekts - jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas 

atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.  

1.10. Līgums – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas 

papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 
1.11. Pasūtītāja pārstāvis – Pasūtītāja nozīmēts pārstāvis, kurš koordinē Pasūtīja, Būvuzņēmēja u.c. 

līguma saistību izpildē iesaistīto personu darbību.  

  

2. Līguma priekšmets 

2.1. Pasūtītājs pasūta un Būvuzņēmējs pret atlīdzību un saskaņā ar šo Līgumu, Būvprojektu un Konkursa  

piedāvājumu apņemas veikt  rekonstrukcijas darbus, turpmāk tekstā – Būvdarbi: 

 ______________ būvju nosaukums atbilstoši tehniskajiem projektiem _____________________________,  

______________ būvju nosaukums atbilstoši tehniskajiem projektiem _____________________________,  

  

kas tiek veikti 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”  ERAF projekta  

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai” 

ietvaros. 

2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos būvdarbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar 

materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.  

 

3. Līgumcena 

3.1. Līgumcena  ir euro ___________ (summa vārdiem). PVN 21% euro ___________ (summa vārdiem). 

3.2. Līgumcenu sastāda katras Būves līgumcena: 
Nr. Būves 

nosaukums 

saskaņā ar 
tehnisko 

projektu 

Kopējās 

izmaksas bez 

PVN par 
darbu 

daudzumiem 

Ceļa 

nodalījuma 

joslas 
robežas* 

PVN 

21% 
Izslēgts 

(ar 

grozījum

iem, kas 

izdarīti 

31.07.20

14.) 

Izslēgts 

(ar 

grozīju

miem, 

kas 

izdarīti 

31.07.2

014.) 

Kopējās izmaksas bez PVN 

par darbu daudzumiem 

ārpus ceļa nodalījuma joslas 
( zeme pieder citiem 

īpašniekiem*) 

PVN 

21% 

Būves  

līgumcena 

(bez PVN) 
cipariem  

(euro) 

( 2+4+6) 

PVN 21% 

( 3+5+7) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.          

2.          

 

*saskaņā ar Tehnisko projektu darbu daudzumu sarakstiem ( iepirkuma dokumentācijā A 

pielikumi) 
 

3.3. Līdzēji apmaksā PVN atbilstoši likuma prasībām. 

3.4. Būvuzņēmējs apliecina, ka Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā ir iekļauti visi Būvdarbi un materiāli 

atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai paredzēto darbu 

veikšanai.  
3.5. Līgumcenā  ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Būvdarbu paveikšanai. Ja kādam no 

līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.  

3.6. Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā noteiktās darbu vienības cenas paliek nemainīgas darbu izpildes 

laikā, ja Pasūtītājs nemaina Būvprojekta dokumentāciju, izņemot šajā Līgumā noteiktos gadījumus.  

3.7. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo būvdarbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā 

uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu būvdarbiem tiek noslēgta šajā Līgumā un Publisko iepirkumu 

likumā noteiktajā kārtībā. Papildus būvdarbu novērtējumam tiks izmantoti Darbu daudzumu un 

izmaksu sarakstā norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies 

par minēto būvdarbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

 



 

 

4. Būvdarbu izpildes noteikumi 

4.1. Būvuzņēmējs atbild par atbilstošas kvalifikācijas personāla un sertificētu materiālu izmantošanu 

Būvdarbu laikā Būvē. 

4.2. Būvdarbus ir jāveic, ievērojot Iepirkuma nolikumu un Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu 

un tehnisko specifikāciju, saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu, būvnormatīviem, Ceļu specifikācijām 

2014,  Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi 

neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, būvdarbu apjomus vai 

būvdarbu izpildes termiņus.  

4.3. Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos.  

4.4.Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu Būvdarbu izpildi un Būvdarbu nodošanu 

apņemas pabeigt līdz 2015.gada 20.maijam. Būvdarbus jāuzsāk ne vēlāk kā 25 dienu laikā no līguma 

parakstīšanas. (ar grozījumiem, kas izdarīti 31.07.2014.) 

4.5. Būvdarbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, bet ne vairāk kā par 30 dienām, ja izpildās visi, 

zemāk minētie, nosacījumi: 

- ir izdarīti grozījumi MK 14.09.2010. noteikumu Nr.843 „Noteikumi par darbības programmas 

"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību 

kompleksai attīstībai"” 61. punktā  un pagarināts projekta īstenošanas termiņš; 

- ir izdarīti grozījumi Vienošanās  Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/005/018 par Eiropas 

Savienības fonda projekta īstenošanu un pagarināts projekta īstenošanas termiņš. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 31.07.2014.) 

4.6. Ja Būvdarbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā 

pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms 

saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Būvdarbu 

izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.  

4.7. Būvuzņēmējs, izpildot Būvdarbus, ievēro Būvprojektu. Būvuzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir 

saprotams, to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un 

atbilstoši Līguma noteikumiem.  

4.8. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvē Būvuzņēmējs nozīmē Piedāvājumā norādīto Būvdarbu vadītāju. 

Atbildīgais būvdarbu vadītājs nevar tikt nozīmēts par atbildīgo būvdarbu vadītāju vairāk kā 3 ( 

trijās) būvēs. Būvdarbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma 

vai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un 

kvalifikāciju, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

4.9. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem,  Būvnoteikumiem 

darbiem autoceļu tīklā un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai uzsāktu Būvdarbus, veiktu 

būvdarbus un pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Būvprojektam. 

