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1. Vispārīgā informācija
1.1. Zemsliekšņa iepirkuma identifikācijas numurs Id.Nr. DŪ-ZI-2021/02/KF
1.2. Pasūtītājs/zemsliekšņa iepirkuma veicējs:
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:
Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece
Tel.nr.: +371 28336980, e-pasts: marite.zvejniece@dobele.lv
1.3.Iepirkuma metode: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja organizēts zemsliekšņa iepirkums.
Pasūtītājs zemsliekšņa iepirkumu veic SIA “DOBELES ŪDENS”
2019.gada 9.decembra
noteikumos ”Iekšējie kārtības noteikumi par zemsliekšņa iepirkumu veikšanu” noteiktajā kārtībā ,
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“ 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojuma kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas”,
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā investīciju projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana
Dobeles aglomerācijā, II kārta”(5.3.1.0/16/I/007) ietvaros.
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:
Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets«Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā,
Dobelē un apdzīvotā vietā "Rūpnieki" Auru pagastā Dobeles novadā ».
Būvdarbu veikšana kanalizācijas tīklu izbūvē Ozolu ielā, Dobelē (atbilstoši būprojektam „Ārējās
kanalizācijas vada izbūve Ozolu ielā, Dobelē” un
kanalizācijas pašteces tīklu un kanalizācijas spiedvada izbūvē apdzīvotā vietā “Rūpnieki”Auru pagastā
(atbilstoši būvprojektam „Ārējā ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve dzīvojamām mājām
apdzīvota vietā “Rūpnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā(1kārta) , ievērojot Pasūtītāja prasības
zemsliekšņa iepirkuma Noteikumos.
Būvdarbu apjomi kanalizācijas tīklu un spiedvadu izbūvē 0,75 km, ts.k 0,25 km Ozolu ielā
Dobelē un 0,5 km apdzīvotā vietā “Rūpnieki”, Auru pagastā.
2.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
2.3. CPV kods: 45200000-9 pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi.
2.4. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Dobeles pilsēta un Auru pagasta apdzīvotā vieta ”Rūpnieki”,
Dobeles novads ,Latvija, LV-3701, NUTS LV009.
2.5. Plānotais iepirkuma līguma noslēgšanas termiņš: 2021. gada maija aprīļa/maija mēnesis.
2.6. Būvdarbu līguma izpildes termiņš: 5(pieci) kalendārie mēneši no Būvdarbu līguma noslēgšanas
dienas .
2.7. Paredzamā līgumcena (bez PVN) līdz 916 50.00 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis seši simti
piecdesmit eiro 00 centi) . Pretendenta piedāvājums, kurā piedāvātā līgumcena pārsniedz Noteikumu
2.7.punktā paredzamo līgumcenu, tiek noraidīts un netiek izskatīts.
2.8. Pretendentam Būvdarbu līguma izpildei ir iespēja 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 laika saistību izpildes 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 patstāvīgi
var veikt izbūvējamo objektu vietas apskati, iepriekš sazinoties Noteikumu 1.2. punktā minēto
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kontaktpersonu un savstarpēji vienojoties par konkrēto apskates laiku (darba dienā un darba laikā,
bet ne vēlāk, kā 3 dienas pirms Piedāvājuma iesniegšanas termiņa.
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.
2.12. 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, piedāvājuma nodrošinājums
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 2021. gada 31. martam, plkst:10:00, SIA „DOBELES
ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai
elektroniski (atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar drošu elektronisko parakstu) 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 “Piedāvājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā «Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu
ielā,Dobelē un apdzīvotā vietā "Rūpnieki" Auru pagastā « (Id.Nr.DŪ-ZI-2021-02/KF) Neatvērt līdz
2021. gada 31.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.
3.2. Piedāvājuma nodrošinājums
3.2.1.Iesniedzot piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumā, Pretendents iesniedz Piedāvājuma
nodrošinājumu 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti eiro 00 centi) apmērā.
Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš: 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas
termiņa.
3.2.2.Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas
Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde tās filiāle vai ārvalsts bankas filiāle vai
apdrošināšanas sabiedrība, vai ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos
tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā un tās
sagatavošanā ieteicams izmantot Piedāvājuma nodrošinājuma veidni (D2 pielikums) iekļaujot 3.2.
punkta nosacījumus vai iesniegt nodrošinājuma devēja sagatavotu nodrošinājuma veidni, kurā ietverti
Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē un Noteikumos paredzētie nosacījumi. Apdrošināšanas sabiedrības
garantijai(piedāvājuma nodrošinājumam)ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz
piedāvājuma iesniegšanas brīdi par šo garantiju (piedāvājuma nodrošinājumu) ir veikta apmaksa pilnā
apmērā.
3.2.3.Piedāvājuma nodrošinājums ir neatsaucama kredītiestādes, kas ir tiesīga veikt kredītiestādes
darbību Latvijas Republikā vai apdrošināšanas sabiedrības, kas ir tiesīga veikt apdrošināšanas
pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā, izsniegta beznosacījuma garantija vai apdrošināšanas
polise, kas paredz Pasūtītājam tiesības pēc tā pirmā rakstiskā pieprasījuma 5(piecu) dienu saņemt
piedāvājuma nodrošinājumā norādīto summu, savukārt Piedāvājuma nodrošinājuma devējs apņemas šo
summu Pasūtītājam apmaksāt .
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3.2.3.1. Piedāvājuma nodrošinājums var arī būt maksājums(iemaksas) iemaksa Pasūtītāja,
SIA « DOBELES ŪDENS » bankas kontā .
Rekvizīti maksājumu veikšanai : AS "SEB banka" UNLALV2X, norēķinu konts
Nr.LV45UNLA0055000168748. Maksājuma uzdevumā ir jānorāda atsauce
« Piedāvājuma nodrošinājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā « Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve
Ozolu ielā,Dobelē un apdzīvotā vietā "Rūpnieki" Auru pagastā Dobeles novadā »
(Id.Nr DŪ-ZI-02/KF). » . Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksai Pasūtītāja kontā ir jābūt veiktai līdz
zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu 3.1.punktā noteiktajam termiņam un Noteikumu 3.2.punktā minētā
apmērā. Pretendents savā Pieteikumā dalībai zemsliekšā iepirkumā iekļauj veiktā maksājuma uzdevuma
kopiju.
3.2.4. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem :
a)
līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru
Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,
b) līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem
iesniedz Līguma saistību izpildes garantiju (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai
c) līdz iepirkuma līguma noslēgšana.
3.2.5.Nodrošinājumu izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur Pretendenta iemaksāto piedāvājuma
nodrošinājuma summu, ja:
a)Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
b)Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu , Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav
iesniedzis iepirkuma līgumā paredzēto līguma saistību izpildes nodrošinājumu(garantiju) ,
c)Pretendents, kura piedāvājums
izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta
iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
3.2.6. Apdrošināšanas polise tiek uzskatīta par atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu, ja:
3.2.6.1. kopā ar polisi tiek iesniegti apdrošināšanas noteikumi;
3.2.6.2. apdrošināšanas prēmija pilnā apmērā ir samaksāta uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi.
Apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu (piem., maksājuma uzdevumu ar
kredītiestādes darbinieku zīmogu un parakstu uz maksājuma uzdevuma) iesniedz kopā ar
piedāvājuma nodrošinājumu.
3.2.7. Piedāvājuma nodrošinājuma garantija izbeidzas pilnībā un automātiski, iestājoties jebkuram
no turpmāk minētajiem nosacījumiem:
3.2.7.1. ir beidzies Noteikumu 3.1.3. punktā noteiktais Pretendenta piedāvājuma derīguma termiņš
(t.sk. arī jebkurš piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājums);
3.2.7.2. ir noslēgts iepirkuma līgums un Pretendents, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības, iesniedzis iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu.
3.2.8. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atgriež (vai pārskaita atpakaļ iemaksāto
nodrošinājumu) Pretendentiem šādā kārtībā:
a) Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu ,pēc Iepirkuma līguma saistību
izpildes garantijas iesniegšanas,
b) pārējiem Pretendentiem - pēc zemsliekšņa iepirkuma beigām , savukārt Pretendentam, kurš nepiekrīt
sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.
3.2.9. Papildus piedāvājuma nodrošinājumā ir jāparedz, ka piedāvājuma nodrošinājuma devējs
apņemas
samaksāt Piedāvājuma nodrošinājuma summu Pasūtītājam pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma 5
(piecu)
dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs norāda, ka tam pienākas
pieprasītā summa, jo ir iestājies viens vai vairāki no Noteikumu 3.2.5. punktā minētajiem
nosacījumiem
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(norādot konkrētos nosacījumu).
3.2.10. Piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums zemsliekšņa Iepirkuma
dokumentos noteiktajā kārtībā un pieprasītajā apmērā vai nebūs pievienots piedāvājuma
nodrošinājuma
samaksas apliecinošs dokuments, vai ja iesniegtajam piedāvājuma nodrošinājumam tiks pievienoti
kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteikumi, kuri neatbilst zemsliekšņa iepirkuma
nosacījumiem, tiks uzskatīts par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošu, un Pretendenta
piedāvājumu Pasūtītājs neizskata un noraida.
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.
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
5
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6.1.Pretendents pēdējo piecu gadu laikā (2016.; 2017.; 2018.; 2019.; 2020. un 2021. gads līdz
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis un pabeidzis (objekti nodoti ekspluatācijā)
būvdarbus vismaz 2 (divos) ūdenssaimniecības infrastruktūras būvobjektos, kuros izbūvēti
ārējie kanalizācijas tīkli vismaz 0,5 km (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 objektu, 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 (Pasūtītāja un Izpildītāja) abpusēja
parakstīšanas brīža.
6.4. Pretendents nodrošina pietiekamu skaitu kvalificēta personāla, kas nodrošina Noteikumos
noteikto objektu izbūvi , t.sk. Pretendents nodrošina atbildīgo speciālistu (atbildīgo būvdarbu
vadītāju), kurš atbilst šādām Noteikumu prasībām, un kurš regulāri atrodas Būvobjektā:
6.4.1. Pretendenta Atbildīgajam būvdarbu vadītājam (kuram ir spēkā esošs sertifikāts
būvniecības reglamentētajā jomā , būvspeciālists rģistrēts būvspeciālistu reģistrā) ir jābūt
nodarbinātam pie Pretendenta uz darba līguma pamata un informācijai par darba attiecībām
ir jābūt ievadītai Būvniecības informācijas sistēmā. Pretendenta Atbildīgajam būvdarbu 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 gadījumā, ja Pretendents tiks izraudzīts būvdarbu
veikšanai, 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. Pretendenta piedāvātais speciālists pēdējo piecu gadu laikā (2016.; 2017.; 2018.; 2019.;
2020. un 2021. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) kā atbildīgais būvdarbu
vadītājs ir vadījis būvdarbus vismaz divos ūdenssaimniecības infrastruktūras būvobjektā (objekti
nodoti ekspluatācijā), kuros izbūvēti ārējie kanalizācijas tīkli vismaz 0,5 km (katrā līgumā);
6.4.3. Profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem jābūt spēkā esošiem visā Būvdarbu veikšanas periodā
(no Būvdarbu uzsākšanas līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā)
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
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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 Noteikumu
4.1.apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās iegūstot
informāciju izmantojot 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
s tarptautisko 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 Pretendents iesniedz brīvā formā sagatavotu apliecinājumu, par to , ka iesniegs
Pasūtītājam visas apdrošināšanas atbilstoši normatīvos 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 (2016; 2017; 2018.; 2019. ; 2020.un 2021.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas
termiņa beigām) veikto būvdarbu saraksts atbilstoši „Veikto būvdarbu saraksta veidnei”(D3
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 izsniegtā akta 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.
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.
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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 (D6pielikums);
b. apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši
Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās apliecinājuma
veidnei(D7pielikums)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:
7.5.1. 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 minētam Pasūtītājam,SIA “DOBELES ŪDENS”.
7.5.2. Pretendentam jānodrošina būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi par summu, kas nav
mazāka par 100% (viens simts procentiem) no Līgumcenas (bez PVN):
7.5.2.1. Izpildītājam būvniecības visu risku apdrošināšanas līgumam (polisei) jābūt par periodu
no paredzētās Būvdarbu uzsākšanas dienas līdz Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas
akta parakstīšanas dienai.
7.5.2.2. Apdrošināšanas līgumā ietver visu veicamo Būvdarbu, tajā skaitā Izpildītāja
piesaistīto apakšuzņēmēju veicamo Būvdarbu, apdrošināšanu.
7.5.2.3. Jāparedz, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, pirmtiesības uz apdrošināšanas
atlīdzību ir SIA “DOBELES ŪDENS” (Pasūtītājam).
7.5.3.Pretendentam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Būvdarbu līguma spēkā stāšanās dienas ir
jānodrošina pirmā pieprasījuma Līguma saistību izpildes garantijas iesniegšana Pasūtītājam.
Gadījumā, ja Pretendentam būs nepieciešams avanss, kopā ar Līguma saistību izpildes garantiju
būs jāiesniedz arī Avansa garantija.
7.5.4.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):
7.5.5.Līguma saistību izpildes garantijas apmērs ir 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas (bez PVN).
7.5.6. Zemsliekšņa iepirkuma Līguma saistību izpildes garantijas derīguma termiņš – Būvdarbu
līguma izpildes termiņā un vēl papildus pieskaitītas 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas (Līguma
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izpildes garantijai jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs Pasūtītājam būs iesniedzis Garantijas
laika saistību izpildes garantiju).
7.5.7.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.
7.5.8.Avansa nepieciešamības gadījumā, Pretendents Būvdarbu līguma darbības laikā pastiprina savas
saistības ar Avansa garantiju, kuru izsniegusi kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība.
7.5.9.Avansa maksājuma garantijai ir jābūt par visu avansa summu atbilstoši Pretendenta pieteikumā
(D1pielikums) 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.
7.5.10.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 laika saistību izpildes garantiju .
7.5.11. 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
