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I Vispārīga informācija 
 

1. Informācija par iepirkuma procedūru un iepirkuma identifikācijas numurs 

1.1. Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās 

vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem 

principiem . 

1.2. Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. AL-siltumavots-2022/07. 

 

2. Informācija par pasūtītāju 

Pasūtītājs: SIA „Adven Latvia”, vien. reģ. Nr. 40203143132 

Juridiskā adrese: Rūpniecības iela 13A, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 

Biroja adrese: Rūpniecības iela 13A, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 

Kontaktinformācija: SIA „Adven Latvia” cesis@adven.com ,  tālrunis  +371 64107389. 

Tehniskā informācija saistībā ar iepirkumu: SIA “Adven Latvia” projektu vadītājs Mārcis 

Smalkais, tālrunis +371 26112273, e-pasts: marcis.smalkais@adven.com . 

Darba laiks: katru darba dienu no plkst.8.00 līdz plkst.17.00. 

 

3. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms 

3.1.  Iepirkuma priekšmets ir esošas ēkas demontāža, lai varētu realizēt katlumājas būvniecību 

Bērzaines ielā 31, Cēsīs, uzstādot jaunu biokurināmā katlumāju.   Darbus veikt atbilstoši 

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas 

būvnormatīviem, konkrēto darbu izpildi regulējošiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, būvprojekta, tehniskās specifikācijas nosacījumiem un atbilstoši 

līguma noteikumiem.  

3.2. Iepirkuma rezultātā paredzēts noslēgt līgumu par projektēšanas darbiem un demontāžs 

darbiem.  

3.3. Iepirkuma priekšmeta apjomā ietilpst: 

3.3.1. būvprojekta izstrāde un saskaņošana būvvaldē; 

3.3.2. darbu organizēšanas projekta izstrāde; 

3.3.3. ēkas demontāža; 

3.3.4. atjaunošanas un labiekārtošanas darbi; 

3.3.5. nodošana ekspluatācijā, izpilddokumentācijas sagatavošana. 

3.4. CPV kodi:  

71320000-7   inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi; 

3.5. CPV galvenais kods:  

4. 45111000-8   Ēku demontāžas, būvlaukuma sagatavošanas un tīrīšanas darbi; 

5. Līguma izpildes laiks un vieta 

5.1. Darbu izpildes vieta Bērzaines iela 31, Cēsis, LV-4101. 

5.2. Vietas apskate: ieinteresētie piegādātāji sazinās ar Pasūtītāju, lai vienotos par atsevišķu 

apskates laiku. 

5.3. Līguma izpildes termiņš: ieinteresētajam piegādātājam sagatavojot piedāvājumu 

iepirkumam, jāņem vērā, ka demontāžas darbu pabeigšana un teritorijas sakārtošana jāveic 

ne vēlāk kā līdz 02.03.2023. Līguma gala izpildes termiņš ir 2023.gada 31.marts.  

6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

6.1.Pieteikums jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2022.gada 28.decembra plkst. 

10.00, Rūpniecības ielā 13, Cēsis, LV-4101, Latvija, personīgi, ar kurjeru, norādot 
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konkrētu saņēmēja personu (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00), vai atsūtot pa 

pastu. 

6.2.Nosūtot piedāvājumu pa pastu, ieinteresētais piegādātājs uzņemas atbildību par 

piedāvājuma saņemšanu Nolikuma 6.1.punktā norādītajā vietā un termiņā. 

6.3.Piedāvājumi, kas tiks iesniegti personīgi vai ar kurjeru pēc piedāvājumu 

iesniegšanas noteiktā termiņa beigām, netiks pieņemti, bet nodoti atpakaļ 

ieinteresētajam piegādātājam. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pa pastu pēc 

piedāvājuma iesniegšanas noteiktā termiņa beigām, neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ 

ieinteresētajam piegādātājam, norādot saņemšanas datumu un laiku. 

7. Piedāvājuma derīguma termiņš 

7.1.Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma 

iesniegšanas brīža. Ja piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst šajā punktā 

minētajiem noteikumiem, tas tiek noraidīts.  

7.2.Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var lūgt Pretendentu pagarināt piedāvājuma 

derīguma termiņu, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

(turpmāk – SPSIL) 27.panta trešās daļas noteikumus. Ja Pretendents atsakās 

pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt līgumu ar 

nākamo pretendentu, kas ir piedāvājis nākamo zemāko cenu, ko Pasūtītājs ir 

izmantojis piedāvājumu, salīdzināšanai un novērtēšanai, un, ņemot vērā Pasūtītāja 

lūgumu, ir pagarinājis piedāvājuma derīguma termiņu. 

 

8. Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana 

8.1.Jautājumi par Nolikumu iesniedzami rakstiskā veidā, nosūtot pa pastu uz adresi 

Rūpniecības ielā 13, Cēsis, LV-4101, Latvija vai e-pastu: cesis@adven.com . 

Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas 

numuru. 

8.2.Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras 

dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja 

mājaslapā https://adven.com/lv/centralizetas-siltumapgades-

klientiem/cesis/pazinojumi-cesis/  

8.3.Ja Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku 

pieeju Iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem 

dokumentiem, Pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem 

piegādātajiem/Pretendentiem 6 (sešu) dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo 

dokumentu pieprasījums. 

8.4.Pasūtītājs nodrošina ieinteresētajiem piegādātājiem iespēju iepazīties uz vietas 

(Nolikuma 2.punktā minētajā adresē) ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot 

no attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža. 

8.5.Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami elektroniskā veidā bez maksas. Par to 

iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu, kurus nav iespējams izsniegt 

elektroniskā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos 

dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus. 

8.6.Ja ieinteresētais piegādātājs ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām ir pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma 

procedūru, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
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Pasūtītājs šajā punktā minēto informāciju ievieto Nolikuma 8.2.punktā norādītajā 

tīmekļvietnē, norādot arī uzdoto jautājumu, nenorādot jautājuma uzdevēju, kā arī 

nosūtot atbildi ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu. 

Ja papildu informāciju par iepirkuma procedūru Pasūtītājs ir ievietojis Nolikuma 

8.2.punktā norādītajā tīmekļvietnē, tiek uzskatīts, ka ieinteresētais 

piegādātājs/Pretendents ir saņēmis papildu informāciju. 

8.7.Pasūtītājs ir tiesīgs veikt grozījumus Nolikumā. Informāciju par grozījumiem 

Pasūtītājs ievieto Nolikuma 8.2.punktā minētajā tīmekļvietnē. 

8.8.Ieinteresētajiem piegādātājiem/Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi informācijai, 

kas saistībā ar šo iepirkuma procedūru tiks publicēta Nolikuma 8.2.punktā norādītajā 

tīmekļvietnē. Pasūtītājs nav atbildīgs par ieinteresēto piegādātāju nepilnīgi 

sagatavotajiem piedāvājumiem, ja ieinteresētais piegādātājs (Pretendents) nav ņēmis 

vērā izmaiņas, sniegtās atbildes un precizējumus par iepirkuma procedūras 

Nolikumu, kas tiek publicēti tīmekļvietnē. 

 

9. Pretendents un apakšuzņēmēji 

9.1.Iepirkuma procedūrā drīkst piedalīties jebkurš Pretendents, kurš ir atbilstošs šī 

Nolikuma prasībām un iesniedz piedāvājumu.  

9.2.Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu kā Personu apvienība, tad apvienības 

dalībniekiem jāpierāda Pasūtītājam, ka to rīcībā būs nepieciešamie resursi, 

iesniedzot Personu apvienības dalībnieku apliecinājumu vai vienošanos par 

sadarbību konkrētā līguma izpildē. Apliecinājumā vai vienošanās jāiekļauj šāda 

informācija: 

9.2.1. Personu apvienības nosaukums un faktiskā adrese; 

9.2.2. Personu apvienības dibināšanas mērķis un darbības (spēkā esamības) termiņš; 

9.2.3. apliecinājums, ka Personu apvienība un tās dalībnieku sastāvs paliks nemainīgs līdz 

iepirkuma beigām; 

9.2.4. informācija par Personu apvienības vadošo dalībnieku un personu, kas apvienību 

pārstāv iepirkumā. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv Personu apvienību 

iepirkumā, tad visi Personu apvienības dalībnieki paraksta piedāvājumu; 

9.2.5. pilnvarojumu dalībniekam (Personu apvienības biedram), kurš tiesīgs rīkoties visu 

apvienības dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas 

ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; 

9.2.6. apliecinājumu par to, ja Personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 

tā, 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma 

līgumu paziņošanas (saņemšanas), dienas pēc savas izvēles izveidos 

personālsabiedrību un reģistrēs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā, vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par Personu apvienības 

dalībnieku atbildības sadalījumu. 

9.3.Pretendentam ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju 

iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām. 

 

 



II PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM UN IESNIEGŠANAI 

10. Prasības piedāvājuma noformējumam 

10.1. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

10.2. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām. 

10.3. Pretendents sagatavo 1 (vienu) piedāvājuma dokumentu oriģinālu ar atzīmi 

“ORIĢINĀLS”, 1 (vienu) kopiju ar atzīmi “KOPIJA” . 

10.4. Piedāvājuma nodrošinājuma (Nolikuma 2.pielikums) veidlapas oriģināls 

jāiesniedz atsevišķi, ievietojot to aploksnē un pievienojot to piedāvājuma 

„Oriģināla” paketei, vienlaicīgi minētā dokumenta kopijai jābūt iestrādātai visos 

piedāvājuma eksemplāros t.sk. oriģināla. 

10.5. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norādīta 

šāda informācija: 

10.5.1. Pasūtītāja nosaukums un biroja adrese: SIA „Adven Latvia” Rūpniecības ielā 13, 

Cēsis, LV-4101, Latvija; 

10.5.2. Atzīme: Piedāvājums iepirkuma procedūrai „ Siltumavota efektivitātes 

paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas kvartālā. Ēkas demontāža”, identifikācijas Nr. 

AL-siltumavots-2022/07;  

10.5.3. Norāde: „Neatvērt līdz 2022.gada 28.decembra plkst.10.15.”. 

 

10.6. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam. 

10.7. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā drukātā veidā, bez labojumiem un 

dzēsumiem. Ja piedāvājumā iesniedz dokumentus kādā citā svešvalodā, tiem 

jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru vai tās 

kopiju) apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

10.8. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jānoformē saskaņā ar 2018. gada 

04. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” un Nolikuma prasībām. 

10.9. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 

pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja 

pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. 

Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar 

vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

10.10. Katram piedāvājuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt: 

10.10.1. caurauklotam (cauršūtam), tā, lai nebūtu, iespējams nomainīt lapas; 

10.10.2. uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar 

pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu Pretendenta 

paraksttiesīgā vai tā pilnvarotā persona; 

10.10.3. ar secīgi numurētām lapām, ar pievienotu satura rādītāju. 

10.11. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai 

atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

10.12. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

10.13. Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā 

persona (pievienojot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju). 

10.14. Visai Pretendenta piedāvājumā sniegtai informācijai ir jābūt patiesai. Ja 

Iepirkuma komisijai rodas šaubas par Pretendenta piedāvājumā sniegtās 

informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, 

lai Pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša 

dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 

10.15. Saņemtie piedāvājumi tiek reģistrēti. 



 

III KANDIDĀTA IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI 

 

11. Pretendenta izslēgšanas noteikumi 

11.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 48.panta pirmajā un 

otrajā daļā minētajos gadījumos. 

11.2.  Izslēgšanas noteikumu attiecināmi: 

11.2.1. uz personālsabiedrības biedru (ja Pretendents ir personālsabiedrība) ir attiecināmi 

SPSIL 48.panta pirmajā un otrajā daļā minētie nosacījumi; 

11.2.2. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes 

līguma vērtības, ir attiecināmi SPSIL 48.panta pirmajā un otrajā daļā minētie 

nosacījumi. 

11.2.3. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi SPSIL 48.panta pirmajā 

un otrajā daļā minētie nosacījumi. 