4.10.Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie 

būvnormatīvi, normatīvie akti, Ceļu specifikācijas 2014,  Būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav 

pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Tehniskajam projektam, kā arī 

ievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto būvdarbu veikšanu, 

tajā skaitā būvdarbu drošības tehnikas, būvdarbu aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros 

un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus. 

4.11.Būvuzņēmējam ir saistoši tie Pasūtītāja un tā pārstāvju rīkojumi, kas nav pretrunā normatīvo aktu 

noteikumiem, šī Līguma noteikumiem un negroza tos, kā arī ir vērsti uz Līgumsaistību sekmīgu izpildi.  

5. Būvlaukuma un pievedceļu uzturēšana  

5.5. Būvuzņēmējs būves vietā nodrošina Būvuzraugam saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem 

līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Specifikācijās nav noteikts citādi. 

5.6. Būvuzņēmējs veic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus, līdz brīdim, 

kamēr būvlaukums ar būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu ir nodots Pasūtītājam.  



 

 

5.7. Ja Būvuzņēmējs neveic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanu, kas rada 

bīstamību ceļu satiksmei, tad Pasūtītājs šo darbu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba izmaksas un 

radītos zaudējumus Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam.  

5.8. Būvuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu skaits pārsniedz 10 

(desmit) vienā diennaktī) izmantoto ceļu (izņemot valsts galvenos un reģionālos (1.šķiras) autoceļus) 

remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli: 

5.8.1. autoceļiem ar grants segumu – planē, atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā un labo bedrītes ar 

jaunu materiālu, 

5.8.2. autoceļiem ar melno segumu – remontē bedrītes.  

 

6. Darba programma un Darba vadības apspriedes 

6.5. Pirms Darba uzsākšanas Būvuzņēmējs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam iepirkuma 

piedāvājumam. Darba programmu veido Specifikācijās norādītie dokumenti. 

6.6. Darba programmu, tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu Būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju. 

Bez Pasūtītāja apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt 

nedrīkst. 

6.7. Būvuzņēmējs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs. 

Pēc Pasūtītāja pieprasījuma apspriedēs jāpiedalās Pasūtītāja pārstāvim, ja paredzams, ka par 

izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums. Būvuzraugs vada Darba vadības 

apspriedes. Būvuzņēmējs nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu 

laikā. 

6.8. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās Darba izpildes 

laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas. 

6.9. Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos 

darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas.  

 

7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības  

7.5. Pasūtītājs apņemas:  

7.5.1. nodot Būvuzņēmējam Būvi, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts Būvdarbu vietas nodošanas –

pieņemšanas akts.  

7.5.2. nozīmēt Būvuzraugu  būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. 

Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to 

Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, 

kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;  

7.5.3. nozīmēt Pasūtītāja pārstāvi, kurš koordinē Pasūtīja, Būvuzņēmēja u.c. līguma saistību izpildē 

iesaistīto personu darbību; 

7.5.4. nodrošināt Būvuzņēmēju ar Būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju; 

7.5.5. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;  

7.5.6. samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

 

7.6. Pasūtītājam ir tiesības: 

7.6.1. Vienpusēji  apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro uz Būvdarbiem 

attiecināmos normatīvos aktus vai Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar 

Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteikto 

Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu. 

7.6.2. Uzaicināt neatkarīgus ekspertus Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu 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. 

7.6.3. Bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un 

iekārtas, ko lieto Līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītāja pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina 

kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas. 

7.6.4. Prasīt līguma  garantijas summu bankas izsniegtās garantijas apmērā, ja Būvuzņēmējs nepilda šajā 

Līgumā noteiktās saistības pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma izteikšanas brīža vai, ja līguma darbība 

tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar šī Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības 

vienpusēji izbeigt Līguma darbību  vai, ja Līgumā noteiktais Līgumsoda apmērs sasniedz maksimāli 

iespējamo apmēru. 

7.6.5. Līguma izpildes laikā izdarīt izmaiņas Līgumā, izslēdzot vai iekļaujot papildus atsevišķas darbu 

pozīcijas, samazinot vai palielinot tajās paredzēto darbu apjomus nemainot Būvuzņēmēja piedāvātos 

vienību izcenojumus, ja Līguma izpildes laikā atklāsies un radīsies nepieciešamība veikt izmaiņas 

Līgumā, kuras nevarēja konstatēt un precīzi noteikt vai iepriekš paredzēt, vai kuru izpilde ir 

nepieciešama vai ekonomiski izdevīga pasūtītājam, vai bez kuru izpildes nevar pabeigt Būvdarbus. 

7.6.6. prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem 

iemesliem: 

7.6.6.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana, 

7.6.6.2. nekompetence vai nolaidība, 

7.6.6.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana, 

7.6.6.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai. 

 

7.6.7. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā. 

8. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības 

8.5. Būvuzņēmējs apņemas: 

8.5.1. veikt būvdarbu sagatavošanu un informatīvā stenda uzstādīšanu katrā būvē. Informatīvos stendus 

izgatavo Pasūtītājs; 

8.5.2. pirms būvdarbu sākuma izstrādāt Darba programmu atbilstoši „Ceļu specifikācijām 2014” un 

Ministru kabineta 07.06.2005. noteikumiem Nr.395 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 

„Darbu veikšanas projekts”” un veikt tās saskaņošanu ar Pasūtītāju un Būvuzraugu; 

8.5.3. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas pieņemt no Pasūtītāja Būvi pēc tās 

faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to Būvdarbu vietas pieņemšanas-nodošanas aktu; 

8.5.4. ierīkot būvdarbu veikšanai nepieciešamās palīgēkas būvniecības teritorijā;  

8.5.5. segt visus ar Būvdarbu veikšanu saistītos izdevumus līdz būvju pilnīgai pabeigšanai; 

8.5.6. būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu prasībām, Ceļu 

specifikācijām 2014, atbilstoši Būvprojektam, Iepirkuma tehniskajām specifikācijām un paskaidrojuma 

rakstam, Būvprojektā norādītajām funkcionālajām prasībām; 

8.5.7. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, visu būvniecības uzraudzības 

dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvē, 

kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām 

sekām;  

8.5.8. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt 

amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus; 

8.5.9. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem; 

8.5.10. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un Būvuzņēmēja darbības zonā visā būvdarbu veikšanas laikā;   

8.5.11. nodrošināt Būvi ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to 

regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai; 



 

 

8.5.12. izstrādāt detalizētus rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Autoruzraugu un Pasūtītāju 

pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas;   

8.5.13. par visām konstatētajām neprecizitātēm vai kļūdām Būvprojektā, vai jaunatklātiem apstākļiem, kas 

var novest pie būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt 

izpildītos būvdarbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju; 

8.5.14. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes 

procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi; 

8.5.15. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no 

Līdzēju sākotnējās vienošanās; 

8.5.16. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami 

cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;  

8.5.17. nodrošināt, ka atbildīgais Būvdarbu vadītājs ir nodarbināts ne vairāk kā 3 (trīs) Būvēs  un 

asfaltēšanas un ceļa segas konstrukcijas izbūves laikā atrodas būvdarbu veikšanas vietā. 

8.5.18. uzņemties risku (nelaimes gadījumi,  bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām 

u.c.) par Būvi līdz tās pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai; 

8.5.19. būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir 

iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Būvprojektam un tehniskām specifikācijām. 

Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie 

nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; 

8.5.20. būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli kļūst par Būvuzņēmēja 

īpašumu. Ja minētie materiāli ir nepieciešami Pasūtītājam pašam, tad Līdzēji noslēdz atsevišķu 

rakstveida vienošanos, tajā paredzot, kas, par kādiem finanšu līdzekļiem un kur nogādās nojauktās 

konstrukcijas un atgūtos materiālus;  

8.5.21. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvi un tai piegulošo teritoriju (novākt 

būvgružus un Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.); 

8.5.22. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo būvdarbu izpildi; 

8.5.23. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem 

normatīvajiem aktiem; 

8.5.24. sagatavot nepieciešamos dokumentus būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai;  

8.5.25. Būvdarbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju, piebraucamos ceļus sakārtot sākotnējā stāvoklī, kā 

arī šo teritoriju uzturēt kārtībā būvdarbu izpildes laikā; 

8.5.26. Atbildēt par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu; 

8.5.27.  iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus un saņemt atļaujas no 

komunikāciju valdītājiem, sagatavot nepieciešamo izpilddokumentāciju; 

8.5.28. uzturēt būvlaukumu (būvlaukuma ceļi), kā arī pievedceļus un apvedceļus, ja tas paredzēts 

būvprojektā, ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar 

Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr.871 ″Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli″; 

8.5.29. nodrošināt piekļūšanu īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas  būvlaukumā;  

8.5.30. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem saistīts 

pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kartība, būvuzņēmējs drīkst uz 

pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu Pasūtītājam . 

8.5.31. līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst pieteiktās 

pretenzijas par Būvei nodarītajiem bojājumiem; 

8.5.32. veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu 

zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izdarīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo 

ietekmi;  



 

 

8.5.33. nodrošināt Konkursa piedāvājuma kopijas atrašanos būvobjektā pie atbildīgā būvdarbu vadītāja.  

8.5.34. darbu izpildes termiņa laikā saskaņojot ar Pasūtītāju, aktualizēt kalendāro laika grafiku  un naudas 

plūsmu katrai Būvei.  

 

9. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa  

9.5. Būvdarbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma 

prasībām. 

9.6.  Ja Būvuzņēmējs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja un pārējā personāla, kura kvalifikācijas 

atbilstību pasūtītājs ir vērtējis, aizvietošanu uz laiku vai nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums 

Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja un pārējā personāla, kura 

kvalifikācijas atbilstību pasūtītājs ir vērtējis, kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. 

Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja un pārējā personāla, kura kvalifikācijas atbilstību pasūtītājs 

ir vērtējis, nomaiņai, ja to kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām personāla kvalifikācijas 

prasībām. 

9.7. Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, pamatojoties uz līguma 7.2.6.punktu, tad 

Būvuzņēmējam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz Pasūtītājam iepriekšējā punktā 

minētie dokumenti.  

9.8. Būvuzņēmējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī 

papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot līguma 9.2.punktā un 

turpmākajos punktos minētos gadījumus. 