7.5.12.Pretendentam jānodrošina pirmā pieprasījuma Garantijas laika saistību izpildes garantija
(garantijas perioda garantija),kura noteikta 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas (bez
PVN).
7.5.13.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 7.5.14. punktā minētā apstākļa iestāšanās
dienas, saskaņā ar zemsliekšņa iepirkuma Noteikumiem.
7.5.14.Pasūtītājam ir tiesības izmantot Garantijas laika saistību izpildes garantiju, ja Izpildītājs
neievēro Būvdarbu līguma noteikumus vai nenovērš Defektus Būvdarbu līgumā noteiktajā
kārtībā.
7.5.15.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
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Garantijas laika saistību izpildes garantija ir attiecināma uz izpildīto un Būvdarbu līgumā
noteiktajā kārtībā pieņemtajiem Būvdarbiem.
7.5.16.Garantijas laika saistību izpildes garantija ir spēkā visu garantijas termiņu, kas ir ne mazāk
kā 36(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 (Apielikums), Tehniskā
piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijās (D8 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 (C pielikums) - attiecībā uz naudas plūsmas
plānošanu) un (D8 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
(D9 pielikums). Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas/cenas EUR, bez PVN, ar precizitāti 2
(divas) zīmes aiz komata. Pretendenta piedāvātā Līgumcena (bez 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 D9.;D.9.1.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%;
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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
10.1.Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma
saņemšanas brīža, 5 (piecu) darba dienu laikā jāierodas noslēgt Būvdarbu līgumu.
10.2. Ja Pretendents nenoslēdz līgumu 10.1.punktā minētā termiņā, Pasūtītājs tiesīgs izmantot
piedāvājuma nodrošinājuma garantiju (neatgriežot nodrošinājumu).
11.Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu pielikumi:
11.1. A pielikums Tehniskā specifikācija
11.2. B pielikums Būvprojekts;
11.3. C pielikums Līguma projekts un garantiju veidņu paraugi
11.3.1. C 1 pielikums Līguma projekta 1. pielikums Līguma saistību izpildes garantijas
veidne(paraugs)
11.3.2. C 2 pielikums Līguma projekta 2. pielikums Avansa(priekšapmaksas) garantijas
veidne(paraugs)
11.3.3. C 3 pielikums Līguma projekta 3.pielikums Garantijas laika saistību izpildes garantijas
veidne (paraugs)
11.4. D pielikums Veidnes piedāvājuma sagatavošanai (paraugi);
11.4.1. D 1 pielikums Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā;
11.4.2. D 2 pielikums Piedāvājuma nodrošinājums;
11.4.3. D3 pielikums Veikto būvdarbu saraksts;
11.4.4. D4 pielikums Piedāvāto atbildīgo speciālistu saraksts (veidne);
11.4.5. D5 pielikums Būvspeciālista CV un pieejamības apliecinājums (veidne);
11.4.6. D6 pielikums Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnes paraugs;
11.4.7.D7 pielikums Apakšuzņēmēja/ personas uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums
(veidne);
11.4.8. D8 pielikums Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas;
11.4.9. D 9 pielikums Finanšu piedāvājums (veidne);
11.4.9.1.D9.1. pielikums TĀMES Finanšu piedāvājuma (D9 pielikums) sagatavošanai
11.4.10. D10. pielikums Apliecinājums par objekta vietas apskati
Zemsliekšņa iepirkumu veicējs,
SIA „DOBELES ŪDENS” projektu vadītāja (paraksts) M. Zvejniece
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Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu
A pielikums Tehniskā specifikācija
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Dobeles novads atrodas Latvijas dienvidu daļā, kur Austrumkurzemes augstiene mijas ar Zemgales
līdzenumu un robežojas ar Auces, Brocēnu, Jaunpils, Jelgavas, Tērvetes un Tukuma novadu. Dobeles
pilsēta ir novada administratīvais centrs , kas atrodas apmēram 70 km uz dienvidrietumiem no Latvijas
galvaspilsētas Rīgas.
Dobeles aglomerācijā iekļaujas Dobeles pilsēta, Auru pagasta Liepziedu un Rūpnieku ciemi, Krimūnu
pagasta Ceriņu ciems, Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciems, Bērzes pagasta Šķibes un Miltiņu ciemi.
Dobeles aglomerācijā teritorijā dzīvo ~ 10,5 tūkstoši iedzīvotāju. Dobeles pilsētā pārsvarā ir jau
izveidota centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu sistēma. Tomēr joprojām ir vēl
dažu ielu posmi Dobeles pilsētā un pilsētai pieguļošo pagastu teritorijās, kur joprojām darbojas lokālā
kanalizācijas tīklu sistēma.
SIA “DOBELES ŪDENS” īsteno Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā investīciju
projektu „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” (5.3.1.0/16/I/007)
ietvaros.Papildus aktivitāšu ieviešanai 2020.gadā tika aktualizēts 2017.gadā izstrādātais būvprojekts
“Ārējā ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve dzīvojamām mājām apdzīvotajā vietā “Rūpnieki” un
2020.gadā izstrādāja būvprojektu “Ārējās kanalizācijas vada izbūve Ozolu ielā, Dobelē” .
Šogad plānots izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus Dobelē, Ozolu ielā , savukārt Auru pagasta
apdzīvotā vietā ”Rūpnieki” ir plānota kanalizācijas ielas vada un kanalizācijas spiedvada izbūve.
Īstenojot šīs aktivitātes aglomerācijas iedzīvotājiem būs nodrošināta kvalitatīvu notekūdeņu savākšanas
un attīrīšanas pakalpojumu pieejamība. Pasūtītājs organizē zemsliekšņa iepirkumu “«Kanalizācijas tīklu
un spiedvada izbūve Ozolu ielā, Dobelē un apdzīvotā vietā "Rūpnieki"Auru pagastā« (Id.Nr.DŪ-ZI2021-02/KF veic SIA “DOBELES ŪDENS”2019.gada 9.decembra noteikumos ”Iekšējie kārtības
noteikumi par zemsliekšņa iepirkumu veikšanu” noteiktajā kārtībā , darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība“ 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pakalpojuma kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas”, Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda līdzfinansētā investīciju projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II
kārta”(5.3.1.0/16/I/007) ietvaros.
Būvdarbu līguma kopējos apjomos plānota ārējo kanalizācijas inženiertīklu paplašināšana~0,75km
Dobeles aglomerācijas teritorijā, kur līdz šim nebija pieejami centralizēti kanalizācijas pakalpojumi, kā
arī seguma atjaunošana pēc inženiertīklu izbūve.
Objekti, kuros plānoti būvdarbi , atrodas Dobeles pilsētas teritorijā un Auru pagasta teritorijā.
Darbu apjomi minēti būvprojektā ,pamatojoties uz tehniskajiem un ekonomiskajiem apsvērumiem,
pašvaldības ieteikumiem un nepieciešamību sasniegt atbilstību ES direktīvu prasībām un LV
standartiem. Būvdarbi veicami atbilstoši Ministru kabineta 09.05.2017.noteikumiem Nr. 253 „Atsevišķu
inženierbūvju būvnoteikumi”.Būvuzņēmējam jāveic visu darbi saskaņā ar abiem būvprojektiem un
ievērojot Pasūtītāja prasības tehniskās specifikācijās. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu
būvprojektos un šajā dokumentā sniegto projekta parametru pārbaudi savas kompetences ietvaros pirms
izbūves veikšanas, par pielietoto risinājumu precizēšanu, kā arī izbūvētā atbilstību normatīvajiem
aktiem,būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.
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Saskaņā ar būvniecības līguma nosacījumiem, Būvuzņēmējs, neaprobežojoties ar zemāk minēto, ir
pilnībā atbildīgs par:
jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasūtītāja sagatavoto, pārbaudi;
 darbu veikšanas projektu izstrādi;
 materiālu saskaņošanas veidnes(formas)saskaņošanu ar būvuzraugu un Pasūtītāju;
 liekās grunts atbērtņu vietu , materiālu , tehnikas novietošanas un glabāšanas vietu rakstveida
saskaņošanu ar zemes īpašniekiem un pašvaldību , pēc darbu pabeigšanas noformēt abu pušu
parakstītu apliecinājumu ,par to, ka teritorija sakārtota un pretenziju nav un apliecinājumu
iesniegšanu Pasūtītājam;
 pieslēguma izbūves novietojuma( katrā vietā) saskaņošanu ar katru zemes īpašnieku;
 aprīkojuma un materiālu saskaņošanu ar Pasūtītāju, piegādi un uzstādīšanu;
 iekārtu piegādi un uzstādīšanu;
 darbu pārbaudēm;
 izpilddokumentācijas sagatavošanu un Darbu nodošanu ekspluatācijā;
 Saistībām līguma izpildes periodā, līguma garantijas un defektu novēršanas periodā.
Būvprojektu un būvatļauju dokumentācija ir iekļauta Noteikumu pielikumā (B pielikums), un ir
kā neatņemami
pielikumi šai tehniskajai specifikācijai un visas dokumentācijā iekļautās
prasības un punkti ir lasāmi un interpretējami kopā ar šīs specifikācijas prasībām.
 Būvprojektu darbu un materiālu apjomi iekļauti zemsliekšņa iepirkuma Finanšu piedāvājuma
sagatavošanas veidnēs (D9.1.pielikums),kuras Pretendentam jāaizpilda un pārskatot abus
būvprojektus jāpārliecinās, ka Tāmēs ir iekļauti visi nepieciešamie darbu apjomi un materiāli.
Finanšu piedāvājuma iekļautajās veidnēs, katra pieminētā pozīcija satur nepieciešamo materiālu
un veicamo darbu apjomu, tādejādi netiek atsevišķi izdalīti materiāli un darbu apjomi
1.1 Informācija par būvdarbu līgumu, būvprojektiem un būvdarbu līguma ietvaros veicamiem
darbu apjomiem.
Būvdarbu līgumā” Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā,Dobelē un apdzīvotā vietā
"Rūpnieki" Auru pagastā Dobeles novadā » būvdarbi būs jāveic 2(divu ) būvprojektu ietvaros: t.sk.
kanalizācijas tīklu izbūvē Ozolu ielā, Dobelē (atbilstoši būprojektam„Ārējās kanalizācijas vada izbūve
Ozolu ielā, Dobelē” un būvdarbi kanalizācijas pašteces tīklu un kanalizācijas spiedvada izbūvē
apdzīvotā vietā “Rūpnieki”(atbilstoši būvprojektam „Ārējā ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve
dzīvojamām mājām apdzīvota vietā “Rūpnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā(1kārta) un ievērojot
Pasūtītāja prasības zemsliekšņa iepirkuma Noteikumos. Noteikumu pielikumā (B pielikums) ir
pievienota abu būvprojektu dokumentācija, kurā Būvuzņēmējs var iepazīties ar situācijas un plānu un
būvprojektu ietvaros veicamo darbu apjomiem kanalizācijas un kanalizācijas spiedvada izbūvē.
Būvdarbu apjomi veido Koptāmi, kas ietver 2(divas) komponentes K.1. un K.2., 2(divus)
kopsavilkumus un 2(divas) lokālās tāmes ar līguma ietvaros veicamo darbu apjomiem , sekojoši:
Būvdarbu līguma kopējos apjomos plānota kanalizācijas inženiertīklu paplašināšana
0,75 km ts.k. Ozolu ielā,Dobelē 0,25km , savukārt apdzīvotā vietā “Rūpnieki”, Auru
pagastā, Dobeles novadā 0,5 km , kā arī seguma atjaunošana pēc inženiertīklu izbūves.
Darbu apjomi ir atspoguļoti Noteikumu D9.1. pielikumā Tāmes, kā arī attiecīgā būvprojekta sadaļā.
1.1.1.Būvdarbu līguma Komponentē K.1. būvdarbi veicami atbilstoši būprojektam «Ārējās
kanalizācijas vada izbūve Ozolu ielā, Dobelē” ( būvprojektu izstrādāja SIA
“DOBELES ŪDENS” saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes 2020.gada
2.aprīlī izdoto būvatļauju Nr. BIS-BV-4.2-2020-749. Dobeles novada pašvaldības
būvvalde 2020.gada 27.aprīlī akceptēja būvprojektu un veica atzīmes par projektēšanas
nosacījumu izpildi veikšana būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.2-2020-152 (saskaņots Būvniecības
informatīvā sistēma -BIS). Būvatļaujas noraksts ir pievienots Noteikumu pielikumā (B1 pielikums).
Šā būvprojekta realizēšanā būvniecības process notiks izmantojot BIS.
1.1.2. Būvdarbu līguma Komponentē K.2. būvdarbi veicami atbilstoši būvprojekta « Ārējā ūdensvada
un kanalizācijas pievadu izbūve dzīvojamām mājām apdzīvotā vietā “Rūpnieki” Auru
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pagastā « I.kārtai. ( būvprojektu izstrādāja SIA “DOBELES ŪDENS” saskaņā ar Dobeles novada
pašvaldības būvvaldes 2018.gada 28.augustā izdoto būvatļauju Nr. BIS-BV-4.2-2018-448 (8.3/53) 152.
Būvprojekts tika aktualizēts 2020.gada 14.decembrī.(aktualizēta kanalizācijas tīklu izbūve projekta I
kārtā ) Būvprojektā plānoto būvdarbu veikšana ir sadalīta vairākās(3) kārtās, bet Būvdarbu veicējam
jāiepazīstas ar to būvprojekta sadaļu un jāapseko teritorija tajās vietās, kurās plānota kanalizācijas
tīklu un spiedvada izbūve I kārtā. Būvatļaujas noraksts ir pievienots Noteikumu pielikumā
(B pielikums) Būvatļaujas noraksts ir pievienots Noteikumu pielikumā (B pielikums)
Būvatļauja ir Dobeles novada pašvaldība būvvaldē izdota 2018.gada augustā, iesāktais būvniecības
process turpinās, vēl turpināsies (organizēts, uzraudzīts) un tiks pabeigts visu dokumentāciju kārtojot
papīra formā. Šā būvprojekta realizēšanā būvniecības procesā netiek un netiks izmantota Būvniecības
informatīvā sistēma (BIS) .
1.2. Būvprojekti
1.2.1.Būvprojekts “Ārējās kanalizācijas vada izbūve Ozolu ielā, Dobelē”.
Būvprojektā paredzēta kanalizācijas ielas vada un dzīvojamo māju pievadu izbūve līdz īpašumu
robežām Ozolu ielā, Dobelē. Projekts izstrādāts pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem,
SIA „Rūķis AG” 2020.gada novembrī veiktās topogrāfiskās izpētes materiāliem, saskaņā ar LR spēkā
esošajiem būvnormatīviem LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, LBN 008-14 "Inženiertīklu
izvietojums", MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, kā arī citiem
normatīvajiem dokumentiem un standartiem. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie
būvnoteikumi” pēc inženierbūvju iedalījuma grupās, objekts pieder inženierbūvju II grupai (saskaņā ar
noteikumiem šajā grupā ietilpst kanalizācijas tīkli ar diametru, kas mazāks par 500 mm). Kods 222301
kanalizācijas tīklu cauruļvadi. Ielas sadzīves kanalizācijas pašteces un ēku pievadus vadu paredzēts
izbūvēt no PP OD160 SN8 cauruļvadiem, tīklus paredzēts izbūvēt ar atklātas tranšejas
metodi.Izbūvējamie sadzīves pašteces kanalizācijas apjomi 251,5 m, ts.k. ielas sadzīves pašteces vada
PP OD160 garums – 203,0 m , ēku pievadu kopgarums – 48,5 m. Sadzīves kanalizācijas tīklus
paredzēts izbūvēt ar atklātas tranšejas metodi. Būvniecība notiks ielā ar grants segumu, kā arī zaļajās
zonās. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic vides sakārtošana-jāatjaunos ielas segums un zaļā zona
tranšejas platumā
1.2.2. Būvprojekts “Ārējā ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve
dzīvojamām mājām apdzīvotajā vietā "Rūpnieki" Auru pagastā, Dobeles
novadā”. Būvprojekts sadalīts trīs kārtās, bet savukārt šajā būvdarbu līgumā realizē 1. būvprojekta
kārtu- Kanalizācijas ielas vada izbūve pa ceļu “Virši – Rūpnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā.
Kanalizācijas pievadu izbūve ceļa zonā. Projekts izstrādāts pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem
noteikumiem, SIA „Rūķis AG” 2020.gada oktobrī un decembrī veiktās topogrāfiskās izpētes
materiāliem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, LBN
223-15 „Kanalizācijas būves”, MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” kā
arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem.Atbilstoši MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie
būvnoteikumi” pēc inženierbūvju iedalījuma grupās, objekts pieder inženierbūvju II grupai (saskaņā ar
noteikumiem šajā grupā ietilpst ūdens un kanalizācijas tīkli ar diametru, kas mazāks par 500 mm).Kods
222301 kanalizācijas tīklu cauruļvadi. Sadzīves kanalizācijas pašteces ielas vadu paredzēts izbūvēt no
PP gludsienu OD160 SN8 cauruļvadiem, ēku pievadus no PP gludsienu OD160 SN8
cauruļvadiem.Sadzīves kanalizācijas tīklus paredzēts izbūvēt ar atklātas tranšejas metodi. Izbūvējamie
pašteces kanalizācijas apjoms I.kārtā - 362 m., ts.k. Ielas sadzīves kanalizācijas pašteces vads PP
OD160 garums - 330,5 m Māju pievadu PP OD160 kopgarums – 31,5 m. Projektā paredzēts izbūvēt
polipropilēna (PP) skatakas D400/315. Projekta ietvaros paredzēts veikt arī sadzīves kanalizācijas
