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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona 

Pasūtītājs:  
SIA „KOLKAS ŪDENS „, 
Reģ.nr.40003579893 
„Brigas„, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads. LV-3275 
 
Pasūtītāja kontaktpersona:  
Valdes loceklis  

               Aigars Kehers, 
tel.nr.:29126195, 63223828 
faksa nr.: 63223828 
e-pasts: kolkasudens@inbox.lv  

 
2. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents 
2.1. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu 

apvienība, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus. 
  
2.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu. 
 
2.3. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu. 

 
2.4. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta 
kvalifikācijas prasībām. 
 

2.5. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 
a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  
b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” 

apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai 
e. Pretendenta pilnvarota persona. 

 
3. Saziņa 
3.1. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras 

ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu vai elektroniski 
(kolkasudens@inbox.lv ). 

 
3.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad 

nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. 
 
3.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu. 
 
3.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto 

Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru. 
 
3.5. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu vai elektroniski uz 

Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru vai e-pastu, ko Ieinteresētais 
piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja 
kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums). 

 
3.6. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz 
iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām. 

 
3.7. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas 

nosūtīšanu Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo 
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informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto 
jautājumu. 

 
3.8. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas ievieto šo informāciju mājas lapā 

internetā, kur ir pieejams Nolikums. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā 
internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem. 

 
4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 
 
4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

Iepirkuma priekšmets ir jauna artēziskā urbuma izbūve, artēziskā urbuma 
tamponēšana, jaunu NAI BIO 100 izbūve, dūņu dozatora uzstādīšana, septisko 
notekūdeņu pieņemšanas tvertnes izbūve, divu KSS rekonstrukcija, kanalizācijas 
spiedvada un pašteces tīklu rekonstrukcijas būvdarbi saskaņā ar Tehnisko 
specifikāciju (A pielikums) un Tehnisko projektu (B pielikums) (turpmāk – Būvdarbi). 

 
4.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta 

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Kolkas ciems, Dundagas novads, Latvija. 
 
4.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš 

Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 5 (pieci) mēneši no Būvatļaujas saņemšanas 
datuma. 

 
5. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme 

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2014.gada 14.maijā plkst.11.00 SIA 
“Kolkas ūdens” telpās „Brigas„, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads. 
Sanāksmes protokols tiks publicēts mājas lapā internetā. 

 
6. Piedāvājums 
 
6.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība 
 
6.1.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 3.jūnijā, plkst.11.00 

Dundagas novads, Dundaga, Pils iela 5-1, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai 
atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē 
līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.  
 

6.1.2. Piedāvājumi tiks atvērti Dundagas novads, Dundaga, Pils iela 5-1, 2014.gada 
3.jūnijā plkst.11.00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.  
 

6.1.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma 
iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes 
dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši 
pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena. 
 

6.1.4. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura 
ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu 
pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ 
Pretendentam. 
 

6.2. Piedāvājuma derīguma termiņš 
6.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam 

Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 
 

6.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma 
derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava 
piedāvājuma derīguma termiņu.  
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6.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents 
to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, 
kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par 
piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma 
derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu. 
 

6.3. Piedāvājuma noformējums 
6.3.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām: 

a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens 
oriģināls un trīs kopijas), 

b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un trīs kopijas), 
c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un trīs kopijas), 
d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un trīs kopijas). 
  

6.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, 
bez labojumiem un dzēsumiem.  
 

6.3.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas 
(izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) 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. 

 
6.3.4. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem 

ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas 
radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos 
tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 
a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, 
b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
6.3.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas 

apliecinājums ietver: 
a. norādi “KOPIJA PAREIZA”, 
b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
6.3.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu 

piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un 
piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina: 
a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  
b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” 

apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai 
e. Pretendenta pilnvarota persona. 
Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 
apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais 
personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta 
„a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto. 
 

6.3.7. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto 
dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, 
ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.  

 
6.3.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 
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a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  
b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, 
c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska 

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

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numurs 
e. Atzīmi „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Būvdarbi projektam 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas pagasta 
Kolkas ciemā ” un identifikācijas numurs KOLKASU2014/1. Neatvērt līdz 
2014.gada 3.jūnijam”. 

 
6.3.9. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no 

kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz 
iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda: 
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”, 
b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 
c. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ”Būvdarbi projektam 

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas pagasta 
Kolkas ciemā„ un identifikācijas numurs KOLKASU2014/1”. 

 
6.3.10. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai 

kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda: 
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”, 
b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 
c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma 

procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais 
piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.  

 
7. Piedāvājuma nodrošinājums 
7.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 8000,00 

EUR (astoņi tūkstoši euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas 
Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī 
reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas 
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu 
Latvijas Republikas teritorijā1, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei 
(D2 pielikums) vai Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē paredzētajiem noteikumiem. 

 
7.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 
a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un 
Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs, 

b. līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju, saskaņā ar iepirkuma 
līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir 
paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai 

c. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 
 
7.3. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur Pretendenta 

iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma 

nodrošinājums; 
b. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles 

kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras 
dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu (ja tāds ir 
paredzēts); 

                                                
1 Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši 
pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi: 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba. 
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c. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles 
kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos Pasūtītāja 
noteiktajā termiņā. 
 

7.4. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā: 
a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc Iepirkuma 

līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas, 
b. pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām 
c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 
 
8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā 

 
8.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir 

lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu 
tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura 
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 

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

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā 
pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba 
līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku 
personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no 
dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas 
institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 
18 mēneši. 

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

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu 
konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras 
mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā 
karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 
konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda. 

 
8.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai 
tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam 
Pretendents būs likvidēts. 

 
8.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), 
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro. 

 
8.6. Pretendents ir sniedzis patiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai un ir vispār 

iesniedzis pieprasīto informāciju. 
 

