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1.  Vispārīgā informācija 

1.1.   Zemsliekšņa iepirkuma identifikācijas numurs Id.Nr. DŪ-ZI-2020/7. 

1.2.   Pasūtītājs 

SIA „DOBELES ŪDENS” 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 45103000470 

adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV- 3701      

Jautājumos par zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu un noteikumiem –   

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:   

Juriste Ieva Lukša 

Tel.nr.: +371 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv  

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: 

          Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece  

          Tel.nr.: +371 28336980, e-pasts:  marite.zvejniece@dobele.lv  

1.3. Pasūtītājs zemsliekšņa iepirkumu veic saskaņā ar „SIA „DOBELES ŪDENS” 2019. gada 9. 

decembra Noteikumiem „SIA „DOBELES ŪDENS” Iekšējie kārtības noteikumi par 

zemsliekšņa iepirkumu veikšanu””.   

       1.4. Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot 

vērā cenu. 

2.  Informācija par zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu 

2.1. Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts: 

   Būvdarbu veikšana ūdensapgādes tīklu izbūvē Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā I 

kārtas ietvaros, atbilstoši izstrādātajam būvprojektam „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, 

Keramikas-Gaismas ielu masīvā (divās kārtās)”, un saskaņā ar Noteikumu, Tehniskās 

specifikācijas (A.pielikums) prasībām. 

2.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

2.3. Galvenais CPV kods: 45000000-7. 

2.4. Iepirkuma līguma izpildes vieta – Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701, NUTS LV0009. 

2.5. Plānotais iepirkuma līguma noslēgšanas termiņš: 2020. gada jūnija/jūlija mēnesis. 

2.6. Būvdarbu līguma izpildes termiņš 10  (desmit) kalendārie mēneši no Būvdarbu līguma 

noslēgšanas dienas (t.sk. tehnoloģiskā procesa pārtraukums.)  

2.7. Paredzamā līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa) līdz 165 000,00 EUR (viens simts 

sešdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi). 

2.8. Pretendentam   Būvdarbu līguma izpildei  ir iespējams  saņemt avansu, bet  ne vairāk 20 % 

(divdesmit  procentu) apmērā  no Līgumcenas. Avansa nepieciešamības gadījumā, 

Pretendentam jānodrošina Avansa (priekšapmaksas) garantija avansa summas apmērā.   

2.9. Gala  maksājumu  20% (divdesmit procenti) apmērā  no Līgumcenas Pasūtītājs  veic  15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā,  

kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības  izsniegtas  Garantijas  perioda garantijas  (ne 

mazākas kā  5 % apmērā  no  Līgumcenas) un  atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) 

saņemšanas no Izpildītāja. 

2.10. Pasūtītājs Ieinteresēto piegādātāju sanāksmi neorganizē, bet Ieinteresētais piegādātājs var 

veikt izbūvējamo objektu vietas apskati, iepriekš sazinoties ar kādu no Noteikumu 1.2. 

punktā minētām kontaktpersonām un savstarpēji vienojoties par konkrēto apskates laiku 

(darba dienā un darba laikā).  

2.11. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai SIA 

„DOBELES ŪDENS”  tīmekļvietnē (www.dobelesudens.lv) sadaļā Iepirkumi par konkrēto 

zemsliekšņa iepirkumu. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāda ieinteresētā persona nav 

iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

mailto:ieva.luksa@dobele.lv
mailto:marite.zvejniece@dobele.lv
http://www.dobelesudens.lv/
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2.11. Garantijas prasības visiem Būvdarbu izpildes rezultātiem- 36 (trīsdesmit seši) kalendārie 

mēneši, skaitot no dienas, kad Puses abpusēji parakstījušas nodošanas pieņemšanas aktu par 

kvalitatīvi izpildītiem, pabeigtiem darbiem un objekts nodots ekspluatācijā. 

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 27. maijam, 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 

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 60 (sešdesmit)  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 „Būvdarbu veikšana 

ūdensapgādes tīklu izbūvē Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā,  I kārtas 

ietvaros”, (Id.Nr.DŪ_ZI_2020/7). Neatvērt  līdz  2020. gada 27. maijam, 

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 2. un 3. punkta izslēgšanas nosacījumi, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta termiņus un pārbaudīšanas kārtību. 