11.3. Pārbaudot, izslēgšanas nosacījumus, Pasūtītājs rīkojas, ievērojot SPSIL 48.panta 

ceturtās daļas, sestās daļas, septītās daļas, astotās daļas, devītās daļas, divpadsmitās 

daļas, trīspadsmitās daļas 1. un 2.punkta, piecpadsmitās daļas 2.punkta un 

sešpadsmitās daļas regulējumu. Pretendents ir tiesīgs iesniegt pierādījumus 

uzticamības nodrošināšanai saskaņā ar SPSIL 49.panta regulējumu. 

11.4. Pasūtītājs pārbauda Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma 

guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota 

pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, 

tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēt tiesīgo personu vai 

prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilstoši Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantam. Ja attiecībā uz pretendentu vai 

kādu no minētajām personām attiecināmas  noteiktās starptautiskās vai nacionālās 

sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs 

līguma izpildi, Pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanas procedūrā. 

 

IV PRASĪBAS PRETENDENTAM, PRETENDENTA IESNIEDZAMIE 

KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI 

 

12. Pretendenta kvalifikācijas prasības, iesniedzamie dokumenti 

 

 Prasības Pretendentiem Iesniedzamā informācija un 

dokumenti 

11.1. Pieteikuma formas iesniegšana  

11.1.1. Pretendenta apliecinājums par 

piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kas 

jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar 

pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai 

personai. 

Pieteikums (noformēts atbilstoši 

Nolikuma 1.pielikumā ietvertajai 

pieteikuma formai). 



Ja pretendents ir Personu apvienība un 

vienošanās par sadarbību konkrētā 

iepirkuma līguma izpildē nav atrunātas 

pārstāvības tiesības vai nav izsniegta 

pilnvara, pieteikuma oriģināls 

jāparaksta katras personas, kas 

iekļauta Personu apvienībā, pārstāvim 

ar pārstāvības tiesībām. 

11.2. Atbilstība profesionālās darbības 

veikšanai 

 

11.2.1. Pretendents (ja piedāvājumu iesniedz 

Personu apvienība, tad šī prasība 

attiecināma uz katru Personu apvienības 

dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība, tad šī prasība 

attiecināma uz katru 

personālsabiedrības biedru) un tā 

norādītie apakšuzņēmēji, spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos un kārtībā ir reģistrēti 

Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs. 

Pretendentu (Personu apvienības 

dalībnieku, personālsabiedrības, 

personālsabiedrības biedru) un tā 

norādīto apakšuzņēmēju, kurus 

Pretendents plāno piesaistīt iepirkuma 

līguma izpildē un kas reģistrēti Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā, reģistrācijas faktu 

Iepirkuma komisija pārbauda 

Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.  

Pretendentiem (Personu apvienības 

dalībniekiem, personālsabiedrībai, 

personālsabiedrības biedriem) un tā 

norādītiem apakšuzņēmējiem, kurus 

Pretendents plāno piesaistīt iepirkuma 

līguma izpildē un kas reģistrēti ārvalstīs 

– jāiesniedz komersanta reģistrācijas 

apliecības kopija vai kompetentas 

iestādes izdots dokuments, kas ir 

atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem 

aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts 

normatīvais regulējums neparedz 

reģistrācijas apliecības izdošanu), tad 

iesniedz informāciju par Pretendenta 

reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā 

arī norāda kompetento iestādi 

reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības 

gadījumā var apliecināt reģistrācijas 

faktu), vai norāda precīzu iestādes 

tīmekļvietnes adresi, kur attiecīgu 

informāciju var pārbaudīt. 

11.2.2. Pretendents (ja piedāvājumu iesniedz 

Personu apvienība, tad šī prasība 

attiecināma uz katru Personu apvienības 

dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība, tad šī prasība 

Pretendentu (Personu apvienības 

dalībnieku, personālsabiedrības, 

personālsabiedrības biedru) un tā 

norādīto apakšuzņēmēju, kurus 

Pretendents plāno piesaistīt iepirkuma 



attiecināma uz katru 

personālsabiedrības biedru) un tā 

norādītie apakšuzņēmēji, spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos un kārtībā ir reģistrēti 

Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā 

profesionālās darbības reģistrācijas 

iestādē ārvalstīs. 

Piezīme: uz būvdarbu uzsākšanas brīdi 

saskaņā ar Būvniecības likuma 

22.pantu komersantam (tai skaitā 

ārvalstu komersantam) jābūt 

reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, 

norādot vismaz vienu būvspeciālistu 

reģistrā reģistrētu būvspeciālistu. 

Attiecīgi Būvniecības informācijas 

sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir 

paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, 

kas būs īslaicīgo pakalpojumu 

sniedzēji.1 

līguma izpildē un kas reģistrēti Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā, 

reģistrācijas faktu Iepirkuma komisija 

pārbauda Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistra tīmekļvietnē.  

Pretendentiem (Personu apvienības 

dalībnieku, personālsabiedrības, 

personālsabiedrības biedru) un tā 

norādīto apakšuzņēmēju, kurus 

Pretendents plāno piesaistīt iepirkuma 

līguma izpildē un kas reģistrēti ārvalstīs 

– jāiesniedz kompetentas iestādes izdots 

dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīviem aktiem apliecina 

Pretendenta tiesības veikt Nolikumā 

noteiktos darbus vai jānorāda precīzu 

iestādes tīmekļvietnes adresi, kur 

attiecīgu informāciju var pārbaudīt. 

11.3. Prasības Pretendentam un tā 

piesaistītajiem speciālistiem 

iepirkuma procedūrā minēto darbu 

izpildē 

Iesniedzamie dokumenti 

11.3.1. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. 

un 2022. gads līdz pieteikuma 

iesniegšanas dienai) ir īstenojis ne 

mazāk kā 2 (divu) būvju nojaukšanu ar 

kopējo tilpumu vismaz 1200m3. 

 

Pretendenta aizpildīts veikto darbu 

saraksts (Nolikuma 3.pielikums 

1.veidlapa).  

Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt, vai 

Pretendenta iesniegtie dokumenti 

apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību 

Nolikuma 11.3.1.punkta prasībām un, vai 

visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem 

normatīvajiem aktiem. 

Sarakstā jānorāda tikai tie objekti, ar ko 

Pretendents apliecina savu pieredzi.  

11.3.2. Pretendenta atbildīgais speciālists, 

Būvdarbu vadītājs (būvdarbu vadīšanā) 

iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 

2018., 2019., 2020., 2021. un 2022. 

gads līdz pieteikuma iesniegšanas 

dienai) ir veicis vismaz 2 (divu) būvju 

Aizpildīta kvalifikācijas veidlapa 

(Nolikuma 3.pielikuma 2.veidlapa). 

 

Apliecinājums brīvā formā par to, ka 

būvdarbu vadītājs apliecina gatavību 

piedalīties Nolikumā minētā līguma 

izpildē. 

 
1 IUB 16.05.2017. skaidrojums “Par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu ar 

būvniecību saistītajās specialitātēs” 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pariepirkumadokumentacijaizvirzitajamprasibamattiecibauzkvalifikacijasatzis

anubuvspecialistiem_05_2017.docx.pdf aplūkots 01.08.2017. (skaidrojums attiecināms uz visām šajā nolikumā esošajām 

piebildēm par ārvalstu speciālistu pieredzi). 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pariepirkumadokumentacijaizvirzitajamprasibamattiecibauzkvalifikacijasatzisanubuvspecialistiem_05_2017.docx.pdf
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pariepirkumadokumentacijaizvirzitajamprasibamattiecibauzkvalifikacijasatzisanubuvspecialistiem_05_2017.docx.pdf


ar kopējo tilpumu vismaz 1200m3 

nojaukšanu. 

 

Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt 

norādītās informācijas patiesumu pie 

speciālistu norādīto objektu pasūtītājiem. 

11.3.3. Pretendentam ir atsauksmes no 

pasūtītājiem par Pretendenta iepriekš 

veiktajiem vismaz 2 (divu) būvju ar 

kopējo tilpumu vismaz 1200m3 

nojaukšanu. Darbu izpilde iepriekšējo 5 

(piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 

2020., 2021. un 2022. gads līdz 

pieteikuma iesniegšanas dienai). 
Piezīme: 

Norādīt konkrētus darbus (laika periods, 

projekta nosaukums, īss apraksts).   
 

Pasūtītāja parakstītas atsauksmes vismaz 

par 2 (divu) būvju ar kopējo tilpumu 

vismaz 1200m3 nojaukšanu. Darbu 

izpilde iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 

(2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 

2022. gads līdz pieteikuma iesniegšanas 

dienai). 

 

 

 

 

 

11.4. Pretendentam un tā apakšuzņēmējam(-

iem), kas veiks attiecīgos darbus, ir 

jābūt sertificētiem speciālistiem.  

 

Iesaistīto speciālistu saraksts un 

atbilstošo derīgo sertifikātu kopijas, kas 

apliecina Pretendenta speciālistu tiesības 

veikt piedāvātos darbus un pakalpojumus 

(Nolikuma 3.pielikuma, 3.veidlapa) vai 

jānorāda atbilstošā derīgā sertifikāta 

numurs, kuru var pārbaudīt 

https://bis.gov.lv/bisp/; 

Ārvalstu Pretendenta speciālistu 

kvalifikācijai jāatbilst speciālista 

reģistrācijas valsts prasībām noteiktu 

pakalpojumu sniegšanai. Pretendents 

iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja 

ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma 

līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā 

uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu 

paziņošanas dienas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas 

institūcijai deklarāciju par īslaicīgu 

profesionālo pakalpojumu sniegšanu 

Latvijas Republikā reglamentētā 

profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam 

atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par 

īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī 

atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz 

speciālists to saņems. 

11.5. Ja Pretendents balstītās uz citu personu 

saimnieciskajām un finansiālajām 

iespējām, tad tas pierāda Pasūtītājam, ka 

tā rīcībā būs nepieciešamie resursi. 

Informācija par personu, uz kuras 

iespējām balstās, (Nolikuma 

4.pielikums) un pierādījumi (dokumenti) 

par sadarbību un resursu nodošanu, 

piemēram, personas, uz kuras iespējām 

https://bis.gov.lv/bisp/


Iesniegtajiem pierādījumiem 

(dokumentiem) par sadarbību un 

resursu nodošanu jābūt pietiekamiem, 

lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta 

spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī 

to, ka visā līguma izpildes laikā 

Kandidāts faktiski izmantos tās 

personas resursus, uz kuras iespējām tas 

balstās savas kvalifikācijas 

pierādīšanai. 

balstās, apliecinājums (Nolikuma 

5.pielikums) vai vienošanos par 

sadarbību konkrētā iepirkuma līguma 

izpildē. 

11.6. Ja Pretendents piesaista 

apakšuzņēmējus, tad piedāvājumā 

iesniedz apakšuzņēmēju sarakstu, kurā 

norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru 

veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit 

procenti) no kopējās iepirkuma līguma 

vērtības vai lielāka, un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nododamo 

iepirkuma līguma daļu, un rakstiskus 

apakšuzņēmēju apliecinājumus.  

Informācija par apakšuzņēmēju 

(Nolikuma 6.pielikums) un 

apakšuzņēmēja apliecinājums par 

gatavību piedalīties iepirkuma līguma 

izpildē (Nolikuma 7.pielikums). 

13. Izziņu derīguma termiņš un Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments 

13.1. Izziņas un citus dokumentus, kurus iepirkuma procedūrā noteiktajos gadījumos izsniedz 

Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu 

mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju 

izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 

sešus mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs 

nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

13.2. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Kandidāts 

iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu 

(apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst 

Nolikumā noteiktajām Kandidātu atlases prasībām. Personu apvienība iesniedz atsevišķu 

Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. 

Kandidāts var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas 

ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja Kandidāts apliecina, ka dokumentā iekļautā 

informācija ir pareiza. 

Pasūtītājs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Kandidāts iesniedz visus 

vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību Nolikumā noteiktajām Kandidātu atlases 

prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir 

pieejama publiskās datubāzēs. 