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spiedvadu PE OD50, PN10 izbūvi uz mājām “Jurjāņi” un “Rūpnieki”. I kārtā izbūvejamais sadzīves
kanalizācijas spiedvadu PE OD50 garums – 138,5 m.
1.3. Līguma izpildes vieta
Dobeles pilsēta, un Auru pagasta apdzīvota vieta ”Rūpnieki” Dobeles novads , Latvija,
LV-3701, NUTS LV009
1.4. Tehniskie noteikumi, Pasūtītāja īpašie noteikumi , nodrošināmās garantijas.
1.4.1. Izstrādājot Būvprojektus tika pieprasīti un saņemti tehniskie noteikumi no noteiktajām
institūcijām, minētie noteikumi atrodami Būvprojektu dokumentācijā.Izsniegtie tehniskie noteikumi ir
saistoši Būvuzņēmējam piedāvājuma sagatavošanas un būvdarbu līguma realizācijas laikā.
1.4.2. Gadījumos, kur būvdarbu laikā var būt nepieciešamas jebkādas papildus atļaujas, licences,
saskaņojumi vai tml., kas izriet no kādas Darbu daļas būvprojektā, Būvuzņēmējam ir jāsaņem attiecīgā
atļauja no atbildīgās iestādes un, pirms tiek uzsākti būvdarbi attiecīgajā Darbu daļā, jāiesniedz tā
Būvuzraugam.
1.4.3. Pasūtītājs papildus nosaka īpašos noteikumus, kuri jāievēro veicot būvdarbu sagatavošanu,
materiālu izvēli un būvniecību, iesniedzamo apdrošināšanu/ garantiju nodrošināšana:
1.4.3.1. Būvuzņēmējam obligāti ir jāievēro Dobeles novada domes 2010.gada 29.jūnija saistošie
noteikumi Nr.19 „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Dobeles novadā ( skatīt www.dobele.lv)
1.4.3.2. Tīklu izbūves laika plānojumu saskaņot ar Dobeles novada pašvaldības ielu rekonstrukcijas
darbu plāniem.
1.4.3.3. Būvniekam jānodrošina garantijas objektā veiktiem būvdarbiem un iebūvētiem materiāliem:
a) Veikto būvdarbu minimālais garantijas termiņš ne mazāks kā 3 gadi jeb 36 mēneši
b) Būvmateriālu kvalitātes garantijas minimālais termiņš – ne mazāks kā 3 gadi jeb 36 mēneši.
Garantiju periods tiek noteikts sākot ar nākamo dienu pēc tam, kad ir saņemts
Dobeles novada būvvaldes akts par attiecīgā objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
1.4.3.4.
Būvnieka izsniegtās garantijas apliecinājuma veidā noformējamas
rakstiski ar
paraksttiesīgās personas akceptu.
1.4.3.5. Būvniekam jāuztur spēkā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana visā būvdarbu līguma
izpildes laikā un garantijas laika periodā par visu līguma summu.
1.4.3.6.
Būvniekam 14 (četrpadsmit)
dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz
kredītiestādes/apdrošināsanas izsniegta Līguma saistību izpildes garantija, kas nav mazāka kā 10 %
(desmit procenti)no Līgumcenas un kā garantijas saņēmēju norādot Pasūtītāju. Gadījumā, ja būvnieks
pieprasījis avansu, tad arī vienlaicīgi ar Līguma saistību izpildes garantiju Būvnieks iesniedz
Avansa(priekšapmaksas) maksājuma garantiju.
1.4.3.7.
Būvniekam līdz objekta nodošanai ekspluatācijā vai gala rēķina iesniegšanai jāiesniedz
kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Garantijas laika saistību izpildes garantiju
(garantijas laiks-36 kalendārie mēneši) par summu, kas nav mazāka par 5% (pieciem procentiem) no
Līgumcenas, kā garantijas summas saņēmēju norādot Pasūtītāju.
1.5. Topogrāfiskā izpēte
1.6.1. Būvprojekta izstrādes laikā veikti topogrāfiskās izpētes darbi un saskaņoti ar Pasūtītāju. Tomēr
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu būvprojektam nepieciešamo topogrāfiskās izpētes datu atbilstības
pārbaudi un jebkādu neskaidrību novēršanu pirms būvdarbu uzsākšanas.
1.6.2.Esošās topogrāfiskās izpētes rezultāti pievienoti būvprojektu dokumentācijā
1.7. Ģeotehniskā izpēte
1.7.1. Būvprojektos ir iekļauti ģeotehniskās izpētes rezultāti (Noteikumu B pielikums)
1.7.2. Būvnieks ir atbildīgs par to, ka sagatavojot savu piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumāun
uzsākot būvdarbus ir iepazinies ar esošo situāciju un pilnībā rēķinās ar esošajiem ģeotehniskajiem
apstākļiem.
2. Darbu apraksts
2.1. Būvuzņēmēja darbu apjomā ir jāietver (bet ne ierobežojoši) strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu nojaukšanas un vietas attīrīšanas darbus, rak15
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šanas, gruntsūdens atsūknēšanas, aizbēršanas darbus, uzbērumu ierīkošanu, liekās grunts izņemšanu un
transportēšanas darbus, ievietotas un uzstādītas nepieciešamajā augstumā visas pazemes cauruļvadu sistēmas kopā ar veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus utt.) un papildierīcēm, pieslēgumiem kanalizācijas
akām un kamerām, pieslēgumiem esošajiem pazemes cauruļvadiem, izmantojot cauruļu apvalkus ar visām konstrukcijām un atbalstiem, cauruļvadu pārbaudi, līdzināšanas darbus, ceļu un ietvju seguma atjaunošanu (vai rekonstrukciju), liekās grunts aizvešanu, vietas sakopšanu, teritorijas labiekārtošanu, un
visus ar to saistītos darbus, personāla apmācību, u.c., kā norādīts specifikācijās un rasējumos, vai
saskaņā ar būvuzrauga norādījumiem darbu pabeigšanai.
2.2.Pirms rakšanas darbu sākuma noskaidrot pie pazemes komunikāciju turētājiem to atrašanās vieta
dabā. Kabeļu, kā arī citu apakšzemes komunikāciju aizsargjoslas, kur projektējamās ūdensvada un
kanalizācijas sistēmas šķērso vai pietuvinās esošām komunikācijām, rakšanas darbus veikt bez zemes
rakšanas mašīnām.
2.3.Specifikāciju un rasējumu, kas attiecas uz būvdarbiem, pamatā ir attiecīgās vietas izpēte. Pirms
darbu veikšanas projekta iesniegšanas, Būvuzņēmējam ir jāiepazīstas ar vietējām pazemes
komunikācijām: esošo ūdens, kanalizācijas un lietus kanalizācijas vadu, elektrības, telefonu kabeļiem,
drenāžas sistēmām, kā arī jebkurām citām komunikācijām, kas tur varētu atrasties.
3.Sadzīves kanalizācijas tīkli
3.1. Pašteces kanalizācijas tīkli un kanalizācijas spiedvadi
3.1.1.Apdzīvotā vietā “Rūpnieki”, Auru pagastā, Dobeles novadā.
Sadzīves kanalizācijas pašteces ielas vadu paredzēts izbūvēt no PP gludsienu OD160 SN8
cauruļvadiem, ēku pievadus no PP gludsienu OD160 SN8 cauruļvadiem.Sadzīves kanalizācijas tīklus
paredzēts izbūvēt ar atklātas tranšejas metodi. Izbūvējamie pašteces kanalizācijas apjoms I.kārtā - 362
m., ts.k. Ielas sadzīves kanalizācijas pašteces vads PP OD160 garums - 330,5 m Māju pievadu PP
OD160 kopgarums – 31,5 m. Cauruļvadiem jāatbilst EN 13476 prasībām. Pirms būvniecības darbu
uzsākšanas Būvuzņēmējam katra pievada atrašanās vieta jāsaskaņo ar konkrētā zemes gabala īpašnieku.
Projektā paredzēts izbūvēt polipropilēna (PP) skatakas D400/315.Projektā paredzēts izbūvēt
polipropilēna (PP) skatakas D400/315.Projekta ietvaros paredzēts veikt arī sadzīves kanalizācijas
spiedvadu PE OD50, PN10 izbūvi uz mājām “Jurjāņi” un “Rūpnieki”.I kārtā izbūvejamais sadzīves
kanalizācijas spiedvadu PE OD50 garums138,5 m.
3.1.2. Ozolu ielā, Dobelē, Dobeles novadā
Sadzīves kanalizācijas pašteces ielas vadu, kā arī ēku pievadus paredzēts izbūvēt no PP gludsienu
OD160 SN8 cauruļvadiem.Sadzīves kanalizācijas tīklus paredzēts izbūvēt ar atklātas tranšejas metodi.
Kopējais ielas sadzīves kanalizācijas pašteces vada PP OD160 garums - 203,0 m. Māju pievadu PP
OD160 kopgarums – 48,5 m. Cauruļvadiem jāatbilst EN 13476 prasībām. Pirms būvniecības darbu
uzsākšanas Būvuzņēmējam katra pievada atrašanās vieta jāsaskaņo ar konkrētā zemes gabala īpašnieku.
Projektā paredzēts izbūvēt polipropilēna (PP)skatakas D400/315.
3.2.Paredzamie darbi:
3.2.1.Trašu nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā;
3.2.2.esošo komunikāciju un to iebūves dziļuma precizēšana dabā uz vietas;
seguma noņemšana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana būvdarbu zonā;
3.2.3.būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa kārtām veicot blīvēšanu;
3.2.4.ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana;
3.2.5.sadzīves kanalizācijas pašteces tīkla izbūve ar atklātas tranšejas metodi no PP caurulēm OD160,
iebūves klase SN8, izbūve būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu;
3.2.6. sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūv ar atklātās tranšejas metodi no PE caurulēm OD50, PN10,
, izbūve būvgrāvī ar 15cm biezu smilšu pabērumu;
3.2.7.caurules apbēruma (smilts) izveide ne mazāk kā 20 cm biezā slānī;
3.2.8.sadzīves kanalizācijas plastmasas skataku D400/315 izbūve;
3.2.7.traucējošo koku un krūmu nozāģēšana;
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3.2.9.zāliena atjaunošana;
3.2.10.sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu CCTV inspekcija;
3.2.11.jaunizbūvētās trases uzmērīšana digitālā formā;
3.2.12.pirms būvniecības darbu uzsākšanas kanalizācijas māju pievadu vietu precizēšana ar zemes
īpašniekiem;
3.2.13.pievienošanās esošajiem kanalizācijas tīkliem.
4.Informācija par darbu izpildes vietām, prasības būvdarbu veicējiem
4.1.Darbu izpildes vietas un esošās inženiertehniskās komunikācijas :
4.1.1 Ozolu iela Dobelē, Dobeles novadā, pašvaldībai piederībā esošā īpašumā (zemes vienību sarakstu
skatīt būvprojekta Vispārīgajā daļā – skaidrojošais apraksts).
4.1.2.Apdzīvotā vieta “Rūpnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā.
Īpašumi “Latvieši”, “Indrāni”, “Straumēni”, “Sarmītes”, “Sniedzes”, “Riekstiņi”, “Jurjāņi”, “Rūpnieki”,
ceļš “Virši – Rūpnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, pašvaldībai ( arī privātpersonām )piederībā
esoši gruntsgabali (zemes vienību sarakstu skatīt būvprojekta Vispārīgajā daļā – skaidrojošais apraksts).
I kārtas projekts tiek realizēts pašvaldībai piederošā īpašumā.
4.1.3.Būvuzņēmējam, realizējot projektu, jāpārliecinās par zemes lietošanas tiesības apliecinošo
dokumentu esamību visiem zemes gabaliem, kas paredzēti būvniecībai (ir iekļauti būvprojektā), kā arī
par teritorijas izmantošanas prasībām un ierobežojumiem.
4.1.4. Gadījumā, ja nepieciešams būvdarbu tehnoloģiskām vajadzībām (tehniskas izvietošana būvdarbu
laikā, būvniecība blakus esošajiem īpašumiem u.t.t), tad Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie
skaņošanas darbi ar zemju īpašniekiem un jāpiedāvā Pasūtītājam alternatīvi risinājumi skaņojumu
neiespējamības gadījumā.
4.1.5. Esošās inženiertehniskās komunikācijas ir uznestas inženiertopogrāfiskajā plānā, kā arī šī
būvprojekta ģenerālplānā. Inženierkomunikāciju īpašnieku adreses skatīt izdotajos tehniskajos
noteikumos. Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, jānodrošina visu esošo komunikāciju aizsargāšana pret
bojājumiem. Komunikāciju bojājumu gadījumā jānodrošina to atjaunošana un darbu nodošana
komunikāciju īpašniekam.
4.1.6.Pirms materiālu iegādes, kas paredzēti savienošanai ar esošajām caurulēm, jāveic attiecīgo
komunikāciju pārbaude uz vietas, lai noteiktu esošo cauruļu un kabeļu iebūves atzīmes, diametrus un
materiālus
4.2. Prasības būvuzņēmējiem
4.2.1.Pievienojoties esošajiem tīkliem, pirms darbu uzsākšanas, precizēt to iebūvēs dziļumu dabā uz
vietas, veicot komunikāciju atšurfēšanu un precīzi noteikt cauruļvada virsmas atzīmes, esošo cauruļvadu
materiālu un diametrus un citus parametru, kas ir būtiski materiālu iegādei, savienošanai ar esošajām
caurulēm. Pirms attiecīgā posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē
to iebūves dziļumi un jāpārliecinās, vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus atbilstoši projekta
dokumentācijai. Esošo inženierkomunikāciju novietne dabā jāprecizē, izsaucot konkrēto organizāciju
pārstāvi. Apgaismes, sakaru un elektrokabeļu šķērsojuma vietās kabeļi jāievieto dalītajā caurulē.
Ja komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt
cauruļvadus kā norādīts projektā, jāpieaicina autoruzraugs (projekta izstrādātājs),jāatrod risinājums un
jāizdara attiecīgās izmaiņas projekta dokumentācijā.
4.2.2.Būvniecības darbi veicami, ievērojot izsniegto un projektam pievienoto tehnisko noteikumu
prasības, kā arī Dobeles novada saistošos noteikumus.
4.2.3.Būvuzņēmējam ir jāizstrādā un jāsaskaņo darba vietas aprīkojuma un satiksmes organizēšanas
shēmu. Izstrādāto satiksmes organizēšanas shēmu un būvdarbu izpildes grafiku saskaņot ar Dobeles
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novada pašvaldību un Pasūtītāju. Ja, veicot darbus, ir nepieciešams uz laiku slēgt satiksmi, par kustības
ierobežojumiem informēt arī personas, kuru īpašumi atrodas kustības slēgšanas zonā.
4.2.4.Pirms jebkuriem būvdarbiem būvuzņēmējam jāveic būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, ceļu,
ietvju u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt būvdarbi, apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām
būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas
jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē. Šāda atskaite jāiesniedz būvuzraugam divos eksemplāros pirms
jebkādu aktivitāšu uzsākšanas būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, būvuzņēmējam jāiesniedz
būvuzraugam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas būvlaukumu
vietās.
4.2.5.Būvuzņēmējam jāorganizē pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju klātbūtne
apsekošanas laikā. Visi apsekošanas laikā un/vai pēc būvuzņēmēja darbiem konstatētie, bet
neiereģistrētie bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas
būtu pieņemams būvuzraugam un īpašniekam, un/vai kontrolējošai institūcijai, uz paša būvuzņēmēja
rēķina.
Ceļu, taku un pagalmu, ko būvuzņēmējs izmanto vai šķērso būvdarbu veikšanas nolūkos, segumi jāuztur
apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes būvuzņēmējam jāatjauno ceļi, takas
un pagalmi vismaz līdz tādai pakāpei, kāda tā bijusi sākotnēji pirms darbu uzsākšanas un, kas būtu
pieņemams būvuzraugam, īpašniekiem un kontrolējošām institūcijām, uz paša rēķina. Būvuzņēmējam
jāregulē savu transportlīdzekļu darbības veids, lai nodrošinātu, ka ne ceļi, ne takas vai īpašumi netiek
nevajadzīgi bojāti būvju teritorijā – publiski vai kādā citā veidā.
4.2.6.Būvdarbu veikšanai, cauruļvadu un aku pārbaudei, kā arī citiem mērķiem nepieciešamos ūdens
resursus par saviem līdzekļiem nodrošina Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējam ik mēnesi ir jāatlīdzina
Pasūtītājam par visu objektā patērēto ūdeni vai citiem pakalpojumiem. Maksājamā summa ir jāaprēķina
pamatojoties uz veiktajiem nolasījumiem un piemērojamo tarifu par katru pakalpojumu. Piemērojamie
tarifi ir tie, kas par attiecīgo pakalpojumu ir spēkā katra mēneša pēdējā dienā, kuras laikā tas tiek
izmantots, atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu regulatora aptiprinātajiem tarifiem.
4.2.7.Būvuzņēmējam ir jānodrošina būvdarbu veikšanai nepieciešamie elektroenerģijas resursi un to
piegāde. Būvuzņēmējs vienojas ar atbildīgajiem dienestiem par nepieciešamo elektroenerģijas
nodrošinājumu, un savos darbu izcenojumos paredz ar to saistītās izmaksas.
4.2.8.Izrakto grunti ir atļauts uzglabāt tikai atbilstoši saskaņotās vietās(rakstiska zemes īpašnieka
atļauja/apliecinājums). Aizliegts uzglabāt grunti ceļu nomalēs vai sabiedriskās vietās. Pēc cauruļu
ieguldīšanas izraktā grunts vai tās daļa, kas ir pietiekami kvalitatīva, lai to izmantotu atkārtoti, tiek
atvesta atpakaļ un izmantota rakšanas vietas aizbēršanai.
Izrakto grunti, kas ir piemērota atkārtotai izmantošanai, drīkst pārvietot projām no darbu veikšanas
vietas tikai ar Būvuzrauga rīkojumu vai tā atļauju.
4.2.9. Ēku pieslēgumus izbūvē posmā no kolektora līdz pieslēguma akai jāveic saskaņā ar būvprojektā
apstiprināto vietu. Pirms būvdarbu veikšanas. Būvuzņēmējam jāveic katras ielas dzīvojamo māju
apsekošanu un pēc iedzīvotāju izteiktajām vajadzībām jāprecizē pieslēguma vietu atzari uz maģistrālas
ielas kolektora. Pieslēgumi kanalizācijas tīkliem izbūvējami līdz ielu sarkanajām līnijām, pret katru ielas
posma projekta teritorijā esošo kadastrālo zemes vienību.
4.2.10. Būvuzņēmējs atjauno virsmu vismaz tās sākotnējā vai labākā stāvoklī, saskaņā ar attiecīgā ielas
posma (ceļa) noteiktajām prasībām virsmas atjaunošanai.
