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1. Vispārīgā informācija 

1.1.   Zemsliekšņa iepirkuma identifikācijas numurs Id.Nr. DŪ-ZI-2020/3. 

1.2.   Pasūtītājs: 

SIA „DOBELES ŪDENS”  

Reģistrācijas numurs: 451003000470  

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701. 

         A/S “SEB banka” 

         Kods UNLALV2X 

         LV 75 UNLA 0006000508404 

Jautājumos par zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu un noteikumiem –   

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:  

Juriste Ieva Lukša 

Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv  

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un  tehniskajos jautājumos: 

 Inženiertehnisko būvju brigadieris Aigars Bleiva,  

 Tel.nr. 27108571, e-pasts: aigars.bleiva@dobele.lv  

1.3. Iepirkuma metode: 

1.3.1. Pasūtītājs zemsliekšņa iepirkumu veic saskaņā ar 2019. gada 9. decembrī 

apstiprinātajiem noteikumiem „SIA „DOBELES ŪDENS” Iekšējie kārtības noteikumi 

par zemsliekšņa iepirkumu veikšanu””.   

       1.3.2.  Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka 

ņemot vērā cenu. 

2.  Informācija par zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu 

2.1. Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts: 

  Telpu un inženierkomunikāciju izbūves darbi, Objektā - Angārs ar saimniecības telpām, 

Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, saskaņā ar Noteikumu un Tehniskās 

specifikācijas (1.pielikums) prasībām. 

2.2. Darbu veikšanas laiks – 3 (trīs) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža. 

2.3. Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās. 

2.4. Noteikumos noteiktā kārtībā Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par visu zemsliekšņa 

iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 

2.5. Paredzamā līgumcena līdz EUR 23 000,00 (bez PVN 21%). 

2.6.  Samaksas kārtība: 

2.6.1.Avansa maksājums – 20 % (divdesmit procenti) no kopējās Līguma summas EUR, bez 

pievienotās vērtības  nodokļa. 

2.6.2.Gala maksājumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atskaites Forma Nr.2. 

par izpildītajiem darbiem saņemšanas un nodošanas-pieņemšanas akta par visu Darbu 

izpildi parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 

 

3. Piedāvājums 

3.1. Piedāvājuma iesniegšanas veids, laiks un kārtība: 

3.1.1.Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

3.1.2.Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 20. martam, plkst: 10:00, SIA 

„DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus  

iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.  Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā 

mailto:ieva.luksa@dobele.lv
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norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir 

Pasūtītāja īpašums. 

3.1.3.Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, 

līdz līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit)  dienas no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa. 

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

a)  Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  

b)  Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, 

c)  Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  

d)  Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, 

e) Atzīmi Piedāvājumus dalībai zemsliekšņa iepirkumā „Telpu un 

inženierkomunikāciju izbūves darbi” Objektā Angārs ar saimniecības telpām, 

Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads”, (Id.Nr.DŪ_ZI_2020/3). Neatvērt  

līdz  2020. gada 20. martam, plkst.10:00 . 

3.1.5.Piedāvājums iesniegts datorrakstā, ir skaidri salasāms, ar pievienotu titullapu un satura 

rādītāju. Piedāvājumu parakstījis Pretendenta pārstāvis vai tā pilnvarotā persona, 

pievienojot pilnvaru. 

 

4. Nosacījumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā 

4.1. Uz  Pretendentu  vai norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst zemsliekšņa iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, tiek attiecināti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta 

pirmās daļās 1. – 11. punkta izslēgšanas nosacījumi. 

4.2. Uz Pretendentu vai norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst zemsliekšņa iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, tiek attiecināti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo Sankciju likuma 

11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie ierobežojumi.  

 

5.  Pretendenta kvalifikācijas prasības 

5.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

5.1.1.Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir 

reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

5.1.2.Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), kas veiks būvdarbus, kuru 

sniegšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā ir reģistrēts 

būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir 

kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja 

attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, 

sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

5.1.3.Pretendentam jāgarantē, ka iesniegs Pasūtītājam visas apdrošināšanas atbilstoši 

normatīvos aktos noteiktajiem nosacījumiem (2014. gada 19. augusta Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās 

atbilstības obligāto apdrošināšanu”) un Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu darbu 

un garantijas laiku, Līguma summas apmērā.     
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6.  Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām 

6.1. Pretendents pēdējo 2 gadu (2018., 2019., un 2020. gadā - līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai) laikā vismaz 1 (vienā) objektā ir veicis telpu un 

inženierkomunikāciju izbūves darbus, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1. pielikums) 

norādītajam. 

6.2. Pretendents ir saņēmis  vismaz  1 (vienu) pozitīvu Pasūtītāja atsauksmi  par Objektu, kurā 

ir veicis  Darbus, un kurš ir nodots ekspluatācijā, (vai arī, ja Objekts nav nodots 

ekspluatācijā Pretendentam ir jāpievieno atbilstoši dokumenti, kas apliecina izbūves 

darbu pabeigšanu), un ar kurām Pretendents apliecina savas tehniskās un profesionālās 

spējas atbilstoši Noteikumu 6.1.punkta prasībām. 

6.3. Pretendents nodrošina izmantotajiem materiāliem (norāda Pretendents) un veiktajiem 

Darbiem garantijas termiņu 36 (trīsdesmit seši) mēneši. Šajā punktā minētās garantijas 

termiņš iestājas no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.  

6.4. Pretendents nodrošina pietiekamu skaitu kvalificēta personāla, kas nodrošina  

Noteikumos noteiktā uzdevumu izpildi, t.sk. Pretendents nodrošina vismaz šādu 

speciālistu  - Darbu vadītājs, kurš atbilst šādām Noteikumu prasībām, un kurš regulāri 

atrodas Objektā:  

6.4.1. Pretendenta  Darbu vadītājam  ir  jābūt nodarbinātam pie Pretendenta uz darba 

līguma pamata un informācijai par darba attiecībām ir jābūt ievadītai Būvniecības 

informācijas sistēmā. Pretendenta atbildīgajam Darbu vadītājam ēku būvdarbu 

vadīšanā ir  jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā kā 

Pretendenta vai Pretendenta piedāvātā apakšuzņēmēja līgumdarbiniekam, vai 

jāiesniedz savstarpējā Vienošanās, vai arī līgums par šajā zemsliekšņa iepirkumā 

paredzēto Darbu veikšanu, kurā arī ir ietverts apliecinājums, ka uzvaras gadījumā, 

līdz Līguma slēgšanas dienai speciālists tiks reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā, kā Pretendenta vai apakšuzņēmēja līgumdarbinieks 

(atbilstoši 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 

„Vispārīgie būvnoteikumi); 

  6.4.2. pēdējo 2 gadu laikā (2018., 2019., un 2020. gadā - līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai)  ir vadījis vismaz 1 (vienu) objektu telpu un inženierkomunikāciju izbūves 

darbu veikšanā, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1. pielikums) norādītajam. 

  6.4.3.Profesionālās  kvalifikācijas sertifikātiem jābūt spēkā esošiem visā Darbu 

veikšanas periodā (no Darbu uzsākšanas līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā); 

  6.4.4. Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgā 

Darbu veikšanā (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts 

normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās 

kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas 

Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums, līdz Darbu 

veikšanas uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas 

atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 
 

7. Iesniedzamie dokumenti 

              7.1. Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā 

                     (Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir norādīti 

šajā sadaļā). 
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Pretendenta pieteikumu dalībai zemsliekšņa iepirkumā sagatavo atbilstoši veidnei Noteikumu 

pielikumā (A1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai zemsliekšņa iepirkumā iesniedz 

kopā ar: 

  7.1.1.Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību 

Nosacījumiem dalībai zemsliekšņa iepirkumā un Pretendenta kvalifikācijas 

dokumentiem), 

7.1.2. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina Piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā 

arī kopijas, tulkojumus un Piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecinājušās personas 

tiesības pārstāvēt Pretendentu zemsliekšņa iepirkuma ietvaros. Ja dokumentus, kas 

attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku 

paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai 

personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, 

kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai 

personu apvienības dalībnieku zemsliekšņa iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas 

pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgas 

amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 

7.2. Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai zemsliekšņa iepirkumā: 

7.2.1.Par Nolikuma 4.1.apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās 

iegūstot informāciju  izmantojot  VARAM  Elektroniskās Informācijas sistēmas - 

(turpmāk - EIS) datu bāzi, kurā pieejama  informācija no  Sodu reģistra. 