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments pieejams Eiropas komisijas 

tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd . Aizpildīto Eiropas vienoto 

iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu Kandidāts izdrukā un pievieno pieteikuma 

kvalifikācijas dokumentiem, norādot saiti uz to. 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd


V PRETENDENTA IESNIEDZAMIE TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA 

DOKUMENTI 

 

14. Pretendenta iesniedzamie tehniskā piedāvājuma dokumenti 

14.1. Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz dokumenti atbilstoši Nolikuma 

8.pielikuma Tehniskās specifikācija 8.sadaļas prasībām. 

15. Pretendenta iesniedzamie finanšu piedāvājuma dokumenti 

15.1. Pretendenta finanšu piedāvājums jāsagatavo, ievērojot turpmāk minētās prasības: 

15.1.1. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par darbu, 

pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami iepirkuma līguma 

izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. Nosakot darbu un materiālu cenas, Pretendentiem jāņem 

vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu. Finanšu 

piedāvājumā jāietver visi izdevumi, kuri radīsies iepirkuma līguma izpildes laikā. 

Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei 

(Nolikuma 2.pielikums). Finanšu piedāvājumā jāiekļauj viss paredzētais darbu 

apjoms; 

15.1.2. Piedāvājuma cenai jābūt izteiktai EUR, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu ar un 

bez PVN un PVN % apmēru un summu. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek 

grozīta pievienotās vērtības nodokļa likme, līguma summa ar PVN tiek grozīta 

bez atsevišķas līdzēju vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā 

normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Līgumcena un līguma summa bez 

PVN šādā kārtībā nevar tik grozītas. Piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta 

līguma izpildes laikā. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņems vērā 

piedāvājumā norādīto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa; 

15.1.3. Būvdarbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, 

nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas 

var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas 

komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskās 

specifikācijas - noteikumi minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas 

citviet, izmaksas; 

15.1.4. Kopsummas, ko Pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas 

tikai uz pilnībā pabeigtu darbu, tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, 

izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai 

saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju būvdarbu 

objektam (piem., īpašu analīžu izmaksas, ekspluatācijas un izpilddokumentācijas 

izmaksas, izmaksas par nepieciešamo aprīkojumu, testēšanu un būvdarbiem, 

marķēšanas un citas izmaksas); 

 

VI PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA, IZVĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA 

 

16. Piedāvājumu atvēršana un izvērtēšana 

16.1. Iepirkuma komisija Pretendentu piedāvājumus atver, kā arī lēmumus iepirkuma 

procedūras dokumentu sagatavošanas gaitā un Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu 

izvērtēšanas gaitā pieņem sapulcēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē 

piedalās ne mazāk kā trīs locekļi. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu 



balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir 

iepirkuma komisijas priekšsēdētāja balss. 

16.2. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām Nolikumā norādītajā vietā un laikā. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā 

sapulcē.  

16.3. Piedāvājumu vērtēšana slēgtā sapulcē notiek sekojoši:  

16.3.1. Vispirms Iepirkuma komisija izvērtē piedāvājuma noformējuma atbilstību 

Nolikuma prasībām. Piedāvājumi, kas neatbilst iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to 

neatbilstība ir būtiska un ietekmē Pretendenta piedāvājuma vērtēšanu.  

16.3.2. Pretendentu piedāvājumus, kuru noformējums atbilst Nolikuma prasībām, tostarp, 

piedāvājumā iesniegti piedāvājuma varianti, atbilstoši Nolikuma I daļas prasībām, 

tālāk vērtē atbilstoši Nolikuma III un IV daļā ietvertajām prasībām. Piedāvājumi, 

kas neatbilst šajās daļās noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.  

16.3.3. Pēc tam tiem piedāvājumiem, kuru noformējums atbilst Nolikuma prasībām, un 

saturs atbilst Nolikuma III un IV daļā ietvertajām prasībām vērtē tehnisko un 

finanšu piedāvājumu atbilstoši V daļai. Piedāvājumi, kas neatbilst šajās daļās 

noteiktajām prasībām, tiek noraidīti. 

16.4. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle: 

16.4.1. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle tiek veikta, ņemot vērā sekojošu 

kritēriju īpatsvaru: 

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji Īpatsvars % 

Finansiālie izvērtēšanas kritēriji – piedāvājuma cena 90 

Citi vērtēšanas kritēriji: 10 

Darbu izpildes termiņš, nedēļās 10 

 

16.4.2. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts katram piedāvājuma 

variantam atsevišķi, pamatojoties uz sekojošu algoritmu: 

16.4.2.1. Piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirti 90 punkti, bet pārējiem 

piedāvājumiem (ar divām zīmēm aiz komata) punkti noapaļojot līdz skaitļa desmitdaļai 

tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret augstāko  

Punktu skaits = (Zemākā piedāvājuma cena / Pretendenta 

piedāvājuma cena) x 90; 
16.4.2.2. Citi vērtēšanas kritēriji tiek vērtēti sekojoši: 

izvērtējot Pretendenta piedāvāto darbu izpildes termiņu, punkti, noapaļojot līdz skaitļa 

desmitdaļai, tiks aprēķināti pēc formulas: 

 

Punktu skaits = (īsākais izpildes termiņš / Pretendenta piedāvātais 

izpildes termiņš* (nedēļas)) x 10. 

*Izpildes termiņš skaitot no līguma parakstīšanas līdz Pieņemšanas-

Nodošanas akta parakstīšanai.  

 

16.4.3. Piedāvājumu vērtēšana notiek pēc punktu metodes. Maksimālais kopējais punktu 

skaits - 100 punkti. Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, 



kurš saņēmis vislielāko punktu skaitu saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem, ievērojot 

Nolikuma 15.4.2.punktā minēto. 

 Kopā = finansiālo kritēriju punkti +  citi vērtēšanas kritēriji 

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

tas tiek noraidīts. Ja Iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par 

nepamatoti lētu, Iepirkuma komisija pirms šāda piedāvājuma iespējamās 

noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par 

būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kas apliecina iespējas piedāvāt zemāku cenu, 

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, vai citus 

objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. Būtiskie piedāvājuma 

nosacījumi var attiekties uz:  

16.5.1. sniedzamo darbu izmaksām;  

16.5.2. izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgiem darbu sniegšanas 

apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam;  

16.5.3. piedāvāto Pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti.  

16.6. Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendenta dokumentos ietvertā informācija 

ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija 

izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.  

17. Lēmuma pieņemšana 

17.1. Iepirkuma komisija dienā, kad tiek pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pirms Nolikuma 16.2.punktā minētā 

paziņojuma izsūtīšanas pārliecinās par to, vai Pretendentam, kura piedāvājums 

saskaņā ar Nolikuma VI daļu ir atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, tā 

apakšuzņēmējam (-jiem), kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 % no kopējās līguma vērtības, nav konstatēti SPSIL 48.panta 

pirmajā un otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi 

17.1.1. Pretendentam, tā apakšuzņēmējam (-jiem), kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % no kopējās līguma vērtības, kura reģistrēta 

Latvijā tiek veikta pārbaude Elektronisko Iepirkumu Sistēmas E-izziņu apakšsistēmā. 

Gadījumā, ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams pārliecināties publiskajā datubāzē 

vai Komisija tajā konstatē, ka Pretendents un/vai tā apakšuzņēmējs (-ji), kura veicamo 

būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās līguma 

vērtības, atbilst SPSIL 48.panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem gadījumiem, 

Pasūtītājs elektroniski nosūta Pretendentam pieprasījumu 10 (desmit) dienu laikā no 

šajā punktā minētā pieprasījuma datuma, iesniegt atbilstošo institūciju izziņas par 

Pretendenta atbilstību vai neatbilstību SPSIL 48.panta pirmajā un otrajā daļā 

minētajiem gadījumiem; 

17.1.2. Pretendentam, kurš reģistrēts ārvalstī, Iepirkuma komisija elektroniski, nosūta 

pieprasījumu 10 (desmit) dienu laikā no šajā punktā minētā pieprasījuma datuma, 

iesniegt savas mītnes zemes kompetentas iestādes izziņu vai mītnes zemes 

kompetentas iestādes apliecinājumu (oriģināls vai apliecināta kopija), par nodokļu 

maksātāja nodokļu (nodevu) parāda esamību vai neesamību; 



17.1.3. Pretendentam vienlaicīgi ar savas izziņas (apliecinājuma) iesniegšanu Pasūtītājam, ir 

jāiesniedz tā apakšuzņēmēja (-ju), kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % no kopējās līguma vērtības, izziņa 

(apliecinājums) par nodokļu maksātāja nodokļu (nodevu) parāda esamību vai 

neesamību. 

17.2. Pirms iepirkuma līguma slēgšanas visi Pretendenti par iepirkuma procedūras 

rezultātiem tiek informēti vienlaicīgi (vienā dienā) rakstiski 5 (piecu) darba dienu 

laikā pa pastu vai elektroniski, kas norādīts Pretendenta pieteikuma vēstulē 

(Nolikuma 1.pielikums), no lēmuma pieņemšanas dienas.  Vienlaicīgi ievieto 

attiecīgu paziņojumu SIA “Adven Sigulda” tīmekļvietnē www.adven.lv , kur 

publicēts paziņojums par iepirkumu procedūru. 

17.3. Iepirkuma komisija paziņojumā norāda:  

17.3.1. Pasūtītāja nosaukumu un reģistrācijas numuru; 

17.3.2. Projekta, kura ietvaros tiek veikta Iepirkuma procedūra, nosaukumu un numuru; 

17.3.3. iepirkumu procedūras nosaukumu; 

17.3.4. īsu iepirkuma priekšmeta aprakstu; 

17.3.5. Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukumu, 

reģistrācijas numuru un piedāvāto līgumcenu; 

17.3.6. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datumu. 

VII IEPIRKUMA LĪGUMS 

18. Iepirkuma līguma slēgšana 

18.1. Pasūtītājs Pretendentu, kura piedāvājums ir atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, 

uzaicina slēgt līgumu. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēdz 

atbilstoši Līguma projektam (Nolikuma 10.pielikums).  

18.2. Pasūtītājs slēdz līgumu ar izvēlēto Pretendentu pēc dienas, kad Pasūtītājs nosūtījis 

visiem Pretendentiem paziņojumu par konkursa rezultātiem Nolikuma 16.3.punktā 

minētajā kārtībā. Ja Pretendenta vainas dēļ 15 (piecpadsmit) dienu laikā līgums netiek 

parakstīts, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Pretendents atteicies no pasūtījuma izpildes. 

Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs 

pieņem lēmumu slēgt līgumu ar Pretendentu, kurš saņēmis nākošo augstāko 

novērtējumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja 

pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, bet tas atsakās līgumu slēgt, 

Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu.  

18.3. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, Pasūtītājs 

izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto 

Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, 

Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, 

pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji 

izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus 

dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu 

pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

18.4. Grozījumi iepirkuma līgumā ir pieļaujami, ja tie veikti ievērojot SPSIL 66.pantā 

noteikto.  

http://www.cesis.lv/


18.5. Iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personālu un/vai apakšuzņēmējus, kurus tas 

iesaistījis līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju un kuru kvalifikācijas 

atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, pēc līguma noslēgšanas drīkst 

nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot šādus nosacījumus: 

18.5.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajām 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

18.5.2. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā netiek veikti grozījumi Pretendenta piedāvājumā, 

kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 

kritērijiem. 

18.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta 

personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma 

izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad 

Pasūtītājs saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma 

pieņemšanai. 

 

VII IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

19. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

19.1. Piedāvājumu izvērtēšanu veic Iepirkuma komisija. Pirms piedāvājumu izvērtēšanas 

uzsākšanas Iepirkuma komisijas locekļi un iepirkuma procedūras dokumentu 

sagatavotājs paraksta apliecinājumu par to, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu 

uzskatīt, ka Komisijas locekļi un iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs ir 

ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai ir saistīts ar to. 