5.Tehniskās specifikācijas
5.1. Pašteces sadzīves kanalizācijas izbūve
Caurules
Pašteces sadzīves kanalizācijas izbūve paredzēta no PP (polipropilēna) kanalizācijas caurulēm ar
uzmavām, ieguldes klase SN8. Cauruļvadu diametrs – OD160. Sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem
jāatbilst standartam EN 13476.
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Pašteces sadzīves kanalizācijas tīklu šķērsošanās vietās ar esošajiem kabeļiem, uz esošajiem kabeļiem ir
jāzliek saliekamā aizsargčaula (AROT vai ekvivalents), aizsargčaulas garums 3 m, izņemot gadījumus,
ja komunikācijas jau atrodas kabeļu kanalizācijā. Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas
vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja. Grunts sablīvējuma atbilstība saskaņojama ar
Būvuzraugu
5.2.Sadzīves kanalizācijas akas
Projektā paredzētas izbūvēt polipropilēna (PP) skatakas DN400/315.
Aku vākiem un korpusiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Ķeta lūkām jābūt ar eņģi, gumiju starp lūkas
korpusu un lūku. Ķeta lūku vākam jābūt noslēdzamam ar viras stiprinājumu. Akas pārseguma lūkai
zaļajā zonā ir jābūt 50-70 mm virs zemes virsmas, jāizmanto ķeta vāki ar nestspēju >250 kN, bet
braucamajā zonā lūkas ar >400 kN nestspēju. Lūkas grantētajos ceļos jāizvieto zem grants seguma. Aku
vāku izbūve jāveic atbilstoši būvprojekta rasējumiem(aktualizētiem).
5.3. Kanalizācijas spiedvads
Caurules
Sadzīves kanalizācijas spiedvads izbūvējams no elektrometināmām polietilēna (PEHD100) caurulēm.
Caurulēm jāatbilst standartam LVS EN 12201-2. Cauruļvadu diametri OD50.
PE cauruļu metināšanu un izbūvi veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā
jāveic cauruļvada hidrauliska pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001 prasībām. Cauruļu un fasondaļu
transportēšana, uzglabāšana un montāža veicama atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši
Latvijas normatīviem.
Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski ražotās aizsargčaulās.
Sadzīves kanalizācijas spiedvada šķērsošanās vietās ar esošajiem kabeļiem, uz esošajiem kabeļiem ir
jāuzliek saliekamā aizsargčaula (AROT vai ekvivalents) aizsargčaulas garums 3m, izņemot gadījumus,
ja komunikācijas jau atrodas kabeļu kanalizācijā. Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas
vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt slapja. Grunts sablīvējuma atbilstība saskaņojama ar
Būvuzraugu.
6.Būvdarbu organizācija.
6. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA
6.1. Būvdarbu kalendārais plāns
Darbu veicējam jāizstrādā detalizēta būvdarbu veikšanas shēma un satiksmes organizācija shēma.
Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā konkrētajam darbu veicējam Darbu veikšanas projektā.
Konkrētajam darbuzņēmējam ir zināms, ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī
cik darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā.
Būvuzņēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli jāizstrādā shēma par konkrēto ielu vai ielas
posma slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar pašvaldību un citām ieinteresētajām
institūcijām.
Būvuzņēmējam jāizstrādā satiksmes organizācijas plāns būvdarbu veikšanas zonā laika posmam, kad
tiek veikti būvdarbi. Plānā jānorāda, kā tiks organizēta satiksme, slēdzamie ielas posmi, apbraucamie
ceļi, uzstādāmās ceļa zīmes satiksmes regulēšanai u.c. informācija, kas attiecas uz transporta un gājēju
kustības regulēšanu. Satiksmes organizācijas plāns jāsaskaņo ar pašvaldību un citām ieinteresētajām
institūcijām.
6.2. Būvdarbu organizācija
6.2.1.Būvdarbu sagatavošanas periods
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Lai uzsāktu būvdarbus, ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas. Informācija par esošo komunikāciju
īpašniekiem dota tehniskajos noteikumos un Dobeles novada pašvaldības būvvaldes izsniegtajā
Būvatļaujā Nr. BIS/BV-4.2-2020-749. Pirms būvniecības uzsākšanas nepieciešams saskaņot ar
Pasūtītāju (rakstiski apstiprinot) projekta realizācijai izmantojamos materiālus.
Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāiekārto būvlaukums. Jāuzstāda vagoniņi un tualetes celtnieku
vajadzībām, jāiekārto materiālu nokraušanas laukumi.
Pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jānosprauž izbūvējamo komunikāciju asis, jāiezīmē būvgrāvja
robežas un bīstamās zonas. Jāatzīmē vietas, kur tiks šķērsotas esošās komunikācijas. Transporta līdzekļu
kustības organizācijai uzstādīt ceļa un brīdinājuma zīmes. Jānodrošina gājējiem un transportlīdzekļiem
droši pārvietošanās apstākļi.
6.2.2.Trases uzmērīšana un nospraušana
Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem parametriem
un telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi pirms darba
izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta
ģeometrisko lielumu pārnešanai dabā un kontrolmērījumi.
Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā tik,
cik tas attiecas uz konkrēto būvi.Ģeodēzisko punktu izveidošanai jāizmanto tādi videi nekaitīgi
materiāli, kas nodrošina atbalsta sistēmas saglabāšanos būves vietā visā būvniecības laikā.
Uzmērīšanai un nospraušanai jāizmanto izpildāmo darbu raksturam atbilstoši ģeodēziskie instrumenti
un mērīšanas līdzekļi, kas nodrošina būvei nepieciešamās precizitātes prasības, un to pārbaudes,
verificēšanas un kalibrēšanas datiem jābūt pieejamiem pasūtītājam, būvdarbu uzraugiem un būvniecības
kontroles institūcijām. Ģeodēziskie punkti jāizveido tā, lai tie kalpotu līdz būves nodošanai un pēc
iespējas saglabātu ģeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam līdz būves nodošanai
jāsaglabā informācija par ģeodēziskajiem mērījumiem un aprēķiniem, to skaitā shēmas un nospraušanas
protokoli. Ja nav prasīta citādi, tad būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei
jāatbilst 3. precizitātes klasei saskaņā ar LBN 305-01 Ģeodēziskie darbi būvniecībā.
7. Pasūtītāja prasības ekspluatācijai
Būvuzņēmējam jānodrošina informatīvā bāze par izbūvēto kanalizāciju pēc ekspluatācijas noteikumiem.
Būvniecības laikā būvuzņēmējam jānodrošina objekta fotofiksācija.
Pēc projektētā kanalizācijas spiedvada ieguldīšanas tranšejā un montāžas darbiem veikt hidraulisko
pārbaudi.Visi spiedvadu pārbaudei paredzētie manometri var būt vai nu standarta modeļi, ar apaļu
ciparnīcu un minimālo diametru 100 mm, un rādījumiem ūdens staba metros, vai arī ar digitālu
indikāciju (precizitāti) līdz 0,1 m ūdens staba augstuma. Pirms jebkura manometra izmantošanas
Būvuzņēmējam jāveic tā pārbaude kompetentā neatkarīgā iestādē, un jāsaņem un pēc pieprasījuma
jāuzrāda datēts atbilstības sertifikāts. Hidrauliskā pārbaude veicama pēc tranšeju aizbēršanas,
noblietēšanas un šķembu kārta uzklāšanas, pirms izjaukto asfaltsegumu atjaunošanas. Cauruļvadu
pārbaude veicama pa posmiem, kuru garumu nosaka būvdarbu gaitā saskaņā ar Būvuzrauga noteikto
pārbaudes kārtību. Spiedvadu pārbaudi veic pie spiediena, kas ir 6 atmosfēras , 24 h diennaktī.
Papildus atsevišķu posmu pārbaudēm ir veicama arī visa cauruļvada pārbaude, pēc tam, kad ir pabeigta
tā izbūve, izmantojot to pašu spiedienu un metodes, kuras izmantotas tā atsevišķo posmu pārbaudei.
Visas bojātās caurules, kurām ir konstatētas plaisas, paaugstināta porainība, noplūdes vai citi defekti, ir
jānomaina ar jaunām caurulēm. Jāsalabo visi savienojumi, kur konstatētas noplūdes. Pirms pārbaužu
veikšanas Būvuzņēmējam jānodrošina pietiekams cauruļvadu enkurojums tā, lai noslodze no līkumiem,
atzariem vai cauruļvadu galiem tiktu izlīdzināta pret atbalstu spēku, ko nodrošina stingra grunts pamatne
vai speciāli uzstādīti pagaidu enkuri. Vaļējie cauruļvadu sekciju gali ir jāaiztaisa ar korķiem, vākiem vai
pareizi pievienotiem slēgtiem atlokiem. Būvuzņēmējam jārūpējas par adekvātiem drošības pasākumiem
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cauruļvadu pārbaužu laikā. Būvuzņēmējs savlaicīgi informē Būvuzraugu par savu nodomu veikt
cauruļvadu sekcijas pārbaudi vismaz 1 darba dienu pirms plānotās pārbaudes
Izbūvēto trasi nodot klātesot atbildīgam būvuzraugam, kā arī SIA “DOBELES ŪDENS” pārstāvim.
Pēc pašteces sadzīves kanalizācijas vada izbūves pārbaudīt tekņu un trasējuma atbilstību projektam ar
cauruļvada video inspekcijas CCTV palīdzību. Veiktās video inspekcijas CCTV mērījumus CD
(elektroniskā formātā) iesniegt Pasūtītājam.
8.Pārbaudes pirms darbu pieņemšanas
8.1.Būvuzņēmējam jāveic visas likumdošanā paredzētās kanalizācijas sistēmu sistēmu pārbaudes.
8.2. Būvuzņēmējam jānoformē segto darbu akti, kā arī visa nepieciešamā izpilddokumentācija atbilstoši
likumdošanas un būvnormatīvu prasībām. Būvniecības laikā būvuzņēmējam jānodrošina objekta
fotofiksācija. Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa
izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana papīra un digitālā formātā (Autocad un Microstation
failos) Pasūtītājam.
9.Publicitāte, sabiedrības informēšana, satiksmes organizācija
Lai iedzīvotāji būtu informēti par notiekošo , būvdarbu veicējam 5 (piecas ) darba dienas pirms darbu
uzsākšanas Dobeles pilsētā un Auru pagasta apdzīvotā vietā”Rūpnieki” ir obligāti jāveic iedzīvotāju
informēšana publicējot paziņojumus vietējā laikrakstā „Zemgale“, ievietojot informāciju
Pasūtītāja(www.dobelesudens.lv) un Dobeles novada pašvaldības( www.dobele.lv) tīmekļvietnēs)
par būvdarbu teritoriju, darbu veikšanas termiņiem, satiksmes kustības ierobežojumiem objekta
teritorijā un pie objekta pieguļošajās teritorijās. Būvuzņēmējs atbild par jebkuru atbilstošu, iepriekš
saskaņotu ar Būvuzraugu un Pasūtītāju un savlaicīgu paziņojumu ievietošanu vietējā laikrakstā
„Zemgale“ , Pasūtītāja un Dobeles novada pašvaldības interneta vietnēs (www.dobelesudens.lv,
www.dobele.lv)
Satiksmes organizācijas plāns( Būvuzņēmējam ,sadarbībā Dobeles novada pašvaldības Komunālo
nodaļu, Būvuzraugu un arī konsultējoties ar Pasūtītāju , ir jāizstrādā satiksmes organizācijas plāns šī
būvprojekta realizācijai) Pirms darbu uzsākšanas izstrādātas satiksmes organizācijas plāns ir
jāsaskaņo un jāiesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam un Būvuzraugam. Ja satiksmes organizācijas
plāns vēl nav saskaņots, būvnieks nedrīkst uzsākt būvdarbus objekta izbūvē)
kas obligāti vispirms ir izskatāms un saskaņojams ar Dobeles novada pašvaldības Komunālo
nodaļu(jāsaņem rakstisks apliecinājums par saskaņošanu ) un citiem atbildīgajiem dienestiem, t.sk.,
informācija par apvedceļiem, kurus plānots izmantot satiksmes novirzīšanai, lai netraucētu Darbu
izpildi, kā arī par plānotajiem darba drošības pasākumiem, sabiedrības informēšanas pasākumiem un
publikācijām , informatīvās tikšanās ar iedzīvotājiem utt.
Būvuzņēmējam jāuzstāda atbilstošas brīdinājuma zīmes, norobežojošās barjeras, ceļa zīmes un jāierīko
pagaidu gājēju celiņi. Būvuzņēmējam jānodrošina netraucēta piekļuve ēkām (dzīvojamām ēkām,
iestādēm, tirdzniecības vietām utt.).
Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējam jānodrošina netraucētas piekļuves iespējas ārkārtas palīdzības
dienestiem. Būvuzņēmējam ir jānodrošina arī pastāvīga darbu koordinācija ar: Vietējo policijas pārvaldi
un ārkārtas palīdzības dienestiem; Dobeles novada pašvaldību ,Pasūtītāju -SIA „DOBELES
ŪDENS”(ts.k.autoruzraugu) un Būvuzraugu.
10.Ziņojumi, pārskati ,sanāksmes
10.1.Būvuzņēmējam ir jāiesniedz ikmēneša darbu izpildes atskaites saskaņā ar līgumu un definētajām
prasībām šajās specifikācijā. Ikmēneša atskaišu veidnes formas jāsaskaņo un atskaites jāiesniedz
Būvuzraugam un Pasūtītājam apstiprināšanai. Būvuzņēmējam(atbildīgajam būvdarbu vadītājam)
obligāti ir jāpiedalās būvsapulcē (sanāksmēs) kā arī iknedēļas tehniskajās sanāksmēs .
Mēneša atskaite/ pārskata ziņojums
Katrai ikmēneša atskaitei, kā minimums jāsatur (bet nav jāaprobežojas ar):
10.2.Atskaites identifikācijas numurs, kurš viennozīmīgi identificē projektu un atskaiti, kā arī atskaites
periodu. Numerāciju iepriekš saskaņot ar Būvuzraugu un Pasūtītāju;
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10.3.Atskaites mēnesī izpildīto darbu un to apjomu apraksts, norādot konkrētus (skaitliskus, piemēram,
m, m2, m3 u.t.t.) izpildes parametrus, kā arī jāsatur secinājumi par paveikto darbu atbilstību attiecībā pret
plānoto darba apjomu;
10.4.Būtiskāko, problemātisko un interesantāko būvniecības gaitu atspoguļojuma fotofiksācijas
materiāli (foto-krāsainas, digitālas , fiksēts veiktā foto datums, vieta, kārtas nr.)
10.5.Atskaites periodā atrisinātās problēmas un to risinājumi, kā arī iespējamā ietekme uz projekta
realizāciju; Iepriekšējos periodos identificētās un atskaites periodā neatrisinātās problēmas un atskaite
par to iespējamajiem risinājumiem un risinājumu meklēšanas progresu, kā arī šo problēmu iespējamā
ietekme uz projekta realizāciju;
10.6.Atskaites periodā identificētās problēmas darbu izpildē, pielietotie risinājumi problēmu risināšanā
un problēmu iespējamā ietekme uz projekta realizāciju (termiņš, izmaksas, tehniskie paņēmieni un
tehnoloģijas, darbu kvalitāte);
10.7.Projekta plānotais laika grafiks ar faktisko izpildi (t.sk. izpilde % nepabeigtām laika grafika
komponentēm) ar komentāriem par plānotajām darbībām, ja izpilde ir mazāka par plānoto.
Nepieciešamības gadījumā arī priekšlikumi izmaiņām laika grafikā, jeb piedāvātais laika grafiks;
10.8.Plānotā projekta naudas plūsma un tās atbilstība esošajai situācijai. Nepieciešamības gadījumā arī
priekšlikumi izmaiņām naudas plūsmas grafikā;
10.9.Paveikto darbu apjomu un izmaksu tabulas, ietverot tās kopējos darbu apjomos un izmaksās, kā arī
atspoguļojot arī iepriekšējos periodos paveiktos darbu apjomus un izmaksas, kā arī saņemtā avansa
dzēšanu; Atsevišķi sagatavoti apstiprināšanai kārtējā maksājuma pieprasījuma dokumenti pilnā apjomā.
(Ietverot rēķinus, darbu pieņemšanas - nodošanas aktus, izpildshēmas un citus nepieciešamos
dokumentus atbilstoši uz mēneša beigām sagatavojamajai izpilddokumentācijai).
10.10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma atskaitēs projekta realizācijas laikā var tikt iekļautas papildus
prasības par atskaišu formu un saturu.
10.11. Atskaites un ziņojumus no Būvuzņēmēja puses apstiprina Līgumā nominētais atbildīgais
Būvdarbu vadītājs.
11.Publicitātes un vizuālā identitātes nodrošināšana , lielformāta informatīvie stendi, pastāvīgās
informācijas plāksnes
11.1.Būvuzņēmējam ir jāuzstāda vismaz 2 lielformāta informatīvie stendi darbu veikšanas vietās (
Dobelē ,Ozolu ielā un apdzīvotā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā ,Dobeles novadā), kurās notiks
būvdarbi un ievērojot VARAM un ES Vizuālās identitātes vadlīnijām Vizuālā identitāte 2014.–2020.
gada plānošanas periodā ES ieguldījumiem ES ieguldījumiem .Vizuālo prasību elementus un ansambli
var lejuplādēt www.esfondi.lv (link is external) Stendu( un arī infomatīvo plākņu) novietojums, saturs
un izmēri pirms uzstādīšanas ir jāsaskaņo
ar Pasūtītāju un Būvuzraugu, kā arī vietējo pašvaldību. Lielformāta informatīvos stendus Būvuzņēmējs
demontē pēc objekta nodošanas ekspluatācijā 6 mēnešu laikā .
11.2.Pēc būvdarbu pabeigšanas jānodrošina 1 pastāvīgās informācijas plāksnes uzstādīšana ievērojot
ES Vizuālās identitātes nosacījumus 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Plāksnes jāpiegādā
Pasūtītājam līdz noslēguma maksājuma iesniegšanai.
11.3.Būvuzņēmējam jāuzņemas visas ar lielformāta stendu , projekta
informācijas plākšņu
izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu , uzturēšanu un demontāžu.
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Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu
B pielikums Būvprojekts

