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1.  Vispārīgā informācija 

1.1.   Zemsliekšņa iepirkuma identifikācijas numurs Id.Nr. DŪ-ZI-2021/03/KF 

 Pasūtītājs/zemsliekšņa iepirkuma veicējs: 

SIA „DOBELES ŪDENS” 

Reģistrācijas Nr.: 45103000470 

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

Interneta vietne: www.dobelesudens.lv 

Kontaktpersona: projektu vadītāja Mārīte Zvejniece  

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

1.2.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.  

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

vērā cenu.  

1.4. Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija 

 Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija ir publiski pieejama Pasūtītāja tīmekļvietnē 

www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi. 

       2.  Informācija par zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu 

2.1. Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets 

Būvdarbu uzraudzība, iepirkuma nomenklatūras galvenais CPV kods :71247000-1 

2.2.  Būvuzraudzības pakalpojumi  

Pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina  būvuzraudzības  kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūvē   

Ozolu ielā, Dobelē un apdzīvotā vietā "Rūpnieki" Auru pagastā Dobeles novadā ». 

2.3. Būvuzraudzības pakalpojumi nodrošināmi  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 apjoms~0,75 km 
kanalizācijas tīkli un spiedvadi.      

  2.4. Pakalpojumu līguma izpildes vieta: Dobeles pilsēta un Auru pagasta apdzīvotā 

vieta ”Rūpnieki”, Dobeles novadā, LV-3701, NUTS LV 009. 

       2.5. Paredzamā līgumcena  (bez PVN) līdz 7050,00 EUR (septiņi tūkstoši piecdesmit eiro un 00 

centi) . Pretendenta piedāvājums, kurā piedāvātā līgumcena  pārsniedz Noteikumu 2.5.punktā 

paredzamo līgumcenu, tiek noraidīts un netiek izskatīts. 

       2.6.Plānotais iepirkuma līguma noslēgšanas termiņš: 2021. gada maija aprīļa/maija mēnesis. 

  2.7. Pakalpojuma  līguma izpildes termiņš: 5(pieci)kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas 

dienas līdz būvobjekta pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā .  

  2.8. Garantijas prasības būvuzraudzības pakalpojuma  nodrošināšanai  objekta  garantijas laika 

periodā- 36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši, skaitot no dienas, kad Puses abpusēji 

parakstījušas pakalpojuma nodošanas pieņemšanas aktu . 

http://www.dobelesudens.lv/
mailto:marite.zvejniece@dobele.lv
http://www.dobelesudens.lv/
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3.  Piedāvājuma iesniegšanas veids, laiks un kārtība: 

3.1.Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

3.2.Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2021. gada 31. martam, plkst:11:00, 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.  

3.3.Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz 

līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit)  dienas no piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa. 

3.4.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 , e-pasta numuru, 

e)  Atzīmi “Piedāvājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā «Būvuzraudzības pakalpojumi 

kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūvē Ozolu ielā, Dobelē un  apdzīvotā vietā 

"Rūpnieki" Auru pagastā « (Id.Nr.DŪ-ZI-2021-03/KF).Neatvērt  līdz  2021. gada 

31.martam plkst.11:00.   

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

rādītāju. Piedāvājumu parakstījis Pretendenta pārstāvis vai tā pilnvarotā persona, 

pievienojot pilnvaru. 

4. Nosacījumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā 

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

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst zemsliekšņa iepirkuma dokumentos noteiktajām 

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

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

sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta termiņus un pārbaudīšanas kārtību. 

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

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

Pretendentu, kas atbilst visām paziņojumā par līgumu un Noteikumos noteiktajām 

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

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

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

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām. 

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

norādītajam apakšuzņēmējam, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 

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

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

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

pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

48. panta devītajā daļā paredzēto. 
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4.4. Uz Pretendentu vai norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst zemsliekšņa iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, tiek 

attiecināti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo Sankciju likuma 11.1 panta 

pirmajā un otrajā daļā noteiktie ierobežojumi.  

5.  Pretendenta kvalifikācijas prasības 

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

5.1.Pretendents  ir reģistrēti komercreģistrā  

5.2. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā;   

5.3. Pretendenta piedāvātajam speciālistam-Būvuzraugam ir spēkā esošs sertifikāts 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu 

būvuzraudzības  reglamentētajā  jomā. Speciālists ir  reģistrēts  būvspeciālistu reģistrā.  

  Par šajā punktā norādīto speciālistu piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecinās LR 

Būvkomersantu reģistra mājaslapā internetā www.bis.gov.lv 

5.4. Līguma noslēgšanas gadījumā,  Pretendentam  būs  jānodrošina un  jāiesniedz  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”) apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā 

visu pakalpojuma veikšanas un objekta garantijas laika periodā.  

6.  Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām 

6.1.Pretendents  pēdējo 3(trīs)gadu laikā  (2018; 2019.; 2020. un 2021.gadā- līdz 

piedāvājuma līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ) nodrošinājis  būvuzraudzības 

pakalpojumus vismaz  vienā  ūdenssaimniecības infrastruktūras būvobjektā (objekts  

ekspluatācijā), kurā izbūvēti ārējie kanalizācijas tīkli vismaz 0,5 km apjomā 

6.2. Pretendents ir saņēmis pozitīvu  Pasūtītāja  atsauksmi   par izbūvēto objektu, kurā  

veikta būvuzraudzība  un ar kuru Pretendents apliecina savas tehniskās un profesionālās  

spējas atbilstoši Noteikumu 6.1.punkta prasībām. 

6.3.  Pretendents var nodrošināt  būvuzraugu , kurš pēdējo trīs gadu laikā ( 2018; 2019.;  

2020. un 2021.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)ir nodrošinājis  

 būvuzraudzību  vismaz vienā  ūdenssaimniecības infrastruktūras  objektā (objekts nodots  

ekspluatācijā)un kurā  izbūvēti  ārējie kanalizācijas tīkli  vismaz 0,5 km . 

6.4.  Būvuzraugam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta  darbiniekam.  

7. Iesniedzamie dokumenti 

7.1.Pieteikums  dalībai zemsliekšņa iepirkumā ar finanšu piedāvājumu   

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

šajā sadaļā ). Pretendenta pieteikumu  dalībai zemsliekšņa iepirkumā ar finanšu piedāvājumu  

sagatavo atbilstoši veidnei (D1pielikums). 

   Pretendenta Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā ar  finanšu piedāvājumu ir  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 

7.2.Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai zemsliekšņā iepirkumā   

http://www.bis.gov.lv/
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7.2.1. Par Noteikumu  4. punktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās iegūstot 

informāciju izmantojot Elektronisko iepirkumu  sistēmas -(turpmāk -EIS)datu bāzi, kurā 

pieejama informācija no Sodu reģistra. 

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

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankcijulikuma11.1panta pirmajā un otrajā daļā 

noteiktie ierobežojumi.  Pasūtītājs pārbauda http://sankcijas.kd.gov.lv/, vai attiecībā uz 

Pretendentu,  ar kuru plānots noslēgt  līgumu, 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 likuma11.1 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.Pretendents iesniedz brīvā formā sagatavotu apliecinājumu, par to, 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 būvuzraudzības pakalpojuma  un būvdarbu garantijas laika periodā Līguma 

summas apmērā.  

7.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas apliecina Pretendenta tehniskās un profesionālās 

spējas.  

7.4.1. Pretendenta apstiprināts pēdējo trīs gadu laikā  (2018; 2019.; 2020. un 2021.gads līdz 

piedāvājuma līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)  veikto  būvuzraudzības pakalpojumu 

saraksts, atbilstoši  Veikto būvuzraudzības pakalpojumu saraksta veidnei (D2 pielikums),  

  kā arī  vismaz viena  Pasūtītāja  pozitīva atsauksme( ar izbūvēto objektu parametriem , kas 

apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Noteikumu 6.1.punktam) un informāciju , par to, ka 

objekts , kurā Pretendents nodrošinājis būvuzraudzība, ir nodots ekspluatācijā . 

       Lai apliecinātu  faktu, ka objekts, kurā Pretendents veicis  būvuzraudzību ir nodots 

ekspluatācijā, Pretendents iesniedz  attiecīgās būvvaldes izdota  akta kopiju par objekta nodošanu 

ekspluatācijā .  Pretendentam  veidnē ir  jānorāda informācija atbilstoši  Noteikumu  6.1 punkta 

prasībām  attiecībā uz zemsliekšņa iepirkuma  priekšmetu, un  attiecībā uz Pretendenta 

tehniskajām , profesionālajām spējām un pieredzi.. 