9.9. Ja Būvuzņēmējs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Būvuzņēmēja piedāvājumā norādīts kā 

apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma 

vērtības vai lielāka (ja Būvuzņēmējs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna apakšuzņēmēja 

iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 20 (divdesmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, 

tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt 

apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju 

neattiecas PIL 39. prim panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 

9.10. Ja Būvuzņēmējs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad jāiesniedz 

rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka 

piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām 

Būvuzņēmējs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja: 

9.10.1. piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura 

iespējām Būvuzņēmējs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām, 

9.10.2. uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.prim panta pirmajā daļā minētie pretendentu 

izslēgšanas nosacījumi. 

9.11. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai 

jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu 

laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai 

saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem. 

 

10. Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība  

10.5. Cilvēku traumu un būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai 

zuduma risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas 

arī Būves, būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no 

Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Akta par Būves nodošanu ekspluatācijā apstiprināšanu. 



 

 

10.6. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Būvē, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina 

nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu neielaišanu Būvē, kā arī atbild par darba drošības 

noteikumu ievērošanu Būvē. 

10.7. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto 

zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbu izpildes laikā.  

10.8. Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, 

resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un 

darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai. 

10.9. Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Būvē vai 

Būvei nodarīto kaitējumu.  

10.10. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki 

materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes. 

11. Garantijas 

 

11.5. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Iesniedz 

Pasūtītājam līguma nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līgumcenas (bez PVN) 

bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā. Līguma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad 

Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā. 

11.6. Gadījumos, kad Būve nodota ekspluatācijā, pasūtītājs, pēc Būvuzņēmēja lūguma, var lūgt Līguma 

nodrošinājuma izsniedzēju proporcionāli samazināt  līguma nodrošinājumu. 

11.7. Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā Būvuzņēmējs attiecīgi pagarina arī līguma 

nodrošinājuma  termiņu.   

11.8. Būvuzņēmējs garantē, ka Būve un būvdarbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie tiks izpildīti 

atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam 

nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, 

ka izpildītie būvdarbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Būvprojektā vai Līgumā 

noteiktajiem parametriem un ka būvdarbos nebūs defektu. 

11.9. Garantijas termiņš Būvei saskaņā ar Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu ir 60 

(sešdesmit) mēneši no Būves nodošanas ekspluatācijā. Šajā termiņā konstatētos defektus Būvuzņēmējs 

novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.  

11.10. Ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc akta par Būves nodošanu ekspluatācijā 

apstiprināšanas no Pasūtītāja puses Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantiju 5% 

(pieci procenti) apmēra no Būves līgumcenas ( 3.2 punkts bez PVN) apdrošināšanas polises veidā uz 

garantijas laiku 60  mēneši pēc Būvdarbu pabeigšanas.  

11.11. Būvuzņēmējs nodrošina, ka visā Būvdarbu  laikā spēkā būs Būvuzņēmēja darbības civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas polise, kas paredz atlīdzību euro _______________ 

(___________________euro) (vismaz 20% no Līgumcenas) apmērā par iespējamiem trešajām personām  

nodarītajiem zaudējumiem. 

11.12. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties 

atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limitu. 

11.13. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas 

nepilnības, kuras Būvē vai būvdarbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas būvdarbu 

ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma šajā Līgumā noteiktā garantija. 

11.14. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī 

vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš 

nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta 

sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru 

atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem 

apmaksā vainīgais Līdzējs. 



 

 

11.15. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, 

un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un 

laiku, kad akts ir ticis sastādīts. 

11.16. Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās 

Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji. 

11.17. Ja defektu novēršana netiek uzsākta Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu 

novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Publisko iepirkumu likumu un Līguma nosacījumus par 

zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. 

11.18. Par garantijas laikā Būvuzņēmēja vainojamas darbības rezultātā konstatēto defektu nenovēršanu 

starp Līdzējiem noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu euro 

50,00 (piecdesmit euro) apmērā par katru nokavēto saistību izpildes dienu, aprēķinot līgumsodu par 

katru nokavēto saistību atsevišķi. 

11.19. Pasūtītājs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu 

atklāšanās brīža informē Būvuzņēmēju par visiem būvdarbu garantijas laikā atklātajiem defektiem un to 

radītajiem bojājumiem. 

12. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 

12.5. Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvē Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 

5 (piecu) dienu laikā veic izpildīto būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir 

sekmīga, Līdzēji paraksta būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

12.6. Izpildītie būvdarbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, 

Iepirkuma nolikuma tehniskajām specifikācijām, Būvprojektam, Darbu daudzumu un izmaksu 

sarakstam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts 

akts par segto būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu. 

12.7. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava 

rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto būvdarbu izpildi. Darbu 

pieņemšanu apliecina parakstīts akts par būvdarbu nodošanu – pieņemšanu. 

12.8. Pēc būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas tiek veikta Būves pieņemšana 

ekspluatācijā, sastādot aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 

12.9. Nodošanas – pieņemšanas aktus un citus nepieciešamos dokumentus sagatavo, kā arī būves 

nodošanu ekspluatācijā organizē Būvuzņēmējs. 