8.7. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz: 
a. Pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību 

un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz 
personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu 
iesniedz personu apvienība), 

b. Personām, t.sk. apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās. 
 
9. Pretendenta kvalifikācijas prasības 
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9.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 
9.1.1. 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 un balstīties uz viņu iespējām) normatīvajos 
tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā 
reģistrā ārvalstīs. 
 

9.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja 
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai 
apakšuzņēmējs (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un 
balstīties uz viņa iespējām), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama 
reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, 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 tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus 
līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

 
9.1.3. Pretendenta piedāvātajam: 

a. Atbildīgajam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājam 
ir spēkā esošs sertifikāts ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu 
vadīšanas reglamentētajā jomā 2  

 
Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo 
pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās 
ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un 
profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai 
Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, 
līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 

 
9.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 
9.2.1. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums ūdensapgādes un kanalizācijas 

būvdarbu izpildē iepriekšējos trīs gados, t.i., 2011., 2012., un 2013.gadā (skaitot 
vidējo rādītāju no iepriekšējiem trim gadiem kopā) vismaz trīs reizes pārsniedz 
piedāvāto Būvdarbu kopējo cenu bez Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – 
PVN). Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk nekā pirms trim gadiem – vidējo gada 
finanšu apgrozījumu aprēķinās atbilstoši tā darbības periodam. 
 

9.2.2. Pretendenta likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) uz 
2013.gada 31.decembri ir vismaz 1 (viens). Ja piedāvājumu iesniedz personu 
apvienība, tad katram no tās dalībniekiem likviditātes koeficientam jābūt vismaz 
1(viens). 
 

9.2.3. Pretendents pēc līguma noslēgšanas varēs iesniegt līgumā paredzēto līguma 
izpildes nodrošinājumu ne mazāk kā 20% apmērā no Līguma summas bez PVN 
saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

 
9.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 
9.3.1. Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis vismaz: 

a. divu ūdenssaimniecības objektu izbūves būvdarbu līgumu realizāciju, kuru 
vidējais finanšu apjoms ir vismaz 400’000,00 EUR; 

b. divu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūves būvdarbus; 
c. trīs kanalizācijas sūkņu staciju ar jaudu ne mazāku kā 5 m3/h būvdarbus; 
d. viena artēziskā urbuma izbūves darbus; 
e. ārējo kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu vismaz 1500 m būvdarbus  

                                                
2 Sk. Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumus Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses 
sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”. Ekonomikas ministrijas apkopots būvprakses un arhitekta 
prakses sertificēšanas institūciju saraksts ir pieejams http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30244  
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Objektiem ir jābūt nodotiem ekspluatācijā un par to izpildi jābūt saņemtām pozitīvām 
pasūtītāju atsauksmēm. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū 
darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.  
 

9.3.2. Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus: 
9.3.2.1. Atbildīgo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāju, kurš 

pēdējo piecu gadu laikā ir kā atbildīgais būvdarbu vadītājs vadījis (darbi ir pabeigti 
un objekti nodoti ekspluatācijā) vismaz: 
a. divu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūves būvdarbus; 
b. trīs kanalizācijas sūkņu staciju ar jaudu ne mazāku kā 5 m3/h būvdarbus; 
c. viena artēziskā urbuma izbūves darbus; 
d. ārējo kanalizācijas tīklu ar kopējo garumu vismaz 1500 m būvdarbus. 

 
9.3.3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, Pretendents apņemas 

veikt uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Būvniecības likumā noteiktajā 
kārtībā un apmēros. 

 
9.3.4. 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.  

 
10. Iesniedzamie dokumenti 

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir 
uzskaitīti šajā punktā.  

 
10.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei 
Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma 
procedūrā iesniedz kopā ar: 
a. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību 

Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas 
dokumentiem), 

b. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus 
parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus 
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. 

 
10.2. Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma 

procedūrā 
 

10.2.1. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 
8.2.apakšpunkta prasību izpildi, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz Izziņu, kuru 
izdevusi Valsts darba inspekcija un kura apliecina, ka pretendents un personas, uz 
kuru iespējām tas balstās, Latvijā un ārvalstī nav sodīti par Nolikuma 
8.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem. 
 

10.2.2. Par Nolikuma 8.3.apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās 
publiskajās datubāzēs. 
 

10.2.3. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 
8.4.apakšpunkta prasību izpildi, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne 
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agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, 
kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas 
neatrodas likvidācijas stadijā, 
 

10.2.4. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 
8.5.apakšpunkta prasību izpildi, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne 
agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas: 
10.2.4.1. izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka 

Pretendents (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas 
tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 
150 euro; 

10.2.4.2. izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī 
reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir 
reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā 
ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

 
10.2.5. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par 

personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja 
Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem. 
 

10.2.6. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta 
došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta 
apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram 
vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās 
dzīvesvietas) valstī. 
 

10.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 
10.3.1. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku 
(ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercdarbību reģistrējošas iestādes 
ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, 
ja attiecīgās valsts3 normatīvie tiesību akti paredz citu līdzvērtīgu dokumentu 
izsniegšanu.. 
 

10.3.2. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka 
(ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai ārvalstu 
apakšuzņēmēja (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) 
attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai 
kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga 
dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts4 normatīvie tiesību akti paredz profesionālo 
reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 
 

10.3.3. Izziņa par Pretendenta, Personas / apakšuzņēmēju, uz kuras iespējām Pretendents 
balstās, (ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt 
Būvdarbiem, vai citu personu finanšu iespējām5) darbības pēdējo trīs gadu finanšu 
apgrozījums attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbiem 
(jānorāda 2011., 2012. un 2013.g.). Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, 
kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības 
periodu. 
 

                                                
3 Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts 
4 Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts 
5 Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta ar Personu, uz kuru iespējām Pretendents 
balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats 
Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, 
kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu 
apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un 
solidāru atbildību līguma izpildē 
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10.3.4. Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents 
Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un 
profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši 
Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes, kas 
paliecina nolikuma 9.3.1.punktā norādītās prasības, par to, vai visi darbi ir veikti 
atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā kvalitātē. Jaundibinātiem 
uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, 
informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.  
Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem 
būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 9.3.1.apakšpunktā prasīto pieredzi. 
 