          7.4.2.Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts (D3 pielikums). 

         7.4.3.Pretendenta piedāvātā  būvuzrauga   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot 

ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzības  reglamentētajā  jomā,  būvprakses sertifikāta 

kopija vai norāde uz publisku datubāzi, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par sertifikātu.(Par 

Latvijā reģistrētiem būvuzraugiem Pasūtītājs pārbauda informāciju www.bis.gov) 

7.4.4.Pretendenta piedāvātā būvuzrauga  CV un  pieejamības apliecinājums  saskaņā ar noslodzes 

laika grafiku atbilstoši (D4pielikums).  

CV ir  jānorāda informācija par būvuzraudzības  pakalpojumiem,  kas   apliecina  Noteikumu 

6.3punktos prasīto pieredzi. CV ir obligāti jānorāda informācija par kvalifikāciju un pieredzi 

atbilstoši  Noteikumu prasībām attiecībā uz zemsliekšņa iepirkuma  priekšmetu.  

http://sankcijas.kd.gov.lv/
http://www.bis.gov/
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    Būvuzrauga   pieredzes apliecināšanai jāiesniedz akta par būvju pieņemšanu ekspluatācijā 

kopijas vai būvuzrauga saistību raksta kopija vai  cits dokuments par objektiem, ar kuriem tiek 

apliecināta speciālista pieredzes atbilstība.  

   8.Tehniskais piedāvājums un vadlīnijas Tehniskā piedāvājuma sagatavošanā.    

    8.1. Tehnisko piedāvājumu Pretetndents sagatavo brīvā formātā, norādot atsauci « Tehniskais  

piedāvājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā  «Būvuzraudzības pakalpojumi kanalizācijas tīklu  

un spiedvada izbūvē Ozolu ielā,Dobelē un  apdzīvotā vietā "Rūpnieki"Auru pagastā «  

(Id.Nr.DŪ-ZI-2021-03/KF) SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470,Noliktavas iela 5,  

Dobele, Dobeles novads, LV-3701.       

 8.2.Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā 

  (A pielikums)minētiem nosacījumiem, aprakstot veicamās darbības saistībā ar būvuzraudzības  

pakalpojuma nodrošināšanu būvprojekta realizēšanā un objektu izbūves uzraudzību.  

8.3.Tehniskajā piedāvājumā  jāiekļauj informācija par būvuzraudzības pakalpojuma līguma  

izpildes organizāciju, laika grafiku, apraksts par  būvuzraudzības plāna sagatavošanu,  plānotām 

darbībām  būvuzraudzības pakalpojuma uzsākšanā, nodrošināšanā un pabeigšanā, plānotām  

aktivitātēm būvdarbu kontrolē, darbu kvalitātes pārbaudēs izmantojamo aparatūru , 

mērinstrumentiem  u.c. , ziņojumu sagatavošanu, apdrošināšanas polišu, līguma saistību izpildes,  

avansa (ja būs nepieciešams avanss),garantijas laika saistību izpildes garantiju nodrošināšanu, 

būvuzrauga noslodzes uzskaiti,  sanāksmju organizēšanu , apraksts par būvuzrauga darbībām 

garantijas periodā būvobjektā konstatēto defektu novēršanā, iespējamiem riskiem 

būvuzraudzības pakalpojumu periodā, priekšlikumiem risku novēršanā, u.c. informācija.   

8.4. Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona.                                                                  

9. Iepirkuma Līgums 

9.1.Pretendentam, kura piedāvājums ir atbilstošs zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu prasībām un 

kuru  Pasūtītājs izvēlēsies  būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai, no  Pasūtītāja rakstiska 

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

(C pielikums ). 

 9.2.Ja Pretendentam ir iebildumi pret Līguma projektu, tie jāiesniedz Pasūtītāja kontaktpersonai 

ne vēlāk kā 7(septiņas)dienas pirms  Pieteikuma dalībai zemsliekšņa  iepirkumā  iesniegšanas  

termiņa beigām. Pēc šī termiņa beigām  Pretendentu iesniegtie  iebildumi  netiks ņemti vērā.  

  10. Līguma darbības laikā nodrošināmās garantijas  

10.1.Pretendentam jānodrošina Līgumā noteikto apdrošināšanas polišu un  garantiju savlaicīga 

iesniegšana un to  uzturēšana spēkā visā  Līguma saistību  izpildes periodā un  Garantijas laika  

saistību izpildes periodā.  

 10.2. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc  Līguma noslēgšanas,  Pretendents nodrošina  

savu un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar 19.08.2014.  

Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

 civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir  

jābūt minētai SIA “DOBELES ŪDENS”.                                                               

 10.3.Līguma saistību izpildes garantija 

        10.3.1.Iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā Pretendents, ar kuru ir noslēgts Iepirkumu līgums, 

     visā Iepirkuma līguma darbības laikā pastiprina savas saistības ar attiecīgo iepirkuma Līguma 

saistību izpildes garantiju,  kuru izsniegusi kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrības (turpmāk 

- Garantijas devējs). 
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10.3.2.Pretendentam 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc būvdarbu uzraudzības pakalpojuma  līguma 

spēkā stāšanās dienas ir jānodrošina pirmā pieprasījuma Līguma saistību izpildes garantijas (C1 

pielikums)iesniegšana Pasūtītājam.  

10.3.3.Līguma saistību izpildes garantijas (C1 pielikums) apmērs ir  10 % (desmit procenti) no 

līguma summas (ar PVN). Iepirkuma Līguma saistību izpildes garantijas derīguma termiņš – 

iepirkuma līguma   izpildes termiņā un vēl papildus pieskaitītas 15(piecpadsmit) kalendārās 

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

būs iesniedzis Garantijas laika saistību izpildes garantiju) .  

10.3.4.Līguma saistību izpildes garantijā ir jāiekļauj šādi nosacījumi:                                                                                

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

Izpildītāja nesavlaicīgu vai nepienācīgu jebkuru Iepirkuma līgumā noteikto saistību neizpildi, 

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

nav izpildījis Iepirkuma līguma saistības vai ir iestājies kāds no līgumā minētajiem gadījumiem, 

tiks izmaksāta līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas 

(ar 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. 

10.4. Izpildītājam ir jāiesniedz  Pasūtītājam Garantijas laika saistību izpildes garantija ne vēlāk 

kā 14 (četrpadsmit ) dienu laikā, skaitot no dienas, kad ar nodošanas pieņemšanas aktu tiek nodoti 

būvuzraudzības pakalpojumi ,  vai no 10.4.1.punktā minētā apstākļa iestāšanās dienas, saskaņā 

ar Iepirkum noteikumiem.  Ir nodrošināma  pirmā pieprasījuma  Garantijas laika saistību izpildes 

garantija (C3 pielikums)  5% (piecu procentu) apmērā no līgumsummas  (ar PVN).  

10.4.1 Pasūtītājam ir tiesības izmantot Garantijas laika saistību izpildes garantiju (garantijas 

perioda garantiju), ja Izpildītājs neievēro  Līguma noteikumus  vai neveic būvuzraudzību 

objektā konstatēto defektu novēršanas  būvdarbiem .  

10.4.2.   Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, būvuzraudzības pakalpojumusneveicot pilnā 

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

procenti) apmērā no sniegto un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto pakalpojumu vērtības, 

ja Garantijas laika saistību izpildes garantija ir attiecināma uz izpildīto un Līgumā noteiktajā 

kārtībā pieņemtajiem pakalpojumiem. 

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

mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc būvuzraudzības pakalpojuma  nodošanas  Pasūtītājam  

( parakstīts pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akts). 