Informācija par būvprojektiem.
1. Ieinteresētiem piegādātājiem Būvprojektu dokumentācija ir publiski pieejama SIA „DOBELES
ŪDENS” tīmekļvietnē www.dobelesudens.lv sadaļā iepirkumi: Zemsliekšņa iepirkums «Kanalizācijas
tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā,Dobelē un apdzīvotā vietā "Rūpnieki" Auru pagastā(Id.Nr.DŪ-ZI2021-02/KF)
2. Noslēdzot būvdarbu līgumu:
2.1.Būvprojekts “Ārējās kanalizācijas vada izbūve Ozolu ielā, Dobelē” Izpildītājam būvprojekts būs
pieejams būvniecības informatīvā sistēmā( BIS).
Būvprojekta realizēšanā būvniecības process ir uzsākts un turpināsies izmantojot BIS.
2.2.Būvprojekts » Ārējā ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve dzīvojamām mājām
apdzīvotā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā( 1.kārta ) drukātā versijā tiks izsniegts Izpildītājam.
tājam, jo šī būvprojekta dokumentācija būvniecības informatīvā sistēmā BIS nav pieejama.
Šā būvprojekta realizēšanā būvniecības procesā netiek un netiks izmantota Būvniecības
informatīvā sistēma (BIS), jo būvatļauja izdota 2018.gada augustā, būvniecības process ir uzsākts,
turpinās un turpināsies, neizmantojot BIS, bet drukātā(papīra)formātā.
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Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu
C pielikums Līguma projekts
BŪVDARBU LĪGUMS (projekts)
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 Pasūtītājs), no vienas puses,
un
<Izpildītāja nosaukums>1,reģ Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas
amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina
paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,
pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā zemsliekšņa iepirkuma <nosaukums>” (identifikācijas
Nr.<identifikācijas numurs>; turpmāk - Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu
(turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Būvdarbu līgums):
1. Būvdarbu līgumā lietotie termini
1.1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu
izpildes gaitu, tās atbilstību Būvdarbu līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem
aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto
dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam
adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Būvdarbu līgumā un normatīvajos aktos noteiktās
darbības.
1.2. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu
vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem,
Būvprojektam un Būvdarbu līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.3. Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā, Būvprojektos minētie izbūvējamie objekti (būves) ar tiem
piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.
1.4. Būvprojekts - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu
kopums.
1.5. Tāme – Būvdarbu līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši
Būvprojektam un Piedāvājumam zemliekšņa iepirkumā
1.6. Līgumcena – kopēja cena par kādu tiks veikti Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības
nodokļa - turpmāk PVN ).