4.2. Piemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas 2. 

un 3.punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību, pārbaudi  veic attiecībā uz 

Pretendentu, kas atbilst visām paziņojumā par līgumu un Noteikumos noteiktajām 

prasībām, un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, uz Pretendenta norādīto 

apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu (darbu) vērtība ir vismaz 10 procenti no 

kopējā  būvdarbu  līguma vērtības un personām, uz kuras iespējām tas balstījies, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām. 

4.3. Ja veicot pārbaudi tiek secināts, ka nodokļu parādi Pretendentam vai Pretendenta 

norādītajam apakšuzņēmējam, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 

procenti no kopējā līguma vērtības, pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta septītās daļas un astotās 

daļas 1. un 3. punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 eiro apmērā tiek 

pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

48. panta devītajā daļā paredzēto. 
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4.4. 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.     

 

6.  Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām 

6.1.Pretendents pēdējo piecu gadu laikā (2015.; 2016.; 2017.; 2018.; 2019. un 2020. gads 

līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis un pabeidzis (objekti  nodoti 

ekspluatācijā) būvdarbus vismaz 2 (divos) ūdenssaimniecības infrastruktūras 

būvobjektos izbūvējot: 

6.1.1.  ārējos ūdensapgādes tīklus vismaz 2,0 km (katrā līgumā); 

6.1.2. minerālmateriālu segumu (atjaunošana/izbūve pēc inženierkomunikāciju 

izbūves)  vismaz 2000 m2  platībā (katrā līgumā).         

Ja Pretendenta darbības ilgums tirgū ir mazāks par pieciem  gadiem, tas apliecina savu 

atbilstību Noteikumu 6.1. punkta  prasībām sniedzot informāciju par visu darbības periodu.                             

6.2. Attiecīgi par katru veikto Būvdarbu, lai apliecinātu faktu, ka Pretendenta piedāvājumā 

norādītie Būvdarbi ir pabeigti un Būvobjekti nodoti ekspluatācijā Pretendents iesniedz: 

a) būvvaldes izsniegtu aktu par Būvobjekta nodošanu-pieņemšanu ekspluatācijā 

kopiju  

vai atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstus (kopijas)   

b) Pasūtītāju  atsauksmes par katru objektu, ar kuru apliecina atbilstību Noteikumu 

6.1. punkta prasībām,  kurās norādīti izbūvēto Būvobjektu parametri,  kas atbilst 

Noteikumu 6.1. punkta prasībām attiecībā uz zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu un 

attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. 

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

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

garantijas termiņš iestājas no Būvdarbu 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 
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speciālistu  - Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš atbilst šādām Noteikumu prasībām, 

un kurš regulāri atrodas Būvobjektā:  

6.4.1. Pretendenta  Atbildīgajam būvdarbu vadītājam  ir  jābūt nodarbinātam pie 

Pretendenta uz darba līguma pamata un informācijai par darba attiecībām ir jābūt 

ievadītai Būvniecības informācijas sistēmā. Pretendenta Atbildīgajam būvdarbu 

vadītājam ūdensvada un kanalizācijas tīklu (ŪKT) 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 Būvdarbu 

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 piecu gadu laikā (2015.; 2016.; 2017.; 2018.; 2019. un 2020.gads līdz 

piedāvājuma līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām), kā Atbildīgais 

būvdarbu vadītājs ir vadījis būvdarbus vismaz 2 (divos) ūdenssaimniecības 

infrastruktūras būvobjektos,  kurā izbūvēti: 

6.4.2.1.  ārējie ūdensapgādes tīkli vismaz 2,0 km (katrā līgumā); 

6.4.2.2.  minerālmateriālu segums (atjaunošana/izbūve pēc inženierkomunikāciju 

izbūves) vismaz  2000 m2  platībā (katrā līgumā). 

6.4.3. Profesionālās  kvalifikācijas sertifikātiem jābūt spēkā esošiem visā Būvdarbu 

veikšanas periodā (no Būvdarbu uzsākšanas līdz Būvobjekta nodošanai 

ekspluatācijā); 

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

Būvdarbu 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 Būvdarbu 

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). 

Pretendenta pieteikumu dalībai zemsliekšņa iepirkumā sagatavo atbilstoši veidnei Noteikumu 

pielikumā (D1 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 
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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, Līgumcenas apmērā. 

 

7.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas apliecina Pretendenta tehniskās un 

profesionālās spējas.  