         11.Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu pielikumi:  

11.1. A pielikums Tehniskā specifikācija 

11.2. B pielikums Būvprojekti   

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  Garantijas laika saistību izpildes garantijas 

veidne (paraugs) 
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11.3.3.  C 3 pielikums Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akts(paraugs) 

11.4. D pielikums Veidnes piedāvājuma sagatavošanai (paraugi);  

    11.4.1.  D 1 pielikums Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā ar finanšu piedāvājumu; 

    11.4.2.  D 2 pielikums  Veikto pakalpojumu saraksts 

    11.4.3.  D3 pielikums  Speciālistu saraksts 

    11.4.4.  D4 pielikums Speciālista CV un pieejamības  apliecinājums  

 

  Zemsliekšņa iepirkumu veicējs,  

  SIA „DOBELES ŪDENS” projektu vadītāja   (paraksts)    M. Zvejniece 
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A pielikums 

Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu   A Pielikums Tehniskā specifikācija  

 

Tehniskā specifikācija 

 

1. Informācija par zemsliekšņa iepirkumu   

1.1.Būvuzraudzības pakalpojumi veicami 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, nodrošinot   plānoto  objektu  izbūves 

būvdarbu būvuzraudzību saskaņā ar zemsliekšņa iepirkuma Noteikumiem, atbilstoši 

 2 (diviem)būvprojektiem- būvprojektam “Ārējās kanalizācijas vada izbūve Ozolu ielā, Dobelē” 

un būvprojektam » Ārējā ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve dzīvojamām mājām 

apdzīvotā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā( 1.kārta ) , būvprojektu (arī būvatļauju) 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-ZI-2021-02/KF) un ievērojot 

būvnormatīvus - (turpmāk – Pakalpojums)  . 

     Pakalpojumi jāveic  atbilstoši  Būvniecības likuma, MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie 

būvnoteikumi” V. sadaļas un MK noteikumu Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes 

un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīvu, Latvijas 

valsts standartu. 

2. Būvuzraudzības līguma ietvaros uzraugāmie  būvdarbu apjomi: 

Kanalizācija ārējo inženiertīklu  izbūve ~ 0,75 km 

Būvuzraugam ir  jāiepazīstas ar abu  būvprojektu dokumentāciju un ir ieteicams(pēc paša 

izvēles)veikt  arī izbūvējamo objektu vietu  apskati, kurās plānota  kanalizācijas tīklu un 

spiedvadu izbūve atbilstoši būvprojektu(attiecīgās kārtas)  risinājumiem.               

 3. Pakalpojumu izpildes vieta   

  Būvdarbu uzraudzības pakalpojumu līguma izpilde notiks  Dobeles pilsētā, Latvija, LV3701, 

NUTS LV009 

4. Būvuzraudzības pakalpojuma izpildes termiņš:  

4.1.Būvuzraudzības pakalpojumi  nodrošināmi laika periodā no  2021.gada aprīļa/maija līdz 

būvdarbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.  Paredzamais maksimālais  būvdarbu 

pabeigšanas termiņš -5 (pieci) kalendārie  mēneši    no būvdarbu līguma spēkā stāšanās dienas. 

4.2.Būvuzraudzība  nodrošināma arī  izbūvētā  objekta   garantijas laika   periodā ( 36 

kalendārie mēneši), gadījumos, kad  objektā tiks konstatēti defekti.  

5. Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu izpildes laikā:   

5.1. Veikt  Objekta izbūves būvdarbu  būvuzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma, "Vispārējie 

būvnoteikumi", Latvijas būvnormatīvu noteikumiem  un citu saistošo normatīvo aktu prasībām. 

5.2.Iepazīties ar  Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja  līguma  nosacījumiem (Pasūtītājs izsniedz 

Būvdarbu līguma kopiju un Būvprojektu  projektu(  jo viena  projekta dokumentācija būs arī  

pieejama BIS )   pēc pakalpojuma līguma izpildes, jāatgriež atpakaļ Pasūtītājam); 

5.3.Sadarbībā ar Būvdarbu veicēju(būvnieku), nodrošināt nepieciešamos dokumentāciju, lai 

izpildītu attiecīgās būvatļaujās  minēto būvdarbu uzsākšanas nosacījum izpildi. 

http://www.dobelesudens.lv/
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5.4.Nodrošināt būvuzrauga klātbūtni objektā  ne mazāk  kā 1 (vienu) reizi nedēļā .  

   Būvuzrauga faktiskā noslodze ir jāatspoguļo  būvuzrauga  laika  ieguldījuma uzskaites tabelēs, 

kas ir saskaņojamas ar Pasūtītāju un jāpievieno progresa ziņojum pielikumā.  

5.5.Nodrošināt būvuzrauga   piedalīšanos  iknedēļas darbu sanāksmēs vismaz 1 (vienu) reizi 

nedēļā, kā arī progresa ziņojuma izskatīšanas sanāksmē(notiek 1x mēnesī). 

5.6.Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta.  

5.7.Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību  būvdarbu veikšanas procesā , kontrolējot būvdarbu 

līguma izpildi un   atbilstību  būvdarbu iepirkumam.     

Nodrošināt būvuzraudzību par  būvdarbu līgumu, lai Būvuzņēmējs ar savu rīcību neradītu 

Pasūtītājam   zaudējumus un novērst   jebkura veida rīcību, kas varētu  zaudējumus radīt.  

5.8. Nodrošināt   izbūvēto objektu atbilstības pārbaudes attiecībā uz  būvprojektā paredzēto. . 

5.9.Nodrošināt  izbūvēto būvobjektu kvalitātes pārbaudes atbilstoši LR būvnormatīvu prasībām. 

5.10.Nodrošināt  būvdarbu un būvniecības līgumu ietvaros iepirkto un piegādāto materiālu  

atbilstības( tehniskajām specifikācijām , būvprojektiem ) pārbaudes. 

5.11.Pirms būvniecības darbu uzsākšanas -izvērtēt  Būvdarbu veicēja izstrādāto būvdarbu 

veikšanas  programmu (detalizēts kalendārais grafiks(sadalījumā pa nedēļām)  un būvdarbu 

veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, un citu Būvdarbu 

veicēja iesniegto informāciju , kā arī attiecīgi sagatavot Būvuzraudzības plānu. (1eksempl 

iesniedzot arī Pasūtītājam)  

5.12.Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši  LR būvnormatīviem,  līguma 

noteikumiem, būvprojektiem , būvdarbu veikšanas projektam, un pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem. 

5.13.Savlaicīgi apzināt  iespējamās būvdarbu līguma izpildes problēmas un iesniegt  

priekšlikumus  Pasūtītājam, rakstiski  ierosinot  atbilstošus pasākumus problēmu novēršanai. 

5.14.Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to 

ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta 

realizācijas procesu (būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu 

izpildes nepieciešamības paradīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu kvalitāte, 

nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīga rīcība, Force Majeure). 

5.15.Savlaicīgi izskatīt  Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par: 

a)pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem; 

b)atšķirībā starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem; 

c)Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām; 

5.16.Ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus Būvprojektā un 

mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no Būvprojekta uzrādītajiem vai grozīt Būvdarbu 

līguma būtiskos noteikumos, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu 

vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt  Pasūtītājam rakstiski  konkrētos priekšlikumus 

turpmākai rīcībai; 

5.17.Saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem 

esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala 

rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāme noradīto kopējo summu un iesniegt 

Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojuma norādīt izmaiņu 

cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas; 

5.18. katru mēnesi savlaicīgi  izvērtēt Būvnieka   faktiski veikto būvdarbu  izpildes atbilstību 

Būvdarbu izpildes laika grafikam, citām Būvdarbu līgumā noteiktajām prasībām, saskaņot un 

iesniegt Pasūtītajam; 
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5.19.Veikt Būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju , ikmēneša (progresa) 

sanāksmju vadīšanu; 

5.20.Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt būvdarbu vadītāja  

sagatavotos aktus par izpildītiem būvdarbiem(iknedēļas ziņojumi par paveiktiem, veicamajiem 

un plānotiem plānotie darbi; mēneša izpildes),tos akceptēt un nodot Pasūtītajam;  pieņemt tikai 

tos darbus, kas ir izpildīti atbilstoši Būvprojektiem un likumdošanas normatīvos aktos 

noteiktajām prasībām. 

5.21.Nodrošināt dokumentācijas, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Objekta 

nodošanai ekspluatācija ir jānodrošina Pasūtītājam,  

5.22.Objekta nodošanai - pieņemšanai ekspluatācijā darba organizēšana saskaņā ar 

būvnormatīvu nosacījumiem un  Būvvaldes prasībām.  

6.Būvuzraudzības pakalpojumi   objekta    garantijas laika  periodā.  

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

jāiesniedz Kredītiestādes/Apdrošināšanas sabiedrības  izsniegtu  Garantijas laika saistību izpildes  

perioda  garantiju  uz 3 gadiem (36 kalendārie mēneši) par summu, kas nav mazāka par 5  % no 

Līguma summas,  kā garantijas summas saņēmēju norādot Pasūtītāju. 