10.3.5. Pretendenta apliecināta izziņa par likviditāti un 2013.gada bilances aktīva un pasīva 
lapu kopijas. (Ja nav pieejami oficiālie, var iesniegt operatīvos datus). 
 

10.3.6. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei 
(D4 pielikums). Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda 
informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 9.3.2.apakšpunktā 
norādīto speciālistu prasīto pieredzi. 
 

10.3.7. Pretendenta piedāvātā: 
a. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāja būvprakses 

sertifikāta kopija,  
Par attiecīgā sertifikāta esamību un derīguma termiņu Pasūtītājs var pārliecināties 
publiskajās datubāzēs. 
 
Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu 
sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts 
normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst 
izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības 
veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma 
līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 

 
10.3.8. Pretendenta piedāvāto speciālistu CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar 

noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums). Par Pretendenta 
piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem 
būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 9.3.2.apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto 
pieredzi. Par atbildīgā būvdarba vadītāja pieredzi, kas apliecina Nolikuma 
9.3.2.1.apakšpunktā norādīto pieredzi, iesniedz piedāvātā speciālista saistību rakstu 
kopijas. 
 

10.3.9. Pretendenta apliecinājums, par to, ka, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma 
līgums, Pretendents apņemas veikt uzņēmēja civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanu Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā un apmēros. 
 

10.3.10. Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstās uz 
apakšuzņēmēju vai citu Personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta 
kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:  
a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvdarbu apraksts atbilstoši 

Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnei (D6 pielikums), 
b. (1) apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, 

Apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām 
pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt 
Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos Būvdarbus un/vai 
nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus6 

                                                
6 Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta ar Personu, uz kuru iespējām Pretendents 
balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats 
Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, 
kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu 
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un/vai (2) Pretendenta un Personas, t.sk. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām 
Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas 
pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie 
resursi7 (nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek 
nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks 
noslēgts Iepirkuma līgums, 

c. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām 
Pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, 

d. ārvalstu apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, 
komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības 
kopija vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie akti 
paredz citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, kā arī 

e. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru 
iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī 
kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt 
apakšuzņēmēju / Personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, iepirkuma 
procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas 
apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības 
pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 
11. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko 
specifikāciju un Tehnisko projektu, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas 
vadlīnijas (D9 pielikums).  
 

12. Finanšu piedāvājums  
12.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti 

Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu 
pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma 
veidnei (D8 pielikums).  

12.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda 
Būvdarbu kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa). 

12.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu. 
 
13. Piedāvājumu izvērtēšana 
13.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu 

izvērtēšanu. 
 

13.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma 
procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. 
Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav 
ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, 
Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 
 

13.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti un Personas, t.sk. apakšuzņēmēji, uz 
kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī 
iepirkuma projekta posmiem8 vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja 
Pretendents vai Persona, t.sk. apakšuzņēmējs, uz kuras iespējām Pretendents 
balstās, ir piedalījušies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai 
Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod 
priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot 

                                                                                                                                       
apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un 
solidāru atbildību līguma izpildē 
7 Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta ar Personu, uz kuru iespējām Pretendents 
balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats 
Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, 
kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu 
apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un 
solidāru atbildību līguma izpildē 
8 Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta 
sasniegšanu. 
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konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, 
konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam 
pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas 
priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot 
konkurenci. 
 

13.4. Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, (1) vai Pretendenti, 
personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz 
personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents 
Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai 
nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, un (2) vai Pretendenti un 
Personas, t.sk. apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par 
vainīgiem darba tiesību būtiskā pārkāpumā un konkurences tiesību pārkāpumā.  
 

13.5. Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda 
Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, 
atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, 
pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.  
 

13.6. Pretendentu, kuri vai kuru Personas, t.sk. apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām 
Pretendents balstās: 
a. nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai 

Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā 
vai 

b. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta 
kvalifikācijas prasībām vai 

c. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai, 
piedāvājumi tiek noraidīti. 
 

13.7. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un 
Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru 
Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām 
prasībām, tiek noraidīti. 
 

13.8. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt 
noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 
 

13.9. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija 
izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
 

13.10. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto9 
Būvdarbu kopējo cenu bez PVN. 

 
13.11. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas 

tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par 
nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas 
rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem 
piedāvājuma nosacījumiem10, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus 
tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un 
pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja 
Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus 
apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik 
lētu cenu. 
 

14. Iepirkuma līgums 
                                                
9 Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu 
10 Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) Būvdarbu metodes izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem 
risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto 
Būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti 
Būvdarbi. 
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14.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu 
slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums), izmantojot 
to kā paraugu, nepieciešamības gadījumā papildinot/precizējot to atbilstoši 
faktiskajām Pasūtītāja vajadzībām.  

 
14.2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret Iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam 

ne vēlāk 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc 
šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā. 
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NOLIKUMA PIELIKUMI 
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A pielikums: Tehniskā specifikācija 
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B pielikums: Tehniskais projekts 
 

(pievienots atsevišķi) 
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C pielikums: Iepirkuma līguma projekts (LP-1): 
 

Veidnes paraugs 
 pēc nepieciešamības var tikt papildināts/precizēts atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām 

 
IEPIRKUMA LĪGUMS. BŪVDARBI LP-1 
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IEPIRKUMA LĪGUMS. BŪVDARBI LP-1 

 
 

SIA „KOLKAS ŪDENS, reģ.Nr.40003579893, „Brigas„, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas 
novads, LV-3275, valdes locekļa Aigara Kehera personā, kas rīkojas pamatojoties uz 
uzņēmuma  statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,  
 
un 
 
<Izpildītāja nosaukums>11, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās 
personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz 
dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - 
Izpildītājs), no otras puses, 
 
 
pamatojoties uz Pasūtītāja [rīkotā]/[rīkotās] <iepirkuma procedūras veids> „<Iepirkuma 
procedūras nosaukums>” (identifikācijas Nr.<identifikācijas numurs>; turpmāk - Iepirkums) 
rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu 
līgumu (turpmāk – Līgums):  
 
 

1. Līgumā lietotie termini 
 

1.1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota 
uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, 
būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir 
tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt 
skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt 
būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības. 