7.4.1.Pretendenta apstiprināts, Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvdarbiem 

plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām 

iespējām) pēdējos piecos gados (2015; 2016; 2017; 2018.; 2019. un 2020. gads līdz 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) veikto būvdarbu saraksts atbilstoši „Veikto 

būvdarbu saraksta veidnei” (D2 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 Būvdarbi  ir pabeigti un 

Būvobjekts  nodots ekspluatācijā, Pretendents  iesniedz: 

7.4.2.1. būvvaldes izsniegtu aktu par Būvobjekta nodošanu-pieņemšanu ekspluatācijā 

kopiju;  

7.4.2.2.   Pasūtītāju  atsauksmes par katru objektu, ar kuru apliecina atbilstību Noteikumu 

6.1. punkta prasībām, kurās norādīti izbūvēto Būvobjektu parametri,  kas atbilst 

Noteikumu 6.1. punkta prasībām attiecībā uz zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu 

un attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. 

http://sankcijas.kd.gov.lv/
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7.4.3.Pretendenta piedāvātā Atbildīgā būvdarbu 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 Būvdarbu 

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

apakšuzņēmējam izpildei nododamo Būvdarbu līguma daļu. 

7.4.6.Ja Pretendents Būvdarbu 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 Būvdarbu daļu aprakstu atbilstoši 

Apakšuzņēmējiem nododamo Būvdarbu daļu saraksta veidnei (D5 pielikums); 

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

atbilstoši Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās 

apliecinājuma veidnei (D6 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem 

nododamo Būvdarbu daļu sarakstā norādītās Būvdarbu daļas un/vai nodot 

Pretendenta rīcībā Būvdarbu 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.          

7.4.7.Līguma izpildes laikā nomainītajiem apakšuzņēmējiem pilnībā ir jāatbilst Noteikumos 

attiecībā  uz apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām. 

 

                   7.5. Iesniedzamās Garantijas un garantiju darbības  periods: 

7.5.1.  Apdrošināšana un nodrošināmās garantijas līguma slēgšanas gadījumā: 

7.6.1.  Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas Pretendents 

nodrošina savu un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana 

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

par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai SIA “DOBELES UDENS”.  

7.6.2.  Pretendentam jānodrošina būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi par summu, 

kas nav mazāka par 100% (viens simts procentiem) no Līgumcenas (bez PVN): 

7.6.2.1. Izpildītājam būvniecības visu risku apdrošināšanas līgumam (polisei) jābūt par 

periodu no paredzētās Būvdarbu uzsākšanas dienas līdz Būvdarbu nodošanas-

pieņemšanas akta parakstīšanas dienai. 

7.6.2.2.  Apdrošināšanas līgumā ietver visu veicamo Būvdarbu, tajā skaitā Izpildītāja 

piesaistīto apakšuzņēmēju veicamo Būvdarbu, apdrošināšanu. 

7.6.2.3. Jāparedz, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, pirmtiesības uz 

apdrošināšanas atlīdzību ir SIA “DOBELES ŪDENS” (Pasūtītājam). 

7.6.3.Pretendentam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Būvdarbu līguma spēkā stāšanās 

dienas ir jānodrošina pirmā pieprasījuma Līguma saistību izpildes garantijas, Pasūtītājam. 
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Gadījumā, ja Pretendentam būs nepieciešams avanss, kopā ar Līguma saistību izpildes 

garantiju jāiesniedz arī Avansa garantija. 

7.6.4.Būvdarbu līgumā noteiktajā kārtībā Pretendents, ar kuru ir noslēgts Būvdarbu līgums, 

visā Būvdarbu līguma darbības laikā pastiprina savas saistības ar attiecīgu zemsliekšņa 

iepirkuma Līguma saistību izpildes garantiju, kuru izsniegusi kredītiestāde vai 

apdrošināšanas sabiedrības, turpmāk - Garantijas devējs): 

7.6.5.Līguma saistību izpildes garantijas apmērs 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas (bez 

PVN). 

7.6.5. Zemsliekšņa iepirkuma Līguma saistību izpildes garantijas derīguma termiņš – Būvdarbu 

līguma   izpildes termiņā un vēl papildus pieskaitītas 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas 

(Līguma izpildes garantijai jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs Pasūtītājam būs 

iesniedzis Garantijas saistību izpildes garantiju).  