7.2.2. Pretendentu izslēdz no dalības zemsliekšņa iepirkumā, ja uz Pretendentu attiecas 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā 

un otrajā daļā noteiktie ierobežojumi. Pretendentu  http://sankcijas.kd.gov.lv/ pārbauda, 

vai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā 

valdes vai padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura 

ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktās 

sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. 

 

  7.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas apliecina prasības attiecībā uz  Pretendenta 

atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

7.3.1.Par Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētajiem Pretendentiem Pasūtītājs 

informāciju iegūst Uzņēmuma reģistra datu bāzē. 

7.3.2.Par Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētajiem Pretendentiem 

Pasūtītājs informāciju iegūst Būvkomersantu reģistra datu bāzē. 

7.3.3. Ārvalstī reģistrēts Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina Pretendenta 

reģistrāciju saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu regulējumu, un vienlaicīgi 

norāda, kurā tīmekļvietnē paskatoties Pasūtītājs par to var pārliecināties.   

  7.3.4 Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka iesniegs Pasūtītājam visas apdrošināšanas 

atbilstoši normatīvos aktos noteiktajiem nosacījumiem (2014. gada 19. augusta 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu 

veicēja civiltiesiskās atbilstības obligāto apdrošināšanu”) un Apdrošināšanas līgums 

jāuztur spēkā visu darbu un garantijas laiku, Līguma summas apmērā. 

 

http://sankcijas.kd.gov.lv/
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7.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas apliecina Pretendenta tehniskās un 

profesionālās spējas.  

7.4.1.Pretendenta apstiprināts, Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Darbiem plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) 

pēdējos 2 gados (2018., 2019., un 2020. gadā – līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) 

veikto darbu saraksts atbilstoši „Veikto darbu saraksta veidnei” (A4 pielikums), kurā 

ir  jānorāda informācija atbilstoši  Noteikumu  6.1. punkta prasībām  attiecībā  uz  

zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu, un  attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un 

profesionālajām spējām.  

7.4.2.Lai apliecinātu faktu, ka  Pretendenta piedāvājumā norādītie darbi  ir pabeigti un 

Objekts  nodots ekspluatācijā, (vai arī, ja Objekts nav nodots ekspluatācijā 

Pretendentam ir jāpievieno atbilstoši dokumenti, kas apliecina izbūves darbu 

pabeigšanu),  Pretendents  iesniedz: 

a) 1 (vienu) pozitīvu Pasūtītāja atsauksmi  par Objektu, kurā ir veikti  Darbi, kas 

atbilst Noteikumu prasībām attiecībā uz zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu un 

attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.                                  

Veikto darbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem darbiem,  

kas apliecina Noteikumu 6.1.apakšpunktā prasīto pieredzi. 

7.4.3.Pretendenta piedāvātā speciālista - Darbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija (vai 

norāde uz publisku datubāzi, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par sertifikātu). 

7.4.5.Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo Darbu 

vērtība ir 10 % (procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nododamo Darbu līguma daļu. 

7.4.6.Ja Pretendents Darbu veikšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu 

personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:  

a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Darbu daļu aprakstu atbilstoši 

Apakšuzņēmējiem nododamo Darbu daļu saraksta veidnei (A2 pielikums); 

b. apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums 

atbilstoši Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās 

apliecinājuma veidnei (A3 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem 

nododamo Darbu daļu sarakstā norādītās Darbu daļas un/vai nodot Pretendenta 

rīcībā Darbu sniegšanai nepieciešamos resursus vai Pretendenta un personas, uz 

kuras iespējām Pretendents balstās līgums par sadarbību līguma izpildei, kas 

pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, 

ja ar Pretendentu tiks noslēgts Līgums; 

c. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, atbilstību Noteikumiem dalībai zemsliekšņa iepirkumā; 

d. apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra 

vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas 

apliecības kopija, kā arī dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja 

un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus 

parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības 

pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās,  

zemsliekšņa iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, 

kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt 

attiecīgo juridisko personu.          
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7.4.7.Līguma izpildes laikā nomainītajiem apakšuzņēmējiem pilnībā ir jāatbilst Noteikumos 

attiecībā  uz apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām. 

 

                   7.5. Garantijas un garantiju periods: 

7.5.1.Pretendentam 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz 

Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma izpildes  garantiju, kas nav mazāka 

par avansa maksājumu (20 % apmērs no Līguma summas), kā garantijas saņēmēju 

norādot Pasūtītāju, nodrošinot, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā Darbu veikšanas 

laikā, kā arī vēl 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas un 

nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas 

7.5.2.Pretendentam pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un gala rēķina iesniegšanas 

jāiesniedz Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu  Garantijas  perioda  garantiju  uz 

3 gadiem (36 kalendārie mēneši) par summu, kas nav mazāka par 10 % no Līguma 

summas, kā garantijas summas saņēmēju norādot Pasūtītāju. 

 

8.  Tehniskais piedāvājums 

8.1.Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) 

nosacījumiem, un atbilstoši jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti, kuri ir norādīti 

Noteikumu 7. sadaļā. 

9.   Finanšu piedāvājums 

9.1.Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (2.pielikums). 

9.2. Līguma summā (bez pievienotās vērtības nodokļa) jāiekļauj visas ar zemsliekšņa 

iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas,  kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības 

nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus 

cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā. 

9.3. Piedāvājumā cenu norāda EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa), aprēķinos jālieto cenas 

ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.  

9.4. Piedāvājumā norādītā Līguma summa ir nemainīga visā līguma darbības laikā. 

 

10.  Līgums 

Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja rakstiska 

uzaicinājuma saņemšanas brīža, jāierodas 3 (trīs) darba dienu laikā noslēgt līgumu. 

 

 

 

 SIA „DOBELES ŪDENS” 

 Juriste                               /paraksts/                                                                               I. Lukša 
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1.pielikums 

„Telpu un inženierkomunikāciju izbūves darbi” 

 objektā Angārs ar saimniecības telpām, Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads””,   
(Id.Nr. DŪ-ZI-2020/3) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

 

1. Telpu un inženierkomunikāciju izbūves darbi, Objektā - Angārs ar saimniecības telpām, 

Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads””, turpmāk viss kopā – Darbi 

2. Pretendents savu finanšu piedāvājumu (tāmi) sagatavo atbilstoši 2017. gada 3. maija Ministru 

kabineta noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 17” 

„Būvizmaksu noteikšanas kārtība””  noteiktajām prasībām.  

3. Pretendents ir atbildīgs par iesniegto piedāvājumu, ja arī piedāvājumā radušās kļūdas, 

nepareizi saprotot vai interpretējot Noteikumos noteiktās prasības.  

4. Materiālu komplektācija jāveic atbilstoši ražotāju un Latvijas Republikas normatīvo aktu 

nosacījumiem.  

5. Nepieciešamības gadījumā Darbu vadītājam jāpiedalās ik nedēļas sapulcēs. 

6. Darbu izpilde jāveic tehnoloģiski pareizi, tam piemērotos laika apstākļos. 

7. Darbu izpildes laikā Pretendentam Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā 

aizrādījuma ir jālikvidē trūkumi.  

8. Par pielietoto materiālu un izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents. 

9. Pasūtītājs nodrošina, elektrības pieslēguma punktu Objekta robežās, kā arī veic apmaksu par 

patērēto elektroenerģiju. Pasūtītājs nodrošina Objekta robežās apsardzes pakalpojumus. 

10. Lokālajās tāmes, kuras pievienotas Noteikumu pielikumā, norādītajam preces ražotājam ir 

tikai informatīvs raksturs, lai gūtu ieskatu par nepeiciešamās preces izmantoto materiālu 

sastāvu un ražojuma tehniskā izpildījuma līmeni, Pretendents var piedāvāt citu ražotāju 

11. Veicot Objektā savu darbību visā Līguma izpildes laikā Pretendentam ir jāuztur spēkā 

civiltiesiskā apdrošināšana par visu Līguma summu. 

