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1. Vispārīgā informācija          

1.1.   Zemsliekšņa iepirkuma identifikācijas numurs Id.Nr. DŪ-ZI-2021/15. 

1.2.   Pasūtītājs: 

SIA „DOBELES ŪDENS”  

Reģistrācijas numurs: 451003000470  

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

         A/S „SEB banka” 

         Kods UNLALV2X 

         LV 75 UNLA 0006000508404 

Jautājumos par zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu un noteikumiem –   

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:  

Juriste Ieva Lukša 

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

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:   

Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris Kārlis Ansons 

Tel.nr.: 28319673, e-pasts: karlis.ansons@dobele.lv 

1.3. Iepirkuma metode: 

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

noteikumiem „SIA „DOBELES ŪDENS” Iekšējie kārtības noteikumi par zemsliekšņa iepirkumu 

veikšanu””.   

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

vērā cenu.  

1.3.3. Informācija par zemsliekšņa iepirkumu tiek publicēta Iepirkumu uzraudzības biroja 

Publikācijas vadības sistēmā (turpmāk tekstā PVS) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumu 

vadlīniju paziņojumā par iepirkumu (turpmāk tekstā –Paziņojums par iepirkumu), un Pasūtītāja 

tīmekļvietnē www.dobelesudens.lv.    

2.  Informācija par zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu 

2.1.   Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts: 

Saules paneļu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde,  saskaņā ar Noteikumu un Tehniskās 

specifikācijas (1.pielikums) prasībām.  

2.2.   Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās. 

2.3. Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta CPV kods: 71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, 

inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.       

2.4.    Paredzamā līguma summa: 8 000,00 EUR bez PVN: 

2.4.1. Saules elektrostacija notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs “Krīgeri” energoapgādei, 

“Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads, kadastra Nr. 46520050278” – 

5 000,00 EUR bez PVN; 

2.4.2. Saules elektrostacija ūdens atdzelžošanas stacijā “Pīlēni” energoapgādei, 

“Pīlēni”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, kadastra Nr. 46720010137” – 

3 000,00 EUR bez PVN. 

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

iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 

2.6.   Iepirkuma līguma darbības termiņš – Līgums stājas spēkā abu Pušu parakstīšanas dienā un ir 

spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

2.7.    Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde notiek ne ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem (šajā laikā 

ietilpst arī būvniecības ieceres dokumentācijas akcepts) no Pasūtītāja rakstveida aicinājuma par 

Darbu izpildes uzsākšanu saņemšanas dienas. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izpildes 

termiņi ir: 

- 1 (viena) mēneša laikā no Pasūtītāja rakstveida aicinājuma par Darbu izpildes 

uzsākšanu saņemšanas dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ģenerālplāna skices ar 

saules elektrostacijas izvietojumu izskatīšanai un saskaņošana;              

mailto:ieva.luksa@dobele.lv
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- ne ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem no Pasūtītāja rakstveida aicinājuma par Darbu 

izpildes uzsākšanu saņemšanas dienas Izpildītājs iesniedz izstrādāto tehnisko 

dokumentāciju pilnā komplektā, ar visiem saskaņojumiem, t.sk. saskaņoto ar 

Pasūtītāju, iesniedzot un parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. 

 

 

3. Piedāvājums  

3.1. Piedāvājuma iesniegšanas veids, laiks un kārtība:       

3.1.1.  Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.  

3.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2021. gada 20. oktobrim, plkst: 10:00, SIA 

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

personīgi, vai elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku 

parakstu, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu ieva.luksa@dobele.lv, 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 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.   

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

rādītāju. Piedāvājumu parakstījis Pretendenta pārstāvis vai tā pilnvarotā persona, pievienojot 

pilnvaru. 

 

4. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi 

7.1.  Komisija Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas 2. un 3. punktā noteiktajos gadījumos, ņemot vērā 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta termiņus un pārbaudīšanas 

kārtību. 

7.2.   Komisija (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 Nolikumā 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 dokumentos noteiktajām prasībām. 

7.3.  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, Komisija 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 euro 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. 

7.4.  Komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā 

persona nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma 

dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta norādītā persona ir 

piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma dokumentu 

izstrādāšanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības iepirkumā, tādējādi kavējot, 

ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, 

konstatējot minētos apstākļus pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam Pretendentam 

pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas Pretendentam dotu jebkādas priekšrocības iepirkumā, tādējādi 

kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.     

7.5.  Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā, ja uz Pretendentu attiecas Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.
1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie 

mailto:ieva.luksa@dobele.lv
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ierobežojumi. Komisija Pretendentu pārbauda www.lursoft.lv datu bāzē (AML izziņas), 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. 

 

5. Prasības Pretendentam un iesniedzamie dokumenti 

5.1.  Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības 

noslēgt iepirkuma līgumu. 

 

Nr. 

p. k. 

 

Prasības 

 

Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, 

lai Pretendentu novērtētu saskaņā ar 

minētajām prasībām: 

5.1.1. Pretendentam – juridiskai personai 

(personu apvienības gadījumā – katram 

tās dalībniekam) jābūt reģistrētam 

Latvijas Republikas komercreģistrā 

(neattiecas uz fiziskām personām).  

Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam 

jābūt reģistrētam kā saimnieciskās 

darbības veicējam Valsts ieņēmumu 

dienestā, kā nodokļu maksātājam  vai 

komersantam (individuālā darba 

veicējam) normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

- Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētās 

prasības pārbaudi Latvijas Republikas 

Uzņēmuma reģistra informācijas sistēmā vai 

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju 

reģistrā (ja pretendents ir fiziskā persona). 

- Personu apvienības dalībniekiem jāiesniedz 

apliecinājums, ka uzvaras gadījumā līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai (ne vēlāk kā 

desmit darba dienu laikā no lēmuma 

paziņošanas) personu apvienība tiks reģistrēta 

Komercreģistrā vai tiks noslēgts sabiedrības 

līgums, vienojoties par apvienību dalībnieku 

atbildības sadalījumu. 

- Pretendentam jāiesniedz pilnvara, ja 

Pretendenta, personu apvienības vai 

apvienības dalībnieka iesniegtajos 

dokumentus parakstījusi persona bez Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā 

reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta 

tiesībām pārstāvēt Pretendentu, personu 

apvienību vai tās biedru. 

5.1.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, 

pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā 

saskaņā ar Būvniecības likuma 

noteikumiem un Ministru kabineta 

2014.gada 25.februāra noteikumiem 

Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas 

noteikumi” un tiesīgam sniegt līguma 

priekšmeta paredzētos projektēšanas un 

autoruzraudzības pakalpojumus. 