6.2.Objekta garantijas laika  periodā, kas noteikts  36 kalendāri mēneši  (3 gadi) no nodošanas 

brīža ekspluatācijā,  piedalīties būvdarbu defektu konstatēšanas darba komisijā gadījumā ,ja 

garantijas laikā  atklāsies defekti, kuri attiecināmi uz būvdarbu līguma izpildi. 

6.3.Izpildītājam  garantijas periodā ( 3 gadi) pēc Pasūtītāja uzaicinājuma 3 (trīs) darba dienu laikā 

(izņemot ārkārtas avārijas situācijas) veikt Pasūtītāja uzaicinājumā minēto defektu Objekta 

apsekošanu nodrošinot  arī defektu  akta sastādīšanu. Ārkārtas situācijās apsekošanu veikt 

nekavējoties. 

6.4..Konstatējot un atklājot defektus, nekavējoties sagatavot aktu par konstatētajiem defektiem, 

noformēt, iesniegt parakstīšanai Pasūtītājam pretenziju, nodrošināt defektu novēršanas darbu 

uzraudzību.  

7. Iesniedzamie dokumenti , ziņojumi , pārskati  (ziņojumi iesniedzami gan drukātā formātā,  gan 

elektroniskā formātā(datu nesējā CD).     

7.1. Būvuzraudzības plāns, atskaites, protokoli, ziņojumi 

7.1.1. Būvuzraudzības plāns 

       a) būvuzraudzības plāna projekts ( ts.k. noslodzes grafiks)  jāiesniedz Pasūtītājam  izskatīšanai 

pirms  Būvuzraudzības plāna  iesniegšanas  būvvaldē; 

        b) savukārt būvvaldē akceptētā  būvuzraudzības plāna(kopija) ir jāiesniedz Pasūtītājam; 

       7.1.2. Iknedēļas atskaites 

        a)  Iknedēlas atskaitēm ir jābūt viegli izmantojamām, atskaitēm ir jābūt standarta formai    

un to saturs ir iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Šīs atskaites ir darba dokumenti un 

pamatojums  progresa ziņojumu sagatavošanai.                                                                                                                                              

7.1.3 Sadarbībā ar Būvdarbu veicēju Objektā organizējamas iknedēļas(tehniskās darbu u.c) 

sapulces. 

      7.2. Būvdarbu līgumu ieviešanas stadijā (laika posmā no būvdarbu līgumu parakstīšanas līdz 

izbūvēto objektu nodošanai ekspluatācijā) Izpildītājam ir  jāpārbauda  Būvmateriālu saraksts;    

Instrukcijas būvobjektā;  Izmaiņu rīkojumi;  Latvijas likumdošanā noteikti būvdarbu 

dokumentu, tai skaitā būvdarbu žurnāls, segto darbu akti u.c. 

7.3. Izpildītājam  ir savlaicīgi un  rakstiski  jāziņo  Pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par 

būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu 

pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojektiem. 
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     7.4. Būvuzraudzības pakalpojuma līguma ietvaros Izpildītājam ir jāsagatavo un  jāiesniedz   

ziņojumi:   Sākuma ziņojums; Progresa( mēneša pārskata)ziņojums un  Noslēguma ziņojums.      

     7.4.1. Sākuma ziņojums (par būvuzraudzības pakalpojuma  un būvniecības procesa uzsākšanu)                     

     7.4.2.Progresa (mēneša pārskats)ziņojums 

       7.4.2.1.Progresa ziņojums jāsagatavo  par  kār t ē jo  m ēnes i  un   jāiesniedz Pasūtītājam  

līdz  nākošā mēneša 15.datumam.  

      7.4.2.2.Progresa ziņojumā ir skaidri un precīzi jāraksturo būvdarbu fiziskais  un finansiālais 

process un, kā minimums, jāietver:                                                                       

a)Būvnieka(būvuzņēmēja) pārskata periodā paveikto darbu progress; 

b)informācija par būvuzrauga  rīkojumiem, saskaņojumiem, apstiprinātajiem/noraidītajiem 

būvuzņēmēja iesniegtajiem dokumentiem,  

c)kopsavilkums par Būvuzņēmēja(-u) darbaspēku un iekārtām būvobjektos,  

d) būvnieka  pretenzijas vai strīdus jautājumi - kavējumi, finanses, citi; 
e)problēmas, kas radušās būvobjektos/būvlaukumos, attiecīgās  problēmas  analīze un 

ieteicamie risinājumi; 
f)būvuzrauga ieteikumi , kā savlaicīgi novērst un atrisināt neparedzētos apstākļus, kas  varētu 

ietekmēt būvdarbu izpildi termiņā vai būvdarbu kvalitāti; 
g) negadījumu apkopojums; 
h)precizēta Būvdarbu līguma  naudas plūsmas prognoze. 
7.4.2.3.Mēneša Progresa ziņojums ir jāpapildina ar  informāciju par    būvuzrauga  faktisko 

noslodzi(cilvēkdienās), ziņojumam  pievienojot jau ar Pasūtītāju saskaņotās  

būvuzrauga  laika ieguldījuma( noslodzes) uzskaites tabulas. 

7.4.2.4. Progresa ziņojumi jāsagatavo v i s ā  b ū v u z r a u d z ī b a s  p a k a l p o j u m a  u n   

Būvdarbu līguma  d a r b ī b a s  periodā (izņemot Defektu novēršanas (garantijas laika ) periodu)  

saskaņā ar Pasūtītāju  iepriekš saskaņotu  formu. 

7.4.3. Noslēguma  ziņojums 

Būvuzraudzības  noslēguma (beigu) ziņojums jāsagatavo un jāiesniedz ne vēlāk kā 15 dienas 

pēc Būvdarbu līguma paredzēto objektu izbūves un līguma nosacījumu izpildes (objekts nodots 

ekspluatācijā.   

7.4.3.1.Noslēguma (beigu) ziņojumā jāietver:  

 Vispusīga atskaite par aktivitātēm Līguma laikā, ieskaitot jebkādas novirzes no 

Būvuzraudzības plāna, t.sk. arī noviržu pamatojumu; informācija par būvobjektos  

 veikto  testu, būvdarbu pārbaužu rezultātiem; 

7.4.2.Apstiprinātās izmaiņas būvprojektos, būvdarbu faktiskās izpildes grafiks; 

7.4.3.Apraksts par būvuzraudzības veicēja  rīcību defektu  garantijas perioda laikā. 

7.4.4.Noslēguma ziņojums ir jāpapildina ar būvuzraudzības veicēja  finanšu pārskatu, tajā  

jāiekļauj dati par būvuzrauga faktisko darba laika ieguldījumu(noslodzi cilvēkdienās). 

Noslēguma Ziņojumam  jāpievieno noslēguma maksājuma  pieprasījuma rēķins, kopā ar 

kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības izdoto G arantijas  laika saistību izpildes 

garantiju, kas ir saistoša  objektā konstatēto  defektu novēršanas būvdarbu  būvuzraudzībai   

(garantijas ) perioda uzraudzībā. 

7.5. Izpildītājam jānodrošina zemāk tabulā Nr.1.”Iesniedzamā dokumentācija” minēto 

dokumentu    iesniegšana  Pasūtītājam , norādītajā  termiņā ,apjomā un  atbilstoši nosacījumiem. 

Tabula Nr.1. Iesniedzamā dokumentācija(ziņojumi ,atskaites protokoli, noslodzes tabeles)  
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7.6.Sākuma (darbu uzsākšanas)ziņojums un Progresa ziņojumi  tiek izskatīti  ikmēneša 

(progresa)sanāksmēs.   