1

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.
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1.7. Līguma summa (Iepirkuma līguma summa) būvdarbu kopējā cena ar pievienotās vērtības (PVN)
nodokli.
2. Būvdarbu līguma priekšmets
2.6. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt kanalizācijas un spiedvada tīklu izbūvi Dobelē, Ozolu ielā
un
apdzīvotā vietā « Rūpnieki » Auru pagastā (atbilstoši 2(diviem) būvprojektiem, ts.k.
būvprojektam » Ārējās kanalizācijas izbūve Ozolu ielā, Dobelē » un būvprojektam «Ārējā ūdensvada
un kanalizācijas pieslēgumu izbūve dzīvojamām mājām apdzīvotā vietā «Rūpnieki »,1.kārta) turpmāk –
Būvdarbi.
2.7. Izpildītājs būvdarbus kanalizācijas un spiedvada tīklu izbūvē veic Dobelē, Ozolu ielā un apdzīvotā
vietā « Rūpnieki » Auru pagastā», turpmāk – Būvobjekts.
2.8. Izpildītājs veic Būvobjekta izbūvi pilnībā un nodod Pasūtītājam Būvobjektu ar visu atbildīgo institūciju
saskaņojumiem, t.sk. Dobeles novada pašvaldības būvvaldes pozitīvu atzinumu,5 (piecu) kalendāro
mēnešu laikā no Būvdarbu līguma noslēgšanas dienas.
2.9. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir
nepieciešamas, lai pilnībā nodrošinātu Būvobjekta izbūvi un nodošanu ekspluatācijā. Izpildītājs ir
atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju un apstiprinājumu saņemšanu.
2.10. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Būvdarbu līguma saistību izpildes laikā būtu spēkā esošas licences
un sertifikāti, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, saskaņā ar normatīvajiem aktiem,
Līguma izpildes garantija, garantijas laika garantija, kā arī Izpildītājam ir pienākums uzturēt garantiju
spēkā esamību, savlaicīgi iesniedzot Pasūtītājam aktualizētos (iepriekšminētos) dokumentus.
3. Būvdarbu veikšana
3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu Būvobjekta izbūvei. Izpildītājs
Būvdarbus pilnībā veic un nodod Būvobjektu Pasūtītājam līdz <datums>. Būvdarbu izpildes termiņš –
5 (pieci) kalendārie mēneši no Būvdarbu līguma noslēgšanas datuma .
3.2. Izpildītājs Būvdarbus veic Laika grafikā noteiktajos termiņos.
3.3. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir
nepieciešamas, lai savlaicīgi uzsāktu un pilnībā pabeigtu Būvdarbus līgumu termiņā. Izpildītājs pēc
Līguma noslēgšanas, saskaņā ar Pasūtītāja pilnvarojumu, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, uzsāk
visas veicamās darbības Būvatļaujā minēto nosacījumu izpildei.
3.4. Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no Būvdarbu līguma noslēgšanas dienas (ja Puses nav
vienojušās par citu termiņu) nodod un Izpildītājs pārņem Būvdarbu līguma 2.2. punktā norādīto
Būvdarbu veikšanas vietu Dobeles pilsētā un Auru pagastā.
3.5. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai
3.6. Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektiem( Līguma 3.pielikums) Izpildītājs ir tiesīgs
atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir
pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus
Būvprojektā.
3.7. Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektos, Tehniskās specifikācijā (Līguma 2.pielikums) un citām
Būvdarbu līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus.
3.8. Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus.
3.9. Izpildītāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Būvdarbu līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju
Pasūtītājam, un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī
apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas
atbilstību Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku
piekrišanu.
3.10. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu
savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, ja pastāv kāds no šādiem
nosacījumiem:
3.10.1. apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz
apakšuzņēmējiem;
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3.10.2. piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs
atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;
3.10.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta
pirmās daļas 1.-11.punktos minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
3.11. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēju, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz <10> procenti no Līguma cenas,
bet uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību
Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, nomaiņai, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu
apakšuzņēmēju vēlākai iesaistīšanai Būvdarbu līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļās punktos minētie kandidātu
un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
3.12. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 48.panta trešās, ceturtās, piektās, sestās, septītās un astotās daļas noteikumus. Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta piektajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad
Pasūtītājam ir iesniegts paziņojums par apakšuzņēmēja nomaiņu.
3.13. Izpildītāja speciālistu var nomainīt, ja Izpildītāja piedāvātais speciālists atbilst tām Iepirkuma
noteikumos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz attiecīgo speciālistu.
3.14. Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņai vai apakšuzņēmēja
iesaistīšanai Būvdarbu līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad
saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
3.15. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība, vai veikto Būvdarbu kvalitāte
neatbilst Būvdarbu līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Būvdarbu līguma
izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista
aizstāšanai ar citu (līdzvērtīgu) vai augstāku kvalifikāciju sasniegušu apakšuzņēmēju vai speciālistu.
Savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt.
Izpildītājam nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar apakšuzņēmēju vai
speciālistu aizstāšanu.
3.16. Izpildītājs nodrošina visā Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam.
3.17. Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv
Būvuzraugs, Izpildītāju pārstāv atbildīgais Būvdarbu vadītājs. Pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem,
sanāksmēs piedalās arī citas personas .
3.18. Sanāksmes tiek protokolētas.
3.19. Izpildītājs reizi mēnesī līdz 10. datumam (ar Būvuzrauga akceptu) iesniedz Pasūtītājam pārskatu un
aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem( Formas Nr.2.), turpmāk – Būvdarbu
nodošanas- pieņemšanas akts. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Būvdarbu nodošanas pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta, vai arī Izpildītājam nosūta motivētu atteikumu
pieņemt Būvdarbus. Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu veikšanai
saskaņā ar Būvdarbu līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos
Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu. (Minimālā starpmaksājuma summa par izpildītiem
Būvdarbiem ir ne mazāka 20 000.00 (divdesmit tūkstoši )EUR mēnesī), un ja Būvdarbu izpilde ir
mazāka, tad apmaksa tiek veikta summējot divus laika periodus. Ja Būvdarbu veikšanas laikā
Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs
iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu
likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes
termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.
3.20. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to
rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja
iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Būvdarbu līgumā
vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav
pilnībā pabeigti, vai tiek konstatēti citi trūkumi, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā
novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā
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trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.21. Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā vai Būvdarbu pieņemšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam
tehnisko izpildes dokumentāciju (t.sk izpildes shēmas)
3.22. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinuma par Būvobjekta gatavību pieņemšanai
ekspluatācijā saņemšanai.
3.23. Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisija (būvvalde) konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu
neatbilstību Būvdarbu līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām,
vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta
pieņemšanas ekspluatācijā konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būvobjekta pieņemšana
ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā un būvvaldes
atzīme būvatļaujā par Būvdarbu veikšanas nosacījumu izpildi.
3.24. Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam
savstarpēji parakstot Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu.
3.25. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un
būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.
3.26. Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī
Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc
Būvobjekta pieņemšanas.
4. Līgumcena, Līguma summa un norēķinu kārtība
4.1. Līgumcena par Būvdarbu pienācīgu izpildi, kas saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu
tiek noteikta EUR <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>) apmērā bez pievienotās vērtības
nodokļa.
Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk PVN)
<procentu likme>% EUR <summa ar cipariem>
(<summa ar vārdiem>).
Līguma summa ar PVN EUR <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>)
Atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta nosacījumiem tik piemērota PVN nodokļa
apgriezta maksāšana”.
4.2. Līguma summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Būvdarbu līgumā noteikto
prasību izpildi saistītās izmaksas.
4.3. Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši
Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.
4.4. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu,
šādā kārtībā:
4.4.1.
Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam tikai pēc Būvdarbu Līguma saistību izpildes garantijas
saņemšanas;
4.4.2. Avansa maksājumu <.. >% apmērā no Līgumcenas,, <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>)
EUR (eiro) Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Avansa garantijas un atbilstoša avansa
pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas;
4.4.3. ikmēneša maksājums (starpmaksājums) par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas,
pamatojoties uz Izpildītāja, Būvuzrauga un Pasūtītāja akceptētiem Būvdarbu izpildes aktiem (Formas
Nr.2.) par attiecīgo laika periodu (ievērojot līguma 3.19.punktā minētos nosacījumus attiecībā uz
minimālo starpmaksājuma summu);
4.4.4. Avansa summa tiek dzēsta no ikmēneša izpildēm proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Būvdarbu vērtībai,
dzēšot no ikmēneša izpildēm proporcionāli pieprasītajam/izmaksātajam apjomam.
4.4. 5. Gala maksājumu 20 (divdesmit )% 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 Līguma cenas ) un
atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas no Izpildītāja.
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5. Līguma saistību izpildes garantija un Avansa garantija
5.1.Līguma saistību izpildes un Avansa garantijas iesniegšana.
5.1.1. Izpildītājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Būvdarbu līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz
Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantiju, bet ne mazāk kā 10 % apmērā no Līguma cenas
(bez PVN). Līguma saistību izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības
vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/Apdrošināšanas sabiedrība, kas
Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojuma sniegšanu
Latvijas Republikas teritorijā1 (kā paraugu ieteicams izmantot Līguma saistību izpildes garantijas
veidni Būvdarbu līguma 6. pielikums).
5.1.2.Izpildītājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Būvdarbu līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz
Pasūtītājam Avansa garantiju Pretendentam nepieciešamā avansa apmērā( bet ne vairāk kā 20 % no
līgumcenas). Avansa garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas
Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/Apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas
Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojuma sniegšanu Latvijas
Republikas teritorijā 1 (kā paraugu ieteicams izmantot Līguma izpildes garantijas veidni (Būvdarbu
līguma 7. pielikums).
5.2. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma saistību izpildes garantija ( arī Avansa garantija) būtu spēkā
Būvdarbu veikšanas laikā, kā arī derīga vēl 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas pēc Būvobjekta
nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
5.3.
Līguma saistību izpildes garantiju un Avansa garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu
neatmaksāto vai nedzēsto avansu, ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas
Pasūtītājam pamatojoties uz Būvdarbu līgumu pienākošās summas.
6. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība
6.1. Izpildītājs:
6.1.1. ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas
Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības
prasības;
6.1.2.
ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja
zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;
6.1.3.
līdz Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu,
materiālu un iekārtu saistītos riskus;
6.1.4. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;
6.1.5. nodrošina atbildīgā Būvdarbu vadītāja atrašanas objektā, kā arī ārpus darba laikā un brīvdienās jā tās
nepieciešams savlaicīgajai būvniecības procesa organizācijai;
6.1.6.
nodrošinās pārstāvju, kā arī atbildīgā Būvdarbu vadītāja piedalīšanos visās būvsapulcēs un citās ar
Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.
6.1.7. veic Būvobjektā savu darbību civiltiesisko apdrošināšanu par visu Būvdarbu līguma summu, iesniedzot
Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju un vienlaicīgi uzrādot tās oriģinālu. Apdrošināšanas polisē
jābūt norādei par šo Būvdarbu līgumu un Pasūtītāju. Šajā Būvdarbu līguma punktā noteiktas darbības
Izpildītājam ir jāveic ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas.
6.2. Pasūtītājs:
6.2.1.
veic samaksu Būvdarbu līgumā noteiktajā kārtībā un atbilstoši Būvprojektā izpildītiem
Būvdarbiem;
6.2.2.
savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu, vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt
Būvdarbus;
6.2.3. norīko Būvuzraugu;
6.2.4. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Būvdarbu līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto
informāciju un dokumentāciju;
6.2.5.
nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam, iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam
Būvdarbu līguma izpildei.
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6.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Būvdarbu līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus,
kā arī Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.
6.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām un šķēršļiem Būvdarbu līguma izpildē,
kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Būvdarbu līguma saistību izpildi līguma termiņā.
7 . Līgumsods
7.1. Ja Izpildītājs kvalitatīvi neizbūvē un nenodod Būvobjektu Būvdarbu Līgumā noteiktajā termiņā,
Pasūtītājs var prasīt un piemērot Izpildītājam līgumsodu, bet ne vairāk ka 10 (desmit) % apmērā no
Līguma summas.
7.2.
Ja Izpildītājs savas darbības vai bezdarbības dēļ Pasūtītājam radījis zaudējumus, kā arī nodarījis
kaitējumu, Pasūtītājs var prasīt un piemērot Izpildītājam zaudējuma atlīdzību 10 (desmit) % apmērā no
Līguma summas.
7.3. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt un
piemērot Pasūtītājam līgumsodu, bet ne vairāk ka 10 (desmit) % apmērā no attiecīgā Līguma 4.4. punktā
noteiktā maksājuma2.
7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
7.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 11.2.1.-11.2.3. punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs
ieturēt no Izpildītāja līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no Līguma summas.
8. Garantijas
8.1. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citām Līguma,
Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām.
Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai
var rasties, Būvobjekta neatbilstības Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas
Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām, dēļ.
8.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši ) mēneši no Būvobjekta pieņemšanas.
8.3. Pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam garantijas laika saistību izpildes
perioda garantiju (kā paraugu ieteicams izmantot Garantijas laika saistību izpildes Garantijas laika
saistību izpildes garantijas veidni- Būvdarbu līguma 8. pielikums), kura ir ne mazāka kā 5 (piecu)%
apmērā no Līgumcenas. Garantijai jābūt kredītiestādes/vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtai un
Izpildītāja neatsaucamai, par garantijas periodu 36 (trīsdesmit seši) mēneši, kā garantijas summas
saņēmēju norādot Pasūtītāju. Izpildītājam garantija jāiesniedz ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit ) dienu laikā
no Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas dienas.
8.4. Pēc Garantijas laika saistību izpildes garantijas saņemšanas, Pasūtītājs atgriež Izpildītājam Līguma
saistību izpildes garantiju un Avansa garantiju.
8.5. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus,
kas Būvobjektā pie pareizas ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma
Būvdarbu līguma noteiktā garantija.
8.6. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam,
norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem
trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 (desmit) dienām, izņemot
gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas
nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā
konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu
sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem
trūkumiem.
9. Nepārvarama vara
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Būvdarbu līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir
radusies pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas
paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

2 Atbilstoši grozījumiem Civillikumā no 01.01.2014.
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9.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar
iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir
rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt
vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar
saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.
10. Būvdarbu līguma darbības termiņš
Būvdarbu līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Būvdarbu līgumā noteikto
saistību pilnīgai izpildei (Būvdarbu līguma izpildes termiņš 5 (pieci) kalendārie mēneši no Būvdarbu
līguma noslēgšanas dienas.
11. Būvdarbu līguma grozīšana un izbeigšana
11.1. Būvdarbu līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt abām Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras
Būvdarbu līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstiski un pēc abu Pušu parakstīšanas tie
kļūst par Būvdarbu līguma neatņemamu sastāvdaļu. Puses vienojas tikai pamatojoties uz Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Būvdarbu līguma noteikumiem:
11.1.1. Būtiski Būvdarbu līguma grozījumi (grozījumi, kas saistīti ar piedāvājuma nosacījumiem, kuri tika
izvērtēti Iepirkumā, izmaiņām, kas varētu būt būtiski ietekmējušas iesniegtos piedāvājumus, tajā skaitā
izmaiņas attiecībā uz darba apjoma, cenas palielinājumu, un samaksas kārtību), ja vien tādi nav
paredzēti Būvdarbu līgumā, nav pieļaujami;
11.1.2
Ja Būvdarbu līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt, un, kas
neizbēgami aizkavē Būvdarbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par
aizkavēšanās faktu, par tā novēršanas iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma
saņemšanas, Pasūtītājam jānovērtē situācija, un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes
termiņš. Šādā gadījumā ir jāveic attiecīgie grozījumi Būvdarbu līgumā.
11.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Būvdarbu līguma, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam:
11.2.1. ja Izpildītājs Būvdarbu līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi;
11.2.2. ja Izpildītājs neveic Būvdarbus Būvdarbu līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Būvdarbu
līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgā Pasūtītāja
paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Būvdarbu līgumā noteikto saistību neizpildi;
11.2.3. neievēro Būvprojektu vai Tehnisko specifikāciju vai citu Būvdarbu līguma vai Latvijas Republikas
būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;
11.2.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.
11.2.5 ja Būvdarbu līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Būvdarbu līguma izpildes laikā Izpildītājam ir
piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses
ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās
sankcijas .
11.3. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Būvdarbu
līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēstā avansa saņemto summu, kā arī līgumsodu
saskaņā ar Būvdarbu līguma noteikumiem.
11.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Būvdarbu līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā
pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā
stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā
personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.
11.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Būvdarbu līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto
Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos
objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta
sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.
11.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 10 (desmit) dienām, apgrūtina vai liedz Izpildītājam
Būvdarbu līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Būvdarbu līguma – ar
nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas
nav veicis maksājumu Izpildītājam, vai novērsis šķēršļus Izpildītājam Būvdarbu līgumā noteikto saistību
izpildei.
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12. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība
12.1. Būvdarbu līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību
aktiem. Būvdarbu līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie
tiesību akti.
12.2. Strīdus Puses risina savstarpēju sarunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos
noteiktajā kārtībā.
12.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju sarunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru
par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu.
Ja Puses uzskata par
iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.
12.4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 7 (septiņu) dienu laikā no tā
saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 14 (četrpadsmit) dienu laikā no strīda
risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
13. Citi noteikumi
13.1. Būvdarbu līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām Būvdarbu līguma darbības
laikā nav pieļaujama.
13.2. Ja kāds no Būvdarbu līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Būvdarbu Līguma noteikumu
spēkā esamību.
13.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Pušu
rekvizītu maiņa Līguma darbības laikā ir veicama tikai ar abpusēju rakstveida vienošanos.
13.4. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Būvdarbu līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās
aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības
līdzekļa izmantošanas turpmāk.
13.5. Ja Būvdarbu līguma izpildes ietvaros, tiek iegūti dokumenti vai informācija, kas satur vai var saturēt
fizisko personu datus, tad Pusēm ir tiesības apstrādāt, no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai
ar mērķi nodrošināt Būvdarbu līgumā noteikto saistību izpildi un normatīvajos aktos noteikto Pušu
saistību izpildi, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā
no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES)
2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un
ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
13.6. Veicot fizisko personu datu apstrādi, katra Puse ir atbildīga par fizisko personu datu apstrādes
nodrošināšanu saskaņā ar šo Būvdarbu līgumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteikto. Puses ir atbildīgas par savu darbinieku, kas tiks iesaistīti
Vienošanās izpildē, datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
13.7. Katrai Pusei ir pienākums šī Būvdarbu līguma ietvaros īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus
pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā
ar fizisko personu datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem.
13.8. Izpildītājam ir pienākums 5(piecu)darba dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt Būvdarbu
līgumu,atbilstoši zemsliekšņa iepirkuma «Kanalizācijas tīklu un piedvada izbūve Ozolu ielā,Dobelē un
apdzīvotā vietā "Rūpnieki"Auru pagastā « (Id.Nr.DŪ-ZI-2021-02/KF) nosacījumiem un iesniegtajam
Piedāvājumam zemsliekšņa iepirkumā.
13.9. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Būvdarbu līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās
aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības
līdzekļa izmantošanas turpmāk.
13.10.Būvdarbu līgums sastādīts un parakstīts divos identiskos eksemplāros oriģinālos eksemplāros, abi
eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Būvdarbu līguma eksemplāriem atrodas pie
Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
13.11.Šādi Būvdarbu līguma pielikumi ir Būvdarbu līguma neatņemama sastāvdaļa:
1.pielikums: Zemsliekšņa iepirkuma noteikumi [un <pasūtītāja sniegtā papildu informācija, u.c.
pielikumi];
2.pielikums: Tehniskā specifikācija(A) ;
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3.pielikums: Būvprojekti un būvatļaujas(B)
4.pielikums: Piedāvājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā ;
5.pielikums: Būvdarbu līguma izpildes laika grafiks;
6.pielikums: Līguma saistību izpildes garantijas veidne (ieteicamais paraugs norādīts Noteikumu
C1pielikumā ).
7.pielikums: Avansa garantijas veidne (ieteicamais paraugs norādīts Noteikumu C2 pielikumā).
8.pielikums:Garantijas laika saistību izpildes garantijas veidne(ieteicamais paraugs norādīts Noteikumu C3
pielikumā).
14. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs
Izpildītājs:
Pasūtītāja nosaukums un rekvizīti
maksājumu veikšanai>