1.2. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts 
atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju 
attiecībās ar Pasūtītāju. 

1.3. Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem 
piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām. 

1.4. Būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un 
teksta materiālu kopums. 

1.5. Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši 
Būvprojektam un Piedāvājumam. 

 

2. Līguma priekšmets 
 

Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt <būvobjekta raksturojums> 
(turpmāk - Būvobjekts) būvdarbus atbilstoši Tehniskās specifikācijas un citām Līguma 
prasībām, Būvprojektam, Piedāvājumam, Laika grafikam un Latvijas Republikas 
būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – 
Būvdarbi).   

 

3. Būvdarbu veikšana 
 
3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu Izpildītājs Būvdarbus 

pilnībā veic un nodod Būvobjektu Pasūtītājam 5 (piecu) mēnešu laikā no 
Būvdarbu uzsākšanas datuma (būvdarbu uzsākšanas datums ir Būvatļaujas 
izsniegšanas datums; būvdarbu pabeigšanas datums ir Būvobjekta nodošana 
Pasūtītājam ar paziņojumu par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā). 

3.2. Izpildītājs Būvdarbus veic Laika grafikā noteiktajos termiņos. 
                                                
11 Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.  
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3.3. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus. 

3.4. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma pirms Būvdarbu uzsākšanas veic darbības 
būvatļaujas saņemšanai. 

3.5. Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas (ja 
Puses nav vienojušās par citu termiņu) nodod un Izpildītājs pārņem Būvdarbu 
veikšanas vietu: <vietas nosaukums vai adrese>. 

3.6. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai. 
3.7. Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no 

Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir 
pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina 
izdarīt grozījumus Būvprojektā. 

3.8. Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citām 
Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu 
būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs 
ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas. 

3.9. Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un 
speciālistus.  

3.10. Izpildītāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis 
informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs 
ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, 
drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

3.11. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, ja 
pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 1) apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma 
nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem, 2) piedāvātajam 
apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs 
atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, 3) 
piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 
likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas 
nosacījumiem.  

3.12. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēju, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 (divdesmit) 
procenti no Līguma cenas, bet uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs nav balstījies, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, 
nomaiņai, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlākai iesaistīšanai 
Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu 
izslēgšanas nosacījumi. 

3.13. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas 
noteikumus. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta ceturtajā 
daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad Pasūtītājam ir iesniegts paziņojums par 
apakšuzņēmēja nomaiņu. 

3.14. Izpildītāja speciālistu var nomainīt, ja Izpildītāja piedāvātais speciālists atbilst tām 
Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz attiecīgo speciālistu. 

3.15. Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņai vai 
apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā 
pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma 
pieņemšanai. 

3.16. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto 
Būvdarbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot 
iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā 
apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku 
kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties šādu 
Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu 
izmaksu segšanu, kas saistīta ar apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu. 

3.17. Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas 
sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
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3.18. Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju 
pārstāv Būvuzraugs, Izpildītāju pārstāv Būvdarbu vadītājs (Būvdarbu veikšanas laikā). 
Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. 
Sanāksmes tiek protokolētas. 

3.19. Izpildītājs reizi mēnesī līdz 7. (septītajam) datumam iesniedz Pasūtītājam pārskatu un 
nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem 
(turpmāk – Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 10 (desmit)  darbdienu 
laikā no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai 
arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Būvdarbu nodošanas-
pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču 
tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvdarbus, 
veicot Būvobjekta pieņemšanu. 

3.20. Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, 
kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir 
tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un 
izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa 
pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. 

3.21. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, 
Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā 
veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē 
Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos 
tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai 
konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš 
Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās 
pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana 
ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā).  

3.22. Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā vai Būvdarbu pieņemšanas (ja saskaņā 
ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts nav jāpieņem 
ekspluatācijā) Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju. 

3.23. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta gatavību 
pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai. 

3.24. Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā valsts komisija konstatē Izpildītāja veikto 
Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos 
noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja 
noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā valsts komisijas 
konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būves pieņemšana ekspluatācijā. 
Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 

3.25. Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā) Pasūtītājs pieņem 
Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas - 
pieņemšanas aktu.  

3.26. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo 
Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus. 

3.27. Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieņemšana 
neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc 
Būvobjekta pieņemšanas. 

 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 
 
4.1. Līguma summa ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN <procentu likme>% 

ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). Līguma kopējā summa ar PVN ir 
<summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). 

4.2. Līguma kopējā summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā 
noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.   

4.3. Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriģēta 
atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām. 

4.4. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto 
bankas kontu, šādā kārtībā: 
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4.4.1. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes garantijas 
saņemšanas; 

4.4.2. avansa maksājumu ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas, tas 
ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>) – 10 (desmit) darbdienu laikā 
no atbilstoša avansa pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas; 

4.4.3. ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 15 
(piecpadsmit) darbdienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) 
saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem 
Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktiem. 

4.4.4. Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Būvdarbu 
vērtībai, ieturot 10% (desmit procenti) no ikmēneša maksājumiem. 