7.6.6.Līguma saistību izpildes garantijā ir jāiekļauj šādi nosacījumi: 

a)  garantijas devējs uzņemas saistības attiecībā pret SIA “DOBELES ŪDENS” par 

Izpildītāja nesavlaicīgu vai nepienācīgu jebkuru Būvdarbu līgumā noteikto saistību 

neizpildi; 

b) saņemot SIA “DOBELES ŪDENS” pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka 

Izpildītājs nav izpildījis Būvdarbu līguma saistības vai ir iestājies kāds no Būvdarbu 

līgumā minētajiem gadījumiem, tiks izmaksāta Līguma saistību izpildes garantija 10% 

(desmit procentu) apmērā no Līgumcenas (bez PVN); 

c)   Garantijas devēja maksājums tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Pasūtītāja 

norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Izpildītāja vai finanšu 

institūcijas izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai, 

d)  Garantijas devējs neaizkavēs maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsies no 

pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi rakstiski tiks informēts 

Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. 

7.6.7.Avansa nepieciešamības gadījumā, Pretendents Būvdarbu līguma darbības laikā 

pastiprina savas saistības ar Avansa garantiju, kuru izsniegusi kredītiestāde vai 

apdrošināšanas sabiedrība. 

7.6.8.Avansa maksājuma garantijai ir jābūt par visu avansa summu atbilstoši Pretendenta 

pieteikumā (Noteikumu pielikums D1) norādītam avansam. Avansa maksājuma garantija   

garantē Pasūtītājam reālo zaudējumu segšanu gadījumā, ja Izpildītājs saņemot no 

Pasūtītāja avansu, Būvniecības līgumā paredzētajos termiņos neveic būvniecības līgumā 

paredzētos darbus saņemtās priekšapmaksas apmērā. 

7.6.9.Avansa maksājuma garantijas termiņš nedrīkst būt īsāks par Līguma saistību izpildes 

termiņu un avansa maksājuma garantijai ir jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs 

Pasūtītājam būs iesniedzis Garantijas saistību izpildes garantiju  

7.6.10. Avansa maksājuma garantijā ir jāiekļauj šādi nosacījumi: 

a) garantijas devējs uzņemas saistības attiecībā pret SIA “DOBELES ŪDENS” par 

Izpildītāja nesavlaicīgu vai nepienācīgu Būvdarbu līgumā noteikto saistību neizpildi, 

b) saņemot SIA “DOBELES ŪDENS” pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka 

Izpildītājs nav izpildījis Būvdarbu līguma saistības attiecībā uz avansa apgūšanu, 

tiks izmaksāta avansa (priekšapmaksas) maksājuma garantijas summa Pasūtītājam.   

c) Avansa garantijas devēja maksājums tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz 

Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Izpildītāja 

vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma 

aizkavēšanai, 

d) Avansa garantijas devējs neaizkavēs maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsies 

no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi rakstiski tiks informēts 

Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas 
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7.6.11.Pretendentam jānodrošina pirmā pieprasījuma Garantijas laika saistību izpildes garantija 

5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas (bez PVN). 

7.6.12.Izpildītājam ir jāiesniedz Garantijas laika saistību izpildes garantija ne vēlāk kā 14 

(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad ar Būvdarbu nodošanas-

pieņemšanas aktu tiek nodoti objektu izbūves būvdarbi, vai no Noteikumu 7.6.14. 

punktā minētā apstākļa iestāšanās dienas, saskaņā ar zemsliekšņa iepirkuma 

Noteikumiem. 

7.6.13.Pasūtītājam ir tiesības izmantot Garantijas laika saistību izpildes garantiju (garantijas 

perioda garantiju), ja Izpildītājs neievēro Būvdarbu līguma noteikumus vai nenovērš 

Defektus Būvdarbu līgumā noteiktajā kārtībā. 

7.6.14.Ja Būvdarbu līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Būvdarbus neveicot pilnā apmērā, 

Izpildītājam ir pienākums iesniegt Garantijas laika saistību izpildes garantiju 5% (pieci 

procenti) apmērā no izpildīto un Būvdarbu līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto 

Būvdarbu vērtības, ja Garantijas laika saistību izpildes garantija ir attiecināma uz 

izpildīto un Būvdarbu līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtajiem Būvdarbiem. 

7.6.15.Garantijas laika saistību izpildes garantija ir spēkā visu garantijas termiņu, kas ir ne 

mazāk kā 3 6 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc Būvobjekta izbūvē paveikto darbu 

nodošanas Pasūtītājam, un tiek atgriezts Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

garantijas termiņa beigām.     