 

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību 

un visiem personālsabiedrības biedriem 

(ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visiem 

piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja 

Latvijas Republikā reģistrēta uzņēmuma 

reģistrācijas fakts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā tiks pārbaudīts 

publiski pieejamā būvniecības informācijas 

sistēmas www.bis.gov.lv  datubāzē.     

 

Ja pretendents (personālsabiedrības biedrs, 

piegādātāju apvienības dalībnieks, 

apakšuzņēmējs, persona, uz kuras iespējām 

pretendents balstās) nav reģistrēts atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, jāiesniedz 

apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks 

atzīts par uzvarētāju, attiecīgā persona 5 

(piecu) darba dienu laikā no paziņojuma 

saņemšanas par zemsliekšņa iepirkuma  

rezultātiem iesniegs iesniegumu kompetentai 

http://www.lursoft.lv/
http://www.bis.gov.lv/
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piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

apvienība), kā arī uz pretendenta norādīto 

personu, uz kuras iespējām pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām un 

apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus), kas sniegs 

pakalpojumus, kuru veikšanai 

nepieciešama reģistrācija Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

institūcijai reģistrācijai Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

 

 

5.1.3. Pretendenta pieteikums dalībai 

zemsliekšņa iepirkumā, kas apliecina 

Pretendenta apņemšanos sniegt 

pakalpojumu saskaņā ar Noteikumu 

prasībām.  

Pieteikums jāsagatavo atbilstoši pievienotajai 

veidnei (2.pielikums). Pieteikumu paraksta 

paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona. Ja 

pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, 

pieteikumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai 

apliecināta kopija.                

5.1.4. Parakstīts finanšu piedāvājums. Parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar 

Pasūtītāja izstrādātajām vadlīnijām un finanšu 

piedāvājuma veidni (3.pielikums), 

iesniedzams papīra formātā vai elektroniski 

parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta 

paraksttiesīgs pārstāvis vai tā pilnvarotā 

persona. 

5.1.5.  Pretendenta apliecinājums par iesniegtā 

piedāvājuma un pakalpojumu sniegšanu 

atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām 

prasībām. 

Pretendents brīvā formā  iesniedz 

apliecinājumu par uzņemto saistību izpildi un 

Pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Pasūtītāja 

izvirzītajām prasībām.  

5.1.6.  Pretendentam (juridiskai personai) 

iepriekšējos piecos gados (2016., 2017., 

2018., 2019., 2020.gadā) un 2021.gada 

periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas 

brīdim vai īsākā laika periodā, ja 

Pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze. 

 

Pēdējo piecu gadu laikā ir pieredze vismaz 2 

(divu) būvniecības ieceres dokumentācijas 

izstrādē, kas paredzēja saules elektrostacijas 

vai līdzvērtīgas saules paneļu sistēmas ar 

jaudu vismaz 50 kW energoapgādi.     

 

Pretendenta pieredzes apliecināšanai 

pretendents iesniedz pieredzes aprakstu brīvā 

formā par svarīgāko darbu izpildi atbilstoši 

izvirzītajam pieredzes aprakstam projektēšanā, 

tajā skaitā norādot arī informāciju par 

pasūtītāju, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un 

tālruņa numuru, iepirkuma līguma priekšmetu 

(veikto darbu aprakstu), izpildes vietu un 

laiku. 

 

Pieredzes apliecināšanai projektēšanā ir 

jāpievieno vismaz viena pozitīva atsauksmes 

kopija vai cits dokuments, kas apliecina 

Pretendenta pieredzi projektēšanā (piemēram, 

apliecinājuma kartes kopija ar veiktām 

atzīmēm par būvniecības ieceres akceptu). 
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5.1.7. Pretendents obligāti nodrošina kvalificētu 

speciālistu piesaisti Līguma izpildei: 

- būvprojektu vadītājs (atbildīgais 

projektētājs) speciālists elektroietaišu 

projektēšanā (līdz 1 kV); 

 

Ārvalstu pretendenta personāla 

kvalifikācijai jāatbilst speciālista 

reģistrācijas valsts prasībām noteiktu 

pakalpojumu sniegšanai. 

Pretendents nodrošina kvalificētu 

speciālistu piesaisti līguma izpildei. 

 

 

Līguma slēgšanas gadījumā jābūt 

nozīmētam būvprojekta vadītājam 

(atbildīgajam projektētājam) ar attiecīgo 

pieredzi un viņam jābūt nodarbinātam pie 

Pretendenta. 

Pretendents iesniedz informāciju atbilstoši 

Noteikumos pievienotai veidnei (4.pielikums). 

 

Būvprojektu vadītājs (atbildīgais projektētājs) 

elektroietaišu projektētājs ar spēkā esošo 

sertifikātu attiecīgajā jomā ir jāatbilst šādām 

prasībām: 

pēdējo piecu gadu laikā (2016., 2017., 2018., 

2019., 2020. gadā) un 2021.gada periodā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze 

vismaz 1 (vienas) būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādē, kas paredzēja saules 

elektrostacijas vai līdzvērtīgas saules paneļu 

sistēmas ar jaudu vismaz 50 kW 

energoapgādi.     

 

 

Pretendenta brīvā formā rakstisks 

apliecinājums par apņemšanos nodarbināt 

būvprojekta vadītāju (atbildīgu projektētāju) 

(elektroietaišu projektētāju) pie sevis.  

 

Būvprojekta vadītāja (atbildīgā projektētāja) 

pieredzes apliecināšanai Pretendents iesniedz 

pieredzes aprakstu brīvā formā par svarīgāko 

darbu izpildi atbilstoši izvirzītajam pieredzes 

aprakstam projektēšanā, tajā skaitā norādot arī 

informāciju par pasūtītāju, kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, iepirkuma 

līguma priekšmetu (veikto darbu aprakstu), 

izpildes vietu un laiku. 

 

Pieredzes apliecināšanai projektēšanā ir 

jāpievieno vismaz viena pozitīva atsauksmes 

kopija vai cits dokuments, kas apliecina 

Būvprojekta vadītāja (atbildīgā projektētāja) 

pieredzi projektēšanā (piemēram, 

apliecinājuma kartes kopija ar veiktām 

atzīmēm par būvniecības ieceres akceptu). 

5.1.8. Pretendenta piedāvāto speciālistu 

piekrišana piedalīties Līguma izpildē. 

Brīvā formā katra speciālista rakstisks 

apliecinājums par piekrišanu piedalīties 

Līguma izpildē.  

Lūdzam ņemt vērā, ka Līguma izpildes laikā 

Pretendents varēs nomainīt iesniegtajā 

piedāvājuma norādīto speciālistu vienīgi ar 

Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.  