12.  Pretendenta piedāvātajam Darbu vadītājam jābūt derīgam sertifikātam attiecīgajā jomā,  kā 

arī pārējiem sertifikātiem un apliecībām, kas nepieciešamas Darba drošībai un veiksmīgai 

Darba organizācijai. Nepieciešams uzrādīt pieredzi vismaz 1 (viena) līdzvērtīga Objekta 

darbu vadīšanā. 
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13. Pretendentam 7 (trīs) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz 

Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma izpildes  garantiju, kas nav mazāka par avansa 

maksājuma (20 % apmērs no Līguma summas), kā garantijas saņēmēju norādot Pasūtītāju, 

nodrošinot, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā Darbu veikšanas laikā, kā arī vēl 14 

(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas un nodošanas-pieņemšanas 

akta parakstīšanas 

14. Pretendentam pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un gala rēķina iesniegšanas 

jāiesniedz Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu  Garantijas  perioda  garantiju  uz 3 gadiem 

(36 kalendārie mēneši) par summu, kas nav mazāka par 10 % no Līguma summas, kā 

garantijas summas saņēmēju norādot Pasūtītāju. 

15. Darbu apjomi ir pievienoti Noteikumu pielikumā elektroniskā datu nesējā (MS Excel 

programmā) un PDF formātā. 
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Veidnes piedāvājuma sagatavošanai 
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A1 pielikums: Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMĀ 
(Id.Nr.DŪ-ZI-2020/3) 

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

<Pretendenta nosaukums > 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> (turpmāk – Pretendents)  

1. [Iepazinušies] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) 

organizētā zemsliekšņa iepirkuma „<Noteikumu nosaukums un identifikācijas numurs>” 

noteikumiem (turpmāk – Noteikumi), pieņemot visas Noteikumos noteiktās prasības.  

2. [iesniedzam] piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem, 

b. Tehniskā piedāvājuma un 

c. Finanšu piedāvājuma, 

(turpmāk viss kopā – Piedāvājums). 

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

a. <Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

(1.pielikums) (turpmāk – Darbi) par  cenu (bez PVN): EUR (<summa vārdiem>euro), 

PVN <21>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro) 

Kopējā  cena ar PVN: <…> EUR(<summa vārdiem> euro),   

b.  apliecinot, ka  esam iepazinušies ar  zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju,  

        c.  slēgt līgumu atbilstoši Noteikumos ietvertajai līguma veidnei (3.pielikums), 

        d. veikt telpu un inženierkomunikāciju izbūves darbus, Objektā - Angārs ar saimniecības telpām, 

Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, saskaņā ar [manu]/[mūsu]1 Tehnisko piedāvājumu līgumā 

noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no līguma noslēgšanas dienas]/[līdz 

<gads>.gada <datums>.<mēnesis>]. 

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

termiņa. 

5. Saskaņā ar Noteikumiem, apakšā parakstījies apliecinu, ka:      

a. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. 

panta pirmās daļās 1. – 11. punkta noteiktie gadījumi; 

b.  visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa; 

c. piekrītu Noteikumu prasībām, tai skaitā tehniskajai specifikācijai, un garantēju 

Noteikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami. 

6. Mūs zemsliekšņa iepirkumā pārstāv un līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt 

līgumu mūsu vārdā slēgs: (norādīt parakstiesīgās  amatpersonas amatu, vārdu, uzvārdu) 

 

<Pretendenta nosaukums > 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

    

 

 
1 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
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                                                            A2 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo darbu daļu 

saraksta veidne  

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona 

Nododamās 

darba daļas  

apjoms (% no 

Darba apjoma) 

Īss apakšuzņēmēja sniedzamās Darba daļas apraksts   

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

 

• Pretendents savā piedāvājumā norāda: 

-      visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo Darbu vērtība ir 10% (procenti) no kopējās 

līguma vērtības vai lielāka; 

-      katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Darbu līguma daļa. 
 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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A3 pielikums: Apakšuzņēmēja un fiziskas personas veidnes paraugs 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS (fiziskas un/vai juridiskas), UZ KURAS 

IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,  

APLIECINĀJUMS  

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumiem „Telpu un inženierkomunikāciju izbūves 

darbi” objektā Angārs ar saimniecības telpām, Noliktavas ielā 5, Dobele, 

Dobeles novads””, (Id.Nr.DŪ-ZI-2020/3) 

 
 

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas (fiziskas un/vai juridiskas, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) 

un adrese>: 

 

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un 

adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā zemsliekšņa iepirkuma „<Zemsliekšņa iepirkuma 

nosaukums>” (id.Nr.< identifikācijas numurs>) ietvaros;  

 

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

[veikt šādus Darbus]: 

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā 

norādītajam>] 

[un nodot Pretendentam šādus resursus: 

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>]. 

 
 

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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A4 pielikums: Veikto darbu saraksta veidne 

 

VEIKTO DARBU SARAKSTS 

(tikai ar zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu saistītie darbi, atbilstoši Noteikumu 6.1. punkta 

prasībām ) 

 

Nr. 

p.k. 

Veikto darbu īss 

raksturojums                                            

( atbilstoši 

zemsliekšņa 

iepirkuma 

priekšmetam) 

 

Darbu 

vērtība bez 

PVN (EUR) 

Vieta 

Pašu spēkiem 

veiktais darbu 

apjoms  

(% no darbu 

vērtības bez 

PVN)     

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese, 

e-pasta adrese  

un 

kontaktpersona) 

Darbu 

uzsākšanas 

un 

pabeigšanas 

gads (arī 

mēnesis) 

1. <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

 

 

 

 

 

 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

Datums 



Noteikumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā „Telpu un inženierkomunikāciju izbūves 

darbi” objektā Angārs ar saimniecības telpām, Noliktavas ielā 5, Dobele, 

Dobeles novads”” (Id.Nr. DŪ-ZI-2020/3) 

 

15 
 

A5 pielikums: Speciālistu saraksta veidne 

 

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS 

 

Galvenais 

speciālists 
Vārds un uzvārds 

Izglītību apliecinoša 

dokumenta Nr. 

Juridiskā persona, 

kurus pārstāv 

speciālists 

Darbu vadītājs <…> <…> <…> 

 

 

1. Pretendentam ir jānorāda speciālista  pieredze par veiktajiem darbiem  to vadībā, kas 

apliecina tā atbilstību Noteikumu 6.4.2. apakšpunktā izvirzītajām prasībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

Datums 
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A6 pielikums: Speciālistu  CV veidne 

CV jānorāda  pieredze un kvalifikācija, kas nepārprotami apliecina Noteikumos prasīto 

1. Uzvārds: 

2. Vārds: 

3. Izglītība: 

Izglītības 

iestāde 

Mācību laiks 

(no/līdz) 

Iegūtais grāds vai 

kvalifikācija 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

 

4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - 

pamatzināšanas) 

Valoda Lasot Runājot Rakstot 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

5.Dalība profesionālās organizācijās: 

6.Citas prasmes:  

7.Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: 

8.Profesionālā pieredze: 

Laiks 

(no/līdz) 

Darba devējs vai Pasūtītājs 

(uzņēmuma līguma gadījumā) 
Valsts 

Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai 

veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma 

gadījumā) 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

             Ar šo es apņemos  

No Līdz 

<1.perioda 

sākums> 

<1.perioda 

beigas>   

<…> <…> 

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu 

<Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā zemsliekšņa iepirkuma „<Zemsliekšņa iepirkuma 

nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo 

pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt līgumu un līgums tiek noslēgts.  

<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts>      

<Datums>   [Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <tirgus izpētes 

priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības 

slēgt līgumu un līgums tiek noslēgts. 