 

8.  Tehniskais piedāvājums 

8.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Noteikumu                                   

A pielikums), Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijās (D7 pielikums) minētām 

prasībām, lai Pasūtītājs gūtu  pārliecību, par to, ka Pretendents plāno izpildīt visas 

Tehniskajās specifikācijās un Noteikumos noteiktās prasības.  

8.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā visi Noteikumos, tā pielikumos 

(A pielikums),  (B pielikums), Būvdarbu līguma projektā (Nolikuma C pielikums) - attiecībā 

uz naudas plūsmas plānošanu), un (D7 pielikums) ietvertie nosacījumi. 

8.3. Tāmes, kurās ir iekļauti visi Būvdarbi, būvdarbu apjomi atbilstoši Būvprojektam (Nolikuma 

B pielikums). Visiem b ū v darbu apjomu sarakstā minētajiem konkrētas izcelsmes 

materiāliem, izstrādājumiem, instrumentiem un standartiem var tikt piedāvāti ekvivalenti, 

ja tiek piedāvāti ekvivalenti materiāli no Būvprojektā ieteicamajiem materiāliem (iekārtām) 

Pretendentam ir jānorāda konkrētais materiāls (ražotājs, modelis), nevis tikai atsauce” vai 

ekvivalents”.  

8.4. Pretendentam Tāmēs un piedāvājumā ir jānorāda konkrēti materiālu, izstrādājumu, 

instrumentu ražotāji un modeļi, kā arī konkrēti pielietojamie standarti. Ja tāmēs vai jebkur 

piedāvājumā būs atsauce „vai ekvivalents”, Pasūtītājs uzskatīs, ka Pretendents 

piedāvājumā nav iekļāvis informāciju par piedāvātajiem materiāliem, izstrādājumiem, 

instrumentiem un standartiem un var piedāvājumu noraidīt. 

8.5. Pretendentam piedāvājumā ir jāiekļauj visi nepieciešamie (D7 pielikums) pielikumā 

norādītie laika grafiki, tabulas, jāpievieno apliecinājumi, līgumu kopijas utt. 

8.6. Cita informācija par paredzamajiem Būvdarbiem, kuru Pretendents uzskata par 

nepieciešamu sniegt Pasūtītājam. 

 

9.   Finanšu piedāvājums 

9.1. Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai 

(Noteikumu D8 pielikums). Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas/cenas EUR, bez 

PVN, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendenta piedāvātā Līgumcena (bez 
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PVN) attiecināma uz pilnībā pabeigtiem Būvdarbiem Būvdarbu līguma noteiktajā izpildes 

termiņā. 

9.2. Pretendenta 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 saistošajiem Latvijas Republikas likumu un 

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

komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajā specifikācijā 

minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas, kā arī izmaksas, 

kas nav tieši norādītas būvdarbu apjomu tabulās, kuras varēja un kuras vajadzēja paredzēt, 

vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no objekta rakstura vai apjoma, bez kuru izpildes 

nevar būvdarbus nodot un objektu  pieņemt ekspluatācijā.  

9.3. Tāmes iesniedz atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumu Nr. 239. 

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 

(atbilstoši Noteikumu D8 pielikumiem) ietverot visus darba apjomus, lai veiktu Būvobjekta 

izbūvi saskaņā ar   Būvprojektam. 

9.3.1.   ir iekļauti visi būvdarbi būvdarbu apjomu sarakstos norādītajos apjomos saskaņā 

ar Būvprojekta dokumentāciju; 

9.3.2.   norādīti un atšifrēti visi izdevumi – darbaspēka, materiālu u.c. tiešās izmaksas, 

pieskaitāmās izmaksas, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, PVN 

21%; 

 9.3.3.  piedāvājuma cena, vienības izmaksas un summas tāmēs ir jānorāda ar precizitāti 

2 (divas) zīmes aiz semikola. Darba alga jānorāda kā vienas vienības laika 

normas un darba algas likmes reizinājums. Cenas līdz diviem cipariem aiz 

komata jānoapaļo jau ievadot datus (t.sk. arī laika norma, darba samaksas 

likme, materiāli, mehānismi), vienību cenas tiek fiksētas uz visu Būvdarbu 

izpildes laiku un netiks pārrēķinātas. 

 

10.  Būvdarbu līgums 

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

uzaicinājuma saņemšanas brīža, jāierodas 5 (piecu) darba dienu laikā noslēgt Būvdarbu līgumu. 

 

 SIA „DOBELES ŪDENS” 

 Juriste                                                                                                              I. Lukša 
 

 

 

 

 

 

 

 