19.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu(us). Pirms piedāvājumu izvērtēšanas 

uzsākšanas eksperti paraksta apliecinājumu par to, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ 

varētu uzskatīt, ka eksperti ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai, ka eksperti 

ir saistīti ar to. 

19.3. Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas un aritmētisko kļūdu gadījumā 

izlabos tās sekojoši: 

19.3.1. vietās, kur nesakrīt summas vārdos un skaitļos, par galveno tiks uzskatīta summa 

vārdos; 

19.3.2. vietās, kur ir neatbilstība starp vienību cenu un kopējo cenu, kas iegūta summējot 

vienību cenas, par galvenajām tiek uzskatītas cenas par vienību un kopējā cena 

tiks labota; 

19.3.3. par kļūdu labojumu un laboto piedāvājumu summu Iepirkuma komisija paziņo 

Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, 

Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus. 

19.4. Piedāvājumu izvērtēšanā Iepirkuma komisija pārbauda to atbilstību Nolikumā 

paredzētajiem noteikumiem, izvirzītajām prasībām un tehniskajai specifikācijai.  

19.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības atteikties no tālākas piedāvājuma izvērtēšanas, ja tiek 

konstatēts, ka piedāvājums neatbilst kādai no Nolikumā noteiktajām prasībām. 

19.6. Samazināt veicamo darbu apjomu, ja paredzamā darbu izpildes summa pārsniedz 

Pasūtītāja budžetā šim nolūkam izdalītos līdzekļus, savukārt Pretendents nav tiesīgs 

celt pretenziju šajā sakarā. 



19.7. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Iepirkuma komisija pieņem vienu no šādiem 

lēmumiem: 

19.7.1. atzīt kādu no Pretendentiem par iepirkuma procedūras uzvarētāju; 

19.7.2. par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu no Pretendentiem, ja 

iepirkuma procedūrā nav iesniegti piedāvājumi, Pretendents neatbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām; iesniegti iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi; nav 

iesniegti piedāvājumi; piedāvājumi atzīti par nepamatoti lētiem. 

19.8. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā brīdī, ja tam 

ir objektīvs pamatojums, pirms noslēgts līgums ar iepirkuma procedūras uzvarētāju, 

neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem. 

19.9. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas, par Pretendenta piedāvājumā sniegto informācijas 

patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents 

apstiprina informācijas patiesību un/vai, uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai 

iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.  

 

VIII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

20. Pretendentu tiesības un pienākumi 

20.1. Pretendenti, iesniedzot piedāvājumu, vienlaikus apņemas ievērot visus noteiktos 

nosacījumus, t.sk. dokumentu noformēšanā un iesniegšanā, un precīzi ievērot Nolikumā 

un tā pielikumos noteiktās prasības. 

20.2. Laikus pieprasīt Iepirkuma komisijai papildu informāciju par Nolikumu, iesniedzot 

rakstisku pieprasījumu. 

20.3. Pretendentiem, kas ir piedalījušies iepirkuma procedūrā ir tiesības pārsūdzēt Pasūtītāja 

rīcību iepirkuma procedūras izvērtēšanā vai tā pieņemto lēmumu normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

20.4. Ieinteresētajiem piegādātājiem/Pretendentiem ir pienākums lejupielādējot vai saņemot 

Nolikumu, sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Nolikumā, kā arī Iepirkuma komisijas 

sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju/Pretendentu jautājumiem, kas tiks 

publicētas Pasūtītāja attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē. 

20.5. Ieinteresētajiem piegādātājiem/Pretendentiem ir pienākums sniegt patiesu informāciju. 

20.6. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu 

piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Nolikumā 

noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā. 

20.7. Rakstveidā, Iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus 

uz Iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu. 

 

Pielikumi: 

 

1. Pielikums. Pretendenta pieteikums; 

2. Pielikums. Finanšu piedāvājums; 

3. Pielikums. Kvalifikācijas veidlapas; 

4. Pielikums. Informācija par Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām balstās; 

5. Pielikums. Pretendenta norādītās personas, uz kuras spējām tas balstās, apliecinājums; 

6. Pielikums. Informācija par apakšuzņēmēju; 

 



7. Pielikums. Apakšuzņēmēju apliecinājums; 

8. Pielikums. Tehniskā specifikācija; 

9. Pielikums. Prasības apdrošinātājiem; 

10. Pielikums. Līguma projekts; 

 

  



 

1.pielikums 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS 

 

iepirkuma procedūrai “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas 

kvartālā. Ēkas demontāža”, identifikācijas Nr. AL-siltumavots-2022/07 

 

Vieta, datums 

Pretendents Pretendents 

Nosaukums Nosaukums 

Reģ. Nr./pers. kods Reģ. Nr./pers. kods 

Juridiskā adrese/deklarētā 

adrese 

Juridiskā adrese/deklarētā adrese 

Adrese korespondences 

saņemšanai 

Adrese korespondences saņemšanai 

Bankas rekvizīti (banka, 

bankas kods, konta Nr.) 

Bankas rekvizīti (banka, bankas kods, konta Nr.) 

Pretendenta 

kontaktpersona 

Pretendenta kontaktpersona 

Vārds, Uzvārds Vārds, Uzvārds 

Kontaktpersonas tālr./fax Kontaktpersonas tālr./fax 

e-pasta adrese e-pasta adrese 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 

1) piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana 

Cēsīs, Bērzaines ielas kvartālā. Ēkas demontāža”, identifikācijas Nr. AL-siltumavots-

2022/07 un piedāvā veikt darbus par: 

Iepirkuma priekšmets Cena EUR 

(bez PVN) 

Cena EUR (ar 

PVN 21%) 

“Siltumavota efektivitātes paaugstināšana 

Cēsīs, Bērzaines ielas kvartālā. Ēkas 

demontāža”, iepirkuma identifikācijas Nr. 

AL-siltumavots-2022/07 

  

atbilstoši Finanšu piedāvājumā norādītajam; 

2) apliecina, ka Pretendenta piedāvājums ir spēkā ___dienas; 

3) apliecina, ka Pretendenta darbu izpildes laiks ir_________ (nedēļas); 

4) apliecina, ka uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmajā un otrajā daļā 

noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem. 

5) apliecina, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un 

saistītas ar iepirkuma izpildi; 

6) apliecina, ka Pasūtītājam nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu 

no saņemtajiem piedāvājumiem; 

7) apliecina, ka Pasūtītājs var pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kuru saņems, 

kā arī anulēt iepirkuma rezultātus un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, neinformējot mūs par šādas rīcības iemesliem; 



8) piekrīt iepirkuma procedūras noteikumiem, iepirkuma līguma noteikumiem, 

nosacījumiem un apņemas tos ievērot; 

9) apliecina, ka Pretendents ir iesniedzis visu prasīto informāciju viņa atbilstības 

novērtēšanai saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem atlases 

kritērijiem un iesniegtā informācija ir patiesa; 

10) apliecina, ka Finanšu piedāvājumā norādītās cenas būs spēkā visā iepirkuma līguma 

darbības laikā; 

11) apņemas atbilstoši līguma nosacījumiem pēc līguma noslēgšanas Pasūtītājam iesniegt 

Nolikuma prasībām atbilstošu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu. 

 

 

Apstiprinājums:     __________________________________________ 

                                              (paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

                               202_ .gada___.___________ 

 
 

 
Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona. Gadījumā, ja Pretendenta vārdā dokumentus paraksta 

Pretendenta pilnvarots pārstāvis, tad pieteikumam jāpievieno pilnvara. 

  



 

2.pielikums 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

iepirkuma procedūrai “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas 

kvartālā. Ēkas demontāža”, identifikācijas Nr. AL-siltumavots-2022/07 

  



3.pielikums 

 

KVALIFIKĀCIJAS VEIDLAPAS 

 

iepirkuma procedūrai “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas 

kvartālā. Ēkas demontāža”, identifikācijas Nr. AL-siltumavots-2022/07 

Vieta, datums 

 

1.veidlapa 

Pretendenta un/vai apakšuzņēmēju pieredze Nolikumā paredzētos darbos 

Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022. gads līdz 

pieteikuma iesniegšanas dienai) ir īstenojis ne mazāk kā 2 (divu) būvju nojaukšanu ar kopējo 

tilpumu vismaz 1200m3. 

 

Nr. 

p. 

k. 

 

Pasūtītājs 

 Pasūtītāja 

kontaktpersona 

 

 Nolikumā 

paredzētie darbi 

(projekta 

nosaukums, īss 

apraksts, nojaukto 

būvju tilpums, 

augstums un 

attālums līdz 

esošajām būvēm)  

Projekta 

uzsākšanas, 

pabeigšanas  

gads/ mēnesis  Nosaukums Adrese Vārds, 

uzvārds  

Tālrunis 

       

       
 

2.veidlapa 

Pretendenta un/vai apakšuzņēmēju būvdarbu vadītāja kvalifikācija 

Pretendenta atbildīgais speciālists, Būvdarbu vadītājs (būvdarbu vadīšanā) iepriekšējo 5 (piecu) 

gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022. gads līdz pieteikuma iesniegšanas 

dienai) ir veicis vismaz 2 (divu) būvju ar kopējo tilpumu vismaz 1200m3 nojaukšanu.  

Būvdarbu vadītājs  

1. Vārds, uzvārds  

2. Profesionālā kvalifikācija  

3. Darba stāžs specialitātē  

4. Ieņemamais amats  

5. Uzņēmumā nostrādātie gadi  

 

Projekta izpildes laiks Uzņēmums/Projekta nosaukums* (projekta nosaukums, 

īss apraksts, nojaukto būvju tilpums) 

No Līdz  

   

   

 

 

 

3.veidlapa  

Pretendenta un apakšuzņēmēju speciālistu atbilstošo derīgo sertifikātu saraksts 



Iekļaut visus Pretendenta piedāvājumā paredzētos darbu veidus, uz kuriem attiecas 

sertificēšanas prasības, paša Pretendenta un apakšuzņēmēju, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst Nolikuma prasībām, speciālistu sertifikātu aprakstus atbilstoši tabulas formai, pievienojot 

sertifikātu kopijas.  

 

 

 

Nr. 

 

 

 Speciālista 

uzvārds 

Pretendenta vai 

apakšuzņēmēja, 

nosaukums 

 

 Sertifikāta 

nosaukums 

 

 

 

 Sertifikāta Nr., 

derīguma termiņš 

     

     

 

 

 

 

 
Pretendenta likumīgā pārstāvja paraksts ___________________ 

 
 

  



4.pielikums 

 

 
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA NORĀDĪTO PERSONU, UZ KURAS IESPĒJĀM 

BALSTĀS 

/forma/ 

 

iepirkuma procedūrai “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas 

kvartālā. Ēkas demontāža”, identifikācijas Nr. AL-siltumavots-2022/07 

 
 

 

[Norāda informāciju, ja kvalifikācijas prasību izpildei pretendents atsaucas uz personu, uz kuras 

iespējām balstās, iespējām, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei] 

 

Iepirkuma procedūrai: “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas kvartālā. 

Ēkas demontāža 

Iepirkuma identifikācijas numurs: AL-siltumavots-2022/07 

 

Personas, uz kuras 

iespējām balstās, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona 

Kvalifikācijas prasība, 

uz kuru kandidāts/ 

pretendents atsaucas 

(pievienots atbilstību 

pierādāms sertifikāts, 

dokuments, pieredze) 

Personas, uz kuras 

iespējām balstās, 

nodotie resursi 

kvalifikācijas prasību 

izpildei 

Īss personas, uz kuras 

iespējām balstās, 

veicamo darbu aprakstu 

iepirkuma līguma 

izpildē 

    

    

    

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] 

_______________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] 

__________________________________ 

 

  



5.pielikums 

 

 

PRETENDENTA NORĀDĪTĀS PERSONAS, UZ KURAS SPĒJĀM TAS BALSTĀS, 

APLIECINĀJUMS 

/forma/ 

iepirkuma procedūrai “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas 

kvartālā. Ēkas demontāža”, identifikācijas Nr. AL-siltumavots-2022/07 
 

 

Iepirkuma procedūrai: “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas kvartālā. 