<Darba devēja nosaukums> 

<Reģistrācijas numurs>     

         <Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> Paraksttiesīgās personas paraksts>]2 

 
2 CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir 

personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs 
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A7 pielikums: Līguma izpildes garantijas ieteicamās  

veidnes paraugs, kas paredz Pasūtītājam būtiskus nosacījumus  

 

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>) izpildes garantija 

 

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

Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> / neatsaucami apņemamies 3 dienu 

laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 

<Izpildītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Izpildītājs)  

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; 

turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis, 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto 

summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem>EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot 

uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - 

<gads>.gada <datums>.<mēnesis>3. 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar 

bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina 

banka. 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par 

pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā 

arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, 

izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un 

uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Apdrošināšanas sabiedrības                            zīmoga 

nospiedums> 

 
 
3 Pakalpojuma sniegšanas termiņš 
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2.pielikums 

„Telpu un inženierkomunikāciju izbūves darbi”  

objektā Angārs ar saimniecības telpām, Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads””,  
(Id.Nr. DŪ-ZI-2020/3) 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

1. Iesniedza 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

 

 

 

 

 

2. Iesniedzēja kontaktpersona 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr./fax  

e- pasta adrese  

 

Nr.p.k. Izmaksu pozīcija 

Izmaksu pozīcijas cena 

(EUR)  

 

1. 
Telpu un inženierkomunikāciju izbūves darbi, 

objektā - Angārs ar saimniecības telpām Noliktavas 

ielā 5, Dobele, Dobeles novads 

 

Kopējā cena  (bez PVN)   

 21% PVN summa  

Līguma summa   (ar PVN)   

 

3. Garantijas termiņš: 

3.1.  Izpildītajiem darbiem - ______   kalendārie mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta  

parakstīšanas brīža. 

3.2.  Izmantotajiem galvenajiem materiāliem - ______   kalendārie mēneši no pieņemšanas-

nodošanas akta  parakstīšanas brīža. 
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4. Termiņš: Telpu un inženierkomunikāciju izbūves darbiem, Objektā - Angārs ar saimniecības 

telpām, Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, ________ mēneši no Līguma 

parakstīšanas dienas. 

 

5. Pretendenta apliecinājums: 

Mēs apliecinām: 

- ka esam pilnībā iepazinušies ar zemsliekšņa iepirkuma apjomu, tehnisko specifikāciju, 

mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto telpu un 

inženierkomunikāciju izbūves darbu veikšanu, kā arī piedāvājuma cenā ir iekļauti Latvijā 

un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas. 

- Mūsu piedāvājumā iekļauti  visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kas 

nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu darbus saskaņā ar zemsliekšņa iepiurkuma tehnisko 

specifikāciju, tehnisko dokumentāciju  un Pasūtītāja prasībām. 

- Tāme sastādīta atbilstoši pievienotajai tāmes formai pēc izpildīto darbu apjomiem 

tehniskajā specifikācijā saskaņā ar 2017. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumu 

Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17” „Būvizmaksu noteikšanas 

kārtība”” noteiktajām prasībām.  

 

Pielikumā:  Tāmes veidne - pievienota  finanšu piedāvājumam uz ___ lpp. 

                     

 

  

<Pretendenta nosaukums > 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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3.pielikums 

„Telpu un inženierkomunikāciju izbūves darbi”  

objektā Angārs ar saimniecības telpām, Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads””,  
(Id.Nr. DŪ-ZI-2020/3) 

 

LĪGUMS Nr.__________ 

                                                              (projekts)  

Dobelē,                                                                                                      2020. gada ___. ____ 

SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.nr.45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles 

novads, LV-3701, valdes locekļa Daiņa Miezīša personā, kas rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, 

turpmāk līguma tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses,  

   SIA „____”, reģ.nr.____, _____, _____, kas rīkojas pamatojoties uz________, turpmāk 

līguma tekstā saukts – Izpildītājs, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra 

atsevišķi sauktas arī Puses un Puse,  

pamatojies uz 2020. gada ___. ___ veiktā  zemsliekšņa iepirkuma „Telpu un 

inženierkomunikāciju izbūves darbi” objektā Angārs ar saimniecības telpām, Noliktavas ielā 5, 

Dobele, Dobeles novads”, (Id.Nr.DŪ_ZI_2020/3) rezultātiem, savstarpēji vienojoties noslēdz  

līgumu, turpmāk tekstā saukts – Līgums, par sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par Līgumā noteikto samaksu, ar saviem darba rīkiem, 

ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt telpu un inženierkomunikāciju izbūves darbus, 
turpmāk tekstā saukti – Darbi, atbilstoši iesniegtajam Izpildītāja piedāvājumam 

zemsliekšņa iepirkumā „Telpu un inženierkomunikāciju izbūves darbi” objektā Angārs ar 

saimniecības telpām, Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads”, (Id.Nr.DŪ_ZI_2020/3).  

1.2. Izpildītājs Darbus veic Objektā: Angārs ar saimniecības telpām, Noliktavas iela 5, Dobele, 

Dobeles novads, turpmāk tekstā – Objekts. 

1.3. Darbi sevī ietver visus Objekta veikšanai nepieciešamos darbus, būvniecības vadību un 

organizēšanu, Darbiem nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, izpildu dokumentācijas 

un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kas izriet no Līguma vai Tehniskās 

dokumentācijas. 

1.4. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, tajā skaitā ar tajā 

ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā 

arī ar Objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 

Izpildītājs apliecina, ka Tāmē – specifikācijā, ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu 

un Objektu būvniecību saistītie izdevumi. 

 

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

2.1.   Puses apliecina, ka ir sniegušas patiesu un pilnīgu informāciju.  

2.2.  Puses apstiprina, ka tās rūpīgi iepazinušās ar Līgumu un tā pielikumiem, un ka visi 

noteikumi ir tām saprotami un pieņemami. 

2.3.  Līguma izpildes oficiālā un darba valoda ir latviešu valoda. Visām personām, kas iesaistītas 

Līguma izpildē, ir jānodrošina saziņa latviešu valodā atbilstoši šīs personas kompetencei 

Līguma izpildē. Visi ar Līguma izpildi saistītie dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. 
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Dokumentiem, kuri ir izdoti svešvalodā, jāpievieno normatīvo aktu noteiktajā kārtībā 

apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

2.4.  Ja vien Līgumā nav tieši paredzēts pretējais, slēdzot Līgumu, visas iepriekšējās rakstiski 

noslēgtās vienošanās un mutiskās vienošanās starp Pusēm par Līguma priekšmetu zaudē 

spēku. 

 

3. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI 

3.1.   Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka: 

3.1.1.  Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības un lai izpildītu 

Darbus un nodotu Objektu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu; 

3.1.2.  ir apmeklējis Objektu un iepazinies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt 

Līguma summu un Darbu izpildes termiņu, tajā skaitā iepazinies ar Darbu 

organizēšanas iespējām; 

3.1.3.  tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto Darbu 

veikšanai; 

3.1.4.   Darbus nodos tikai tādiem Apakšuzņēmējiem, kuri ir saskaņoti ar Pasūtītāju un ir 

saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus 

uzticētās Darbu daļas veikšanai, vienlaikus uzņemoties pilnu atbildību par 

piesaistīto Apakšuzņēmēju darbu. 

 

4. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

4.1.   Par kvalitatīvu un termiņā veiktu Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam samaksu 

EUR ______ (_____ euro ___centi), bez 21% pievienotās vērtības nodokļa (PVN), 

turpmāk tekstā Līguma summa. Izpildītājam nav tiesību prasīt Līguma summas 

paaugstināšanu inflācijas u.c. apstākļu dēļ. PVN 21% ir EUR ____ (____ euro ___centi), 

atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likuma „142.panta nosacījumiem tiek piemērota 

PVN apgrieztā maksāšanas kārtība.   

4.2.   Darbu samaksa tiek aprēķināta un izmaksāta sekojoši: 

4.2.1.  priekšapmaksu 20 % apmērā no Līguma summas _____ (____ euro ___ centi) 

Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, 

pārskaitot to uz Izpildītāja kredītiestādes kontu pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas; 

4.2.2.   atlikušos 80 % apmērā no Līguma summas EUR ___ (____euro __ centi) 

Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akceptētas atskaites (Forma 

Nr.2) par izpildītajiem darbiem saņemšanas un nodošanas-pieņemšanas akta 

parakstīšanas par visu Līgumā minēto Darbu izpildi, pēc Izpildītāja rēķina 

saņemšanas un Garantijas perioda garantijas saņemšanas.  
 

5. LĪGUMA UN DARBU VEIKŠANAS TERMIŅI 

5.1.    Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un Līguma attiecības atzīstamas 

par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījušas visas savstarpējās saistības, 

kas izriet no Līguma noteikumiem. 