Līguma izpildes laikā Pretendents var piedāvāt 

tikai tādu citu speciālistu, kurš atbilst 

Noteikumos izvirzītājam prasībām un to 

pieredze nav mazāka par sākotnēji 

zemsliekšņa iepirkuma ietvaros piedāvātu un 

apstiprinātu speciālistu. 
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5.1.9. Pretendenta darbība Līguma 

parakstīšanas gadījumā būs apdrošināta. 

Pretendenta rakstisks apliecinājums par 

piekrišanu veikt civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Ministru 

kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem 

Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un 

būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu” (apliecinājums nav 

vajadzīgs, ja Pretendents iesniedz atbilstošus 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises 

kopijas).   

5.1.10. Gadījumā, ja Pretendents plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus vai balstīties uz citu 

personu spējām, tam ir jāsniedz par tiem 

informāciju saskaņā ar Noteikumu 

4.pielikumā pievienoto veidni. 

Pretendents iesniedz informāciju atbilstoši 

Noteikumos pievienotai veidnei (4.pielikums).  

 

6. Iesniedzamie dokumenti 

Pretendents iesniedzamos dokumentus sagatavo atbilstoši Noteikumos un Noteikumu pielikumā 

pievienotajām veidnēm. 

 

       7.  Tehniskais piedāvājums 

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

nosacījumiem. 

       8.   Finanšu piedāvājums 

8.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei  (3. pielikums) 

nosacījumiem. 

 

 

 

 SIA „DOBELES ŪDENS” 

 Jurists                                                     /paraksts/                                                                   I. Lukša 
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1. pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

zemsliekšņa iepirkumam „Saules paneļu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde”, 

(Id.Nr.DŪ_ZI_2021/15) 

 
 

1.     Prasības būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei objektam “Saules elektrostacija 

ūdens atdzelžošanas stacijā “Pīlēni” energoapgādei, “Pīlēni“, Krimūnu pagasts, Dobeles 

novads. (kadastra Nr. 46720010137)”. 

 

  Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – “Projekts”) “Saules elektrostacija 

ūdens atdzelžošanas stacijā “Pīlēni” energoapgādei, “Pīlēni”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads 

(kadastra Nr. 46720010137)” (turpmāk – “objekts”), pamatojoties uz Latvijas Republikas attiecīgo 

jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām, atbilstoši tehniskiem vai īpašiem noteikumiem. 

Projekta izstrādātājam jāpieprasa ieinteresēto inženierkomunikāciju turētāju un citu institūciju 

izsniegtos tehniskos noteikumus. Pasūtītāja rīcībā ir topogrāfiskais plāns, atļauja elektroenerģijas 

ražošanai un AS “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi.  

Izpildītājam jāizstrādā Projekts atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta  2014.gada 

19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī atbilstoši citiem spēkā esošajiem 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un standartiem. Izpildītājam ir jāveic Projekta izstrāde 

atbilstošā kvalitātē, kā arī tā saskaņošana visās nepieciešamās valsts un pašvaldības instancēs, kā arī 

ar visiem, kuru intereses tiek skartas. Būvniecības ieceres dokumentācijai jābūt akceptētai saskaņā 

ar  Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

 Projektu nepieciešams izstrādāt digitālā formā, LKS-92 TM koordinātu sistēmā, kā arī 

augstumu sistēmā LAS 2000,5, AutoCAD (versija 2009) faila formātā un digitālā veidā uz CD 

(.dwg un .pdf formātā). Projekta vienu (saskaņotu, krāsu variantā) eksemplāru iesniegt SIA 

”DOBELES ŪDENS” papīra veidā cietā vākā, kur ietvertas visas Projekta daļas. Projekts 

noformējams atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas 

noformēšana” prasībām. Projektu izskatīšanai un saskaņošanai jāiesniedz Būvniecības informācijas 

sistēmā (https.//bis.gov.lv.bisp/) atbilstoši Būvniecības likuma prasībām. Rasējumiem izmantot 

standarta lapas. 

  Projekts ir izstrādājams, ņemot vērā informāciju un prasības: 

Objekta adrese, atrašanās vieta:  

Ūdens atdzelžošanas stacija “Pīlēni”, “Pīlēni”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads (kadastra Nr. 

46720010137)”; 

Īpašnieks un tiesiskais valdītājs: 

SIA „DOBELES ŪDENS”, Noliktavas iela 5, Dobele, LV-3701, vienotais reģistrācijas numurs 

45103000470. 

   Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, ir jāveic ūdens atdzelžošanas stacijas “Pīlēni” 

teritorijas apsekošanu dabā.  Noskaidrot  teritorijas tehnisko stāvokli un izvērtēt plānotās saules 

elektrostacijas labāko efektivitātes  risinājumu, lai nodrošinātu nepieciešamo saules paneļu skaitu, 

vispiemērotāko izvietojumu un tehniskajā specifikācijā norādītās saražotās elektroenerģijas 

daudzuma  sasniegšanu. Saules paneļu sistēmu projektēt uzstādīšanai uz zemes. 

Projekta izstrādāšanas gaitā ģenerālplāna skici ar saules elektrostacijas izvietojumu jāsaskaņo ar 

SIA “DOBELES ŪDENS”.  

 

Projektējamās saules elektrostacijas apraksts: 

Saules elektrostacijai jāveic elektroenerģijas ģenerēšana,  nodrošinot pilnīgu vai daļēju objekta 

elektroapgādi. Projektā paredzēt saules elektrostacijas pieslēgšanu paralēlai darbībai ar AS “Sadales 

tīkls” tā, lai saražotā elektroenerģija maksimāli tiktu izmantota objektā. Projektētājs izvērtē un 
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izvēlas optimālāko un racionālāko elektrības ķēdes pievienojuma vietu, to saskaņojot ar SIA 

“DOBELES ŪDENS”. 

 

Prasības elektrostacijai: 

• Saules elektrostaciju izvietot zemes gabalā ar kadastra Nr. 46720010137 teritorijā; 

• Saules elektrostacijas kopējā jauda 30 kW; 

• Visām saules paneļu montāžas konstrukcijām, invertoriem un sadalnei jābūt zemētām; 

• Montāžas materiāliem un izmantotajai elektroinstalācija jābūt noturīgām pret koroziju; 

• Nodrošināt  saražotās un patērētās saules elektrostacijas elektroenerģijas uzskaiti;  

• Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentācijas ekonomiskas  daļas: Būvdarbu apjomi (BA) un 

Izmaksu aprēķins (T) .xls formātā. 

• Garantijas laiks montāžas darbiem ≥10 gadi; 

• Garantijas laiks elektronikai ≥5 gadi. 