12.10. Ja Būves pieņemšanas ekspluatācijā laikā tiek konstatētas būvdarbu nepilnības vai trūkumi 

Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt trūkumu novēršanu un organizēt atkārtotu Būves 

nodošanu ekspluatācijā. 

12.11. Būvdarbu nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par 

būvdarbu defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā. 

13. Maksājumu izdarīšanas kārtība 

13.5. Ikmēneša maksājumu Pasūtītājs veic Būvuzņēmējam par iepriekšējā mēnesī izpildītiem 

Būvdarbiem, pēc faktiski paveiktā apjoma katrā Būvē, kad Pasūtītājs ir saņēmis šādus dokumentus: 

13.5.1. Aktu par izpildīto Būvdarbu pieņemšanu ( akta formu Būvuzņēmējs  saskaņo ar Pasūtītāju), kuru 

apstiprinājuši Pušu pārstāvji un būvuzraugs, un, kas sagatavots  saskaņā ar Darbu daudzumu un 

izmaksu sarakstiem; 

13.5.2. rēķinu ( rēķina formu Būvuzņēmējs  saskaņo ar Pasūtītāju). 

13.5.3. Ikmēneša maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā euro pēc Līguma 13.1.1., 13.1.2. 

punktā minēto dokumentu saņemšanas  30 (trīsdesmit) dienu laikā. 

13.6. Ja pasūtītājam ir pieejami naudas līdzekļi, maksājumi var tikt veikti ātrāk. 

13.7. Gala maksājumu par katru Būvi Pasūtītājs veic pēc Būves pabeigšanas un garantijas 

dokumenta par Būvē veikto Būvdarbu garantijas perioda apdrošināšanu saņemšanas no 

Būvuzņēmēja 30 (trīsdesmit) dienu laikā. (ar grozījumiem, kas izdarīti 31.07.2014.) 



 

 

13.8. Veicot bezskaidras naudas norēķinus, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma veikšanas 

diena. 

13.9. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai 

un šo Būvdarbu pieņemšanai. 

14. Izmaiņas līgumā 

14.5. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt būvdarbu 

izpildi  Būvē vai iepriekš neparedzami un ar Būvuzņēmāja darbību vai bezdarbību nesaistīti būvdarbi, t. 

sk. novirzes no Būvprojekta, bet kuru novēršana ir būtiska Būvprojekta pilnvērtīgai izpildei un Būves 

nodošanai ekspluatācijā, Pasūtītājs drīkst veicamajiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, 

samazināt to apjomu  vai tos papildināt, uzdodot veikt līgumā sākotnēji neparedzētus darbus. Izmaiņu 

akts, ar kuru noteiktas Būvdarbu izmaiņas, ir šī līguma sastāvdaļa un Būvuzņēmējam jāpilda bezierunu 

kārtībā.  

14.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam ir jāsagatavo detalizēta tehniskā dokumentācija par 

Būvdarbu izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām, un jāsaskaņo ar Autoruzraugu un 

Būvuzraugu. 

14.7. Būvdarbu izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam 

analogu līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām līgumā, vai, ja 

līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, vadoties no Būvuzņēmēja iesniegtās un Pasūtītāja saskaņotās 

cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos.  

14.8. Par Būvdarbu izmaiņām Būvuzņēmējs  sagatavo izmaiņu aktu, saskaņo ar Būvuzraugu, 

Autoruzraugu  un izsniedz Pasūtītājam apstiprināšanai.  

14.9. Darba izmaiņas nedrīkst pārsniegt šādas robežas: 

14.9.1. Būves kopējā izmaksa nedrīkst mainīties ( samazināties vai palielināties) vairāk par 10 (desmit) % 

no  Būves līgumcenas; 

14.9.2. konkrētas Būves Darba izmaiņas nedrīkst ietvert darbus, kādi sākotnēji nav paredzēti Darbu 

daudzumu un izmaksu sarakstā, ja to cena pārsniedz 13999,00 euro (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti 

deviņdesmit deviņi euro). 

14.10. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu būvdarbu vai to apjomu maiņu. 

14.11.  Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski un pamatojoties uz Pasūtītāja apstiprināto izmaiņu aktu. 

Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.
1
 panta noteikumi.  

15. Līgumsods 

15.5. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbi nav tikuši nodoti Līguma noteiktajā termiņā vai citā termiņā, 

par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu par katru nokavēto saistību 

izpildes dienu 0,1 % apmērā no līgumcenas, bet ne vairāk kā 10% apmērā no līgumcenas. 

Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu 

atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.  

15.6. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai ja Līgums tiek izbeigts  Būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājam ir 

tiesības ieturēt līgumsodu 10 % apmērā no līgumcenas. 

15.7. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, Būvuzņēmējs var 

pieprasīt Pasūtītājam maksāt par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas, bet ne 

vairāk kā 10% apmērā no līgumcenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību 

izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ. 

15.8. Par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums 

konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 150 

(simts piecdesmit) euro apmērā par katru gadījumu. 

15.9. Par būvlaukuma vai pievedceļu un apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši līguma un Specifikāciju 

prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir 

tiesības prasīt līgumsodu 150 (simts piecdesmit) euro apmērā par katru gadījumu. 



 

 

15.10. Par Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumos Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā” 

noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas 

konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 150 

(simts piecdesmit) euro apmērā par katru gadījumu. 