Dokumenta 

nosaukums  

Iesniegšanas 

biežums 

Iesniegšanas 

termiņš 

Kopijas 

un 

oriģināli 

Saņēmējs 

Sākuma ziņojums 1 x   pēc 

līguma 

noslēgšanas  

10 kalendāru 

dienu laikā  pēc  

līguma 

parakstīšanas 

1 

oriģināls 

Pasūtītājs 

Būvdarbu žurnāls Pastāvīgi  

jāpārbauda 

visā 

būvniecības 

laika periodā  

Saskaņā ar pušu 

vienošanos 

 

1 

oriģināls 

 

Pasūtītājs 

 

 

Iknedēļas 

Uzņēmēja 

darbaspēkaun 

iekārtu atskaites 

1 x nedēļā 

 

 

Saskaņā ar pušu 

vienošanos 

  1 

oriģināls 

   

Pasūtītājs 

Materiālu saraksti  

Instrukcijas 

būvobjektā 

Izmaiņu rīkojumi 

Pēc vajadzības 

 

 

Saskaņā ar pušu 

vienošanos 

1 

oriģināls            

Pasūtītājs 

Iknedēļas  

atskaites/tehnisko 

sanāksmju 

protokoli 

1x nedēļā 

Saskaņā ar 

pušu 

vienošanos 

 

Ne vēlāk kā 3 

dienu laikā pēc 

sanāksmes  

1 

oriģināls 

 

Pasūtītājs 

Ikmēneša 

sanāksmju 

protokoli  

1x mēnesī Ne vēlāk kā 3 

dienu laikā pēc 

sanāksmes 

1oriģināls   Pasūtītājs,             

sanāksmes 

dalībnieki  

Būvuzrauga laika 

ieguldījuma 

uzskaites tabeles 

 

 1x mēnesī Pasūtītājam 

iesniedz 

saskaņošanai 

pirms progresa 

ziņojuma 

sagatavošanas   

2 oriģināli 

 

Pasūtītājs 

Ikmēneša 

progresa ziņojumi 

1x mēnesī Līdz nākamā 

mēneša 

15.datumam 

1 

oriģināls 

 

Pasūtītājs 

Noslēguma 

ziņojums 

1 reizi  10 kalendārā dienā 

 pēc                                                       

objekta  

nodošanas. 

1  

oriģināls 

 

Pasūtītājs 
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7.7. Izpildītājam jāveic labojumi   ziņojumos  3 (trīs) darba dienu laikā, gadījumos, ja Pasūtītājs  

nav akceptējis  ziņojumus,  un  ja ziņojumā   iekļautā informācija neatbilst būvuzraudzības līguma 

prasībām vai  neatbilst  faktiskajai situācijai būvdarbu  līguma izpildē.   

7.6. Sākuma, progresa un noslēguma ziņojumus akceptē un apstiprina Pasūtītājs  ar rakstisku 

rezolūciju (saskaņojumu). 

8.Pieņēmumi un riski saistībā ar būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu   

8.1.Pieņēmumi - Līguma  izpildes plānotais  periods  būvdarbu uzraudzībā   ir  līdz būvdarbu 

pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā. Paredzamais būvdarbu pabeigšanas termiņš ~ 5 

kalendārie mēneši no Būvdarbu Līguma spēkā stāšanās dienas. Būvuzraudzība  nodrošināma  

būvdarbiem  būvobjekta garantijas periodā  , objektā  konstatēto defektu novēršanai.  

8.2.Riski 

a) Izpildītājam   risku iespējamība jāizvērtē un  jāņem vērā sagatavojot savu piedāvājumu.  

b) Izpildītājam jāņem vērā, ka kādā no  risku spēkā stāšanās gadījumiem  līguma cena netiks 

mainīta.  

c)Būvdarbu līguma izpildē var būt iekšējas novirzes sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem. 
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Noteikumu B pielikums Būvprojekti   

 

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-ZI-2021-02/KF) 

2. Noslēdzot  būvuzraudzības pakalpojumu  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. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dobelesudens.lv/
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C pielikums 

 

C pielikums Pakalpojuma līguma projekts   
  
  

Pakalpojuma līgums Nr. __________ 

                                                           (projekts) 

Dobelē,                                                                                       2020. gada___________ 

         SIA „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr.45103000470, Noliktavas iela, Dobele, 

Dobeles novads, LV 3701, kuru pamatojoties uz sabiedrības Statūtiem pārstāv valdes loceklis 

Dainis Miezītis (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) no vienas puses, un  

          _________________,  reģistrācijas Nr._____, juridiskā adrese ____, kuru pamatojoties uz 

_____________________pārstāv  ____________________(turpmāk –Izpildītājs) no otras 

puses,  

pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā zemsliekšņa iepirkuma » Būvuzraudzības pakalpojumi  

kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūvē Ozolu ielā,Dobelē un  apdzīvotā vietā "Rūpnieki"Auru  

pagastā « (Id.Nr.DŪ-ZI-2021-03/KF) rezultātiem, Izpildītāja iesniegto «  Pieteikumu dalībai 

 zemsliekšņa iepirkumā ar finanšu piedāvājumu » (turpmāk – Piedāvājums), noslēdz šādu 

 pakalpojumu līgumu (turpmāk – Līgums): 

                                              1.Līguma priekšmets  

1. 1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas Līgumā  

noteiktajos termiņos un kārtībā veikt būvuzraudzības pakalpojumus kanalizācijas tīklu un  

spiedvada izbūvē Ozolu ielā,Dobelē un  apdzīvotā vietā "Rūpnieki" Auru pagastā «(turpmāk –  

Pakalpojums).  

1.2. Būvuzraudzības pakalpojumi veicami  Dobelē un Auru pagastā , Dobeles novadā.   

1.3. Būvuzraudzība jāveic būvdarbiem, kuri tiks veikti saskaņā ar būvprojektiem  

(turpmāk – Būvprojekti) un noslēgto būvdarbu līgumu. 

1.4. Izpildītājs nodrošina Pakalpojumu atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem,  

būvniecības normām, Būvprojektu, noslēgtajam būvdarbu līgumam un kvalitātes  

prasībām, kā arī veic citus pienākumus, kādi būvuzraugam ir paredzēti saskaņā ar spēkā  

esošiem normatīvajiem aktiem un šo Līgumu.  

2.Līguma cena, līguma summa un norēķinu  kārtība 

2.1. Līguma cena par Līguma 1. punktā minētā Pakalpojuma izpildi (bez PVN)  sastāda _____ EUR 

(_____), PVN 21%   sastāda  ____ EUR (____), Līguma summa (ar PVN) sastāda  ____ EUR 

(_____). 

2.2. Līguma summa netiek mainīta, bet tā var tikt koriģēta atbilstoši PVN likmes izmaiņām. 

2.3.  Starpmaksājums un Noslēguma maksājums tiek veikts,pēc Izpildītāja iesniegtiem un Pasūtītāja 

akceptētiem pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas aktiem. 

2.4. Izpildītājs 14 (četrpadsmit)dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam 

Līguma saistību izpildes garantiju  10% (desmit procentu)  apmērā no Līguma summas. Līguma 

izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā (turpmāk – LR) vai citā Eiropas Savienības vai 

Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/vai apdrošināšanas sabiedrība, 

kas LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu LR 
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teritorijā, un tai ir jābūt sagatavotai, kā paraugu izmantojot Līguma saistību izpildes garantijas 

veidni (C1 pielikums)  

2.5. Starpmaksājums tiek veikts 3. mēnesī pēc pakalpojuma līguma noslēgšanas dienas, pēc abu Pušu 

savstarpēji parakstīta būvuzraudzības Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta un atbilstoša 

maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas -15 (piecpadsmit)darba dienu laikā.  

2.6. Noslēguma maksājumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Noslēguma 

ziņojuma, abu Pušu parakstīta pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta, maksājuma 

pieprasījuma (rēķina) un Garantijas laika saistību izpildes garantijas (C3pielikums) saņemšanas.   

2.10. Rekvizīti (bankas) maksājumu veikšanai Izpildītājam:…. 

3.        Līguma saistību izpildes garantija 

3.1.Izpildītājs  iesniedz 14  (četrpadsmit ) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas 

Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantiju (C1 pielikums) ne mazāku kā 10 (desmit) % 

apmērā no Līguma summas (ar PVN). Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai 

citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde  vai 

Apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā 

ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā1, un tai ir jāatbilst Līguma 

saistību  izpildes garantijas veidnēs  minētiem nosacījumiem. 

3.2. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma saistību  izpildes garantija būtu spēkā visā  Līguma 

izpildes  periodā, līdz būvobjekta izbūves pabeigšanai(objekts nodots ekspluatācijā un abpusēja 

pakalpojuma  nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.  

3.3. Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai <ieturētu līgumsodu>, <saņemtu 

zaudējumu atlīdzību> vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas. Līguma 

izpildes garantijas darbība jānodrošina visā ar pakalpojumu izpildes saistītajā periodā.                                    