Izpildītāja nosaukums un rekvizīti
maksājumu veikšanai>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un
uzvārds>

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un
uzvārds>

_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums

_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums

Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu
D pielikums Veidnes piedāvājuma sagatavošanai
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Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu
D1 pielikums Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā (veidnes paraugs )
SIA „DOBELES ŪDENS”
LV45103000470
Noliktavas iela 5, Dobele
Dobeles novads, LV-3701
PIETEIKUMS DALĪBAI ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMĀ
“Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ,Dobelē un Auru pagasta Rūpnieku ciemā”
(Id.Nr. DŪ-ZI- 2021/02/KF)
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<adrese> (turpmāk – Pretendents)
1. [Iepazinušies]/[Iepazinies]3 ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk –
Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „<zemsliekšņa Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs>”
Noteikumiem(turpmāk – Noteikumi ), pieņemot visas Noteikumos noteiktās prasības,
2. [iesniedzam]/[iesniedzu]4 piedāvājumu, kas sastāv no:
a. šī Pieteikuma dalībai zemsliekšņa iepirkumā un Atlases dokumentiem,
b. Piedāvājuma nodrošinājuma
(piedāvājuma nosrošinājums saskaņā ar D2 pielikuma veidnes paraugu/ vai maksājuma uzdevuma
kopija par veikto nodrošinājuma summas iemaksu Pasūtītāja bankas kontā),
c. Tehniskā piedāvājuma ,
d. Finanšu piedāvājuma,
(turpmāk – Piedāvājums)
3. Gadījumā , ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:

3
4

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
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a. veikt būvdarbus ārējo kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūvē Dobelē, Ozolu ielā un
apdzīvotā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā ,saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju (Noteikumu A pielikums) un Būvprojektiem (Noteikumu B pielikums)(turpmāk –
Būvdarbi) par:
Būvdarbu Līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa), turpmāk – PVN): <…> EUR (<summa
vārdiem> euro),
PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro)
Būvdarbu līguma summa ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),
b. slēgt Būvdarbu līgumu kā paraugu izmantojot Noteikumos ietverto Iepirkuma līguma veidni
(Noteikumu
C pielikumu), un savlaicīgi iesniedzot visas nepieciešamās
garantijas/apdrošināšanas polises un Noteikumos noteiktos dokumentus.
c. veikt Būvdarbus saskaņā ar [manu]/[mūsu]5 Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā
kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas
dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].
4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Noteikumos noteiktā piedāvājumu iesniegšanas
termiņa.
5. Būvdarbu uzsākšanai mums ir /nav nepieciešams Avanss <…>% (….procenti) apmērā no
piedāvātās līgumcenas (bez PVN), kas sastāda ______EUR ( _______eiro).
6. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi
personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības
dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:
a) Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu
prasībām, tiesīgs nodarboties ar komercdarbību un veikt būvdarbus Pasūtītājam tehniskā
specifikācijā minētajā apjomā ;
b) tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai
uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora
priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās
dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām
koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
c) visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.
7. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju,
noformējumu, atbilstību Noteikumu prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst
oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
8. Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem Pretendentiem un Pretendentam nav
konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkumā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona nav
bijusi
9. Apliecinām, ka uz Pretendentu vai Pretendenta norādīto , uz kuras iespējām Pretendents balstās,
lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām, neattiecas
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļās 2.un 3.punkta noteiktie
gadījumi;
10. Esam informēti, ka mūsu iesniegtos personas datus apstrādās pārzinis SIA „DOBELES ŪDENS”,
juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.
11. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju,
noformējumu, atbilstību Noteikumu prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst
oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
12. Mūs dalībai zemsliekšņa iepirkumā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts
lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu, mūsu vārdā slēgs:
5

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
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<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un
uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>]6
<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents
vai
personu apvienības
dalībnieks
fiziska persona)>
<Reģistrācijas
numurs vai
personasir kods>
<Adrese>
<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds
un
uzvārds>
<Paraksttiesīgās
personas paraksts>
[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības
dalībnieks
ir fiziska
persona)>
<Reģistrācijas
numurs
vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>]7
Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu D2 pielikums
Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes paraugs
Kredītiestādes/ Apdrošināšanas
sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma garantijas veidne
SIA „DOBELES ŪDENS”
LV 45103000470
Noliktavas iela 5, Dobele
Dobeles novads
LV-3701
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS
Zemsliekšņa iepirkumam„ Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā, Dobelē un apdzīvotā
vietā “Rūpnieki” Auru pagastā” ( Ident. Nr. DŪ-ZI-2021-02/KF )
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<adrese>
(turpmāk – Pretendents) iesniedz savu piedāvājumu SIA „DOBELES ŪDENS”,
LV 45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 (turpmāk – Pasūtītājs)
organizētā iepirkumā „ Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā, Dobelē un apdzīvotā vietā
“Rūpnieki” Auru pagastā” ( Ident. Nr. DŪ-ZI-2021-02/KF )
ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma NOTEIKUMI paredz Piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,
6
7

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.
Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!

35

Noteikumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā«Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā,Dobelē un
apdzīvotā vietā "Rūpnieki"Auru pagastā « (Id.Nr.DŪ-ZI-2021-02/KF)

mēs<kredītiestādes/Apdrošināšanas sabiedrības, reģistrācijas numurs un adrese>
apņemamies 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

neatsaucami

a) Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
b) Pretendents(ar kuru Pasūtītājs izlēmis slēgt līgumu) , Pasūtītāja noteiktajā termiņā
nav iesniedzis iepirkuma līgumā paredzēto Līguma saistību izpildes garantiju ,
c) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju,
neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam <summa
cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu
kontu.
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads> gada <datums>. <mēnesis> 8 un ir spēkā līdz
<gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē
ne vēlāk kā šajā datumā.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums
iesniedzams ar kredītiestādes(bankas), kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu
parakstījušās personas parakstu apliecina kreditiestāde.
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>
<Kredītiestādes zīmoga nospiedums> /Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums

8

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!
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Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu D3 pielikums
Veikto būvdarbu saraksts (veidnes paraugs)
SIA „DOBELES ŪDENS”
LV 45103000470
Noliktavas iela 5, Dobele
Dobeles novads LV-3701
VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS
(tikai attiecībā uz zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu, Noteikumu 6.1.punkts)
Būvdarbu īss
apraksts

Būvdarbu
izpildītāja
nosaukums,
statuss(galvenais
(atbildīgais)
būvdarbu veicējs/
apakšuzņēmējs

Pasūtītājs
(nosaukums
reģistrācijas numurs,
adrese un
kontaktpersona,
e-pasts)

Būvniecības
periods,
būvdarbu
uzsākšanas un
pabeigšanas
gads un
mēnesis

1)
Vei
Būvobjekta
apliecinot
kto
un līguma
atbilstību
būv
nosaukums,
Noteikumu
darb
vieta
u
6.1. punkta
sara
prasībām
kstā
Pret
<…>
<…>
<…>
<…>/<…>
ende
nts norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Noteikumu 6.1. punktā prasīto
pieredzi
2) Pretendents veikto būvdarbu saraksta veidnei pievieno dokumentāciju, kas apliecina Noteikumos
prasīto pieredzi (būvvaldes izsniegtos aktus par būvobjekta nodošanu ekspluatācijā (kopijas),
Pasūtītāja atsauksmes vai apliecinājumi, kuros norādīti izbūvēto un ekspluatācijā nodoto
Būvobjektu nosaukumi un veikto būvdarbu īss raksturojums (atbilstoši zemsliekšņa iepirkuma
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priekšmetam), un kuri apliecina Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas
Noteikumu 6.1. punkta prasībām

atbilstoši

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

Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu
D4 pielikums Atbildīgo speciālistu saraksts (veidnes paraugs)
SIA „DOBELES ŪDENS”
LV 45103000470
Noliktavas iela 5, Dobele
Dobeles novads, LV-3701
ATBILDĪGO SPECIĀLISTU SARAKSTS

Galvenais/
atbildīgais
speciālists

Atbildīgais
būvdarbu
vadītājs

Vārds un
uzvārds

Sertifikāta
numurs
/izdevējs

<…>

<…>

Profesionālā
pieredze
atbilstoši
Noteikumu 6.4.
punktā
noteiktajām
prasībām

<…>

Statuss (Pretendents,
personāl-sabiedrības
biedrs, personu
apvienības dalībnieks
vai apakšuzņēmējs
(Norādīt statusu), vai šo
personu darbinieks vai
darba ņēmējs, vai darba
vai uzņēmuma līgums
tiks noslēgts, ja
pretendentam tiks
piešķirtas tiesības slēgt
iepirkuma līgumu
(Norādīt personas
statusu, nosaukumu un
speciālista statusu)
<…>
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ūdensapgādes un
kanalizācijas
sistēmu, arī
ugunsdzēsības
sistēmu, būvdarbu
vadīšanā
1.Profesionālās pieredzes
apliecināšanai (atbilstoši Noteikumos noteiktajām prasībām)
atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir jānorāda objektiem, kas ir izbūvēti, nodoti ekspluatācijā,
specialists veicis atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, atbilstoši Noteikumu 6.4. punkta
prasībām
2. Jāpievieno pieredzi apliecinoša dokumentācija (piemēram: būvvaldes izsniegtos aktus par
būvobjekta nodošanu ekspluatācijā (kopijas), saistību raksti (kopijas).
3. Jāpievieno vismaz 2 (divas) Pasūtītāju atsauksmes (Pasūtītāja apliecinājumi) par izbūvētiem
būvobjektiem, būvdarbu apjomiem, parametriem, kas apliecina speciālista pieredzi un
profesionālās spējas atbilstoši Noteikumu 6.4. punkta prasībām.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
Datums

Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu
D5 pielikums Speciālista CV un pieejamības apliecinājuma veidnes paraugs
SIA „DOBELES ŪDENS”
LV 45103000470
Noliktavas iela 5, Dobele
Dobeles novads, LV-3701
Speciālista CV un apliecinājums par pieejamību
1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti (izbūvētie objekti), kuri apliecina
Noteikumu 6.4. punktā norādītās prasības:

Būvobjekta izpildes
uzsākšanas un
nodošanas/pieņemšanas
ekspluatācijā gads un
mēnesis

Līguma
nosaukums vai
būves
nosaukums un
izpildes vietas
adrese

Darba devējs vai
Pasūtītājs
(uzņēmuma
līguma
gadījumā)

Pasūtītāja
(klienta)
nosaukums,
reģistrācijas
numurs, adrese
un
kontaktpersonas
vārds uzvārds,
tālruņa Nr., epasta adrese

Īss veikto
būvdarbu
apraksts, lai
apliecinātu
atbilstību
Noteikumu
6.4.punkta
prasībām
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<…>/<…>

<…>

<…>

<…>

<…>

4. Apliecinājums par pieejamību
Ar šo es apņemos laika periodā no <
> līdz < > saskaņā ar <Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums,
reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā zemsliekšņa iepirkumā „<Nosaukums un identifikācijas
numurs>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt Atbildīgā būvdarbu vadītāja
pienākumus <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts> nodrošinot atrašanos
būvobjektā, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt Būvdarbu līgumu un Būvdarbu
līgums tiek noslēgts.
[Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās
darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums,
līdz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanai es iegūšu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību
vai reģistrēšos attiecīgā profesiju reģistrā]9
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
Datums
[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties
<zemslekšņa iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja
Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt Būvdarbu līgumu un Būvdarbu līgums tiek noslēgts.
<Darba devēja nosaukums>
<Reģistrācijas numurs>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts,datums>]10
1)

Atbildīgais būvdarbu vadītājs savā CV un pieejamības apliecinājumā norāda tikai tādus objektus,
kuros izbūvētie darbu apjomi apliecina viņa pieredzi atbilstoši Noteikumu 6.punktā prasītai
pieredzei speciālistam.
2) CV un pieejamības apliecinājumā ir jāpievieno dokumentācija, kas apstiprina CV norādīto objektu
izbūvi:
2.1. Dokumentāciju, kas apliecina speciālista pieredzi atbilstoši Noteikumu prasībām (piem. būvvaldes
izsniegtos aktus par objekta nodošanu ekspluatācijā (kopiju), saistību rakstu kopijas u.c.
2.2 Pasūtītāju izdotās atsauksmes/ vai apliecinājumi par to, ka būvspeciālists ir veicis atbildīgā
būvdarbu vadītāja pienākumus ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu izbūvē, informācija par
izbūvētā objekta nosaukumu, vietu, laiku, un ekspluatācijā nodoto objektu parametriem, apjomiem,
daudzumu, jaudu u.tt. informācija, kas apliecina speciālista pieredzi un profesionālās spējas,
atbilstoši Noteikumu 6.4. punkta prasībām.