5.2.   Izpildītājs Darbus apņemas uzsākt 2020. gada __. ___. 

5.3.    Izpildītājs Darbus apņemas pabeigt līdz 2020. gada ___.___, un tas ir maksimālais Līguma 

izpildes termiņš, no Darbu uzsākšanas līdz pilnīgai Darbu pabeigšanai. Šajā punktā 

minētajā termiņā ir iekļauts arī laiks dokumentācijas sagatavošanai Darbu nodošanai, t.sk. 

Līguma 12.2. punktā noteiktās dokumentācijas sagatavošanai.  
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5.4.  Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz 

Pasūtītājam visus nepieciešamos dokumentus Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildei 

saskaņā ar 2014. gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, t.sk., 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, rīkojumu par Izpildītāja darba aizsardzības 

koordinatoru un Atbildīgo darba vadītāju. 

5.5.   Izpildītājs Darbus apņemas uzsākt, saskaņā ar Līguma 5.2. punktā noteikto datumu, un 

pabeigt  Darbus saskaņā ar Līguma 5.3. punktā noteikto termiņu. 

5.6. Kad Objekts pieņemts, tad Izpildītājs nodod Objektu Pasūtītājam ar nodošanas – 

pieņemšanas aktu. Izpildītājs nodod Objektu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, 

kam pievieno Līguma 7.4.punktā noteikto Līguma rezultātā veikto Darba garantiju 

apliecinošu dokumentu.  

5.7. Izpildītājam laikus jāinformē Pasūtītājs par visiem apstākļiem, kas var kavēt Darbu izpildes 

termiņu. 

5.8. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Darbu izpildi uz laiku, par to vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš 

rakstiski informējot Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus un norādot laiku vai 

nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai Līguma izpilde tiktu atsākta. 

 

6. IZMAIŅAS DARBU DAUDZUMOS  

6.1. Darbu daudzumiem jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju, kā arī uzmērītiem Līgumā un 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.2.    Pasūtītājs var veikt darbu daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamo Darbu 

daudzumiem saskaņā ar uzmērījumiem, kā arī izslēdzot atsevišķus darbu veidus, ja 

konstatē, ka tie nav nepieciešami Darbu izpildei. Darbu daudzumu samazināšana 

noformējama rakstiski, kā arī par to jāinformē Izpildītājs. 

6.3.   Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas Darbu daudzumos Līguma darbības laikā, lai Līguma 

ietvaros veiktu Darbus, kas nav minēti tehniskās specifikācijas dokumentācijā, bet ir 

uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu tehniskās specifikācijas dokumentācijā 

minēto galarezultātu un lai nodrošinātu Objekta normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem 

mērķiem, kuriem Objekts paredzēts, ievērojot arī tās prasības, kas Objektam tiek izvirzītas, 

pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētā 

Objekta funkcionālo nozīmi. 

6.4.    Izmaiņas Darbu daudzumos Pasūtītājs var veikt pēc savas iniciatīvas, kā arī pēc Izpildītāja 

rakstiska pieprasījuma.   

6.5.   Vienību cenu noteikšana Darbu daudzumu izmaiņu gadījumā: 

6.5.1.   Izpildītāja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi 

un peļņas procenti ir spēkā visu Līguma darbības periodu; 

6.5.2.   Ja izmainītos Darbu daudzumos ir iekļauti Līguma tāmei analogi Darbu veidi 

vai materiāli, tad šiem izmaiņu Darbiem un materiāliem tiek piemēroti Līguma 

tāmes vienību izcenojumi;  

6.5.3.   Ja ieslēdzamie Darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas Darbu daudzumos un 

nav pielīdzināmas kādam Līguma tāmes Darbu veidam, tad izmaksas nosaka 

atbilstoši esošai tirgus situācijai, piemērojot Līguma tāmē paredzētās 

pieskaitāmās izmaksas. Pasūtītāja pārstāvis sagatavo vismaz 2 (divu) 

ražotāju/piegādātāju piedāvājumus konkrētajai pozīcijai un izvērtē Izpildītāja 

iesniegtās attiecīgās pozīcijas izmaksu atbilstību esošai tirgus situācijai. Par 
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pielietojamām tirgus vienības cenām vienojas abas Līguma Puses, ja 

nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu ekspertu. 

6.6.  Puses rakstiski vienojas par izmaiņām Darbu daudzumos, kā arī par izmaiņām Līguma 

summā, ja tas nepieciešams. 

6.7.   Darbu daudzumu samazināšanas gadījumā atbilstoši samazināma Līguma summa. Pusēm 

vienojoties, samazināmo Līgumu summas daļu var izmantot saskaņā ar Līguma 

nosacījumiem. 

 

7. APDROŠINĀŠANA 

7.1.   Visas izmaksas, kas saistītas ar apdrošināšanu un Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 

sniegšanu, sedz Izpildītājs par saviem līdzekļiem. 

7.2.   Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:  

7.2.1. Izpildītājam Līguma 5.4.punktā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam 

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu” atbilstoša Atbildīgā darbu vadītāja civiltiesiskās 

apdrošināšanas polises kopija. 

7.2.2.  Atbildīgā darbu vadītāja civiltiesiskās apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu 

Darbu un garantijas periodu, savlaicīgi iesniedzot atbilstošus dokumentus 

Pasūtītājam. 

7.3.   Līguma izpildes garantija:  

7.3.1. Izpildītājam pēc Līguma parakstīšanas 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā jāveic 

Līguma izpildes garantijas apdrošināšana, kas nav mazāka par avansa 

maksājumu (20% apmērā no Līguma summas, t.i. EUR ____ (___ euro ___ 

centi), kā garantijas saņēmēju norādot Pasūtītāju, un jāiesniedz polises 

apliecināta kopija Pasūtītājam. Līguma summas izmaiņu gadījumā Izpildītājam 

ir pienākums grozīt polisē noteikto apdrošināšanas summu gadījumā, ja 

Līguma summa palielinās par vairāk nekā 10 (desmit) procentiem un iesniegt 

atbilstošu polisi 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgo izmaiņu Līguma 

summas spēkā stāšanās dienas;    

7.3.3.   Līguma izpildes garantijas apdrošināšanai jābūt spēkā visu Darbu veikšanas 

laiku, kā arī vēl 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc visu Darbu 

pabeigšanas un nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas;  

7.3.4. gadījumā, ja Objekts nav atjaunojams pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, 

atlīdzību saņem Pasūtītājs.  

7.4. Līguma rezultātā veikto Darbu Garantijas perioda garantija: 

7.4.1. Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, kad Objekta pieņemts, kopā ar Līguma 

5.6. punktā minēto nodošanas – pieņemšanas aktu jāiesniedz Pasūtītājam 

Līguma rezultātā veikto Darbu Garantijas perioda garantiju apliecinošs 

dokumenta oriģināls – apdrošināšanas sabiedrības līgums, polise vai cits 

dokuments, uz kā pamata Pasūtītājs var vērsties pie apdrošināšanas sabiedrības 

un pēc pirmā pieprasījuma saņemt naudas summu, kas nepieciešama Darbu 

Defektu novēršanai, ja Izpildītājs atteicies veikt Darbu Defektu novēršanu. 

7.4.2.   Līguma rezultātā veikto Darbu Garantijas perioda garantijai jābūt par summu 

ne mazāku kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas bez PVN, kas 

fiksēta uz Objekta pieņemšanas dienu, un jābūt spēkā vismaz 36 (trīsdesmit 

seši) mēneši pēc Objekta pieņemšanas dienas. Garantijas perioda garantiju 
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devējam jāgarantē kopā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus Garantijas perioda 

garantiju izmaksa, kas paredzēta, lai novērstu garantijas laikā radušos 

bojājumus un Defektus (izņemot dabisko nolietojumu), ja Izpildītājs šos 

bojājumus un Defektus nenovērš Līgumā paredzētajā laikā vai arī kādu citu 

apstākļu dēļ to nespēj veikt (būvnieka maksātnespēja, bankrots, likvidācija).  

7.5.  Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs. 

 

 

8. BŪVLAUKUMS  

8.1. Būvlaukuma komunikācijas 

8.1.1.   Pasūtītājs komunikāciju (tajā skaitā ūdens, elektrība un kanalizācija) lietošanu 

apmaksā pats saskaņā ar skaitītāju rādītājiem un saņemtiem rēķiniem.  