Prasības saules enerģijas panelim: 

• Paneļa šūnām jābūt vienā tonī un krāsā. Saules paneļu stiprinājumiem jābūt rūpnieciski 

izgatavotiem. Skrūves paneļu stiprināšanai izgatavotas no nerūsējošā tērauda; 

• Jauda saules panelim ≥350W 

• Monokristāliskā silīcija paneļi; 

• Alumīnija korpusa rāmis; 

• Iekārtas aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību ne mazāk kā IP65; 

• Iekārtai jābūt CE  (Eiropas atbilstības) marķējumam; 

• Paneļa priekšējās plāksnes triecienizturīgas ar pretatstarošanas slāni; 

• Ražotāju garantija ≥15 gadi; 

• Ne mazāk kā 25 gadu jaudas garantija 80% paneļu efektivitātei. 

• Paredzēt pievienojuma vietu saules paneļiem, pie vajadzības paplašināt saules enerģijas 

paneļu parku. 

Prasības invertoram:  

Invertori novietojami pēc iespējas tuvāk saules elektrostacijai, lai samazinātu elektroapgādes kabeļu 

līnijas garumu. 

• Nominālais spriegums (AC) U=230/400V; 

• Pieslēguma fāžu skaits - 3 fāzes; 

• DC pārsprieguma un pretējās polaritātes aizsardzība/AC īssavienojuma aizsardzība; 

• Interneta pieslēgums; 

• Ražotāju garantija ne mazāk kā 8 gadi.  

Prasības akumulatoram:  

Akumulatoru paredzēts lietot apgaismojuma, videoiekārtu, tehnoloģisko iekārtu un vēlāk 

elektroautomobiļu uzlādei diennakts tumšajā laikā. 

• 100kWh litija akumulators 

• Integrācija invertoram ar akumulatoru 

• Integrēta baterijas menedžmenta sistēma (BMS). 

 

Visus kabeļus ieprojektēt PVC aizsargcaurulēs, kas atbilst ekspluatācijas videi. Ja ir citas 

projektēšanas darbu daļas vai apjomi, kuri  nav īpaši uzsvērtas, tad Izpildītājam, ņemot vērā tā 

profesionālo pieredzi, ir jānovērtē un jāiekļauj visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi objekta drošai 

un stabilai darbībai. Izpildītājam jāuzrāda uzskatāmu ražības grafiku un garantijas, par jaudas 

neizpildi. 

           

2. Prasības būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei objektam “Saules elektrostacija 

notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs “Krīgeri” energoapgādei, “Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles 

novads, (kadastra Nr. 46520050278)”. 
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Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – “Projekts”) “Saules elektrostacija 

notekūdeņu attīrīšanas ietaises (turpmāk – NAI) “Krīgeri” energoapgādei, “Krīgeri”, Bērzes 

pagasts, Dobeles novads (kadastra Nr. 46520050278)”(turpmāk – “objekts”), pamatojoties uz 

Latvijas Republikas attiecīgo jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām, atbilstoši tehniskiem vai 

īpašiem noteikumiem. 

Projekta izstrādātājam jāpieprasa ieinteresēto inženierkomunikāciju turētāju un citu institūciju 

izsniegtos tehniskos noteikumus. Pasūtītāja rīcībā ir  topogrāfiskais plāns, atļauja elektroenerģijas 

ražošanai un AS “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi.  

Izpildītājam jāizstrādā Projekts atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 

19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī atbilstoši citiem spēkā esošajiem 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un standartiem. Izpildītājam ir jāveic Projekta izstrāde 

atbilstošā kvalitātē, kā arī tā saskaņošana visās nepieciešamās valsts un pašvaldības instancēs, kā arī 

ar visiem, kuru intereses tiek skartas. Būvniecības ieceres dokumentācijai jābūt akceptētai saskaņā 

ar  Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

 Projektu nepieciešams izstrādāt digitālā formā, LKS-92 TM koordinātu sistēmā, kā arī 

augstumu sistēmā LAS 2000,5, AutoCAD (versija 2009) faila formātā un digitālā veidā uz CD 

(.dwg un .pdf formātā). Projekta vienu (saskaņotu, krāsu variantā) eksemplāru iesniegt SIA 

”DOBELES ŪDENS” papīra veidā cietā vākā, kur ietvertas visas Projekta daļas. Projekts 

noformējams atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas 

noformēšana” prasībām. Projektu izskatīšanai un saskaņošanai jāiesniedz Būvniecības informācijas 

sistēmā (https.//bis.gov.lv.bisp/) atbilstoši Būvniecības likuma prasībām. Rasējumiem izmantot 

standarta lapas. 

 

Projekts ir izstrādājams, ņemot vērā informāciju un prasības: 

• Objekta adrese, atrašanās vieta:  

NAI “Krīgeri”, “Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads, (kadastra Nr. 46520050278). 

•  Īpašnieks un tiesiskais valdītājs: 

SIA „DOBELES ŪDENS”, Noliktavas iela 5, Dobele, LV-3701, vienotais reģistrācijas 

numurs 45103000470. 

Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, ir jāveic NAI “Krīgeri” teritorijas apsekošanu 

dabā. Noskaidrot  teritorijas tehnisko stāvokli un izvērtēt plānotās saules elektrostacijas labāko 

efektivitātes  risinājumu, lai nodrošinātu nepieciešamo saules paneļu skaitu, vispiemērotāko 

izvietojumu un tehniskajā specifikācijā norādītās saražotās elektroenerģijas daudzuma  sasniegšanu. 

Saules paneļu sistēmu projektēt uzstādīšanai uz jumta konstrukcijas. 

Projekta izstrādāšanas gaitā ģenerālplāna skici ar saules elektrostacijas izvietojumu saskaņot ar                                      

SIA “DOBELES ŪDENS”.  

 

Projektējamās saules elektrostacijas apraksts: 

Saules elektrostacijai jāveic elektroenerģijas ģenerēšana,  nodrošinot pilnīgu vai daļēju objekta 

elektroapgādi. Projektā paredzēt saules elektrostacijas pieslēgšanu paralēlai darbībai ar AS “Sadales 

tīkls” tā, lai saražotā elektroenerģija maksimāli tiktu izmantota objektā. Projektētājs izvērtē un 

izvēlas optimālāko un racionālāko elektrības ķēdes pievienojuma vietu, to saskaņojot ar SIA 

“DOBELES ŪDENS”. 