9

Attiecas uz ārvalstu speciālistiem
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.
10
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Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu
D6 pielikums
Apakšuzņēmējiem (kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 10% no kopējās Būvdarbu līguma
vērtības vai lielāka) nododamo būvdarbu saraksta veidnes paraugs
SIA „DOBELES ŪDENS”
LV 45103000470
Noliktavas iela 5, Dobele
Dobeles novads, LV-3701
APAKŠUZŅĒMĒJIEM
(kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 10% no kopējās Būvdarbu līguma vērtības vai lielāka )
NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS11
Apakšuzņēmēja, kura
veicamo būvdarbu
vērtība ir 10% no
kopējās būvdarbu
līguma vērtības vai
lielāka) nosaukums,
reģistrācijas numurs,
adrese un
kontaktpersona
<…>

Izpildei nododamā līguma
daļas apjoms (% no
Būvdarbu līguma kopējās
cenas)

Īss apakšuzņēmējam nododamo un veicamo
būvdarbu apraksts

<…>

<…>

Sarakstā norāda apakšuzņēmējus, kura veicamo būvdarbu vērtība ir 10% no kopējās Būvdarbu līguma
vērtības vai lielāka, un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo Būvdarbu līguma daļu.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
Datums

11

Pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus Pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā ģenerāluzņēmējs saglabājot
atbildību par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju un pierādot, ka Pretendentam būs pieejami apakšuzņēmēju resursi
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Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu
D7 pielikums Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,
apliecinājuma veidnes paraugs
SIA „DOBELES ŪDENS”
LV 45103000470
Noliktavas iela 5, Dobele
Dobeles novads, LV-3701
APAKŠUZŅĒMĒJA /PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,
APLIECINĀJUMS12
Zemsliekšņa iepirkuma “<Nosaukums>” “<identifikācijas numurs>” ietvaros
Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds
un uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona),
reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>
(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un
adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā zemsliekšņa iepirkuma „<Nosaukums>”
(id.Nr.<identifikācijas numurs>) ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Būvdarbu līgums, apņemas:
[veikt šādus būvdarbus:
<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].
3. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora
priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva
rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
Paraksttiesīgās personas paraksts, datums

12

Attiecas uz tām Personām, t.sk.apakšuzņēmējiem, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma
dokumentācijā noteiktām prasībām
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Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu
D8 pielikums Tehniskais piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas
Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas
Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo brīvā formātā, norādot: „Tehniskais piedāvājums
dalībai zemsliekšņa iepirkumā “Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Dobelē, Ozolu ielā un
Auru pagasta Rūpnieku ciemā” (Id.Nr. DŪ-ZI- 2021/02/KF) , SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr.
45103000470, Noliktavas iela 5, Dobelē, Dobeles novads, LV-3701. Tehnisko piedāvājumu paraksta
Pretendenta parakstiesīgā persona.
Tehnisko piedāvājumā Pretendents apraksta veicamās darbības saistībā ar būvdarbu veikšanu
būvprojekta realizēšanā un objektu izbūvi.
Pretendents Tehnisko piedāvājuma sagatavo ievērojot Noteikumu pielikumus t.sk. Tehnisko
specifikāciju (A pielikums), Būvprojektus (B pielikums), Būvdarbu līguma (C pielikums) prasības.
Tehniskam piedāvājumam jāpievieno vadlīnijās norādītā dokumentācija, t.sk apliecinājumi, nomas
līgumi(kopijas), garantijas, galveno materiālu, sertifikātu kopijas, būvdarbu izpildes laika grafiks,
plānotās naudas plūsmas grafiks, savstarpējās vienošanās līgumi(kopijas), apraksti, shēmas u.tt.
Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj informācija par darba veikšanas projektu, jāpievieno darbu
izpildes laika grafiks, būvdarbu veikšanas kontroles, kvalitātes un vides aizsardzības nodrošināšanas
apraksts.
2. Darba veikšanas projekta apraksts (darba organizācija)
2.1. Būvdarbu stadijas organizēšana, darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo
pasākumu uzskaitījums un apraksts, raksturojot to savstarpējo mijiedarbību. Uzskaitījumam jābūt
saskaņā ar pievienoto laika grafiku (detalizācijas pakāpe-nedēļa) no līguma noslēgšanas dienas līdz
līguma izpildei.
2.2. Darbu veikšanai galveno risku raksturojums (apraksts, kā tiks novērsti vai mazināti iespējamie
riski).
2.3. Darbu veikšanas organizatoriskās struktūras apraksts (līguma izpildes organizatoriskā shēma,
kurā iekļauts Pasūtītājs, Būvuzraugs un Būvuzņēmējs (Izpildītājs) norādot sadarbības saites līguma
realizācijas ietvaros)
2.4. Būvnieka organizatoriskā shēma, norādot iesaistītos apakšuzņēmējus;
2.5. Būvdarbu Līguma izpildē iesaistīto darbinieku organizatoriskā shēma, norādot galveno un citu
tehnisko speciālistu atbildības sadalījumu, norādot līguma izpildē iesaistīto kopējo brigāžu un
nodarbināto skaitu.
2.6.Būvnieka apliecinājums par gatavību vienoties vai vienošanās ar konkrētām sertificētām darbu
pārbaudes laboratorijām.
2.7. Būvnieka
apliecinājums par gatavību vienoties vai vienošanās ar konkrētiem ģeodēzijas
dienestiem/pakalpojumu sniedzējiem par izpildshēmu sagatavošanu un citiem ģeodēziskiem darbiem.
2.8. Būvnieka
apliecinājums par gatavību vienoties vai vienošanās ar konkrētiem atkritumu
apsaimniekotajiem par celtniecības materiālu, demontēto materiālu utilizāciju, būvgružu, zemes un
grunts izbēršanas vietu.
2.9. Materiālu/iekārtu ražotāja vai piegādātāja apliecinājums par gatavību piegādāt materiālus, kādi
nepieciešami līguma izpildei, saskaņā ar Būvprojektiem.
3. Darbu izpildes grafiks, naudas plūsmas grafiks
3.1. Detalizēts būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (detalizācijas pakāpe-nedēļa), kurā norāda
galvenās Līguma aktivitātes un savstarpējā sasaiste to hronoloģiskā secībā, sākot ar būvatļaujā
noteikto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, mobilizācijas darbiem, teritorijas sagatavošanas
darbiem u.tt. līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, ievērojot Līguma noteikumus un LR
būvnormatīvu aktus.
3.2. Resursu (darbaspēka un tehnikas) piesaiste darbu izpildei
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Jānorāda darbaspēka un tehnikas plūsma Būvdarbu laikā, kas pierāda, ka Pretendents spēs izpildīt un
paveikt būvdarbus piedāvātajā izpildes termiņā .
3.3. Prognozētās naudas plūsmas grafiks.
Plānoto izpildīto darbu apjomiem atbilstoša naudas plūsma kas sagatavota ievērojot laika grafiku un
līgumā noteiktos apmaksas noteikumus (plūsmas sagatavošanā jāievēro arī Līguma nosacījums
attiecībā uz starpmaksājuma minimālo summu).
4. Garantijas laika periods, garantiju nodrošināšana
4.1. Garantijas laiks no būvobjekta nodošanas ekspluatācijā - būvdarbiem, materiāliem ir ne mazāks
kā 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši.
4.2. Pretendents iesniedz apliecinājumu par garantijas laiku pēc objekta izbūves: būvdarbiem,
iebūvētiem materiāliem, minot konkrētu norādi par garantijas termiņa ilgumu.
4.3.Pretendents iesniedz apliecinājumu par to, ka Garantijas laika saistību izpildes garantija būs ne
mazāka kā 5 (pieci) % no būvdarbu līguma cenas.
5. Defektu konstatēšana, reaģēšanas laiks un konstatēto defektu novēršanas termiņš
Apraksts, kā rīkosies un reaģēs Pretendents iespējamo defektu konstatēšanas gadījumā, kādas
darbības un resursi (darbaspēks /tehnika) tiks piesaistīti, lai novērstu defektus (neradot zaudējumus
Pasūtītājam) norādot defektu novēršanas ilgumu, izpildes termiņu.
6. Materiālu apraksts
6.1. Būvdarbos izmantojamo materiālu apraksts, norādot: ražotājs, modelis, marka. Informācija
jāsagatavo pārskatāmā veidā pievienojot pamatojošo dokumentāciju.
Apraksts jāsagatavo par piedāvātiem būvdarbos izmantojamiem materiāliem, norādot ražotāju.
Apraksts jāsagatavo pamatojoties uz produkcijas ražotāja informāciju
par materiāliem.
Piedāvājumā jāpievieno materiālu un iekārtu sertifikātu kopijas, kas apliecina materiālu un iekārtu
atbilstību LV un EN standartiem. Sertifikātu kopijas jāiesniedz par šādiem materiāliem:
kanalizācijas, oslēgarmatūrai, veidgabaliem, ugunsdzēsības hidrantiem)
6.2. Piegāžu drošība (kā Pretendents plāno nodrošināt nepārtrauktu materiālu plūsmu objektā, kur
tiks uzglabāti materiāli, materiālu novietnes, utt.).
6.3. Galveno materiālu saraksts (atbilstoši tabulai)
Materiālu
Tehniskie
Ražotājs/valsts
Nosaukums
ražotājs
parametri
1
Kanalizācijas
pašteces cauruļvadi
2
Kanalizācijas spiedvada cauruļvadi
3.
Akas, aku vāki
4.
Veidgabali
Ja Noteikumu dokumentācijā (Tehniskajā specifikācijā, Būvprojektā, Tāmēs, u.c.) minēti konkrēti
materiāli vai materiālu ražotāji nosaukumi un standarti, vai izstrādājumu/produktu nosaukumi (arī
zīmoli) un standarti, Pretendents var piedāvāt šiem konkrētajiem materiāliem, produktiem un
standartiem ekvivalentus(kā ekvivalents uzskatāms Būvprojektā norādītais jēdziens analogs) citu
ražotāju materiālus, produktus un standartus, kuri atbilst Būvprojekta un Tehnisko specifikāciju
prasībām.
N.p.k.

7. Tehniskais aprīkojums
Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas * (tehniskais aprīkojums)
Tehniskā aprīkojuma (instrumentu un mehānismu) apraksta veidne
Tehnikas/iekārtas
Ražotājvalsts,
Tehniskais
Piederība
nosaukums, tehniskie
izgatavošanas gads
stāvoklis
(īpašumā/jānomā*
parametri
*/ jāpērk)
<…>
<…>
<…>
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* Tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrētā
līguma realizācijai plānotajā būvniecības periodā ir pieejams Pretendentam vai tā apakšuzņēmējam,
kurš nodevis šos resursus Pretendentam izmantošanā.
**Ja Pretendents plāno nomāt tehnisko aprīkojumu, piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums/i/ no Iznomātāja par šādas tehnikas pieejamību Līguma izpildes laikā.
8. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts vides aizsardzības nodrošināšanas pasākumu
apraksts
8.1. Pretendentam jāapraksta, kādas aktivitātes plānotas Līguma Darbu izpildes laikā, lai
nodrošinātu kvalitatīvu objektu izbūvi līguma termiņā, ts.k.
a) Kontroles mehānisms laika grafikā noteikto termiņu ievērošanā;
b) Piegādāto un izmantoto materiālu atbilstības , darbu veikšanas kontroli;
8.2. Vides aizsardzības pasākumu apraksts
Aprakstīt, kādus pasākumi tiek veikti, lai minimizētu būvdarbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo
vidi būvniecības periodā (celtniecības atkritumi, to izvešana, nogādes vieta (atsauce uz
pievienoto apliecinājums/vienošanos ar celtniecības atkritumu apsaimniekotajiem).
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Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu
D9 pielikums Finanšu piedāvājuma veidnes paraugs
SIA „DOBELES ŪDENS”
LV 45103000470
Noliktavas iela 5, Dobele
Dobeles novads
LV-3701
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
zemsliekšņa iepirkumā “Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Dobelē,Ozolu ielā un
apdzīvotā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā (Id.Nr. DŪ-ZI- 2021/02/KF)
Pasūtītājs:
Pretendents:
Reģistrācijas numurs:
Adrese:
Tālrunis, fakss, e-pasts:
Pretendents (nosaukums, reģistrācijas numurs), tā am a t p e r s o n a
(v ārds,uzvārds), persona, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu zemsliekšņa
iepirkumā “Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Dobelē, Ozolu ielā un
apdzīvotā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā (Id.Nr. DŪ-ZI- 2021/02/KF) un apliecina,
ka Pretendents ir iepazinies un izprot Finanšu piedāvājuma sagatavošanas
nosacījumus, un PIEDĀVĀ:
Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta
nosaukums

Piedāvātā
līgumcena
(bez PVN)EUR

Pievienotās vērtības
nodoklis (21% PVN)
EUR

Līguma summa
(kopā ar PVN )
(EUR

Kanalizācijas tīklu un spiedvada
izbūve Dobelē, Ozolu ielā un
Auru pagasta Rūpnieku ciemā”
ts.k. sadalījumā pa izmaksu
komponentēm
1.Komponente K.1.
Kanalizācijas tīklu izbūve Ozolu
ielā, Dobelē
2.Komponente K.2
Kanalizācijas tīklu un spiedvada
izbūve apdzīvotā vietā
“Rūpnieki”Auru pagastā
Pretendenta piedāvātā līgumcena(vārdiem)bez pievienotās vērtības nodokļa:
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1)

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar objekta izbūves vietu, būvprojektiem un izpētījuši
apstākļus, kas varētu ietekmēt būvniecības izpildi un samaksas noteikšanu par būvniecības
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2)

3)

darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt
materiālus, transporta iespējas, inženierbūves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka
izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus
pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par
būvniecības darbu izpildi. Tāpēc Iepirkuma līguma c e n u un darba izpildes termiņus nevar
ietekmēt iepriekš minētie darbu izpildes apstākļi.
Apliecinām, ka esam iepazinušies ar visu zemsliekšņa iepirkuma apjomu, Tehniskajām
specifikācijām,abiem būvprojektiem, un mūsu finanšu piedāvājumā ieverti visi darbu
veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī izdevumi, kas nav minēti,
bet bez kuriem nebūtu iespējams izpildīt līgumu tehnoloģiski pareizi un atbilstoši spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem pilnā apmērā.
Apliecinām, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu un
pakalpojumu izpildi, kā arī Latvijas Republikā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.

Finanšu piedāvājumā iekļautie Pielikumi
1) Tāmes
2) Finanšu piedāvājums ar pielikumiem pievienots elektroniskā datu nesējā
(MS Excel programmā) CD formātā 1 (viens) gb

<Pretendenta nosaukums >
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
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Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu
D10 pielikums Apliecinājums par objekta vietas apskati

Apliecinājums par objekta vietas apskati
Zemsliekšņa iepirkums „ Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Dobelē, Ozolu ielā un apdzīvotā
vietā “Rūpnieki” Auru pagastā (Id.Nr. DŪ-ZI- 2021/02/KF)

____________________________________________________
Ieinteresētā piegādātāja (uzņēmuma) nosaukums, juridiskā adrese, e-pasts)

Objekta vietas
nosaukums

Objekta vietas
apsekošanas
laiks
(datums)

Ieinteresētā
piegādātāja pārstāvis
kontakttelefons
(vārds, uzvārds,
paraksts, e-pasts)

Pasūtītāja pārstāvja
(vārds, uzvārds,
paraksts)

Ozolu iela Dobelē
un apdzīvotā vieta
“Rūpnieki” Auru
pagastā ,Dobeles
novads , Latvija
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