8.1.2.    Izpildītājam ir pašam jāpieprasa pieslēgt viņam nepieciešamās komunikācijas un 

jāpārņem ar to saistītās izmaksas.  

8.2. Būvlaukuma drošība un kārtība 

8.2.1.    Visā Darbu izpildes laikā līdz Objekta pieņemšanai ar nodošanas-pieņemšanas 

aktu, Izpildītājam jāuzņemas visi normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības 

institūciju normatīvajos aktos paredzētie Darba drošības, aizsardzības un kārtības 

pasākumi Objektā, t.sk. laikā, kad Darbi netiek veikti. 

8.2.2.    Visā Darbu izpildes laikā līdz Objekta pieņemšanai ar nodošanas-pieņemšanas 

aktu, Izpildītājam Objektā  jānodrošina darba aizsardzības koordinators. 

8.2.3.      Izpildītājam nepieciešams uzraudzīt un apsargāt celtniecības namiņus, materiālus, 

darba iekārtas, darba drēbes u.c. iekārtojuma vērtības, piegādātos materiālus un 

izpildītos darbus, arī laikā, kad Darbi netiek veikti. Nosacījums ir spēkā arī tad, ja 

Izpildītājs ir nolīdzis īpašu apsardzes dienestu. 

8.2.4.     Izpildītājam, veicot Darbus, ir jāveic visi iespējamie pasākumi trokšņu, putekļu, 

netīrumu utt. samazināšanai, izmantojot piemērotas ierīces. 

8.2.5.    Izpildītājam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par jebkuru nelaimes gadījumu 

Objektā vai ar to saistītā vietā, kur Izpildītājs veic Darbus. 

8.2.6.  Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Izpildītājam jāveic ar piemērotiem 

transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanu. 

8.2.7.    Izpildītājam jāseko, lai viņa transports ārpus darbu zonas atbilstu visiem spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, slodžu un apjomu ierobežojumiem. Izpildītājam 

nekavējoties jānotīra visi nobirumi, kas radušies uz ielām, Objektā vai ārpus tā. 

8.2.8.     Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītājam vai 

Pasūtītājam un jebkurām citām personām šajā Līgumā minēto pasākumu 

neizpildīšanas gadījumā un darba drošības tehnikas neievērošanas gadījumā.  

8.3. Izpildītāja pienākumi Būvlaukumā 

8.3.1.   Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš 

informēt trešās personas par tādu Darbu veikšanu, kuru izpildes laikā ir iespējami 

traucējumi saimnieciskai darbībai un piekļuvei īpašumiem. 

8.3.2.    Izpildītāja rīcībā nodotie daba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbus, ir 

jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Darbu uzsākšanas. Pirms 

Darbu uzsākšanas jāveic iepriekš minēto teritoriju foto fiksācija. Koki un pārējie 

augi Būvlaukumā jāsargā no bojājumiem. 
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8.3.3.   Visas izmaksas par svešu zemesgabalu izmantošanas atļaujām, satiksmes 

regulēšanu u.c. pasākumiem, jāsedz Izpildītājam un jāsaskaņo ar nekustamā 

īpašuma īpašniekiem.   

8.3.4.    Izpildītājam Darbu izpilde jāplāno un jāorganizē tā, lai Darbu izpildes laikā būtu 

iespējams nodrošināt transporta piekļuvi īpašumiem.  

8.3.5.  Nododot Objektu Pasūtītājam ar  nodošanas - pieņemšanas aktu, Izpildītājam ir 

jānodrošina, ka Objekts  ir pilnībā attīrīts no būvdarbu atkritumiem un 

neizmantotiem materiāliem.  

8.3.6.    Izpildītājam nav jāveic radušos atkritumu utilizācija, to veic Pasūtītājs normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot vides aizsardzības prasībām atbilstošus 

atkritumu apsaimniekošanas principus. 

8.3.7.   Ja Darbu izpildes laikā Izpildītājs nodara infrastruktūras elementu bojājumus, 

Izpildītājs nekavējoties tos novērš par saviem finanšu līdzekļiem.    

 

9. DARBA VADĪBA UN UZRAUDZĪBA 

9.1.   Pasūtītājs Darbu izpildes pārraudzībai ieceļ pārstāvi, kas norādīts Līguma 20.1.punktā. 

9.2.  Izpildītājs norīko līdz Darba beigām Izpildītāja pārstāvi – sertificētu Atbildīgo darbu 

vadītāju, kas norādīts Līguma 20.2.punktā. Atbildīgo darbu vadītāju var nomainīt tikai ar 

Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot Līguma 20.3.sadaļā noteikto. 

9.3.   Izpildītāja rīcībā ir jābūt visiem Darbu izpildei nepieciešamajiem sertificētiem speciālistiem 

un Izpildītājam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.  

9.4.   Piesaistītajiem sertificētajiem speciālistiem jāpiedalās tirgus izpētes rezultātā noslēdzamā  

Līguma izpildē, tajā skaitā, jānodrošina Atbildīgā darbu vadītāja atrašanās Objektā vismaz 

1 (vienu) dienu nedēļā un pēc nepieciešamības ārpus darba laika.  

9.5.    Izpildītājam ir jādod iespējas Pasūtītājam Darbu izpildes laikā veikt izpildīto Darbu vai to 

daļu kontrolpārbaudes. 

9.6.    Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darbu apjomu izpildi un kvalitāti. Šādas pārbaudes nemazina 

Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību. 

 

10. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU 

NOMAIŅA 

10.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla 

un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

Apakšuzņēmēju un piesaistītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku 

piekrišanu un tikai Līgumā noteiktā kārtībā un gadījumos, ja piedāvātais personāls atbilst 

tirgus izpētes dokumentos personālam izvirzītajām prasībām. Pasūtītājs var prasīt 

personāla un apakšuzņēmēju viedokli par nomaiņas iemesliem. 

10.2.  Pēc Līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā uzsākot Darbu izpildi, Pasūtītājs pieprasa: 

10.2.1.lai Izpildītājs iesniedz Darbos iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā 

norāda apakšuzņēmēju nosaukumu un kontaktinformāciju un to pārstāvēt 

tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī 

apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus; 

10.2.2.lai Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo par jebkurām minētās 

informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par 

apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk ieskaitīts Darbu veikšanā vismaz 2 (divas) 

darba dienas pirms Izpildītājs iesaista Darbu izpildē jaunu apakšuzņēmēju 
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vai nomaina Objektā strādājošo apakšuzņēmēju (šis nosacījums 

attiecināms arī uz apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem). 

10.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv 

kāds no šādiem nosacījumiem: 

10.3.1.Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām tirgus 

izpētes dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja 

personālu vai apakšuzņēmēju; 

10.3.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām  tirgus izpētē izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību tirgus 

izpētes dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu tirgus izpētē 

izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību tirgus izpētes 

noteiktajām prasībām,; 

10.3.3.piedāvātais apakšuzņēmējs, kura izpildāmo darbu vērtība ir vismaz 10 

procenti no kopējās Līguma vērtības; 

10.3.4.apakšuzņēmēju maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja 

piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma 

izvēli atbilstoši tirgus izpētes dokumentos noteiktajiem piedāvājuma 

izvērtēšanas kritērijiem. 

10.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās 

tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši tirgus 

izpētes dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

10.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, 

kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un normatīvo aktu noteikumiem. 

10.6. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt Atbildīgo būvdarbu vadītāju 

un Apakšuzņēmēju gadījumā, ja tie savus pienākumus veic nekvalitatīvi, neievēro Līguma 

noteikumus vai spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt 

Pasūtītāja prasību izpildi par Atbildīgā būvdarba vadītāja un Apakšuzņēmēja nomaiņu pēc 

Pasūtītāja pieprasījuma. 

10.7. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 10. sadaļā noteikto iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju 

nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos 

pārkāpumus un Līguma 5.3.punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš netiek pagarināts. 

10.8. Izpildītājam un apakšuzņēmējiem ir solidāra atbildība par Līguma saistību izpildi. 

 

11. KVALITĀTES PĀRBAUDES 

11.1. Darbu kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka šis Līgums, Būvniecības likums 

un citi normatīvi un  Latvijas valsts standarti. 