Prasības elektrostacijai: 

• Saules elektrostaciju izvietot zemes gabalā ar kadastra Nr. 46520050278  teritorijā; 

• Saules elektrostacijas kopējā jauda 55kW; 

• Visām saules paneļu montāžas konstrukcijām, invertoriem un sadalnei jābūt zemētām; 

• Montāžas materiāliem un izmantotajai elektroinstalācija jābūt noturīgām pret koroziju; 

• Nodrošināt  saražotās un patērētās saules elektrostacijas elektroenerģijas uzskaiti;  
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• Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentācijas ekonomiskas  daļas: Būvdarbu apjomi (BA) un 

Izmaksu aprēķins (T).xls formātā. 

• Garantijas laiks montāžas darbiem ≥10 gadi; 

• Garantijas laiks elektronikai ≥5 gadi. 

Prasības saules enerģijas panelim: 

• Paneļa šūnām jābūt vienā tonī un krāsā. Saules paneļu stiprinājumiem jābūt rūpnieciski 

izgatavotiem. Skrūves paneļu stiprināšanai izgatavotas no nerūsējošā tērauda; 

• Alumīnija korpusa rāmis; 

• Iekārtas aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību ne mazāk kā IP65; 

• Jauda saules panelim ≥350W 

• Iekārtai ir CE  (Eiropas atbilstības) marķējums; 

• Paneļa priekšējās plāksnes triecienizturīgas ar pretatstarošanas slāni; 

• Ražotāju garantija ≥15 gadi; 

• Ne mazāk kā 25 gadu jaudas garantija 80% paneļu efektivitātei. 

• Paredzēt pievienojuma vietu saules paneļiem, pie vajadzības paplašināt saules enerģijas 

paneļu parku. 

Prasības invertoram:  

Invertori novietojami pēc iespējas tuvāk saules elektrostacijai, lai samazinātu elektroapgādes kabeļu 

līniju garumu. 

• Nominālais spriegums (AC) U=230/400V; 

• Pieslēguma fāžu skaits - 3 fāzes; 

• DC pārsprieguma un pretējās polaritātes aizsardzība/AC īssavienojuma aizsardzība; 

• Interneta pieslēgums; 

• Ražotāju garantija ne mazāk kā 8 gadi.  

Prasības akumulatoram:  

Akumulatoru paredzēts lietot apgaismojuma, videoiekārtu, tehnoloģisko iekārtu un vēlāk 

elektroautomobiļu uzlādei diennakts tumšajā laikā. 

• 150kWh litija akumulators  

• Integrācija invertoram ar akumulatoru 

• Integrēta baterijas menedžmenta sistēma (BMS). 

  

Visus kabeļus ieprojektēt PVC aizsargcaurulēs, kas atbilst ekspluatācijas videi. Ja ir citas 

projektēšanas darbu daļas vai apjomi, kuri  nav īpaši uzsvērtas, tad Izpildītājam, ņemot vērā tā 

profesionālo pieredzi, ir jānovērtē un jāiekļauj visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi objekta drošai 

un stabilai darbībai. Izpildītājam jāuzrāda uzskatāmu ražības grafiku un garantijas, par jaudas 

neizpildi.  
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2. pielikums 

Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā 

„Saules paneļu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde”, (Id.Nr.DŪ_ZI_2021/15) 

 

 

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

<Pretendenta nosaukums > 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> (turpmāk – Pretendents)  

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

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

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

2. [iesniedzam] piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma un Piedāvājuma pielikumiem; 

b. Tehniskās specifikācijas (tehniskā piedāvājuma) un 

c. Finanšu piedāvājuma, 

d. Līguma izpildes nodrošinājuma, 

(turpmāk viss kopā – Piedāvājums). 

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

a. veikt saules paneļu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, saskaņā ar Tehniskajā 

specifikācijā (1.pielikums) noteikto: 

-    Saules elektrostacija notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs “Krīgeri” energoapgādei, 

“Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads, kadastra Nr. 46520050278”: 

Piedāvātā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)  <…> EUR 

(<summa vārdiem> euro  ____ centi); 

-   “Saules elektrostacija ūdens atdzelžošanas stacijā “Pīlēni” energoapgādei, “Pīlēni”, 

Krimūnu pagasts, Dobeles novads, kadastra Nr. 46720010137”: 

Piedāvātā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)  <…> EUR  

(<summa vārdiem> euro  ____ centi); 

 

KOPĀ:  

Piedāvātā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)  <…> EUR 

(<summa vārdiem> euro  ____ centi), 

        PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro____ centi) 

        Līguma summa ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro __ centi). 

 

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

termiņa. 

5. Saskaņā ar Noteikumiem, Pretendents: 

5.1. apņemas ievērot zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu prasības un piekrīt visiem tā 

noteikumiem; 

5.2. apliecina gatavību veikt Tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus par Finanšu 

piedāvājumā norādītajām cenām; 

5.3. apliecina, ka Pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākts 

process par pretendenta maksātnespēju vai bankrotu; 

5.4. atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz attiecīgā zemsliekšņa iepirkuma līguma 

noslēgšanai, bet ne ilgāk kā  <pretendents norāda termiņu atbilstoši Noteikumu prasībām>; 

5.5. apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma 

likuma 48. panta pirmās daļās 2. un 3. punkta noteiktie gadījumi; 

5.6. apliecina, ka piekrīt Noteikumos pievienotā zemsliekšņa iepirkuma līguma projekta 

noteikumiem un ir gatavs līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt 
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iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju saskaņā ar Noteikumiem pievienotā zemsliekšņa iepirkuma 

līguma projekta noteikumiem; 

5.7. apliecina, ka visa piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa; 

5.8. apliecina, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, 

līgumiem vai vienošanām. 

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

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

 

<Pretendenta nosaukums > 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz 

piedāvājumu šim konkursam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvāto pakalpojumu, varētu iesniegt piedāvājumu šim 

konkursam. 
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3. pielikums 

 

FINANŠU PIEDĀVAJUMS 

„Saules paneļu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde”, (Id.Nr.DŪ_ZI_2021/15) 

 

___________________________ 
     (sastādīšanas vieta, datums) 

 

1. PRETENDETS 

 

Nosaukums  

 

Reģ. Nr.  

Adrese 

(juridiskā/faktiskā) 

 

Bankas rekvizīti  

 

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, Uzvārds  

Adrese  

Tālr.  

E-pasta adrese  

 

3.  Pretendents piedāvā izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju kā to paredz zemsliekšņa 

iepirkuma līguma noteikumi un Tehniskās specifikācijas prasības par šādu kopējo līguma 

summu: 

 

Nr. 

p.k. 
 Darbu nosaukums 

Piedāvātā summa                            

EUR bez PVN 

1. 

Būvniecības ieceres dokumentācjas izstrāde objektam:  

“Saules elektrostacija notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs “Krīgeri” 

energoapgādei, “Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads, 

kadastra Nr. 46520050278”      

  

2. 