4.5. Pasūtītājs veicot samaksu, no katra maksājuma ietur 3% ieturējuma naudu. 
Ieturējuma naudu Izpildītājs var saņemt pēc Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas 
akta parakstīšanas, iesniedzot Pasūtītājam Ieturējuma naudas garantiju 3% apmērā. 
Ieturējuma naudas garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai 
Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas 
sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir 
uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā12 (kā paraugu izmanto 
Ieturējuma naudas garantijas veidni (LP-1-A veidne; 7. pielikums)). Ja Izpildītājs 
neiesniedz Ieturējuma naudas garantiju, Pasūtītājs ieturējuma naudu izmaksā pēc 
garantijas termiņa beigām pamatojoties uz izpildītāja iesniegtu rēķinu. Rēķinā Izpildītājs 
norāda summu no kuras ir atskaitītas Pasūtītājam Garantijas periodā pienākošās 
summas 

 
5. Līguma izpildes garantija 

 
5.1. 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju avansa maksājuma apmērā, bet ne mazāk kā 
20% apmērā no Līguma summas (bez PVN). Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas 
Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī 
reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos 
tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas 
teritorijā13 (kā paraugu izmanto Līguma izpildes garantijas veidni (LP-1-A veidne; 6. 
pielikums)). 

5.2. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz Būvobjekta 
nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanai. 

5.3. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu neatmaksāto vai 
nedzēsto avansu, ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas 
Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas. 

 
6. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība 

 
6.1. Izpildītājs:  

6.1.1. ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas 
būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, 
tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības; 

6.1.2. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, 
izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ; 

6.1.3. līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar 
Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus; 

6.1.4. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības; 
6.1.5. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.  

                                                
12 Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši 
pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi: 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba. 
13 Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši 
pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi: 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba. 
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6.2. Pasūtītājs: 
6.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā; 
6.2.2. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu 

atteikumu pieņemt Būvdarbus; 
6.2.3. nozīmē Būvuzraugu; 
6.2.4. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo 

Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus; 
6.2.5. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt 

Būvobjektam Līguma izpildei. 
6.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot 

speciālistus, kā arī Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai. 
6.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas 

varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi. 
 
 

7. Līgumsods 
 
7.1. Ja Izpildītāja nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no 

Izpildītāja līgumsodu, 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto 
dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.  

7.2. Ja Izpildītājs neveic Pasūtītājam tam pamatojoties uz Līgumu pienākošos naudas 
summu samaksu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja 
līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. 

7.3. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var 
prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru 
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.  

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. 
7.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 11.2.1.-11.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, 

Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā no Līguma kopējās summas. 
 

8. Garantija 
 
8.1. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam un Tehnisko specifikāciju un 

citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo 
tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam 
nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības 
Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas 
būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ.  

8.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 24 mēneši no Būvobjekta pieņemšanas. 
8.3. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus 

un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek 
konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija. 

8.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to 
paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par 
konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst 
būt mazāks par 3 (trīs) dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits 
ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja 
neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā 
konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus 
par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par 
konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. 

 

9. Nepārvarama vara 
 
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde 

ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav 
varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. 

9.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt 
un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas 
neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis 
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iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav 
spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un 
godīgiem paņēmieniem. 

 
10. Līguma darbības termiņš 

 
Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto 
saistību pilnīgai izpildei. 

 
11. Līguma grozīšana un izbeigšana 

 
11.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji 

vienojoties. 
11.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam: 

11.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi; 
11.2.2. neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā 

noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā 
no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto 
Līgumā noteikto saistību neizpildi; 

11.2.3. neievēro Būvprojektu vai Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas 
Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu 
prasības; 

11.2.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.  
11.3. Izpildītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju 

atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansu 
saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

11.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā 
datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu 
atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem 
saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta 
nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu. 

11.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski 
veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā 
tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. 
Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt 
aktā konstatētajam. 

11.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20 (divdesmit) dienām vai apgrūtina 
vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties 
no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Izpildītāja 
paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis 
šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei. 

 
 

12. Piemērojamās tiesības un Strīdu risināšanas kārtība 
 
12.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību 

aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas 
normatīvie tiesību akti. 

12.2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas 
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

12.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski 
informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda 
risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu. 

12.4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 5 (piecu) dienu 
laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var 
nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

 
13. Citi noteikumi 
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13.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu 
spēkā esamību. 

13.2. Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu. 
13.3. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās 

aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās 
aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk. 

13.4. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar 
vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs 
– pie Izpildītāja. 

13.5. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa: 
1.pielikums: Iepirkuma nolikums [un <iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu 
informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>]; 
2.pielikums: Tehniskā specifikācija; 
3.pielikums: Būvprojekts; 
4.pielikums: Piedāvājums; 
5.pielikums: Laika grafiks; 
6.pielikums: Līguma izpildes garantijas veidne. 
 
 

14. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

Izpildītājs: Pasūtītājs: 
<Izpildītāja nosaukums un rekvizīti 
maksājumu veikšanai> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 
uzvārds> 

<Pasūtītāja nosaukums un rekvizīti 
maksājumu veikšanai> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds 
un uzvārds> 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 
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Iepirkuma līgums. Būvdarbi: 
Līguma izpildes garantijas veidnes paraugs LP-1-A; 6.pielikums 

 
 
 

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA 
 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Mēs, <Bankas/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, 
neatsaucami apņemamies <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, 
ka 
 
<Izpildītāja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 
<adrese> 
(turpmāk – Izpildītājs)  
 
nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” 
(Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav 
izpildījis, 
 
saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu>, izmaksāt 
Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa 
cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto 
norēķinu kontu. 
 