11.2. Visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu un Darbu kvalitātes pārbaudes, 

izņemot Līguma 11.4. punktā minētās, jāveic Izpildītājam uz sava rēķina. 

11.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darbu kvalitātes papildu 

pārbaudes. Ja papildu pārbaudes rezultātā nekādi Defekti vai neatbilstības netiek konstatēti, 

Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.    

11.4.  Pasūtītājs uz sava rēķina var veikt papildu Darbu un materiālu kvalitātes pārbaudes. 

11.5. Ja materiālu vai Darbu kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts Defekts vai neatbilstība, tad 

Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā, uz sava rēķina un ar saviem materiāliem un 
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darbaspēku novērš Defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Līguma Darbu 

izpildes termiņa pagarināšanai. 

11.6. Izpildītājam pirms Darbu uzsākšanas, kā arī tā laikā, jāveic uzmērīšana, augstumu, līkņu un 

koordināšu nospraušana, lai nodrošinātu Darbu atbilstību Tehniskā projekta 

dokumentācijai, tā saskaņotajām korekcijām un Pasūtītāja prasībām.    

11.7. Izpildītājam jāizmanto profesionāli atbilstošs personāls (vai Apakšuzņēmējs) visu 

nepieciešamo mērniecības un nospraušanas darbu veikšanai. Jālieto uzmērāmo darbu 

raksturam atbilstoši mērniecības instrumenti, kam veikta to precizitātes un tehniskās 

atbilstības pārbaude. 

11.8. Ja mērniecības darbu gaitā tiek atklātas neatbilstības Tehniskajā projektā, vai citas 

problēmas, kas saistītas ar Darbu veikšanu un kas var ietekmēt Darbu kvalitāti vai izmaksas, 

par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs. 

11.9. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par nospraušanas un citu mērniecības darbu precizitāti un par 

jebkuru nosprausto punktu saglabāšanu un atjaunošanu. 

 

12. DARBU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA 

12.1. Pēc Darbu pabeigšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai Darbu nodošanas 

aktu. Pasūtītājs neparaksta Darbu nodošanas aktu, ja tiek konstatētas neatbilstības. 

Konstatētās neatbilstības Izpildītājam jānovērš un atkārtoti jāiesniedz Pasūtītājam 

parakstīšanai Darbu nodošanas akts. 

12.2. Izpildītājam pirms nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam 

izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akts (Forma 2), segto darbu akti, materiālu 

kvalitāti apliecinošie dokumenti, ražotāju izsniegtie dokumenti un tml. Iesniedzamie 

dokumenti noformējami atbilstoši 2018. gada 4. septembra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” latviešu valodā ar satura 

rādītāju, kurā norādīts dokumenta nosaukums, datums, lapaspuse.  

12.3. Pasūtītājs Darbus nepieņem un neparaksta Darbu nodošanas aktu, ja Darbi ir nepilnīgi 

pabeigti vai atklāti Defekti, vai neatbilstība. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, 

tad Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas vai Defektu, vai 

neatbilstību novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par Darbu pabeigšanu Pasūtītājam un 

jāiesniedz Darbu nodošanas – pieņemšanas akts. Darbu pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju 

no pienākuma novērst konstatētos Defektus vai neatbilstības, kā arī vēlāk konstatētos 

Defektus vai neatbilstības. 

12.4. Izpildītājs nodrošina veiktā Darba uzturēšanu un saglabāšanu līdz brīdim, kad Izpildītājs ir 

nodevis atpakaļ Objektu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu. 

12.5. Darbi par pilnībā pabeigtiem un pieņemtiem uzskatāmi, kad Objekts ir pieņemts ar 

nodošanas-pieņemšanas aktu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē Objekta 

nodošanu.  

 

13. GARANTIJAS 

13.1. Izpildītājs garantē veikto Darbu un materiālu kvalitāti 3 (trīs) gadus jeb 36 (trīsdesmit 

sešus) mēnešus pēc Objekta pieņemšanas ar nodošanas-pieņemšanas aktu, un novērš 

garantijas laikā radušos Defektus.  

13.2. Ja garantijas laikā tiek konstatēti Defekti, tad Izpildītājam bez maksas tie jānovērš 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Nosakot konstatēto Defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājs 

ņem vērā tehnoloģiski pareizai Darbu veikšanai nepieciešamo laiku. 
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13.3. Pasūtītājs var noteikt citu garantijas termiņā konstatēto Defektu novēršanas uzsākšanas 

laiku. 

13.4. Izpildītāja tālrunis un e-pasts Defektu paziņojumu pieņemšanai: 

13.4.1. tālrunis:_____; 

13.4.2. e-pasts:______. 

13.5. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos Defektus vai neatbilstības, vai 

neuzsāk to novēršanu noteiktā laikā, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības 

šo darbu veikšanu uzdot citai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam vai citām personām 

visus zaudējumus un izmaksas, kas radušās no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes. 

13.6. Ja Izpildītājs atsakās veikt Defektu novēršanu garantijas laikā, tad Pasūtītājam ir tiesības 

vērsties pie kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kas izdevusi Līguma 7.4.punktā 

noteikto nodrošinājumu, ar prasību izmaksāt naudas summu, kas nepieciešama Darbu 

Defektu novēršanai. 

13.7. Ja Puses nevar vienoties par Defekta esamību, tad Pasūtītājs pieaicina neatkarīgu ekspertu. 

Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums bijis nelabvēlīgs. 

13.8. Pasūtītāja pārstāvis, pieaicinot Izpildītāju, veic noslēguma garantijas pārbaudi Objektā ne 

agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms norādītā garantijas termiņa beigu datuma un ne vēlāk kā 

norādītajā garantijas termiņa beigu datumā.  Ja pārbaudē konstatē Defektus, Izpildītājam ir 

pienākums tos novērst Līgumā noteiktajā kārtībā. Garantijas termiņš par pabeigtu 

uzskatāms, kad pilnībā ir novērsti garantijas pārbaudē konstatētie Defekti.   

 

14. LĪGUMSODI  

14.1. Ja Izpildītājs ir pārsniedzis Līguma 5.3. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, Izpildītājs 

maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma 

summas par katru nokavētu dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no 

Līguma summas 

14.2. Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu, maksā Izpildītājam 

līgumsodu 01% (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nesamaksātās naudas 

summas par katru nokavētu dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no 

nesamaksātās naudas summas. 

14.3. Izpildītājs par Līguma 5.3. un 5.4. punktā noteiktā termiņa kavējumu maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru 

nokavētu dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit) procentus no Līguma summas.  

14.4. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas. 

14.5. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs iesniedz rēķinu Izpildītājam. 

Rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no rēķina saņemšanas dienas. 

14.6. Ja Pasūtītājam jāmaksā līgumsods Izpildītājam, Izpildītājs iesniedz rēķinu pasūtītājam. 

Rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no rēķina saņemšanas dienas. 

14.7. Ja Izpildītājam tiek piemērots līgumsods, tad turpmākie norēķini tiek veikti pēc līgumsoda 

nomaksas.    

14.8. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Izpildītājam aprēķinātos līgumsodus no tam izmaksājamām 

summām.  

 

 

15. ZAUDĒJUMI, BOJĀJUMI UN BOJĀEJAS RISKS 

15.1. Ja Darbu izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, 

tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina 
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saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts. Eksperta pakalpojumus 

apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums bijis nelabvēlīgs.  

15.2. Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Izpildītāja 

prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas. 

15.3. Izpildītājam pirms Darbu uzsākšanas ir jāpārliecinās par Objekta un uz tā izbūvēto 

komunikāciju, konstrukciju tehnisko stāvokli. Izpildītājam jāpārliecinās, vai viņš var veikt 

Darbus, neradot bojājumus komunikācijām un konstrukcijām un draudus cilvēka veselībai 

un dzīvībai. Izpildītājam ir jāpieņem un jāpārņem iepriekš izbūvētas un pasūtītas Būves 

daļas, iekārtas u.c., ko viņa rīcībā nodod Pasūtītājs. Pēc pārņemšanas bojājumu un bojāejas 

risks pāriet Izpildītāja ziņā. Iespējamie iebildumi pirms Darbu uzsākšanas rakstiski 

jāpaziņo Pasūtītājam. Vēlākas iebildes netiek ņemtas vērā. 