Ēkas demontāža” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: AL-siltumavots-2022/07 

 

Ar šo [personas, uz kuras spējām balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām 

balstās, ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja persona, uz kuras spējām balstās, 

ir fiziskā persona) un adrese] apliecina, ka: 

 

a) piekrīt piedalīties iepirkuma procedūrā, kā pretendenta [pretendenta nosaukums, reģistrācijas 

numurs un adrese] norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, un 

b) gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības 

darbus: [īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] 

un/vai nodot pretendentam šādus resursus: [īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu 

un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un 

c) apliecina, ka uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajiem 

izslēgšanas noteikumiem. 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[personas, uz kuras spējām balstās, vai pilnvarotās personas paraksts:] 

____________________________________ 

[personas, uz kuras spējām balstās, vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] 

________________________ 

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] 

_______________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] 

__________________________________ 

 

  



6.pielikums 
 

 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJU 

/forma/ 

iepirkuma procedūrai “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas 

kvartālā. Ēkas demontāža”, identifikācijas Nr. AL-siltumavots-2022/07 

[Norāda informāciju, ja kādu iepirkuma līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem, kā arī iesniedz 

veidlapā minētos dokumentus.] 

 

Iepirkuma procedūrai: “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas kvartālā. 

Ēkas demontāža” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: AL-siltumavots-2022/07 

 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese, (tālrunis, fakss, 

kontaktpersona) 

Būvdarbu apraksts, 

kurus nodod 

apakšuzņēmējam 

Apakšuzņēmējam 

izpildei nododamo 

darbu daļa (% no 

piedāvātās 

līgumcenas) 

Sertifikāts vai līdzvērtīgs 

dokuments, kas 

apstiprina 

apakšuzņēmēja tiesības 

veikt norādītos darbus 

1.    

2.    

-/-    

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] 

_______________________________________________ 

[pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________ 

 

  



7.pielikums 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

/forma/ 

 

iepirkuma procedūrai “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas 

kvartālā. Ēkas demontāža”, identifikācijas Nr. AL-siltumavots-2022/07 
 

Iepirkuma procedūrai: “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas kvartālā. 

Ēkas demontāža” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: AL-siltumavots-2022/07 

 

Ar šo [Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), 

reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese] apliecina, ka: 

 

a) piekrīt piedalīties iepirkuma procedūrā, kā [pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un 

adrese] apakšuzņēmējs, un 

b) gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības 

darbus: [īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] 

un/vai nodot pretendentam šādus resursus: [īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu 

un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un 

c) apliecina, ka uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajiem 

izslēgšanas noteikumiem. 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________ 

[apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] ___________________________ 

 

 

 

[datums:] ________________________________________________ 

[pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] 

_______________________________________________ 

[pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] _________________________________
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8.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

iepirkuma procedūrai “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas 

kvartālā. Ēkas demontāža”, identifikācijas Nr. AL-siltumavots-2022/07 
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9.pielikums 

 

PRASĪBAS APDROŠINĀTĀJIEM 

sarunu procedūrai “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas 

kvartālā. Ēkas demontāža”, identifikācijas Nr. AL-siltumavots-2022/07 

 

 

Minimālās prasības par apdrošināšanas līgumu priekšmetu, 

darba uzdevumiem un tehnisko specifikāciju 

 

1. Prasības apdrošinātājiem 

Konkursam iesniegtie apdrošināšanas piedāvājuma apliecinājums būs spēkā, ja tie atbildīs 

sekojošām prasībām. 

Apdrošinātājs – apdrošināšanas akciju sabiedrība, kas ir tiesīga sniegt apdrošināšanas 

pakalpojumus Latvijā atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 

regulējumam, sekojošos apdrošināšanas veidos: īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas 

stihiju postījumiem; īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem; vispārējās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšana. 

Pretendenta pienākums iesniegt Pasūtītājam citu apdrošināšanas piedāvājumu, ja 

Pretendenta iesniegtā apdrošināšanas piedāvājuma apdrošinātājs zaudē tiesības sniegt 

apdrošināšanas pakalpojumus Latvijā atbilstoši Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības 

likuma regulējumam, sekojošos apdrošināšanas veidos: īpašuma apdrošināšana pret uguns un 

dabas stihiju postījumiem; īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem; vispārējās 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.  

 

Pirms lēmuma par konkursa uzvarētāja pieņemšanu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no 

Pretendentiem un tā apdrošinātājiem sekojošus dokumentus:  

- uzraugošās institūcijas apliecinājumu par Pretendenta iesniegtā apdrošināšanas 

piedāvājuma apdrošinātāja tiesībām veikt īpašuma apdrošināšanu pret uguns un 

dabas stihiju postījumiem, īpašuma apdrošināšanu pret citiem zaudējumiem, 

vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Latvijā; 

- apdrošināšanas piedāvājumu - apdrošināšanas līgumu projektu (t.sk. polišu 

paraugs, apdrošināšanas noteikumi, īpašie nosacījumi u.c.), kurš parakstīts ar 

personas vai personu parakstiem, kurām apdrošinātāju vārdā ir reģistrētas 

paraksta tiesības izcelsmes valsts Uzņēmumu reģistrā vai kuras ir pilnvarotas 

apdrošinātāja vārdā parakstīt apdrošināšanas piedāvājumu, pieteikuma 

veidlapas vai citas piedāvājuma sastāvdaļas. 

2. Minimālās prasības par apdrošināšanas līgumu priekšmetu, darba uzdevumiem un 

tehnisko specifikāciju 

Apdrošināšanas piedāvājuma priekšmets ir konkursa nolikumā norādīto un būvniecības un 

montāžas darbu un ar to saistīto risku apdrošināšana par labu Pasūtītājam - būvniecības visu 

risku apdrošināšana (materiālie zaudējumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana). 

2.1. Materiālie zaudējumi 

Apdrošināmais objekts – būvobjektam, būvniecības un montāžas darbiem 

apdrošinājuma summa ir ne mazāka, kā Pretendenta piedāvātā konkursa līgumcena 100% 

apmērā; 

Pašrisku variants – Pretendenta izvēlēts, bet ne lielāks par 7 000 EUR. 
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Apdrošinātie riski – visi pēkšņi, neparedzēti, fizisku apstākļu radīti zaudējumi vai 

bojājumi. 

Apdrošināšanas teritorija – konkursa nolikumā norādītais būvobjekts. 

Apdrošināšanas periods – no būvdarbu sākuma līdz būvdarbu beigām. 

Garantijas periods – Pretendenta piedāvātais garantijas periods, bet ne mazāks par 24 

mēnešiem. 

Papildus prasības attiecībā uz Būvniecības visu risku polises Materiālo zaudējumu daļu 

– apdrošināšanas segumā jābūt iekļautām sekojošām pozīcijām: 

− atlīdzība par zaudējumu vai bojājumu pasūtītājam piederošajam īpašumam, kas 

atrodas būvdarbu veicēja uzraudzībā, rīcībā vai kontrolē. 

2.2. Civiltiesiskā atbildība 

Apdrošināmais objekts – trešo personu prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, kas celtas 

pret būvdarbu veicēju sakarā ar kaitējumu personu veselībai vai nāvi, kā arī kaitējumu 

īpašumam (t.s. Pasūtītāja esošajam īpašumam), kas radīts būvdarbu veicēja (t.s. 

apakšuzņēmēja) saimnieciskās darbības dēļ (būvniecība, montāža, testēšana, u.c.), t.s. 

kaitējumi, kas radušies 1 gada laikā pēc darbu pabeigšanas un kuru iemesls ir veiktie darbi: 

  Apdrošinājuma summa – atbildības limits par katru gadījumu un par projektu 

kopā 700 000 EUR, bet ne mazāk kā 10% no konkursa līgumcenas. 

  Pašrisku variants – Pretendenta izvēlēts, bet ne lielāks par 7 000 EUR. 

Apdrošināšanas teritorija – konkursa nolikumā norādītais būvobjekts. 

Apdrošināšanas periods – no būvniecības darbu sākuma līdz būvniecības darbu 

beigām.  

2.3. Īpašie nosacījumi Būvniecības visu risku polisei 

Būvniecības visu risku polises apdrošināšanas segumā jābūt iekļautiem vismaz 

sekojošiem Mu nich Re Būvniecības visu risku apdrošināšanas noteikumu paplašinājumiem vai 

analogiem paplašinājumiem pēc to satura: 

- paplašinātais garantijas perioda paplašinājums pirmajiem 12 mēnešiem 

(indosaments 004); 

- garantijas perioda paplašinājums otrajiem garantijas perioda 12 mēnešiem 

(indosaments 003); 

- virsstundu, nakts stundu, svētku dienu un ekspress piegādes paplašinājums 

(indosaments 006) ar atbildības limitu 70 000 EUR par katru gadījumu un par 

projektu kopā; 

- iekārtu testēšanas paplašinājums (100); 

- garantija par apakšzemes kabeļiem un cauruļvadiem (102) 

- projektētāju riska segums (indosaments 115) 

- Pasūtītājam piederošais īpašums vai īpašums, kas pieder vai atrodas apdrošinājuma 

ņēmēja uzraudzībā, rīcībā vai kontrolē (Indosaments 119). 
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10.pielikums 

 

LĪGUMA PROJEKTS 

sarunu procedūrai “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, Bērzaines ielas 

kvartālā. Ēkas demontāža”, identifikācijas Nr. AL-siltumavots-2022/07 

 

Cēsīs       2022.gada __._____ 
  

SIA “Adven Latvia”, reģistrācijas Nr. 40203143132, kuru uz sabiedrības statūtu pamata 

pārstāv valdes locekļi: /valdes locekļa vārds uzvārds/ un /valdes locekļa vārds uzvārds/, 

turpmāk tekstā saukts - Pasūtītājs, un 

 /firma/, reģistrācijas Nr./000000000000/, kuru uz /pilnvarojuma pamatojums/ pamata 

pārstāv /amats, vārds, uzvārds/, turpmāk tekstā saukts - Izpildītājs, turpmāk tekstā katra 

atsevišķi saukta Puse un abas kopā – Puses, slēdz šo līgumu turpmāk tekstā - Līgums par 

sekojošo: 

 

1. Līgumā lietotie termini 

1.1. Apdrošināšana – risku apdrošināšana, ko atbilstoši Līguma 11.sadaļai uztur spēkā 

Izpildītājs. 

1.2. Apdrošināšanas apliecinājums – Apdrošināšanas polises (līguma) kopija, ko Izpildītājs, 

uzrādot oriģinālu iesniedzis Pasūtītājam. 

1.3. Darba izpildes laika grafiks - Pielikums Nr.2, kurā norādīts Darba uzsākšanas un 

pabeigšanas datums. 

1.4. Darba izpildes vieta – vieta, kurā tiek izpildīts Darbs. 

1.5. Darba uzdevums - Pielikums Nr.1, kurā norādīts Darba apjoms saskaņā ar iepirkuma 

procedūru un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam. 

1.6. Darba uzsākšanas atļauja – Pasūtītāja izsniegta rakstveida atļauja, kas dod Izpildītājam 

tiesības uzsākt Darbu. 

1.7. Darbs – Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana Siguldā. Dūmeņa 

pārbūve. Darbs tiks veikts par Pasūtītāja finanšu līdzekļiem.  

1.8. Darbu izpildes programma – nozīmē Izpildītāja izstrādātu un Pasūtītāja apstiprinātu 

dokumentu, kurā tiek iekļauta detalizēta informācija par visām Izpildītāja darbībām 

saskaņā ar šo Līgumu, ieskaitot darbu organizēšanu un izpildi, precīzus laika grafikus, 

piekļūšanas laiku objekta vietai, nepieciešamo Pasūtītāja līdzdalību saskaņā ar Līguma 

7. sadaļu, kā arī jebkuru citu Pasūtītāja pieprasīto informāciju attiecībā uz Darbu 

veikšanu. 