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas 
beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>14. 
 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, 
starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina 
banka/apdrošināšanas sabiedrība. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 
strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS> 

<BANKAS/APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS ZĪMOGA 
NOSPIEDUMS> 

 
 

                                                
14 15 dienas pēc Būvobjekta nodošanas datuma. 
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Iepirkuma līgums. Būvdarbi: 

Ieturējuma naudas garantijas veidnes paraugs LP-1-A; 7.pielikums 
 
 

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA 
 

 
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Mēs, <Bankas/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, 
neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 
<Uzņēmēja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 
<adrese> 
(turpmāk – Uzņēmējs)  
a. nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada 

<datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; 
turpmāk – Līgums), un 

b. šo Defektu apraksts  
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 
jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR 
(<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 
 
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas 
beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>15. 
 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, 
starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina 
banka/apdrošināšanas sabiedrība. 
 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 
strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas 
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas zīmoga nospiedums> 
 

                                                
15 Datums 30 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma. 
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D pielikums: Veidņu paraugi piedāvājuma sagatavošanai 
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D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidnes paraugs 
 
 

SIA „KOLKAS ŪDENS ” 
Reģ.Nr.40003579893 

„Brigas „, Kolka, Kolkas pagasts, 
Dundagas novads, LV-3275 

 
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada 
Kolkas pagasta Kolkas ciemā“ identifikācijas numurs  KOLKAU2014/1  ” 

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

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> (turpmāk – Pretendents)  

1. [Iepazinušies]/[Iepazinies]16 ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 
(turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras 
nosaukums un identifikācijas numurs>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas 
Nolikumā noteiktās prasības,  

 
2. [iesniedzam]/[iesniedzu]17 piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma un Atlases dokumentiem, 
b. Piedāvājuma nodrošinājuma, 
c. Tehniskā piedāvājuma un 
d. Finanšu piedāvājuma, 
(turpmāk – Piedāvājums) 

 
3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:  

a. veikt <būvobjekta raksturojums> būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām 
(Nolikuma A pielikums) un Tehnisko projektu (Nolikuma B pielikums) (turpmāk – 
Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu: 
Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…> 
EUR (<summa vārdiem> euro), 
PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro) 
Būvdarbu kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro), 

b. slēgt iepirkuma līgumu kā paraugu izmantojot Nolikumā ietverto Iepirkuma līguma 
veidni (Nolikuma C pielikumu), 

c. veikt Būvdarbus saskaņā ar [manu]/[mūsu]18 Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā 
noteiktajā kārtībā <mēnešu skaits> mēneši no būvatļaujas saņemšanas dienas 
dienas. 

 
4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa. 
 
5. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu 
apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka: 
a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas 
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos 
nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa. 
                                                
16 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
17 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
18 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
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6. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts 

lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs: 
 
<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds 
un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 
<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 
<Adrese>]19 
 
 
<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents 
vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 
<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 
<Adrese> 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
 
[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības 
dalībnieks ir fiziska persona)> 
<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 
<Adrese> 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts>]20 

 

                                                
19 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība. 
20 Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir 
personu apvienība)! 
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes paraugs 
 

A: Bankas garantijas veidne 
 

SIA „KOLKAS ŪDENS ” 
Reģ.Nr.40003579893 

„Brigas„, Kolka, Kolkas pagasts, 
Dundagas novads, LV-3275 

 
PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA 

 
 Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada 
Kolkas pagasta Kolkas ciemā”  
Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs   KOLKAU2014/1 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
Ievērojot to, ka  
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 
(turpmāk – Pretendents) 
 
iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 
(turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums 
un identifikācijas numurs>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz 
piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 
  
mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies <5> 
dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: 
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu, 
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 

neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, 
saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam 
<summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā 
norādīto bankas norēķinu kontu. 
 
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>21 un ir spēkā 
līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš 
norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā. 
 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā 
pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi 
strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas 
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas zīmoga nospiedums> 

 

                                                
21 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes paraugs  
 
 

B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne 
 

SIA „KOLKAS ŪDENS ” 
Reģ.Nr.40003579893 

„Brigas „,Kolka ,Kolkas pagasts, 
Dundagas novads ,LV-3275 

 
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

 
Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada 
Kolkas pagasta Kolkas ciemā” 
Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs KOLKASU2014/1 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
Ievērojot to, ka  
 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 
(turpmāk – Pretendents) 
 
iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 
(turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums 
un identifikācijas numurs>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz 
piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 
  
mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 
apņemamies gadījumā, ja: 
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu, 
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 

neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu, 
par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā 
norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir 
iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), 
maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu. 
 
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>22 un ir spēkā 
līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš 
norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā. 
 
Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas 
noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas 
radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā 
ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums> 

 

                                                
22 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 
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D3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidnes paraugs 
 
 

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS 
 

Nr. 
p.k. 

Būvobjekta 
nosaukums 

un veikto 
būvdarbu īss 
raksturojums 

Būvdarbu 
vērtība 

bez PVN 
(EUR) 

Vieta 

Pašu 
spēkiem 
veiktais 
darbu 

apjoms  
(% no 

būvdarbu 
vērtības 
bez PVN) 

Pasūtītājs 
(nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, 
adrese un 
kontakt- 
persona) 

Būvdarbu 
uzsākšanas 

un 
pabeigšanas 

gads un 
mēnesis 

1. <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 
<…> <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 
<…> <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

 
 

Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 
9.3.1.apakšpunktā prasīto pieredzi 
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D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidnes paraugs 
 
Par Pretendenta piedāvāto speciālistu Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina 
Nolikuma 9.3.2.apakšpunktā norādītā speciālista prasīto pieredzi 
 

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS 
 

Galvenais 
speciālists 

Vārds un 
uzvārds 

Sertifikāta 
numurs 

Profesionālā 
pieredze 
atbilstoši 
Nolikumā 

noteiktajām 
prasībām 

 

Statuss 
(Pretendents, 

personāl-
sabiedrības biedrs, 
personu apvienības 

dalībnieks vai 
apakšuzņēmējs 

(Norādīt statusu), 
vai šo personu 

darbinieks vai darba 
ņēmējs, vai darba 

vai uzņēmuma 
līgums tiks 
noslēgts, ja 

pretendentam tiks 
piešķirtas tiesības 

slēgt iepirkuma 
līgumu (Norādīt 

personas statusu, 
nosaukumu un 

speciālista statusu) 
Atbildīgais 
ūdensapgādes 
un kanalizācijas 
sistēmu 
būvdarbu 
vadītājs 