                                                            4. Apdrošināšana 

4.1.Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu)darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas,  

iesniegt Pasūtītājam savu un būvspeciālista, kas veiks Būvuzrauga pienākumus, civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvuzraudzības 

pakalpojuma līguma saistību izpildes  nodrošināšanas periodā.  Apdrošināšanas līgumu slēdz 

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

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.  

4.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam jāsatur nosacījumus, ka, iestājoties 

apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam.  

4.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam 

ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam 

jaunu apdrošināšanas līgumu (vai aktualizēt  esošo) un nodrošināt tā spēkā esamību visā  Līguma 

izpildes laikā. 

4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā  būtu spēkā esošas licences un 

sertifikāti, kā arī profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem, kā arī Izpildītājam ir pienākums uzturēt tās spēkā  pakalpojuma  līguma darbības laikā.  

5. Līguma darbības termiņš 

5.1. Līgums  stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā nolīgto saistību  

pilnīgai izpildei. 

      5.2. Pakalpojuma sniegšana Izpildītājam jāuzsāk  3 (trīs)darba dienu laikā no Līguma  noslēgšanas  

dienas. 

 
1 Banku, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas 
Republikas teritorijā, sarakstu skatīt: 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba. 

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba
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5.3. Pakalpojumu Izpildītājs  nodrošina  visā  objekta izbūves un būvdarbu līguma saistību  periodā 

(plānotais būvdarbu veikšanas periods ~ 5(pieci) kalendārie mēneši, no būvdarbu līguma 

noslēgšanas dienas,  savukārt  Garantijas laika saistību izpildes periodā ( ja būvobjektā tiks 

konstatēti defekti un defektu novēršanai  nepieciešana būvuzraudzība) būvuzraudzības 

pakalpojumu sniedzējs nodrošina būvuzraudzību (bez atlīdzības).   

5.4. Gadījumā, ja Objekta izbūves būvdarbu kopējais izpildes termiņš no Izpildītāja neatkarīgu 

iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi var tikt  pagarināts būvuzraudzības Pakalpojuma līguma 

izpildes termiņš. 

6.    Pušu tiesības, pienākumi un atbildība, intelektuālā īpašuma tiesības  

6.1. Izpildītājs:  

6.1.1.ir atbildīgs, lai, veicot Pakalpojumu, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un 

citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības 

prasības; 

6.1.2.ir atbildīgs par  trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja 

zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ; 

  6.1.3. līdz  Pakalpojuma  nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar būvuzraudzības  

pakalpojuma nodrošināšanu saistītos riskus; 

  6.1.4.ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības; 

  6.1.5. nodrošina būvuzrauga  darba laika ieguldījuma uzskaiti(noslodzi cilvēkdienās), kas sadalījumā 

par mēnešiem var tikt izmainīta atbilstoši būvdarbu līguma īstenošanas grafikam. 

6.1.6 atkāpes no plānotā speciālista noslodzes grafika vai būvuzrauga neierašanās Objektā var notikt 

tikai izņēmuma gadījumos, savlaicīgi par brīdinot Pasūtītāju un tikai ar Pasūtītāja rakstisku 

piekrišanu; 

6.1.7.nodrošina būvuzrauga piedalīšanos būvsapulcēs un ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.  

6.1.8.veic un uztur spēkā Līguma darbības periodā  savu  profesionālo darbību civiltiesisko 

apdrošināšanu, iesniedzot Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju. 

 6.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla maiņa: 

         6.2.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru norādījis informāciju 

savā Piedāvājumā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir izvērtējis, 

pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs tiesīgs mainīt  tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu; 

6.3.  Izpildītājs nodrošina, ka Līguma darbības laikā,gan izpildītājs, gan būvuzraugs būs 

neatkarīgi no būvdarbu veicēja attiecīgajā Objektā, un tā piesaistītie būvspeciālisti Līguma 

darbības laikā nebūs darba attiecībās ar būvuzņēmēju , kas veic būvdarbus uzraugāmajā Objektā. 

6.4. Pasūtītājs: 

6.4.1. veic samaksu par kvalitatīvi  nodrošinātu būvuzraudzības pakalpojumu  Līgumā noteiktajā 

kārtībā; 

6.4.2.savlaicīgi veic Izpildītāja sniegtā  Pakalpojuma pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu 

pieņemt Pakalpojumu; 

         6.4.3..norīko atbildīgo kontaktpersonu Līguma izpildes laikā; 

         6.4.4.izsniedz Izpildītājam, Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja 

pieprasīto informāciju un dokumentus. 

6.5. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot neatkarīgus 

speciālistus. 

6.6. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu 

aizkavēt savlaicīgu  Līguma nosacījuma izpildi.  

7. Līguma izpilde, apturēšana, izbeigšana 
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7.1. Līgums tiek uzskatīts par savstarpēji izpildītu, kad Puses ir pilnā apjomā izpildījušas Līguma 

saistības, t.i. Pasūtītājs ar pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu akceptējis  būvuzraudzības  

pakalpojuma pieņemšanu un veicis visus Līgumā paredzētos maksājumus. 

7.2. Līguma darbība var tikt apturēta pēc abu Pušu vienošanās.   

       Gadījumā, kad kāda no Pusēm pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas par tādu līgumsaistību 

neizpildi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu savlaicīgu otras Puses līgumsaistību izpildi, 10 

(desmit) kalendāra dienu laikā nav veikusi pietiekamus pasākumus šīs situācijas labošanai, otra 

Puse ir tiesīga vienpusēji pārtraukt šī Līguma saistību izpildi, pirms tam vainīgo Pusi rakstiski 

brīdinot 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš. 

7.3. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam gadījumos: 

  7.3.1.ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Pakalpojuma  izpildi; 

  7.3.2.neveic Pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – 

ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma 

saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi; 

  7.3.3.neievēro Tehnisko  specifikāciju, Noteikumu, pakalpojuma Līguma, Latvijas Republikas 

būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības; 

  7.3.4.ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.  

7.4. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma 

saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.    

7.5.Pusēm vienojoties, var tikt veiktas izmaiņas Pakalpojuma sniegšanas termiņā, ja izpildes termiņa 

izmaiņas nav saistītas ar Izpildītāja darbību vai bezdarbību.  

7.6.Pasūtītājs neveic būtiskus grozījumus noslēgtajā Līgumā, izņemot gadījumus, kad iespējamie  

Līguma grozījumi, precīzi noteikumi to veikšanai, pieļaujamās novirzes no sākotnējiem līguma 

nosacījumiem atrunāti un noslēgtajā Līgumā.  

7.7.Ja Pasūtītājam ir nepieciešams papildu pakalpojums, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam papildu 

pakalpojuma tehnisko specifikāciju.  

7.8. Papildu pakalpojums (turpmāk – Papildus pakalpojums) ir tādi izpildāmie pakalpojumi  un 

veicamie pasākumi, kas sākotnēji netika ietverti Pakalpojumā, bet kuri kļuvuši nepieciešami 

Pakalpojuma sniegšanai un kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no Pakalpojuma vai kuri 

ir būtiski nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai, kaut arī tos iespējams nodalīt no 

Pakalpojuma(Papildus pakalpojumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 10(desmit) procentus no 

līgumcenas)  

7.9.14 dienu laikā no Papildu pakalpojuma tehniskās specifikācijas saņemšanas dienas Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam piedāvājumu, kas ietver papildus pakalpojuma pamatojošos dokumentus: 

7.10. Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu aprakstu, 

7.10.1. Papildus pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo speciālistu sarakstu, 

7.10.2. Papildus pakalpojuma sniegšanā iesaistāmo speciālistu, kuri nav bijuši iesaistīti 

Pakalpojuma sniegšanā, CV un kvalifikācijas dokumentus vai Izpildītāja apliecinātas to kopijas, 

7.10.3.Papildus pakalpojuma sniegšanas izmaksu aprēķinu “Cilvēkdienu ieguldījuma un 

finansējuma sadalījums pa mēnešiem”, 

7.10.4.Finanšu piedāvājumu pēc zemsliekšņa iepirkuma noteikumos  pievienotās veidnes 

7.10.5.Priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem Līgumā. 

7.11. 14 dienu laikā no Izpildītāja piedāvājuma saņemšanas dienas Pasūtītājs akceptē Izpildītāja 

piedāvājumu un sagatavo attiecīgu Līguma grozījumu projektu vai noraida Izpildītāja 

piedāvājumu.  