1.9. Darbu veikšanas projekts - Izpildītāja izstrādāts un  

Pasūtītāja apstiprināts dokuments, kurā tiek detalizēti aprakstīta Darba  

izpildes kārtība un organizācija, uzrādīts Darba izpildes laika grafiks, kā arī jebkura cita 

informācija, ko pieprasa Pasūtītājs saskaņā ar Iepirkuma tehniskajām specifikācijām. 

1.10. Izpilddokumentācija – dokumentācija, kas atbilst Līguma 14.sadaļā noteiktajam, kuras 

sagatavošana iekļauta Līguma cenā un ko pēc Darba pabeigšanas Darba izpildes laika 

grafikā noteiktajā termiņā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam. 

1.11. Iepirkums - iepirkumu procedūra „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Cēsīs, 

Bērzaines ielas kvartālā. Ēkas demontāža”, identifikācijas Nr. AL-siltumavots-2022/07. 

1.12. Par Līguma izpildi atbildīgās personas -  

1.12.1. Pasūtītājs ieceļ: 

- /amats, Vārds, Uzvārds/ par Līguma izpildi atbildīgo personu, kas būs 

atbildīgs par Izpildītāja darbību koordinēšanu Līguma ietvaros.  

Kontaktinformācija: e-pasta adrese: Tālrunis:  
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- /amats, Vārds, Uzvārds/ par Darba vadītāju šī Līguma ietvaros. 

Par Līguma izpildi atbildīgā persona var veikt arī Darba vadītāja pienākumus. 

1.12.2. Izpildītājs ieceļ: 

− /amats, Vārds, Uzvārds/ par Līguma izpildi atbildīgo personu, kas būs 

atbildīgs par Izpildītāja darbību koordinēšanu Līguma ietvaros.  

Kontaktinformācija: e-pasta adrese: Tālrunis:  

− /amats, Vārds, Uzvārds/ par Darba vadītāju šī Līguma ietvaros. 

Par Līguma izpildi atbildīgā persona var veikt arī darbu vadītāja pienākumus. 

1.13. Saistību izpildes garantija – nodrošinājums Līguma izpildei, ko Izpildītājs iesniedzis 

Pasūtītājam un, kas atbilst Līguma 9.sadaļā noteiktajam. 

1.14. Tāme - Pielikums Nr.3, kurā norādīts Izpildītāja veicamo darbu un darbam nepieciešamo 

materiālu uzskaitījums. 

 

2.  Līguma priekšmets un apjoms 

2.1. Pasūtītājs uzdod, Izpildītājs apņemas izpildīt Darbu, saskaņā ar Līguma noteikumiem un 

Darba uzdevumu.  

2.2. Ja Darba izpildes procesā noskaidrojas, ka nepieciešams izpildīt papildus darbus, ko 

objektīvi nebija iespējams paredzēt sastādot Tāmi: 

2.2.1. Izpildītājs 1 (vienas) darba dienas laikā no Līguma 2.2.punktā minētā fakta 

konstatēšanas dienas, pa faksu informē Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo 

personu par radušos situāciju; 

2.2.2. 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma 2.2.1.punktā minētās informācijas 

saņemšanas dienas, tiek sastādīts un parakstīts Defektu akts 2 (divos) 

eksemplāros. 

2.2.3. Līguma 2.2.2.punktā minēto Defektu aktu Pasūtītājs izskata 2 darba dienu laikā, 

pēc kā 1 (viens) akta eksemplārs (ar vai bez iebildumiem) tiek atgriezts 

Izpildītājam. 

2.2.4. Izpildītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja apstiprināto Defekta aktu (Līguma 

2.2.3.punkta) 2 darba dienu laikā sastāda un no savas puses paraksta tāmi un 

Darba izpildes laika grafiku, kuri tiek iesniegti Pasūtītājam. Pēc tāmes un Darba 

izpildes laika grafika apstiprināšanas Puses sagatavoto un abpusēji paraksta 

atbilstoša satura vienošanos par grozījumiem Līgumā. 

 

3. Darba izpildes termiņi 

3.1. Darba izpildes termiņš, saskaņā ar Darba izpildes laika grafiku:  

3.1.1. Darba sākums: /Darba sākuma datums/; 

3.1.2. Darba nobeigums: 2022.gada __._____ 

3.2. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājam jāsaņem no Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgās 

personas Darba uzsākšanas atļauja. 

 

4. Līguma cena 

Līguma cena saskaņā ar Tāmi ir EUR /summa ciparos/ (summa vārdos euro, summa 

ciparos centi).  

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu rēķins par izpildīto Darbu ir izrakstāms 

bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk tekstā saukts PVN. Par PVN piemērošanu un 

samaksu valsts budžetā ir atbildīgs Pasūtītājs. 

 

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

5.1. Pasūtītāja pienākumi: 

5.1.1. norīkot atbildīgo personu par Līguma izpildi; 
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5.1.2. iepazīstināt Izpildītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu (darbu vadītāju) ar 

Darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības un noteikumiem; 

5.1.3. pēc Līguma 6.6.punktā minētās dokumentācijas saņemšanas un akceptēšanas 

izsniegt Izpildītājam Darba uzsākšanas atļauju; 

5.1.4. pēc Darba uzsākšanas atļaujas izsniegšanas, nodrošināt Izpildītāja personāla, 

mehānismu un autotransporta pieeju Darba izpildes vietai;  

5.1.5. 10 (desmit) darba dienu laikā no saņemšanas dienas, izskatīt Izpildītāja iesniegto 

Izpilddokumentāciju; 

5.1.6. atbilstoši Līguma noteikumiem pieņemt Izpildītāja kvalitatīvi izpildīto Darbu; 

5.1.7. atbilstoši Līguma noteikumiem veikt Līgumā noteiktos maksājumus; 

5.1.8. atbildēt par zaudējumiem, kas radušies, vai prasībām, kas iesniegtas pret 

Pasūtītāju vai Pasūtītāja personālu sakarā ar Līguma saistību pārkāpumu no 

Pasūtītāja puses. 

5.2. Pasūtītāja tiesības: 

5.2.1. Pasūtītājam, neizmaksājot Izpildītājam nekādu kompensāciju un nepagarinot 

Darba izpildes termiņu, ir tiesības nekavējoties apturēt Darba izpildi, kā arī liegt 

Izpildītāja personālam piekļuvi Darba izpildes vietai ja: 

5.2.1.1. Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ir radušies vai var 

rasties cilvēku veselībai, vai dzīvībai bīstami apstākļi, vai materiālie 

zaudējumi Pasūtītājam un/vai 

5.2.1.2. Izpildītājs Darba izpildē neievēro Līguma noteikumus un/vai 

Izpildītāja piedāvājum Iepirkumam ietverto un/vai 

5.2.1.3. Izpildītāja personāls Darba izpildes vietā atrodas alkohola, 

narkotisko vai toksisko vielu reibumā vai ietekmē. 

5.2.2. Par Līguma pārkāpumiem, piemērot pret Izpildītāju Līgumā noteiktās soda 

sankcijas. 

5.2.3. Neizmaksājot nekādu kompensāciju Izpildītājam, atkāpties no Līguma, ja 

iestājušies Līguma 17.1. (17.1.1. – 17.1.3.) punktā minētie apstākļi. 

 

6. Izpildītāja pienākumi 

6.1. Izpildīt Darbu saskaņā ar: 

6.1.1. Līguma noteikumiem,  

6.1.2. Pasūtītāja akceptēto Darba uzdevumu un Pasūtītāja akceptēto Darba izpildes 

programmu; 

6.1.3. iesniegto piedāvājumu Iepirkumam. 

6.2. Izpildot Darbu, ievērot visus normatīvos aktus, ieskaitot pašvaldību izdotos normatīvos 

aktus un nacionālos standartus, kas ir spēkā attiecībā uz Darbu tā izpildes laikā, tai skaitā 

Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteikto regulējumu, ieskaitot izpildīto Darbu 

apjomu un summu atskaišu sagatavošanu. 

6.3. Uzsākt un pabeigt Darbu Darba izpildes laika grafikā noteiktajā termiņā. 

6.4. Izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darba izpildes programmu.  

6.5. Pirms Darba uzsākšanas, ievērojot Darba izpildes laika grafiku, saņemt Darba 

uzsākšanas atļauju. 

6.6. Darba uzsākšanas atļaujas saņemšanai, ievērojot Darba izpildes laika grafikā noteikto 

termiņu, iesniegt Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgai personai Pasūtītāja noteikta 

parauga apgaitas lapu, kurā ir atzīmes par: 

- Saistību izpildes garantijas iesniegšanu,  

- Apdrošināšanas apliecinājuma (līguma, polises) kopijas iesniegšanu,  

- Darba izpildes programmas saskaņošanu no Pasūtītāja puses, 
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- Izpildītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas un/vai Darba vadītāja 

instruktāžām darba drošības, ugunsdrošības jautājumos un par iepazīšanos ar 

iekšējās darba kārtības noteikumiem, 

- u.c. informācija, ja tā nepieciešama konkrētā Darba izpildei un kura ir 

nepieciešama apgaitas lapas aizpildīšanai. 

6.7. Iegūt visas nepieciešamās atļaujas, tehniskos noteikumus, u.c. no valsts un pašvaldību 

institūcijām vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī nepieciešamos 

saskaņojumus, ja minētais nepieciešams Darba izpildei un nodošanai. 

6.8. Informēt Pasūtītāju par Līguma izpildi atbildīgās personas un/vai Darba vadītāja 

nomaiņu, parakstot atbilstoša satura vienošanos pie Līguma. 

6.9. Atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus, kas tam radušies Līguma neizpildes rezultātā no 

Izpildītāja puses, ieskaitot zaudējumus no trešo personu prasībām, uzliktajiem naudas 

sodiem u.tml. 

6.10. Nomaksāt visus nodokļus un nodevas, kas Izpildītājam jāmaksā saskaņā ar Latvijas 

Republikas (turpmāk – LR) normatīvajiem aktiem saistībā ar Darba izpildi šī Līguma 

ietvaros. 

6.11. Nodrošināt Darba izpildi ar tam nepieciešamajām iekārtām, materiāliem un personālu, 

ciktāl Līgumā nav noteikts pretējais. Visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu 

izmantošanu, materiālu piegādi un personāla piesaisti, ir iekļautas Līguma cenā.  

6.12. Darba izpildes laikā uzturēt kārtībā Darba izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā 

nodrošināt brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu un Darba 

izpildes vietas apsardzi. Būvlaukumu norobežot ar aizargnožogojumu. 

6.13. Izpildītājam jāievēro Pasūtītāja darba drošības politika un prasības. (Pielikums Nr.4) 

6.14. Darba izpildes laikā nodrošināt Darba izpildes vietas sakopšanu katras darba dienas 

beigās, bet pēc Darba pabeigšanas, līdz nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai 

sakopt un savest kārtībā Darba izpildes vietu pilnā apjomā, izvest atkritumus. Sakārtoto 

Darba izpildes vietu Izpildītājs pēc Darba pabeigšanas nodod Pasūtītāja par Līguma 

izpildi atbildīgajai personai. 

6.15. Darba izpildes laika grafikā noteiktajā termiņā, ievērojot Līguma 5.1.5.punktā noteikto 

termiņu, iesniegt Pasūtītājam Izpilddokumentāciju. 

6.16. Nodrošināt Pasūtītāja pilnvarotām personām brīvu piekļuvi: 

- Darba izpildes vietai, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Darba gaitu un kvalitāti. 

(Izpildītājam ir pienākums, iespēju robežās, sniegt Pasūtītāja pilnvarotajām 

personām nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanai.), 

- tehniskajai dokumentācijai, dažādu mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citai 

informācijai, kas saistīta ar Darba izpildes vietu un Darba izpildi. 

6.17. Ja, tiek konstatēts, ka Darbs neatbilst Līguma noteikumiem, vai LR normatīvo aktu 

prasībām, Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas norādītajā laika periodā, par 

saviem līdzekļiem veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu Darba 

atbilstību noteiktajām prasībām vai novērstu pieļautos pārkāpumus. 

6.18. Uzņemties pilnu atbildību par apakšuzņēmēja izpildītajiem darbiem Līguma ietvaros un 

tā nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam un/vai trešajām personām. 