<…> <…> <…> <…> 
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D5 pielikums: CV veidnes paraugs 
 

Par Pretendenta piedāvāto speciālistu Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina 
Nolikuma 9.3.2.apakšpunktā norādīto speciālistam prasīto pieredzi 

 
1. Uzvārds: 
2. Vārds: 
3. Izglītība: 
 

Izglītības iestāde Mācību laiks (no/līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

<…> <…>/<…> <…> 
<…> <…>/<…> <…> 
<…> <…>/<…> <…> 

 
4. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: 
5. Profesionālā pieredze: 
 
Laiks 

(no/īdz) 
Darba devējs vai 

Pasūtītājs (uzņēmuma 
līguma gadījumā) 

Valsts 
Amats un galveno darba pienākumu 
apraksts vai veicamā darba apraksts 

(uzņēmuma līguma gadījumā) 
<…>/<…> <…> <…> <…> 
<…>/<…> <…> <…> <…> 
<…>/<…> <…> <…> <…> 

 
6. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti: 
 

Projekta izpildes 
uzsākšanas un 
pabeigšanas 

gads un mēnesis 

Projekta 
izpildes 

vieta 
(valsts) 

Darba devējs 
vai Pasūtītājs 
(uzņēmuma 

līguma 
gadījumā) 

Pasūtītāja (klienta) 
nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 
adrese un 

kontaktpersona 

Īss veikto 
darbu 

apraksts 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 
<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 
<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

 
 

 
Ar šo es apņemos  
 

No Līdz 

<1.perioda sākums> <1.perioda beigas> 
<2.perioda sākums> <2.perioda beigas> 

<…> <…> 
 

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 
Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 
rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas 
numurs>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo 
darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas 
tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  

 
[Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas 
profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks 
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noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanai es iegūšu 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēšos attiecīgā profesiju reģistrā]23 

 
<Vārds, uzvārds> 
<Paraksts> 
<Datums> 

 
[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties 
<iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja 
Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek 
noslēgts. 
 

<Darba devēja nosaukums> 
<Reģistrācijas numurs> 
<Adrese> 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts>]24 

 
 

 

                                                
23 Attiecas uz ārvalstu speciālistiem 
24 CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir 
personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja 
darbinieks vai apakšuzņēmējs. 
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D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnes paraugs  
 
 
 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS25 
 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, adrese un 
kontaktpersona 

Nododamo 
darbu 

apjoms (% 
no 

Būvdarbu 
kopējās 
cenas) 

Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu 
apraksts 

<…> <…> <…> 
<…> <…> <…> 
<…> <…> <…> 

 
 
 

                                                
25 Pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus Pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā 
ģenerāluzņēmējs saglabājot atbildību par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju un pierādot, ka Pretendentam būs 
pieejami apakšuzņēmēju resursi 
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D7 pielikums: Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, 
apliecinājuma veidnes paraugs 

 
SIA „KOLKAS ŪDENS ” 

Reģ.Nr.40003579893 
„Brigas„, Kolka, Kolkas pagasts, 

Dundagas novads, LV-3275 
 

 
APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, 

APLIECINĀJUMS26 
 
Iepirkuma procedūras “Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Dundagas novada Kolkas pagasta Kolkas ciemā”” 
Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs KOLKAU2014/1 ietvaros  
 

 
Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām 
Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja 
apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>: 
 
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un 

adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, 
reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras 
„<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;  

 
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

[veikt šādus būvdarbus: 
<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā 
norādītajam> un] 
[nodot Pretendentam šādus resursus: 
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu27, speciālistu un/vai 
tehniskā aprīkojuma) apraksts>]. 

 
3. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, 

kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas 
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai 
nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos 
nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā 
vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 

 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 Attiecas uz tām Personām, t.sk.apakšuzņēmējiem, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām 
27 Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta ar Personu, t.sk. apakšuzņēmēju, uz kuru 
iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto 
prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, 
apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma 
slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz 
kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē 
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D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne 
 
 

(pievienots atsevišķā dokumentā) 
Sagatavojot finanšu piedāvājumu Pretendentam jāņem vērā Nolikumā un tā 
pielikumos noteiktais un sekojošais: 
1. Nav pieļaujams norādīt pozīcijas ar „mīnuss” zīmi  
2. „0” pozīcijas (izmaksu nenorādīšana) nav pieļaujama jebkurā no šādiem 

gadījumiem: 1) ja attiecīgā izmaksu pozīcija ir noteikta kā vērtēšanas kritērijs; 2) ja 
attiecīgā pozīcija ir atsevišķs iepirkuma līguma priekšmets/līguma daļa un par to ir 
paredzēti atsevišķi norēķini; 3) ja izmaksu nenorādīšana liecina par neatbilstību 
tehniskajai specifikācijai, proti, ja nav loģiska pamata šīs pozīcijas iekļaut citās 
pozīcijās vai nenorādīt vispār 

3. Ja finanšu piedāvājuma veidnē norādīta prece ar konkrētu preču zīmi un preču zīme 
ar piezīmi – „vai ekvivalents”, jāpiedāvā vai nu norādītā prece (ar konkrēto preču 
zīmi), vai līdzvērtīga, t.i. - iekārta, (1) kas spēj izpildīt visas funkcijas, kuras pilda 
tehniskajā specifikācijā norādītā iekārta (ar konkrēto preču zīmi), bez tam tādā pašā 
apjomā un kvalitātē, un (2) kas ir savietojama ar visām tām pašām iekārtām, ar ko ir 
savietojama tehniskajā specifikācijā norādītā iekārta (ar konkrēto preču zīmi)” 
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D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 
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Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 

 
 
Tehniskajā piedāvājumā jādod būvdarbu izpildes apraksts, iekļaujot šādas sadaļas, bet 
neaprobežojoties ar tām: 

 
1. Piedāvāto iekārtu un materiālu specifikācijas un apraksti 

 
a. Katras tehnoloģiskās iekārtas un būvdarbos izmantojamo materiālu apraksts, 

norādot: ražotājs, modelis, marka, darba līknes, ražības, elektroenerģijas un citu 
resursu patēriņš. Informācija jāsagatavo pārskatāmā veidā, pievienojot pamatojošo 
dokumentāciju. 

b. Piegāžu drošība (ka Pretendents plāno nodrošināt nepārtrauktu materiālu plūsmu 
objektā, kur tiks uzglabāti materiāli utt.). 