16. Līguma izbeigšana 

16.5. Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties. 

16.6. Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu, izsūtot to pa 

faksu,  Būvuzņēmējam paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu, visa Līguma vai tā daļas 

izbeigšanu pirms termiņa: 

16.6.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar 

Līgumu, vai neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt būvdarbus 

Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā 

no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis konstatēto saistību neizpildīšanu;  

16.6.2. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darba 

uzsākšanas datuma 

16.6.3. ja konstatē, ka Būvuzņēmējs pametis darbus vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu 

nodomu izbeigt ar Līgumu noteikto saistību izpildi; 

16.6.4. Būvuzņēmējs neveic līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek 

pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par līgumā noteikto; 

16.6.5. Ja būvuzraugs konstatē nekvalitatīvu darbu izpildi; 

16.6.6. ja ir pasludināts Būvuzņēmēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Būvuzņēmēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka 

līdz līguma izpildes beigu termiņam Būvuzņēmējs būs likvidēts; 

16.6.7. ja Būvuzņēmējs Līguma 9.1. punktā noteiktajā termiņā neiesniedz Pasūtītājam Līguma 

noteikumiem atbilstošu bankas garantiju par līguma nodrošinājumu; 

16.6.8. ja Būvuzņēmējs Līguma 9.1. punktā noteiktajā termiņā neiesniedz Pasūtītājam Līguma 

noteikumiem atbilstošu Būvdarbu visu risku apdrošināšanas polisi; 

16.7. Šī Līguma 16.2.punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu 

atlīdzību vai līgumsodu.  

16.8. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski 

izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir 

veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.  

16.9. Līguma izbeigšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc 

būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būve un būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz būvdarbiem 

attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvi, 

kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies. 

16.10. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 10 (desmit) dienām vai citādi 

traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu 

vēstuli vai faksa paziņojumu, brīdināt Pasūtītāju par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. 

17. Pārbaudes noteikumi un metodes 

17.5. Būvuzņēmējs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijās un Rasējumos. 

17.6. Būvuzņēmējs uz sava rēķina veic visas, līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, 

konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot līguma 7.2.2. punktā noteiktās. Būvuzņēmējs bez 

kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to 

kopsavilkumus. 



 

 

17.7. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Būvuzņēmējs papildus pārbauda materiālu, konstrukciju un Darba 

kvalitāti. Ja papildus pārbaudes rezultāti ir labāki, tad, Pasūtītājs atlīdzina Būvuzņēmējam pārbaudes 

veikšanas izdevumus.  

17.8. Pēc izvēles pasūtītājs pēc karsta asfalta dilumkārtas izbūves pārbauda un vērtē urbtos paraugus, 

līdzenumu un virsmas saķeri vai makroraupjumu.  

17.9. Ja pārbaude atklāj defektu, Būvuzņēmējs Pasūtītāja  noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš.  

17.10. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Būvuzņēmējs neatzīst par defektu vai nepiekrīt 

defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Būvuzņēmēja savstarpēji atzīts eksperts vai 

ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs. 

17.11. Būvdarbu izpildes un būvdarbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus 

un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai 

18. Nepārvaramas varas apstākļi 

18.5. Līdzēji neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies 

nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji  nav 

varējuši paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, 

streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei. 

18.6. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir 

pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas 

iedarbības dēļ nav iespējama, Būvuzņēmējs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši 

Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt 

ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko Līdzēji  paraksta Darba un būves nodošanas – 

pieņemšanas aktu. Būvuzņēmējs saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanai kvalitatīvi 

paveiktajiem darbiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par būvlaukumā esošā autoceļa uzturēšanu līdz brīdim, 

kamēr būvlaukums ar nodošanas – pieņemšanas aktu nav nodots Pasūtītājam. 

19. Pušu pārstāvji un kontaktinformācija 

19.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: 

____________________, _________________, tālr. ____________ , fakss, e-pasts, 

adrese_____________________________________________________________ 

19.2. Būvuzņēmēja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: 

_________________, tālr. ___________ fakss, e-pasts, 

adrese_____________________________________________________________ 

19.3. Būvuzņēmēja pārstāvim ir tiesības rīkoties Būvuzņēmēja vārdā visos jautājumos, kas attiecas uz 

Līgumu, pie tam Būvuzņēmējs piešķir _______V.Uzvārds______________ tiesības (pilnvaro) 

Būvuzņēmēja vārdā uzņemties saistības, kur nepieciešams Būvuzņēmēja vārdā parakstīties, kā arī veikt 

visas pārējās darbības, kas nepieciešamas Līguma saistību izpildei. Būvuzņēmējs apliecina un atzīst, ka 

visas šajā punktā norādītā  Būvuzņēmēja pārstāvja Līguma sakarā izdarītās darbības un uzņemtās 

saistības ir pilnībā saistošas pašam Būvuzņēmējam.  