15.4. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības dēļ citām 

personām, kā arī apmaksā tos. 

 

16. DEFEKTI 

16.1. Izpildītājs garantijas laikā radušos Defektus novērš saskaņā ar Līguma 13.sadaļas 

nosacījumiem. 

16.2. Ja Darbu izpildes laikā konstatētie Defekti rada draudus satiksmes drošībai, cilvēka 

veselībai, dzīvībai un videi, Izpildītājam draudi jānovērš nekavējoši pēc fakta 

konstatēšanas, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) kalendārās dienas laikā pēc Pasūtītāja vai 

Pasūtītāja norīkotas personas paziņojuma nosūtīšanas uz Līguma 13.4.punktā norādīto 

kontaktinformāciju.  

16.3. Defektu novēršanu Izpildītājam var uzdot Pasūtītājs vai Pasūtītāja norīkota persona nosūtot 

paziņojumu uz Līguma 13.4.2.punktā norādīto e-pastu vai zvanot uz Līguma 13.4.1. punktā 

norādīto tālruni.  

16.4. Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līguma noteiktā garantijas laikā atbild par savu 

piesaistīto Apakšuzņēmēju veiktajiem Darbiem, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. 

Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri 

radušies Izpildītāja nodarbināto Apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros. 

 

17. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

17.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot 

Izpildītājam līgumsodu, bet brīdinot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski 10 

(desmit) dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos: 

17.1.1.    ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu ilgāk par 20 (divdesmit) dienām 

vai Darbi netiek veikti ilgāk par 20 (divdesmit) dienām, izņemot Līgumā 

atrunātajos gadījumos; 

17.1.2.  ja Izpildītājs nav veicis paredzēto Darbu apjomu apguvi saskaņā ar kalendāro 

grafiku un tādējādi kavē kalendārā grafika izpildi kādā no sadaļām ilgāk par 

20 (divdesmit) dienām; 

17.1.3.   ja Izpildītājs nav uzsācis Darbus 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 

1.2.punktā minētā Objekta nodošanas Izpildītājam darbu uzsākšanai ar 

nodošanas – pieņemšanas aktu;  

17.1.4.   ja pret Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība ir izbeigta 

vai pārtraukta. 

17.1.5.  ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam 

ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un 
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kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas . 

17.2. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot 

Izpildītājam līgumsodu, bet nekavējoties brīdinot Izpildītāju,  ja Izpildītājs kavē Līguma 

5.4.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņu vairāk par 10 (desmit) dienām. 

17.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot 

Izpildītājam līgumsodu, bet nekavējoties brīdinot Izpildītāju, ja Izpildītājs kavē Līguma 

5.5.punktā noteiktā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas termiņu vairāk par 10 

(desmit) dienām.  

17.4. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 17.1.2.,vai 17.1.3., 17.1.5., vai 

17.2.punktu, Pasūtītājs var piemērot Izpildītājam līgumsodu līdz 10% no Līguma summas, 

izvērtējot samērīgumu. Izpildītājs līgumsodu samaksā  10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

paziņojuma par Līguma izbeigšanu un attiecīga rēķina saņemšanas. 

17.5. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 14 

(četrpadsmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības 

ilgāk nekā 20 (divdesmit) dienas. 

17.6. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbus, iesniedz 

Pasūtītājam Līguma rezultātā veikto Darbu garantijas nodrošinājumu atbilstoši Līguma 

7.3.un 7.4. punktam par paveikto Darbu daļu, sakārto Objekta vietu atbilstoši Pasūtītāja 

norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un 

nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz Darbu turpināšanai, par ko Puses paraksta nodošanas 

– pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim 

kvalitatīvi paveiktajiem un Pasūtītāja pieņemtiem Darbiem.  

 

18. KONFIDENCIALITĀTE 

18.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas 

neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu 

ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, 

vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita 

rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību 

izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. 

18.2.  Pusēm ir tiesības sniegt informāciju, ja šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei.  

18.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu 

pārkāpšanu. 

18.4. Izpildītājs drīkst veikt publikācijas par veicamajiem Darbiem tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju 

rakstisku piekrišanu. Ierobežojums neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

18.5. Līguma 18.sadaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas 

Līguma darbības termiņš. 

 

 

 

 

19. NEPĀRVARAMA VARA 

19.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās radušās 

nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, 

militāru agresiju, streikus, stihiskas nelaimes, epidēmijas, varas un  pārvaldes institūciju 
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rīcību un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav 

izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav 

paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas 

nodrošināties, noslēdzot Līgumu. 

19.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt 

otras Puses pārstāvi, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu 

konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā 

arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un 

izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda paredzamais termiņš, kad būs iespējams turpināt 

Līgumā paredzēto pienākumu izpildi. 

19.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu 

izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par 

minēto apstākļu beigšanos. 

19.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Puses, rakstiski vienojoties, var pagarināt 

Darbu izpildes termiņu par tādu termiņu, par kāds tas bijis apturēts. 

 

20. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

20.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi 

ir Inženiertehnisko būvju brigadieris Aigars Bleiva, tel.nr. 27108571, e-pasts: 

aigars.bleiva@dobele.lv   

20.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darbu 

izpildi un pabeigšanu ir Atbildīgais darbu vadītājs____ , mob.tālr:____, e-pasts: ____ 

20.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto 

pārstāvi, ievērojot Līguma 11.sadaļā noteikto. Puse nekavējoties rakstiski informē otru Pusi 

par pārstāvja nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 

20.4. Līguma 20.sadaļā norādītie Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvji ir tiesīgi pieņemt lēmumus un 

parakstīt dokumentus savas kompetences un pilnvaru robežās.  

 

21. STRĪDI 

Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, 

kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā. 

 

22. LĪGUMA GROZĪJUMI  

22.1.   Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. 

22.2.  Līgumā ir pieļaujami nebūtiski grozījumi, bet būtiskus grozījumus Līgumā drīkst izdarīt    

Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā. 

22.3.  Līgumā noteiktos termiņus var grozīt šādos gadījumos: 

22.3.1.  ja tiek veiktas izmaiņas Darbu daudzumos saskaņā ar Līguma 6. sadaļā noteikto; 

22.3.2.  Darbu vai to daļas apturēšana no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tajā skaitā, 

tādu, ko ietekmē valsts vai inženierkomunikāciju īpašnieku rīcība; 

22.3.3. Darbu veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, 

kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;  

  23.3.4.  Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi 

nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi. 

22.4. Līguma summu var grozīt un izmaiņas Darbu daudzumos var izdarīt, ievērojot Līguma 

6.sadaļā noteikto.  

mailto:aigars.bleiva@dobele.lv
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22.5. Ja Darbu izpildes gaitā ir nepieciešamas Līguma termiņa izmaiņas, tad Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam pamatojumu termiņa pagarinājumam, kurā iekļauj Darbu izpildes termiņa 

kavēšanas iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, Darbu izpildes 

kalendāro grafiku, kā arī citu Pasūtītāja pieprasītu informāciju. 

22.6. Gadījumos, kad papildus Darbus iespējams veikt paralēli citiem Darbiem un to veikšana 

neprasa būtisku papildus darbaspēka resursu piesaistīšanu, Līguma izpildes termiņš 

papildus Darbu dēļ pagarināts netiek.  

22.7. Piegādātāju vai apakšuzņēmēju saistību pret Izpildītāju neizpilde nevar būt pamatojums 

būvdarbu Līguma izpildes termiņa pagarinājumam. 

 

23. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

23.1. Pretrunu gadījumā starp Līguma pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums 

atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu. 

23.2. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.  

23.3. Līgumam pievienoti šādi pielikumi: 

23.3.1.  1. pielikums - Tehniskā specifikācija, tai skaitā tehniskais piedāvājums  

uz ___  (__) lapām; 

       23.3.2.   2.  pielikums - Finanšu piedāvājums uz ___ (___) lapām. 

23.4. Līgums ir sagatavots 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no 

kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs. 

 

24. PUŠU REKVIZĪTI 

 