6.19. Atbilstoši Līguma 9.sadaļā noteiktajam, uzturēt spēkā Saistību izpildes garantijas. 

6.20. Atbilstoši Līguma 11.sadaļā noteiktajam, uzturēt spēkā Apdrošināšanu. 

6.21. 10 (desmit) dienu laikā no atbilstoša satura pieprasījuma un rēķina saņemšanas, 

samaksāt Pasūtītājam summas, kas tam pienākas no Izpildītāja šī Līguma ietvaros. 

6.22. Apmācīt Pasūtītāja personālu līdz Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai. 
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7. Apakšlīgumi 

7.1. Izpildītājs jebkuru apakšlīgumu saistībā ar Darba izpildi drīkst slēgt tikai ar Iepirkuma 

piedāvājumā norādītajām firmām un par norādītajiem Darba apjomiem. Līgumu 

slēgšana ar Iepirkuma piedāvājumā nenorādītiem apakšuzņēmējiem, iespējama tikai ar 

Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst 

būt pretrunā ar Līguma noteikumiem. 

7.2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēja izpildītajiem darbiem un tā 

nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītajam un/vai trešajām personām. 

 

8. Projektēšana 

8.1. Izpildītājam jāveic Darbu izpildei nepieciešamie projektēšanas darbi, saskaņā ar 

Līguma un LR būvnormatīvu nosacījumiem, vai, ja nav īpašu norādījumu, saskaņā ar 

labu inženieru praksi. 

8.2. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkādām neatbilstībām Darba uzdevumam un/vai Iepirkuma 

nolikumam un/vai Piedāvājumam un/vai Tehniskajiem noteikumiem un specifikācijām, 

kļūdām vai neuzmanību specifikācijās, rasējumos un citos tehniskajos dokumentos 

(turpmāk – Projekta dokumentācija), kurus tas ir sagatavojis, neatkarīgi no tā vai 

Pasūtītāja pārstāvis šādu Projekta dokumentāciju ir apstiprinājis vai ne, ja vien šādas 

neatbilstības, kļūdas vai neuzmanība nav radusies neprecīzas informācijas dēļ, kuru 

Pasūtītājs rakstiski iesniedzis Izpildītājam. Izmaiņas normās un standartos, kas notiek 

Līguma izpildes laikā, tiek lietotas pēc apstiprinājuma saņemšanas no Pasūtītāja. 

8.3. Izpildītājam ir jānodrošina Projekta dokumentācijas savstarpējā saskaņošana ar citiem 

Darbu, tehniskajiem projektiem, ja tādi ir. 

8.4.    Ņemot vērā Darbu izpildes laika grafiku un Līguma 8.5. punktā noteikto Projekta 

dokumentācijas izskatīšanas termiņu, Izpildītājs pēc Projekta dokumentācijas 

izstrādāšanas pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam Projekta dokumentācijas komplektu (2 

(divos) eksemplāros papīra formā, no kuriem 1 (viens) eksemplārs oriģināls un 1 (viens) 

eksemplārs oriģināla kopijas, vienā eksemplārā elektroniski (CD vai USB), no savas 

puses parakstītu Projekta dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas aktu (2 eks.). 

8.5. Pēc Projekta dokumentācijas saņemšanas (Līguma 8.4.punkts) Pasūtītājs apņemas 10 

(desmit) darba dienu laikā to izskatīt un atklājot trūkumus, iesniegt Izpildītājam 

pretenziju. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā novērš pretenzijā norādītos trūkumus 

un iesniedz Pasūtītājam jaunu Projekta dokumentāciju, un no savas puses parakstītu 

Projekta dokumentācijas nodošanas – pieņemšanas aktu. Atkārtotas Projekta 

dokumentācijas izskatīšana tiek veikta iepriekš aprakstītajā kārtībā un termiņos. 

8.6. Ja pēc Projekta dokumentācijas saņemšanas, atbilstoši Līguma 8.4.punktam, Pasūtītājs 

Līguma 8.5. punktā minētajā termiņā trūkumus nav konstatējis, vai arī Izpildītājs 

Līguma 8.5. punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja konstatētos trūkumus novērsis un citi 

trūkumi nav konstatēti, Pasūtītājs paraksta Projekta dokumentācijas nodošanas - 

pieņemšanas aktu un vienu akta eksemplāru atgriež Izpildītājam. 

 

9. Saistību izpildes garantijas 

9.1. Saistību izpildes garantija (neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu garantija) 

tiek noteikta 10% apmērā no Līguma cenas. 

9.2. Saistību izpildes garantijai  jāatbilst Iepirkuma nolikumā ietvertajām prasībām. 

9.3. Saistību izpildes garantijai jābūt spēkā līdz  Darba nodošanas - pieņemšanas akta 

parakstīšanai atbilstoši Līguma 12.3.punktam.  

9.4. Saistību izpildes garantiju Pasūtītājs atgriež garantijas devējam, informējot par to 

Izpildītāju, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc Darba nodošanas – pieņemšanas. 
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10. Riska garantija 

10.1. Atbildību par Darba izpildes vietas uzturēšanu, saglabāšanu, bojāšanu un iznīcināšanu 

līdz Darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas (Līguma 12.3.punkts) brīdim 

uzņemas Izpildītājs. 

10.2. Cilvēku traumu un Pasūtītāja ar Darba izpildi nesaistītā īpašuma vai trešo personu 

īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku, ja tas ir radies Darba izpildes gaitā vai kā to 

tiešās sekas uzņemas Izpildītājs. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumu, ja cilvēku 

traumas vai kaitējums ir radies Pasūtītāja vai viņa pārstāvju (personāla) vainas dēļ. 

10.3. Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši Darba izpildes vietā, tiek izmeklēti saskaņā ar LR 

normatīvajiem aktiem. 

 

11. Apdrošināšana 

11.1. Apdrošināšanai, ko Izpildītājs uztur spēkā visā Darba izpildes un Garantijas saistību 

(garantijas termiņa) laikā, jāatbilst Iepirkuma nolikumā ietvertajām prasībām. 

11.2. Apdrošināšanas apliecinājuma iesniegšanas fakts nav pamats Apdrošināšanas atzīšanai 

no Pasūtītāja puses par atbilstošu Līguma noteikumiem. 

11.3. Izpildītājam jebkurā gadījumā visā Līguma darbības laikā jānodrošina apdrošināšanas 

segums atbilstoši labai tirgus praksei. 

 

12. Pārbaudes un Darba pieņemšana 

12.1. Izpildītājs uz sava rēķina veic visas pārbaudes un inspekcijas, kas ir noteiktas Darba 

uzdevumā. Pasūtītāja pilnvarotajām personām ir tiesības piedalīties šādās pārbaudēs un 

inspekcijās. 

12.2. Darba būvdarbu kvalitātes kontrole tiek veikta saskaņā ar MK 09.05.2017. 

noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. 

12.3. Darbs, kas ir pilnībā pabeigts un attiecībā, uz kuru: 

12.3.1. Pasūtītājs ir akceptējis tam nodoto Izpilddokumentāciju; 

12.3.2. ir iesniegts un spēkā esoša Garantijas laika saistību izpildes garantija Garantijas 

saistību termiņā; 

12.3.3. ir spēkā esoša Apdrošināšana Garantijas saistību termiņā; 

12.3.4. ir sakopta un Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgajai personai nodota Darba 

izpildes vieta 

tiek nodots Pasūtītājam ar Darba nodošanas - pieņemšanas aktu.  

12.4. Līguma 12.3.punktā minētais akts tiek sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. 

Iepriekš minētais abpusēji parakstītais akts apliecina, ka Darbs izpildīts pilnā apjomā, 

labā kvalitātē un saskaņā ar Līguma noteikumiem. Līdz šī akta abpusējai parakstīšanai, 

Darbs uzskatāms par nenodotu un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot pret Izpildītāju Līgumā 

noteiktās soda sankcijas Darba nobeiguma datuma kavējuma gadījumā. 

12.5. Gadījumā, ja pieņemot Darbu, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai 

pretenzijas, Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt šo trūkumu 

novēršanu. Minētajā gadījumā Darba nodošanas - pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc 

šo trūkumu novēršanas. Jebkurā gadījumā līdz šī akta abpusējai parakstīšanai Darbs 

uzskatāms par nenodotu un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot šajā Līgumā noteiktās soda 

sankcijas Darba nobeiguma datuma kavējuma gadījumā. 

 

13. Norēķinu kārtība 

13.1. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju, samaksājot par Darba ietvaros izpildīto 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 13.2.punktā minētās dokumentācijas saņemšanas. 

13.2. Izpildītājs par kalendārajā mēnesī izpildītajiem Darbiem 10 (desmit) dienu laikā pēc to 

pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam abpusēji parakstītu Aktu par mēnesī izpildīto darbu 
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pieņemšanu (Veidlapa F-2) un rēķinu. Pēdējam Aktam par mēnesī izpildīto darbu 

pieņemšanu (Veidlapa F-2) un rēķinam pievienojams abpusēji parakstīts Līguma 

12.3.punktā minētais Darba nodošanas - pieņemšanas akts. 

13.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam visu Līguma 12.3.punktā minēto 

dokumentāciju, Pasūtītājam ir tiesības, bez Līguma 16.4.punktā minēto soda sankciju 

piemērošanas, aizturēt galīgo apmaksu. 

 

14. Izpilddokumentācija 

14.1. Izpilddokumentācijai ko Izpildītājs, iesniedz Pasūtītājam, jāatbilst Darba uzdevumam 

(Līguma Pielikums Nr.1). 

14.2.   Izpilddokumentācija, kuru Būvnieks iesniedz Pasūtītājam: 

14.2.1. 1 (vienu) oriģinālu eksemplārs papīrveidā; 

14.2.2. 1 (vienu) oriģināla kopijas eksemplāru papīrveidā; 

14.2.3. 1(vienu) eksemplāru elektroniskā veidā ierakstītu CD-diskā.  

14.3. Izpilddokumentācijas CD - diskā jāiekļauj: 

14.3.1. viens .pdf (Adobe Reader) dokuments, kurā iekļauta visa izpilddokumentācijā 

iekļautā  dokumentācija (ar visiem saskaņojumiem); 

14.3.2. visi .dwg (AutoCad), .doc (Word), .pdf (Adobe Reader)  vai citas 

izpilddokumentācijas izstrādē izmantotās programmatūras dokumenti; 

14.3.3. visi rasējumi (AutoCAD vai cita izmantotā programmnodrošinājuma) .pdf 

(Adobe Reader) formātā. 

14.4. Izpilddokumentācijā iekļaut veikto darbu aprakstu, kurā norādīts faktiski veikto darbu 

apjoms, to izpildes laiks, kā arī dokumentācijas iesniegšanas datums. Veikto darbu 

aprakstā jāiekļauj sertificēta darbu veicēja un visu Pasūtītāja atbildīgo personu  

14.5. Izpilddokumentācija tiks uzskatīta par Pasūtītāja akceptētu tikai pēc  

Darba nodošanas - pieņemšanas akta par Izpilddokumentācijas nodošanu abpusējas 

parakstīšanas. 

 

15. Izpildītāja apliecinājumi 

Izpildītājs, parakstot šo Līgumu apliecina, ka: 

17.1. Tas iepazinies ar Darba uzdevuma izpildes nosacījumiem. 

15.2. Tā rīcībā ir visa nepieciešamā informācija un dokumentācija (t.sk. projekta) Darba 

izpildei. 

15.3. Tas ir iepazinies ar Darba izpildes vietu „dabā”. 

15.4. Tam ir zināms kādas atļaujas, un saskaņojumi saņemami Darba izpildei. 

15.5. Tas ir iepazinies ar prasībām Darba uzsākšanas atļaujas saņemšanai. 

 

16. Pušu atbildība 

16.1. Par Līguma neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar LR spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un šajā Līgumā noteikto. 

16.2. Ja Izpildītājs nevar izpildīt Darbu Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs, bez citu 

kompensāciju izmaksas, samaksā Izpildītājam par faktiski izpildīto Darba apjomu 

atbilstoši Aktam par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu (Veidlapa F-2) un rēķinam.  