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde objektam: 

“Saules elektrostacija ūdens atdzelžošanas stacijā “Pīlēni” 

energoapgādei, “Pīlēni”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, 

kadastra Nr. 46720010137” 

 

Summa kopā EUR /bez PVN  

 

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

priekšmetu saistītās izmaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un 

nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu 

svārstībām plānotajā līguma darbības laikā. 
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5.  Līguma summu norāda EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa), aprēķinos jālieto cenas ar 2 

(divām) decimālzīmēm aiz komata.   

 

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

 

 

_______________________________ 
       (pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)                                                                                          
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4. pielikums 

 

_________________________________ 
(pārstāvja amats, paraksts, atšifrējums)                                                                                                                                                                                     

 

INFORMĀCIJA PAR IESAISTĪTO SPECIĀLISTU, PIESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU 

VAI PERSONU UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS VEIDNE 

„Saules paneļu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde”, 

(Id.Nr.DŪ_ZI_2021/15) 

 

 

20__.gada ____.____________ 

 

Pretendents ______________________________ sniedz informāciju par: 
                                           (uzņēmuma nosaukums) 

 

 

1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātāju:  

_______________________________________________________________________________  
(nosaukums un reģ.Nr., būvkomersanta reģistrācijas Nr. (ja tāds ir) vai vārds, uzvārds un sert.Nr. (ja tāds ir)). 

 

 

2. Zemsliekšņa iepirkuma līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem: 

Nr. 

Amata 

nosaukums 

līguma 

izpildē 

Vārds, uzvārds 

(būvniecības 

ieceres 

dokumentācijas 

izstrādes vadītājam 

un atbildīgajam 

būvdarbu 

vadītājam norāda 

arī telefona 

numuru)  

Kompetences 

joma 

Sertifikāta 

Nr. 

(ja speciālists 

reģistrēts 

būvspeciālistu 

reģistrā) 

Informācija par to: 

- vai iepirkuma līguma 

izpildē iesaistītais 

speciālists ir reģistrēts 

Būvkomersantu reģistrā 

kā pretendenta 

speciālists  

- vai ar speciālista darba 

devēju (personu, uz 

kuras iespējām 

pretendents balstās) tiks 

noslēgts līgums 

(vienošanās) par tā 

speciālista piesaisti 

- vai ar pašu speciālistu 

tiks noslēgts darba 

līgums vai vienošanās 

      

      

      

      

Pielikumā:  

- katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties zemsliekšņa iepirkuma 

līguma izpildē, kā arī kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas gadījumos, ja informācija 

nav publiski pieejama un pārbaudāma, uz __ lp. 

-   Būvrojekta vadītāja (atbildīgā vadītāja) pieredzes apliecināšanai pieredzes apraksts brīvā 

formā par svarīgāko darbu izpildi atbilstoši izvirzītajam pieredzes aprakstam projektēšanā. 

Vismaz viena pozitīva atsauksmes kopija vai cits dokuments, kas apliecina būvprojekta 

vadītāja (atbildīgā projektētāja) pieredzi projektēšanā (piemēram, apliecinājuma kartes 

kopija ar veiktām atzīmēm par būvniecības ieceres akceptu). 
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3. Zemsliekšņa iepirkuma līguma izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem2 (ja tādi ir): 
Nr. Apakšuzņēmēja 

nosaukums 

Reģistrācijas 

numurs, 

adrese 

Izpildei 

nododamā 

līguma daļa  

(uzdevumi) 

Veicamo 

pakalpojumu 

apjoms no 

kopējā apjoma 

(%) 

Nododamā 

līguma summas 

daļa naudas 

izteiksmē 

      

Pielikumā: apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma                           

daļu uz _____ lp. 

 

 

4. Personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai zemsliekšņa iepirkuma 

Noteikumos3 (ja tādas ir): 
Nr. Nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese/ vārds, uzvārds, 

adrese 

Izpildei nododamā 

līguma daļa  

Veicamo 

pakalpojumu apjoms 

no kopējā apjoma 

(%) 

Nododamā 

līguma summas 

daļa naudas 

izteiksmē 

     

Pielikumā: personu apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja                           

rīcībā uz ___.lp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts  

 
2 Ja pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam 

izpildei nododamo līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Šādā gadījumā pretendentam 

jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.  
3 Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma 

līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs 

nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 

Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu 

personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 
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5. pielikums 

 

ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMA LĪGUMS 

PAR PROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU 

 

   

Pasūtītāja Nr. _________________                                  Izpildītāja  Nr.________________ 

 

 

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

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

turpmāk līguma tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses,  

              <komersanta firma, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese>, turpmāk tekstā - Izpildītājs, 

<pārstāvja amats, vārds, uzvārds> personā, kurš (-a) rīkojas uz <pārstāvību apliecinošs dokuments> 

pamata, no otras puses, visi kopā turpmāk tekstā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi - par Pusi, 

   pamatojoties uz zemsliekšņa iepirkuma <nosaukums>, <identifikācijas numurs>, 

rezultātiem (turpmāk -Iepirkums), 

   balstoties uz brīvi un apzināti paustu gribu, bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šo 

līgumu (turpmāk - Līgums) par sekojošo. 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas par Līgumā norādīto atlīdzību izstrādāt būvniecības 

ieceres dokumentāciju  objektiem: 

1.1.1.  “Saules elektrostacija notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs “Krīgeri” energoapgādei, 

“Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads, kadastra Nr. 46520050278”; 

1.1.2.  “Saules elektrostacija ūdens atdzelžošanas stacijā “Pīlēni” energoapgādei, 

“Pīlēni”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, kadastra Nr. 46720010137”, 

(turpmāk – Būvobjekti) un nodot Pasūtītājam sagatavoto būvniecības ieceres dokumentāciju, 

(turpmāk – Darbi).               

1.2. Darbi sastāv no divām daļām:      

1.2.1.   Pirmā Darbu daļa, kas ir saistīta ar būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi 

objektam “Saules elektrostacija notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs “Krīgeri” 

energoapgādei, “Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads, kadastra Nr. 

46520050278”; 

1.2.2.   Otrā Darbu daļa, kas ir saistīta ar būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi 

objektam “Saules elektrostacija ūdens atdzelžošanas stacijā “Pīlēni” 

energoapgādei, “Pīlēni”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, kadastra Nr. 

46720010137”. 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1.   Līguma summa, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam kā atlīdzību par Darbu sniegšanu, 

sastāda EUR _____ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - Līguma 

summa). Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) samaksa tiek veikta Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

2.1.1.   Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes (pirmās Darbu daļas) summa ir 

EUR _____ (summa vārdiem) bez PVN. 