Ja Iepirkuma nolikuma dokumentos (Tehniskajā specifikācijā, Tāmēs, u.c.) minēti konkrēti 
materiāli vai materiālu ražotāju nosaukumi un standarti, vai izstrādājumu/produktu 
nosaukumi (arī zīmoli) un standarti, Pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem 
materiāliem, produktiem un standartiem ekvivalentus (kā ekvivalents uzskatāms Tehniskajā 
projektā norādītais jēdziens analogs) citu ražotāju materiālus, produktus un standartus, kuri 
atbilst Tehniskā projekta un Tehnisko specifikāciju prasībām. 

Nr. 
p.k. Pozīcija* Ražotājs 

Tehniskie 
parametri 

Ražotājs/ 
Ražotājvalsts 

Atbilstības 
deklarācijas 

1 2 3 4 5 6 
1. Ūdensvada cauruļvadi          
2. Pašteces kanalizācijas 

cauruļvadi 
        

3. Spiedkanalizācijas 
cauruļvadi 

        

4. Sadzīves kanalizācijas 
sūkņu stacijas 

    

5. Akas          
7. Aku lūkas         
8. Asfalts     
9. Šķembas     
10. Melnzeme     
11. NAI tehnoloģiskās iekārtas 

un konstruktīvie elementi: 
    

11.1. <.......>     
<...> <.......>     
12. Artēziskā urbuma 

tehnoloģiskās iekārtas: 
    

12.1. <.......>     
<...> <.......>     

*pozīcija jāaizpilda attiecīgi darbu apjomos ietvertajiem materiāliem un iekārtām 
 
2. Tehniskā aprīkojuma saraksts 
Tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz aizpildīts tehniskā aprīkojuma (mehānismi, iekārtas) 
saraksts saskaņā ar tālāk norādīto veidni. Jānorāda tāda veida tehnika un tādā apjomā, kas 
ļauj gūt pārliecību, ka Pretendents spēs izpildīt būvdarbus iepirkumā noteiktajā apjomā un 
termiņā. 

Iekārtas nosaukums un 
tehniskie parametri 

Ražotājvalsts, 
izgatavošanas 

gads 
Tehniskais 
stāvoklis 

Tiesiskais stāvoklis 
(ir Pretendenta, 

personālsabiedrības 
biedra, personu 

apvienības 
dalībnieka vai 
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apakšuzņēmēja 
īpašumā, jānomā 

vai jāpērk) 
<…> <…> <…> <…> 
<…> <…> <…> <…> 
<…> <…> <…> <…> 

*Ja tehniku paredzēt iznomāt, jāiesniedz iznomātāja apliecinājums vai vienošanās, ka 
gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, attiecīgajiem darbiem plānotajā 
periodā, paredzētā tehnikā būs pieejama. 
 
3. Būvdarbu organizēšana 

b. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un 
apraksts, organizatoriskās struktūras apraksts, norādot līguma izpildei nepieciešamo 
tehniskā personāla skaitu un to pienākumus. Jānorāda tehniskais personāls tā, lai 
Pasūtītājs varētu pārliecināties, ka visu Līguma apjoma izpildi Uzņēmējs varēs izpildīt 
noteiktajā termiņā. 

c. Darbu veikšanai galveno risku un pieņēmumu raksturojums – apraksts kā tiks novērsti 
vai mazināti iespējamie riski, 

d. Piedāvātais ceļu organizācijas plāns darbu izpildes laikā, 
e. Apliecinājums par vienošanās ar konkrētu atkritumu apsaimniekošanas organizāciju 

par materiālu utilizāciju; Informācija par dūņu plānoto utilizācijas vietu. 
f. Kanalizācijas tīklu, tai skaitā pieslēgumu apraksts, izbūves metodes, iesniedzot 

atbilstošas pieslēgumu shēmas. Tranšejas cauruļvadu ieklāšanas metodēm pievienot 
plānoto tranšeju nostiprināšanas tehnoloģiju, kuru Uzņēmējs izmantos vajadzības 
gadījumā; 

 
4. Detalizēts darba izpildes laika grafiks 

a. Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafiks, kurā jāatspoguļo izpildāmo 
darbu un veicamais pasākumu sākums, beigas, ilgumu, ievērojot pasūtītāja prasības 
un LR normatīvos aktus; laika grafikā atsevišķi izdalīt un norādīt asfaltēšanas darbu 
veikšanas periodus, paredzot asfaltēšanas darbu veikt laikā, kad to pieļauj spēkā 
esošais normatīvais regulējums.    

b. Plānoto maksājumu prognozes – sadalījumā pa mēnešiem, kas sagatavotas, 
ievērojot laika grafiku, un līgumā noteiktos apmaksas noteikumus; 

 
 
5. Kvalitātes vadības sistēmas apraksts 

a. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts; 
Vides aizsardzības pasākumu apraksts; Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un 
nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu 
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. 
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E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapas paraugs 
 
 
 

IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA 
 

Pasūtītāja nosaukums:  
reģistrācijas numurs:  

Iepirkuma procedūras  nosaukums:  
Pretendenta nosaukums:   

reģistrācijas numurs vai 
personas kods (ja Pretendents ir 

fiziska persona): 

 

adrese:  
kontaktpersonas vārds un 

uzvārds: 
 

telefona numurs:  
faksa numurs:  

elektroniskā pasta adrese:  
Iepirkuma procedūras 

nolikumu saņēma: 
ieņemamais amats Pretendenta 

uzņēmumā: 
 

vārds un uzvārds:  
paraksts:  
datums:  

 
 