19.4. Līdzēji vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto 

pārstāvi. Līdzēji nekavējoties rakstiski informē otru Līdzēju par pārstāvja nomaiņu. Rakstiski paziņotā 

pārstāvja pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 

19.5. Būvuzraugs ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: 

____________________, _________________, tālr. ____________ , fakss, e-pasts, 

adrese_____________________________________________________________ 

19.6. Autoruzraugs  ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: 

____________________, _________________, tālr. ____________ , fakss, e-pasts, 

adrese_____________________________________________________________ 

19.7.  Atbildīgais Būvdarbu vadītājs Būvē ____________________________ ir: ____________________, 

_________________, tālr. ____________ , fakss, e-pasts, 

adrese_____________________________________________________________ 



 

 

19.8. Atbildīgais Būvdarbu vadītājs Būvē ____________________________ ir: ____________________, 

_________________, tālr. ____________ , fakss, e-pasts, 

adrese_____________________________________________________________ 

20. Strīdu risināšanas kārtība 

20.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti 

savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu, pēc nepieciešamības 

pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas 

iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tā puse, kura ekspertu 

pieaicinājusi.  

20.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas 

Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

21. Līguma spēkā esamība 

21.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši. 

21.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji 

ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no 

Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.  

22. Noslēguma noteikumi 

22.1. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 

(trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. 

22.2. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un 

nosūtītai uz Līgumā minēto adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis 

savādāk.  

22.3. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) dienu laikā uz jebkuru pieprasījumu, kas 

saistīts ar šī Līguma izpildi. 

22.4. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs nodots 

Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

23.  Līguma pielikumi 

1.pielikums – Būvuzņēmēja piedāvājums iepirkumā ; 

2.pielikums – Darbu izpildes laika grafiks;  

3.pielikums-  Naudas plūsmas grafiks. 

 

Pasūtītājs                    Būvuzņēmējs 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90009117568, 

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils,  

LV-5401 

Banka: Valsts kase  

Kods: TRELLV22  

Konts:  

Tālr.: 65422238 

Fakss:65476810 

 

Pašvaldības izpilddirektore:  

___________________________ /V.Kezika / 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C1 pielikums 

Uz pretendenta veidlapas 

   
sastādīšanas vieta  datums 

PIETEIKUMS DALĪBAI  KONKURSĀ 

 

 

 „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija- papildus objekti”  

Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2014/20/ERAF 

 

Informācija par pretendentu* 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas numurs un datums:  

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  
 

Finanšu rekvizīti* 

Kredītiestādes nosaukums:  

Kredītiestādes kods:  

Konta numurs:  
 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais amats:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

Ar šo _______________________________________________________________*  

pretendenta nosaukums, personu apvienības gadījumā – papildus arī katra dalībnieka nosaukums 

apliecinām savu dalību atklātā konkursā  „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu 

rekonstrukcija- papildus objekti”, iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2014/20/ERAF. 

1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu, tajā skaitā arī ar līguma projektu, un 

piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un 

pretenziju pret tiem nav. 

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

nosacījumus. 

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

4. Apņemamies darbus veikt <termiņš mēnešos cipariem> (<termiņš mēnešos vārdiem>) laikā, 

atbilstoši līguma (B.pielikums ) nosacījumiem. 

5.   Piedāvājam veikt būvdarbus „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija- 

papildus objekti”, iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2014/20/ERAF   
Būves 

nosauku
Kopējās 

izmaksas bez 
PVN 
21% 

Izslēgts 

(ar 

Izslēgts 

(ar 

Kopējās izmaksas bez PVN 
par darbu daudzumiem 

PVN 
21% 

Līgumcenu 
bez PVN 

PVN 21% 
( 3+5+7) 



 

 

ms 

saskaņā 

ar 

tehnisko 

projektu 

PVN par 

darbu 

daudzumiem 

Ceļa 

nodalījuma 

joslas robežas 

grozījumi

em, kas 

izdarīti 

31.07.201

4.) 

grozīju

miem, 

kas 

izdarīti 

31.07.2

014.) 

ārpus ceļa nodalījuma joslas 

( zeme pieder citiem 

īpašniekiem) 

cipariem  

(Ls) 

( 2+4+6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Kopā   

 

par Līgumcenu  ( rinda no tabulas „ kopā”) ir euro ___________ (summa vārdiem) neieskaitot 

PVN un PVN 21% euro ___________ (summa vārdiem). 

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar būvi un projekta dokumentāciju un izpētījuši apstākļus, kas 

varētu ietekmēt darba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, laika apstākļus, veselībai 

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

tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus un ņemam vērā minētos apstākļus, nosakot 

līgumā minēto samaksu par darba izpildi – līguma summu.  

Pretendenta nosaukums*:  

Paraksttiesīgās personas vārds, 

uzvārds*: 
 

Paraksttiesīgās personas amats*:  

Paraksttiesīgās personas paraksts*:  

Datums:  

    z.v. 
 

 

*Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku un pieteikums jāparaksta visiem 

dalībniekiem. 

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

attiecīgi pilnvaroto fizisko personu, kā arī papildus jānorāda katras personas atbildības apjoms. 

 



 

 

C2 pielikums  

Uz pretendenta veidlapas 

   
sastādīšanas vieta  datums 

 

PRETENDENTAM PIEEJAMO KVALIFICĒTO UN SERTIFICĒTO SPECIĀLISTU  

SARAKSTS 

Atklātam konkursam 

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija – papildus objekti” <numurs> daļas  

<daļas nosaukums> 

Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2014/20/ERAF 

 

 

Būvdarbu 

vadītājs 

Speciālista vārds, 

uzvārds 

Sertifikāts 

(sertifikāta 

izdevējs, 

numurs, 

derīguma 

termiņš) 

Persona, kuru 

pārstāv ** 
Līgumattiecību pamats *** 

     

     

 

 

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir:  

A pretendenta (personu apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss 

B apakšuzņēmēja – komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss 

C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa 

līguma pamata konkrētā līguma izpildē 

*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv 

D darba līgums 

E uzņēmuma līgums 
 

 

 

Paraksttiesīgās personas paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

     z.v. 