2.1.2.   Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes (otrās Darbu daļas) summa ir EUR 

_____ (summa vārdiem) bez PVN.   

2.1.   Pasūtītājs veic tās Darbu daļas apmaksu, kas ir saistīta ar būvniecības ieceres dokumentācijas 

izstrādi, pārskaitot Līguma 2.1.1. un 2.1.2.apakšpunktos norādīto summu uz Izpildītāja kontu 

kredītiestādē 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējās 

parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.       
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2.2.   Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja 

Līgumā norādīto kontu kredītiestādē. 

2.3.  Pasūtītājs veic Līgumā noteiktos maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes 

nodrošinājuma saņemšanas. Maksājumi netiks veikti, ja nav spēkā esoša Līguma izpildes 

nodrošinājuma. 

2.4.   Pasūtītājs ir atbrīvots no pienākuma samaksāt Izpildītājam visu Līguma summu, ja Darbi ir 

izpildīti daļēji. 

2.5.   Izpildītājs ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteikto nodokļu un citu obligāto maksājumu 

samaksu. 

2.6.   Līguma summa ietver visu Izpildītājam pienākošo atlīdzību par Līgumā noteikto saistību 

savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar 

Darbu izpildi, tajā skaitā apdrošināšanu, transporta izdevumus, apsekošanas izmaksas, 

darbaspēka izmaksas, dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, kā arī jebkādas 

citas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.  

 

3. DARBU VEIKŠANAS UN PIEŅEMŠANAS NOTEIKUMI 

3.1.   Izpildītājs veic Darbus kvalitatīvi, saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju, tehniskajiem 

vai īpašajiem noteikumiem un citiem dokumentiem, kurus pieprasa attiecīgie normatīvie akti. 

3.2.   Pasūtītājs rakstveidā aicina Izpildītāju uzsākt pirmās un otrās Darbu daļas izpildi 1 (viena) 

mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Izpildītājs izpilda pirmās un otrās Darbu daļu, 

saistītu ar būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, un nodod Pasūtītājam sagatavotos 

dokumentus 3 (trīs) mēnešu laikā no Pasūtītāja rakstveida aicinājuma par Darbu izpildes 

uzsākšanu saņemšanas dienas. Ja sagatavojamās būvniecības ieceres dokumentācijas 

nodošanas termiņa pēdējā diena iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, Izpildītājs nodrošina šīs 

dokumentācijas iesniegšanu tuvākajā darba dienā, kas seko attiecīgajai brīvdienai vai svētku 

dienai. Pirmās un otrās Darbu daļas izpildes termiņi ir: 

3.2.1.       1 (viena) mēneša laikā no Pasūtītāja rakstveida aicinājuma par Darbu izpildes 

uzsākšanu saņemšanas dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ģenerālplāna 

skices ar saules elektrostacijas izvietojumu izskatīšanai un saskaņošanai; 

3.2.2.        ne ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem no Pasūtītāja rakstveida aicinājuma par Darbu 

izpildes uzsākšanu saņemšanas dienas Izpildītājs iesniedz ar visiem 

saskaņojumiem, t.sk. saskaņoto ar Pasūtītāju, izstrādāto tehnisko 

dokumentāciju pilnā komplektā, iesniedzot un parakstot pieņemšanas-

nodošanas aktu.  

3.3.   Ģenerālplāna skices ar saules elektrostacijas izvietojumu Pasūtītājs izskata 5 (piecu) darba 

dienu laikā un gadījumā, ja norāda uz trūkumiem vai nepilnībām Izpildītāja pienākums ir 5 

(piecu) darba dienu laikā tos izlabot un atkārtoti iesniegt dokumentāciju Pasūtītājam 

izskatīšanai un saskaņošanai. 

3.4.   Līguma 3.3.punktā noteikto ģenerālplāna skices ar saules elektrostacijas izvietojumu 

izskatīšanas un saskanošas kārtībā neatbrīvo Izpildītāju ievērot Līgumā 3.2.2.punktā noteikto 

izpildes termiņu.    

3.5.   Veicot Darbus, Izpildītājs rīkojas saskaņā ar būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu 

prasībām, izmanto tādas metodes un līdzekļus, kuri atbilst šo darbības jomu regulējošiem 

standartiem un attiecīgas profesijas labākajai praksei. 

3.6.   3 (trīs) darba dienu laikā pēc kvalitatīvas būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanas 

un visu nepieciešamo atļauju saņemšanas Izpildītājs nodod būvniecības ieceres dokumentāciju 

Pasūtītājam, iesniedzot un parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. 

3.7.   Ja Pasūtītājs, pieņemot pirmo un otru Darbu daļas, kas ir saistītas ar būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādi, no Izpildītāja, konstatē trūkumus būvniecības ieceres dokumentācijā 

(Darbi veikti nekvalitatīvi vai nepilnīgi), pieņemšanas-nodošanas akts netiek parakstīts, bet 

tiek sastādīts pretenzijas akts ar norādi uz konstatētajiem trūkumiem un termiņiem to 

novēršanai. Izpildītājs novērš trūkumus pretenzijas aktā norādītajā termiņā, pēc kā Pasūtītājs 
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veic atkārtotu izpildīto Darbu daļas, kas saistīta ar būvniecības ieceres dokumentācijas 

izstrādi, pārbaudi. 

3.8.   Ja būvniecības ieceres dokumentācija netiks akceptēta vai būvniecības laikā tiek konstatētas 

nepilnības izstrādātajā un akceptētajā ieceres dokumentācijā Izpildītājs apņemas tos novērst 

par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.   

 

4. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS 

4.1.   14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma 

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

Līguma izpildes nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai 

Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas 

sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. 

Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt sagatavotam, kā paraugu izmantojot Līguma 

izpildes nodrošinājuma veidni (veidne Līguma pielikumā) vai atbilstoši veidnē paredzētajiem 

noteikumiem. 

Līguma izpildes nodrošinājumam, kuru izsniedza apdrošināšanas sabiedrība obligāti ir 

pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz iesniegšanas brīdi par šo nodrošinājumu ir 

veikta apmaksa pilnā apmērā.  

4.2.   Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes nodrošinājums būtu spēkā līdz visu Līguma 

saistību izpildei. 

Gadījumā, ja iesniegtā Līguma izpildes nodrošinājuma beigu datums ir īsāks, nekā šajā punktā 

norādīts, tad sākotnējais Līguma izpildes nodrošinājuma beigu datums nedrīkst būt īsāks par 

12 mēnešiem. 

4.3.   Pasūtītajam ir tiesības izmantot Līguma izpildes nodrošinājumu, ja Izpildītājs nepilda Līgumā 

noteiktās saistības, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam 

nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu. 