7.12. Papildu pakalpojuma ietvaros izpildāmo darbu un veicamo pasākumu cenas aprēķināmas 
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saskaņā ar šādiem principiem:  

7.12.1.  ja tiek mainīts izpildāmā darba vai veicamā pasākuma apjoms, aprēķinot darbu un 

pasākumu cenas, izmantojama Finanšu piedāvājumā norādītā vienības cena,  

7.12.2.  ja izpildāmais darbs vai veicamais pasākums nav līdzīgs vai nav bijis iepriekš iesniegtajā 

Finanšu piedāvājumā, aprēķinot jauno darbu un pasākumu cenas, Finanšu piedāvājumā norādītā 

vienības cena izmantojama, ciktāl tas ir pamatoti.  

7.13.Līgumu var grozīt vai papildināt atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajai 

kārtībai, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktās prasības un 

noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu.  

7.14.Pasūtītājs var pieprasīt nomainīt Izpildītāja piesaistītu būvspeciālistu, ja tas konstatē 

speciālista pārkāpumus būvuzraudzībā, ja speciālists neievēro  darba drošību vai disciplīnu, vai 

pārkāpj ētikas normas. Izpildītājam ir jānomaina Pasūtītāja pieprasītais būvspeciālists 5( piecu) 

darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Ja tas netiek izdarīts noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu.  

8. Līgumsods 

8.1. Ja Izpildītājs nenodrošina  Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no 

Izpildītāja līgumsodu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.  

8.2. Ja Izpildītājs savas darbības vai bezdarbības dēļ Pasūtītājam radījis zaudējumus, kā arī nodarījis 

kaitējumu, Pasūtītājs var prasīt un piemērot Izpildītājam zaudējuma atlīdzību 10 % apmērā no 

Līguma summas. 

8.3. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt un 

piemērot Pasūtītājam līgumsodu, bet ne vairāk kā 10 % no attiecīgā Līguma 2.4. punktā noteiktā 

maksājuma.  

8.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. 

8.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 7.3.1.-7.3.4. punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs 

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

9. Nepārvarama vara 

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

radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt 

un novērst saprātīgiem līdzekļiem. 

9.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko 

Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi 

apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis 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. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība 

10.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. 

10.2. Strīdus Puses risina savstarpēju sarunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā. 

10.3. 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. 

10.4. 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 
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strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā 

Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

11. Citi noteikumi 

11.1. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām Līguma darbības laikā nav 

pieļaujama.  

11.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā 

esamību.  

11.3. 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.  

11.4. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības 

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

izmantošanas turpmāk. 

11.5. Ja 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 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. 

11.6. Veicot fizisko personu datu apstrādi, katra Puse ir atbildīga par fizisko personu datu apstrādes 

nodrošināšanu saskaņā ar šo 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. 

11.7. Katrai Pusei ir pienākums šī 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. 

11.8.  Izpildītājam ir saistošs Pretendenta(Pretendenta nosaukums) iesniegtais piedāvājums   

dalībai zemsliekšņa iepirkumā « Būvuzraudzības pakalpojumi kanalizācijas tīklu un spiedvada 

izbūvē Ozolu ielā,Dobelē un  apdzīvotā vietā "Rūpnieki"Auru pagastā « (Id.Nr.DŪ-ZI-2021-

03/KF)  un zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu nosacījumu ievērošana. (Līguma pielikumā tiks 

pievienots Pretendenta piedāvājums(kopija) un Noteikumi (kopija)  

11.9. Pasūtītāja kontaktpersona par līguma izpildi: _________________ 

11.10. Izpildītāja kontaktpersona par līguma izpildi: _________________ 

   11.11. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros uz…lp, abi eksemplāri ir ar 

vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie 

Izpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses. 

          

12. Pušu  rekvizīti, paraksti  

Pasūtītājs                                                                                     Izpildītājs  

 

    C 1 pielikums 

Pakalpojuma līguma saistību  izpildes   garantija  

(ieteicamās  veidnes  paraugs, kas paredz Pasūtītājam būtiskus nosacījumus  
 

 
 LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES GARANTIJA   
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Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) saistību izpildes garantija 

 

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

 

 

Mēs, <kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības   nosaukums/, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami 

apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 

 

<Izpildītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Izpildītājs)  

 

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

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

 

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

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

uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

 

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

<gads>.gada <datums>.<mēnesis>2. 

 

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

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

apliecina kredītiestāde . 

 

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  /APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS 

ZĪMOGA NOSPIEDUMS> 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

C 2 pielikums  

 

Pakalpojuma garantijas laika saistību  izpildes garantija  

(ieteicamās  veidnes  paraugs, kas paredz Pasūtītājam būtiskus nosacījumus  
 

 

 
2 Pakalpojuma sniegšanas termiņš. 
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  GARANTIJAS LAIKA SAISTĪBU IZPILDES  GARANTIJA 

 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) garantijas laika saistību izpildes garantija 

 

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

 

Mēs, <kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības   nosaukums/, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami 

apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 

 

<Izpildītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Izpildītājs)  

 

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

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

 

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

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

uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

 

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

<gads>.gada <datums>.<mēnesis>3. 

 

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

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

apliecina kredītiestāde . 

 

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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 C3   pielikums  

Pakalpojuma līguma  pielikums 

Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta veidne   
 

PAKALPOJUMA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS 

 

 
3 Pakalpojuma sniegšanas termiņš. 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS> 

KREDĪTIESTĀDES  /APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS 

ZĪMOGA NOSPIEDUMS> 
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<Izpildītāja nosaukums>4, 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, 

 

un 

<Pasūtītāja nosaukums>, 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 – Pasūtītājs), no vienas 

puses,  

 

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu 

„<Līguma nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk – Līgums)  

 

Izpildītājs ir sniedzis un Pasūtītājs pieņem šādus pakalpojumus: 

<Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas raksturojums>, 

 

kopā par summu <…> EUR(<summa vārdiem>eiro),  

summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <…> EUR (<summa vārdiem> eiro), 

pievienotās vērtības nodoklis <…>% ir <..  EUR (<summa vārdiem> eiro ). 

  

 

Pakalpojumus nodeva: 

Izpildītājs: 

Pakalpojumus pieņēma: 

Pasūtītājs: 

<Izpildītāja nosaukums> 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds 

un uzvārds> 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds 

un uzvārds> 

 

_________________________________ 

Parakstīšanas vieta un datums 

 

_________________________________ 

Parakstīšanas vieta un datums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.  
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D pielikums Veidnes piedāvājumu sagatavošanai 

 

 

D1 pielikums  

                 Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā ar finanšu piedāvājumu  (veidnes paraugs )                                                                  

 

SIA„DOBELES ŪDENS”  

                                                                                LV 45103000470      

                                                                      Noliktavas iela 5, Dobele 

                                                                                                              Dobeles novads  

LV-3701  

                                                                                                      

Pieteikums  

dalībai zemsliekšņa iepirkumā ar finanšu piedāvājumu                                            

« Būvuzraudzībaspakalpojumi kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūvē  Ozolu 

ielā, Dobelē un  apdzīvotā vietā "Rūpnieki" Auru pagastā «(Id.Nr.DŪ-ZI-2021-03/KF) 

 

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

 

<Pretendenta nosaukums > 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> (turpmāk – Pretendents)  

1.Apliecinām, ka esam iepazinušies ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

(turpmāk – Pasūtītājs) organizētās zemsliekšņa iepirkuma „<Noteikumu nosaukums un 

identifikācijas numurs>” Noteikumiem (turpmāk – Noteikumi)  pieņemam  visas Noteikumos 

noteiktās prasības.  

2.Iesniedzam  piedāvājumu, kas  kas sastāv no šī  “Pieteikuma  dalībai zemsliekšņa iepirkumā ar 

Finanšu piedāvājumu”   un Atlases dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma (viss kopā turpmāk– 

Piedāvājums). 