 

 

 

 

 

 



 

 

C3 pielikums   

 

Uz pretendenta veidlapas 

   
sastādīšanas vieta  datums 

 

 
PRETENDENTA PĒDĒJO 5 GADU LAIKĀ  ĪSTENOTĀS BŪVNIECĪBAS vai 

REKONSTRUKCIJAS  DARBU SARAKSTS 

Atklātam konkursam 

„ Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija – papildus objekti” Iepirkuma 

identifikācijas Nr. DND 2014/20/ERAF 

 

*Būvdarbu pabeigšana – akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datums 

 

 

 

Paraksttiesīgās personas paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

     z.v. 

 

№ 

 

Būves  

nosaukums

, adrese  

Būvdarbu pasūtītāja nosaukums, adrese un 

kontaktpersona un tālruņa numurs  

Būvdarbi 

uzsākti  -

pabeigti     

gggg.mm.dd 

Informācija par 

būvēs veiktiem 

specifiskiem 

darbiem un 

apjomiem atbilstoši 

nolikuma 

11.3.1.punktam   

     

     



 

 

C4 pielikums  

 

BŪVDARBU VADĪTĀJA PIEREDZES UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS 

Atklātam konkursam 

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija –papildus objekti”  

Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2014/20/ERAF 

 

 

1. Vārds: 

2. Uzvārds: 

3. Deklarētā dzīvesvietas adrese 

4. Tālrunis: 

5. E – pasta adrese: 

6. Specialitāte:  

7. Izglītība: 

Izglītības iestāde Mācību laiks 

(no/līdz) 
Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

   

   

   

Profesionālā pieredze: 

Laiks (no/līdz) 
Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma 

līguma gadījumā) 

Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai 

veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma 

gadījumā) 

   

   

   

Pēdējo piecu gadu laikā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi,  kā būvdarbu vadītājs, vadījis vismaz 

divus pabeigtu būvdarbu līgumu, atbilstoši nolikuma 11.3.2.punkta prasībām: 
Būves  

nosaukums un  

adrese   

Amats , 

Būvdarbu  

uzsākšanas -

pabeigšanas 

gggg.mm.dd 

Būvdarbu pasūtītāja  nosaukums, 

reģistrācijas numurs, adrese un 

kontaktpersona  

Galvenā 

būvuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersona  

Informācija par būvēs 

veikto asfalta seguma 

būvniecību un apjomiem   

     

     

     

      



 

 

      

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

kvalifikāciju, kā arī nepastāv šķēršļi kādēļ es nevarētu piedalīties atklāta konkursa                      

“ Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija – papildus objekti” 

(Identifikācijas Nr. DND 2014/20/ERAF)   būvniecības darbu veikšanā veicot atbildīga 

būvdarbu vadītāja  pienākumus gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt 

iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

 

Ar šo es <Vārds, uzvārds> apņemos  

 
No Līdz 

  

  

 

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

izsludinātajam iepirkumam “ Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija – 

papildus objekti” (Identifikācijas Nr. DND 2014/20/ERAF) veikt būvdarbu vadīšanu  būves  

būvē __________________________________________ (Būves   nosaukums saskaņā ar tehnisko projektu ); 

būvē _________________________________________ (Būves   nosaukums saskaņā ar tehnisko projektu );  

gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums 

tiek noslēgts.  

Būvdarbu vadītāja paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Datums:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5 pielikums  



 

 

Uz pretendenta veidlapas 

   
sastādīšanas vieta  datums 

 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS 

Atklātam konkursam 

 

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija –papildus objekti”  

Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2014/20/ERAF 

 

№ 
Apakšuzņēmēja 

nosaukums 
Reģistrācijas Nr. 

Adrese, tālrunis, 

e-pasta adrese, 

kontaktpersona 

Veicamo darbu vērtība 

(% no kopējās 

iepirkuma līguma 

vērtības  ) 

Veicamo darbu 

apraksts 

      

      

      
 

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu 

attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību. Par saistīto 

uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir 

izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā 

izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā 

apakšuzņēmējā. 

 

Paraksttiesīgās personas paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

     z.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6 pielikums      

 



 

 

Uz apakšuzņēmēja  veidlapas 

   
sastādīšanas vieta  datums 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

Atklātam konkursam 

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija – papildus objekti”  

Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2014/20/ERAF 

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

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

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

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

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

Pretendents) iesniegs piedāvājumu  Daugavpils novada domei, reģistrācijas numurs 

90009117568,  adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā 

atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija – papildus objekti” 

(id.Nr.DND 2014/20/ERAF)   ietvaros;  

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas būvē _______ veikt 

šādus būvdarbus: 

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā 

norādītajam>  un /vai 

nodot Pretendentam šādus resursus: 

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai 

tehniskā aprīkojuma) apraksts>]. 

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

 

Pilnvarotās personas paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

     z.v. 

 

 

 
 