16.3. Ja Izpildītājs: 

16.3.1. nepabeidz Darbu vai Darba daļu Darba izpildes laika grafikā noteiktajā termiņā, 

tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma cenas (bez PVN) par 

katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. 

16.3.2. nav nodevis Pasūtītājam Izpilddokumentāciju Darba izpildes laika grafikā 

noteiktajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% apmērā no Līguma 
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cenas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 

cenas, 

16.3.3. nav ievērojis Līguma 6.2.punktā minētos normatīvos aktus vai nav pildījis 

Līguma 6.13.punktā minēto, kā arī gadījumos, ja tiek konstatēts, ka Izpildītāja 

personāls Darba izpildes vietā atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu 

reibumā, vai ietekmē, Pasūtītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja par Līguma izpildi 

atbildīgās personas sastādīto aktu, ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 

EUR 300,00 (trīs simts euro, 00 centi) apmērā, par katru šādu gadījumu, 

16.3.4. nav ievērojis jebkuru citu Līguma noteikumu, izņemot 16.3.1. – 16.3.3.punktā 

minētos, un nav novērsis pārkāpumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā Pasūtītājs, 

pamatojoties uz Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas sastādīto aktu, 

ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu EUR 300,00 (trīs simts euro, 00 

centi) apmērā, par katru šādu gadījumu.  

16.3.5. nepabeidz Darbu Līguma 3.1.2.punktā minētajā termiņā, kā rezultātā Pasūtītājs 

nesaņem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas. 

Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma atmaksāt jebkādas soda naudas, 

kas uzliktas Izpildītājam iepriekš uzskaitīto Izpildītāja darbību rezultātā. 

16.4. Ja Pasūtītājs nesamaksā rēķinus Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Izpildītājam 

nokavējuma procentus 0,1% apmērā no nesamaksātās summas (bez PVN) par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no summas, no kuras tas aprēķināts. Izpildītājs 

nav tiesīgs piemērot soda sankcijas, ja pats kavējis dokumentācijas iesniegšanu 

Pasūtītājam Līguma 13.2.punktā noteiktajos termiņos. 

16.5. Jebkāda Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto 

saistību izpilde. 

 

17. Atkāpšanās no Līguma, Līguma pārtraukšana 

17.1. Pasūtītājs, bez iepriekšēja brīdinājuma termiņa, informējot Izpildītāju ir tiesīgs atkāpties 

no Līguma, neizmaksājot pēdējam nekādu kompensāciju par šādu atkāpšanos, bet 

Izpildītājs sedz visus Pasūtītājam radušos zaudējumus un izdevumus gadījumos, ja: 

17.1.1. Darba izpildes laika grafikā noteiktais Darba uzsākšanas termiņa kavējums 

pārsniedz 10 (desmit) dienas un/vai 

17.1.2. Darba izpildes laika grafikā noteiktais Darba vai kādu Tāmē atsevišķi izdalītu 

Darba daļu pabeigšanas termiņa kavējums pārsniedz 10 (desmit) dienas un/vai 

17.1.3. Izpildītājs atkārtoti (otrreiz) patvaļīgi grozījis Darba izpildes noteikumus, ko 

nosaka Līgums. 

17.2. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Līguma: 

17.2.1. Jebkādu finanšu iemeslu dēļ, kas radušies Pasūtītājam, ja Pasūtītājs Līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā neveic Darba apmaksu, pirms tam nosūtot 

rakstisku paziņojumu, kurā norādīts saprātīgs termiņš maksājumu veikšanai 

un/vai 

17.2.2. Pasūtītāja maksātnespējas gadījumā. 

17.3. Puses jebkurā laikā var vienoties par Līguma pārtraukšanu, parakstot atbilstoša satura 

vienošanos. 

 

18. Nepārvarama vara 

18.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai līgumsoda 

samaksai, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai Līgums nav ticis pienācīgi izpildīts 

nepārvaramas varas apstākļu jeb Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav 
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attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radusies jau pēc tam, kad attiecīgā 

Puse ir nokavējusi saistību izpildi. 

18.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, kurš nevarēja tikt 

paredzēts un kuru attiecīgā Puse nevar iespaidot, un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, 

vainu vai nolaidību. T.sk., ja Līguma izpildi (Darbu veikšanu) neiespējamu padara 

valsts vai pašvaldības iestādes izdots nelabvēlīgs administratīvais akts, piemēram, tiek 

atteikta Būvatļaujas izsniegšana, ir nelabvēlīga būvniecības ieceres sabiedriskā 

apspriešana u. tml., ko nav ietekmējusi kādas Puses kvalifikācija, vaina vai nolaidība. 

18.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Puse, kura nevar veikt Līguma izpildi, nekavējoties, 

bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem 

apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad 

abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav 

ierobežojuši Force Majeure. Attiecībā uz pārējām Līguma saistībām to izpildes laiks 

tiek pagarināts par laika periodu, kas nepārsniedz termiņu, kādā darbojas Force Majeure 

apstākļi. 

18.4. Gadījumā, ja Force Majeure apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem 

un/vai Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības 

pārtraukt Līgumu. 

 

19. Fizisko personu datu aizsardzība 

19.1. Ja Līguma izpildes gaitā Pusēm tiek nodota informācija, kas satur fizisku personu datus, 

attiecīgā Puse, kura saņem personas datus apņemas ievērot personas datu aizsardzības 

normatīvo aktu prasības, tajā skaitā, nodrošināt, ka personas dati: 

19.1.1. tiks apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektiem pārredzamā veidā; 

19.1.2. tiks apstrādāti tikai tādā apjomā, kas nepieciešams Līguma izpildei un personas 

dati netiks apstrādāti ar Līguma izpildi nesavietojamā veidā; 

19.1.3. ir precīzi un nepieciešamības gadījumā tiks atjaunināti; 

19.1.4. tiks glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju ne ilgāk kā nepieciešams 

Līguma izpildei; 

19.1.5. tiks apstrādāti tādā veidā, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu datu 

drošību, tajā skaitā, aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un nejaušu 

nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai 

organizatoriskos pasākumus.  

19.2. Puse, kurai tiek nodoti personas dati, apņemas tos nenodot trešajām personām bez otras 

Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusei ir 

pienākums izpaust saņemtos personas datus, tai ir pienākums par personas datu 

nodošanu informēt Pusi, no kuras tā ir saņēmusi personas datus, ja vien to neaizliedz 

normatīvie akti. 

 

20. Kukuļošanas un korupcijas apkarošanas speciālie noteikumi 

20.1. Puses apņemas ievērot visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus par kukuļošanas 

un korupcijas apkarošanu saistībā ar to pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu. Ar šo 

Puses apliecina, ka tās tieši vai netieši nesniegs vai nesaņems nekādu neatļautu 

maksājumu, dāvinājumu vai citu labumu, ko uzskata par kukuļdošanu, lai iegūtu 

nelikumīgu vai citādi nepamatotu priekšrocību. Puses apņemas izveidot un uzturēt 

vajadzīgās procedūras, lai nodrošinātu piemērotu un spēkā esošu pretkorupcijas un 

kukuļošanas tiesību aktu piemērošanu. 

20.2. Neviena Puse vai tās meitasuzņēmumi, vai, kā zināms katrai Pusei, jebkurš direktors, 

saistītais uzņēmums vai persona, kas darbojas kādas Puses vai tās īpašnieku vārdā: I) 
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nav vai netiks uzskaitītas jebkurā Sankciju sarakstā; II) neatrodas vai netiek dibinātas 

jebkurā valstī vai teritorijā, uz kuru attiecināmas Sankcijas; vai iii) nav persona, ar kuru 

otrai Pusei ir aizliegts sadarboties jebkādu Sankciju dēļ. Šajā punktā: “Sankcijas” ir 

jebkādas finansiālas sankcijas, ko paredz normatīvie akti, tirdzniecības embargo vai 

līdzīgi pasākumi, kurus laiku pa laikam uzliek vai piemēro Sankciju iestāde. “Sankciju 

saraksts” ir personu vai organizāciju saraksts, uz kurām laiku pa laikam publicē Sankciju 

iestādi. “Sankcijas iestāde” ir ASV, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas 

Savienības vai kādas Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts oficiālās padomes. 

“Īpašnieks” ir persona vai vienība, kurai tieši vai netieši pieder vai kura kontrolē 50 

procentus vai vairāk no Puses, vai kuras īpašumā vai kontrolē kā to nosaka attiecīgā 

Sankciju iestāde. 

20.3. Puses apņemas ievērot šos Līguma 20. nodaļas speciālos noteikumus savā darbībā, un 

Pusēm ir jābūt izveidotam izstrādātam darbības plānam (procesam), lai nodrošinātu 

atbilstību šiem noteikumiem. Puses ir atbildīgas par to darbinieku un apakšuzņēmēju 

atbilstību šiem speciāliem noteikumiem. 

20.4. Minēto informāciju jebkura no Pusēm var izpaust tikai ar otras Puses rakstveida 

piekrišanu, kā arī izņēmuma gadījumos – tiesību aizsardzības iestādēm, un tikai tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā. 

20.5. Ja kāda Puse pārkāpj šī Līguma 20.nodaļas noteikumus, otrai Pusei ir tiesības 

nekavējoties izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei. 

 

21. Strīdu atrisināšanas kārtība 

21.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek 

atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

21.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, Puses to risina tiesā 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Puses vienojas, 

ka pirmās instances tiesa, kurā izšķirami strīdi, kas tām varētu celties par Līgumu vai tā 

izpildīšanu būs tiesa saskaņā ar noteiktajām tiesu darbības teritorijām saistību izpildes 

(Būvlaukuma) atrašanās vietā. 

21.3. Jebkurā gadījumā Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

22. Citi noteikumi 

22.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Puses ir 

izpildījušas visas savas saistības saskaņā ar Līgumu. 

22.2. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt nosūtītiem 

pa e-pastu vai ierakstītā vēstulē, vai nodotiem personīgi. Paziņojums tiek uzskatīts par 

saņemtu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, e-pasta nosūtīšanas dienā vai 

ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. 

22.3. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai kredītiestādes 

rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.  

22.4. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma 

izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai 

papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

22.5. Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Izpildītājs varētu sastapties ar apstākļiem, kas 

neizbēgami aizkavēs Darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo 

Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc 

Izpildītāja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem 

ieskatiem, tas var pagarināt Izpildītāja saistību izpildes termiņu. Šādā gadījumā 

pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām 
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22.6. Visi ziņojumi un tādi ar Līgumu saistīti informācijas avoti, kā kartes, diagrammas, plāni, 

statistikas dati, programmnodrošinājums, licences, pirmsprogrammas kodi, arhitektūras 

shēmas un pavaddokumenti, izņemot tādi, uz kuriem attiecas pirms Līguma noslēgšanas 

esošas Izpildītāja vai jebkādas trešās puses tiesības, kā arī materiāli, kas savākti un 

sagatavoti Darbu veikšanas gaitā, ir konfidenciāli un ir Pasūtītāja īpašums no to 

iesniegšanas brīža. Izpildītājs var paturēt šo dokumentu kopijas, taču to izmantošana ar 

šo Līgumu nesaistītiem mērķiem ir pieļaujam tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku 

piekrišanu. 

22.7. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

22.8. Visas Līguma izmaiņas tiek noformētas kā vienošanās pie Līguma.  

22.9. Līgums sastādīts uz __ lp. 2 (divos) eksemplāros. 

22.10. Šim Līgumam tā slēgšanas brīdī tiek pievienoti: 

22.10.1. Pielikums Nr.1 – Darba uzdevums uz _ lp.; 

22.10.2. Pielikums Nr.2 – Darba izpildes laika grafiks uz _ lp.; 

22.10.3. Pielikums Nr.3 – Tāme uz _ lp.; 

22.10.4. Pielikums Nr.4 – Pasūtītāja darba drošības prasības uz __ lp. 

 

Pušu rekvizīti 

 