3.Piedāvājam nodrošināt < zemsliekšņa iepirkuma  priekšmeta raksturojums>  saskaņā ar 

Tehnisko specifikāciju (A pielikums) (turpmāk – pakalpojumu) par piedāvāto  pakalpojuma 

līgumcenu  (bez PVN)   EUR (<summa vārdiem>eiro), PVN <21>%: <…> EUR (<summa 

vārdiem> eiro) 

Pakalpojuma  Līguma  summa  ar  PVN: <…> EUR(<summa vārdiem> eiro),   
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4.  Būvuzraudzības  pakalpojumu  nodrošinās mūsu piedāvātais  Būvuzraugs  <vārds, uzvārds 

> ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmu, būvdarbu būvuzraudzības 

reglamentētajā jomā, kura kvalifikācija un profesionālā pieredze ir atbilstoša Noteikumu 

prasībām. (D4 pielikums) 

5.Apņemamies noslēgt pakalpojumu līgumu  atbilstoši Noteikumos ietvertā  līguma veidnei                             

(C pielikums )ievērojot noteikto termiņu. 

6.Apņemamies nodrošināt būvuzraudzības pakalpojumu objektu izbūvē būvdarbu periodā 5 

(piecu) kalendāro mēnešu laikā no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas , kā arī  garantijas laika 

periodā 36 (trīsdesmit sešus)  kalendāros mēnešus pēc objekta nodošanas ekspluatācija, savlaicīgi 

iesniedzot  Pasūtītajam Līguma saistību izpildes garantiju(C1 pielikums) un Garantijas laika 

saistību izpildes garantiju(C2 pielikums). 

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

termiņa. 

8. Saskaņā ar Noteikumiem, apliecinām, ka:     

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

pirmās daļās 2.un 3.punkta noteiktie gadījumi;  

b.  visa mūsu Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa; 

c. piekrītam šo Noteikumu prasībām, tai skaitā Tehniskai specifikācijai(Apielikums),un 

garantējam Noteikumu  un līgumu prasību izpildi. Noteikumi ir mums skaidri un saprotami. 

9. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, 

noformējumu, atbilstību zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu  prasībām. Visas iesniegtās 

dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

10. Apliecinām, ka mūsu piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem Pretendentiem un 

Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības zemsliekšņa iepirkumā,jo  Pretendents  

vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta zemsliekšņa iepirkuma  noteikumu 

sagatavošanā.  

11.  Esam informēti, ka  mūsu iesniegtos personas datus apstrādās pārzinis  SIA „DOBELES 

ŪDENS” ,  juridiskā adrese : Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV3701. 

12.   Informācija, kas pēc mūsu  domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, 

atrodas Pretendeta  piedāvājuma __ lpp. un komercnoslēpumu saturoša informācija atrodas  

Pretendenta   piedāvājuma ___lpp    . 

Pakalpojuma 

 nosaukums 
1(vienas) 

cilvēkdienas  

izmaksas(EUR)           

 

 

      

Noslodze 

(cilvēkdienas)   

Pretendenta 

piedāvātā 

pakalpojuma 

līgumcena   

(bez PVN)                                  

EUR 

PVN                               

( 21 

%) 

EUR  

Pretendenta 

piedāvātā 

pakalpojuma 

līguma 

summa                  

( ar  PVN)                             

EUR 

Būvuzraudzības 

pakalpojumi                           

     

t.sk. būvuzrauga 

noslodze  

(cilvēkdienas) 

(1c/d  = 8 h)        

      50    
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13.  Zemsliekšņa iepirkumā  pārstāv un  pakalpojumu līgumu, gadījumā, ja  Pasūtītājs pieņems 

lēmumu   ar  mums slēgt līgumu , mūsu vārdā noslēgs: (norādīt parakstiesīgās  amatpersonas 

amatu, vārdu, uzvārdu) 

 

 

 

    

 

 

 

 

D2 pielikums  

Veikto  būvuzraudzības pakalpojumu saraksts (veidnes paraugs) 

 

                                          

VEIKTO BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SARAKSTS 

(jānorāda tikai attiecībā uz iepirkuma priekšmetu(būvuzraudzības pakalpojumi) Noteikumu  

6.1.punkts) 

 

Nr. 

p.k 

Būvobjekta 

nosaukums,                            

veikto 

būvuzraudzība

s pakalpojumu  

īss 

raksturojums  

(atbilstoši 

iepirkuma 

priekšmetam) 

Vieta 

Pasūtītājs                

(nosaukums  

reģistrācijas numurs, 

adrese un kontakt- 

persona,                       

e-pasts)                       

 

Uzsākšanas un 

pabeigšanas gads un 

mēnesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <…> <…> <…> <…>/<…> 

 

 

 

 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

  Datums 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

  Datums 
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D3 pielikums 

 Speciālistu saraksts (veidnes paraugs) 

 

  SPECIĀLISTU SARAKSTS 

 

 1. Profesionālās pieredzes  apliecināšanai (atbilstoši Noteikumos noteiktajām prasībām)  

būvuzraugam ir jānorāda būvuzraudzības pakalpojumi, kuri ir veikti  objektā(izbūvēts un nodosi 

ekspluatācijā, kuros speciālists  veicis   būvuzrauga  pienākumus atbilstoši  Noteikumu  6.3. 

punkta prasībām 

2. Sarakstam jāpievieno  pieredzi apliecinoša dokumentācija (piemēram - saistību raksti (kopijas), 

būvvaldes izsniegto aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā (kopijas),  izkopējumi no būvdarbu 

žurnāla.) 

3. Jāpievieno vismaz viena Pasūtītāju atsauksme (Apliecinājums) par būvuzraudzības 

pakalpojumiem, kuri nodrošināti izbūvētos objektos, pakalpojumu apjomiem un 

parametriem ,kas apliecina speciālista pieredzi un profesionālās spējas atbilstoši Noteikumu  6.3. 

punkta prasībās. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciālists 
Vārds un 

uzvārds 
Serfikāta numurs    

Profesionālā 

pieredze atbilstoši 

Noteikumos 

noteiktajām 

prasībām 

 

Pretendenta  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) 

Būvuzraugs  

ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu, 

arī ugunsdzēsības 

sistēmu, būvdarbu 

būvuzraudzības 

reglamentētajā jomā  

<…> <…> <…> <…> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

  Datums 
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D4 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 būvuzraudzības pakalpojumi, kuri apliecina  

speciālista  atbilstību Noteikumu 6.3. punkta prasību izpildi.  

                                   

Būvobjekta 

nosaukums, kurā  

veikta 

būvuzraudzība,                 

būvuzraudzības 

pakalpojuma  

uzsākšanas un 

pabeigšanas/ objekta 

nodošanas 

ekspluatācijā gads 

un mēnesis  

Būvuzraudzības 

pakalpojuma 

līguma 

nosaukums un 

izpildes vietas 

adrese  

Darba devējs vai 

Pasūtītājs 

(uzņēmuma 

līguma 

gadījumā) 

Pasūtītāja (klienta) 

nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese un  

kontaktpersonas 

vārds uzvārds, 

tālruņa Nr., e-pasta 

adrese 

Īss  būvuzraudzības 

pakalpojuma 

apraksts, objektā 

uzraudzīto, izbūvēto 

būvdarbu apjoms ,   

kas  apliecina 

atbilstību Noteikumu 

6.3.punkta prasībām 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

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 iepirkumā  „<Iepirkuma  nosaukums un identifikācijas 

numurs>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt Būvuzrauga pienākumus  

<Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>  nodrošinot  būvuzraudzību   

būvobjektā , gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma 

līgums tiek noslēgts.  Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām 

attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā 

Speciālista Vārds, uzvārds : 

 

Paraksts,  datums  

 

    1) Būvuzraugs   savā CV un pieejamības apliecinājumā norāda tikai  tādus objektus, kuros veikta 

būvuzraudzība un  kuros izbūvētie  darbu  apjomi apliecina  speciālista  pieredzi atbilstoši   Noteikumu 

6.3.punktā   prasībām.  

2) CV ir jāpievieno dokumentācija, kas apstiprina CV norādīto objektu izbūvi  

Dokumentāciju, kas speciālista apliecina pieredzi atbilstoši Noteikumu  prasībām  - saistību rakstu 

kopijas  vai,- būvvaldes izsniegto aktu  par objekta nodošanu ekspluatācijā (kopijas). Pasūtītāja izdotās 

atsauksmes/vai apliecinājumi par to ,ka būvspeciālists ir veicis būvuzrauga  pienākumus 
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 ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu izbūvē, informācija par izbūvētā objekta nosaukumu, vietu, 

laiku,un ekspluatācijā nodoto objektu parametriem, apjomiem, informācijai ,kas apliecina  speciālista 

pieredzi un profesionālās spējas atbilstoši Noteikumiem.  