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1.   Pusēm ir jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie tiešie un netiešie zaudējumi, ja tādi ir radušies 

prettiesiskās rīcības rezultātā un ir konstatēta dokumentāli pierādīta zaudējumu nodarītajā 

vaina, zaudējuma esamības fakts un zaudējuma apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp 

prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem. 

5.2.   Ja Izpildītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi, tad Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru saistību izpildes 

nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

5.3.   Ja Pasūtītājs nokavē savu no Līguma izrietošo saistību izpildi, tad Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru saistību izpildes 

nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

5.4.   Līguma 6.2. un 6.3. apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no 

līgumsaistību izpildes. 

5.5.   Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām 

summām vai izmantot Līguma nodrošinājumu. Jebkurš Līgumā noteiktais līgumsods nav 

uzskatāms par zaudējumu atlīdzību. 

5.6.   Ja ir nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, 

kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktās saistību izpildes dienas un ietver 

dienu, kurā saistības izpildītas. 

5.7.    Līguma izpildes laikā ievērot Ministra kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumus Nr.502 

„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu” un nodrošināt visu nepieciešamo apdrošināšanas darbības termiņa spēka esību 

līgumā ietvaros un iesniegšanu Pasūtītājam. 
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6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1.   Neviena no Pusēm neatbild par Līguma saistību neizpildīšanu tādā apjomā, kādā šādu saistību 

izpildi kavē vai pārtrauc nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek 

uzskatīti kari un jebkura veida militārās operācijas, blokādes, epidēmijas, varas un pārvaldes 

institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē 

uzņemtās saistības, pieņemšana un spēkā stāšanās, izņemot, ja šie valsts un pašvaldību 

institūciju lēmumi ir kā sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai, kā arī citi līdzīgi ārkārtēja 

rakstura apstākļi, kurus nevarēja paredzēt noslēdzot un izpildot Līgumu. 

6.2.   Puses var rakstveidā vienoties pagarināt Līguma izpildes termiņus uz laika periodu, kamēr 

darbojas iepriekšminētie nepārvaramas varas apstākļi. 

6.3.   Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu 

laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. 

 

7. CITI LĪGUMA NOSACĪJUMI 

7.1.   Līgums stājas spēkā abu Pušu parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei. 

7.2.   Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma 

izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām 

sastāvdaļām. 

7.3.   Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski informējot par to Izpildītāju, ja 

Izpildītājs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības ilgāk par 20 (divdesmit) dienām. 

7.4.   Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, neatlīdzinot iespējamos un faktiskos 

Izpildītāja sakarā ar to radītos zaudējumus un/vai izdevumus, rakstiski brīdinot par to 

Izpildītāju līdz dienai, kad Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu rakstveidā būtu jāaicina Izpildītājs 

uzsākt Darbu izpildi un Pasūtītājs šādu aicinājumu nav nosūtījis. 

7.5.   Nolūkā panākt sekmīgu Līguma izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs pilnvarot Izpildītāju (norādot 

konkrētus uzdevumus vai pilnvarojuma apjomu), tā vārdā un vietā veikt tādus pasākumus, par 

kuru izpildi ir atbildīgs Pasūtītājs, un kas ir saistīti ar normatīvajos aktos noteikto visu veidu 

atļauju un saskaņojumu saņemšanu Darbu izpildei (piemēram, būvniecības informācijas 

sistēmā u. c.).  

7.6.   Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju un speciālistu Pasūtītājam un trešajām personām nodarīto 

kaitējumu. 

7.7.   Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt zemsliekšņa iepirkumā Izpildītāja 

iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla (speciālistu) un apakšuzņēmēju nomaiņu un 

iesaistīt papildu personālu (speciālistu) un apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var 

prasīt Izpildītājam par personāla (speciālistu) un apakšuzņēmēja nomaiņas iemesliem. 

7.8.   Izpildītājs Darbu daļas veikšanu var nodot apakšuzņēmējam tikai pēc Pasūtītāja rakstiska 

apstiprinājuma saņemšanas.  

7.9.   Personālu (speciālistu) un/vai apakšuzņēmēju nomaiņa ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja 

rakstisku piekrišanu. Izpildītājs var piedāvāt tikai tādu personālu (speciālistu) un/vai 

apakšuzņēmēju, kas atbilst zemsliekšņa iepirkuma Noteikumos izvirzītājam prasībām. 

7.10. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu 

vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu zemsliekšņa iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā 

laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

7.11. Izpildītājs apņemas Pakalpojuma izpildes laikā jebkādu saņemto informāciju un rezultātā 

tapušos jebkāda veida dokumentus nenodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstveida 

piekrišanas. 

7.12. Pēc Līguma darbības izbeigšanās ikviena Puse ir atbildīga par jebkādu saistību izpildīšanu, 

kas līdz tam palikušas neizpildītas un Līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu, cik tālu tas 

nepieciešams vēl neizpildīto saistību satura un apjoma noteikšanai. 

7.13.  Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītus jautājumus risinās šādas Pušu kontaktpersonas: 
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7.13.1. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nosaka Kārli Ansonu, 

mob.tālrunis 28319673, e-pasts: karlis.ansons@dobele.lv; 

7.13.2. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nosaka__________, 

mob.tālrunis_________, e-pasts:____________; 

7.14. Ja kāda no Līguma Pusēm maina savu juridisko adresi un/vai bankas rekvizītus, tad ne vēlāk 

kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to citām Pusēm. 

7.15. Ja kāds no Līguma noteikumiem nonāk pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām sakarā ar grozījumiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Pusēm ir pienākums 

bez kavēšanās izdarīt attiecīgus grozījumus vai papildinājumus Līgumā, lai novērstu pretrunas 

starp Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līdz attiecīgo 

Līguma grozījumu vai papildinājumu spēkā stāšanās brīdim Puses, pildot Līguma saistības, 

nepiemēro tos Līguma punktus, kuri ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām, bet rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu. 

7.16. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties Līguma sakarā, Pusēm jācenšas risināt 

savstarpējo sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu rezultātā vienošanās netiek panākta, strīds tiek 

risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

7.17. Līgumam kā tā neatņemamā sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi: 

7.17.1.    Pasūtītāja Tehniskā specifikācija; 

7.17.2.    Izpildītāja piedāvājums; 

7.17.3.    Līguma izpildes nodrošinājuma veidne. 

7.18. Līguma izpildes ietvaros saņemtos fizisko personu datus Puses apņemas apstrādāt tikai 

Līguma izpildes nodrošināšanai. Fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar spēkā 

esošiem un saistošiem normatīvajiem aktiem Latvijas Republikā. 

7.19. Līgums sastādīts latviešu valodā uz <lapu skaits> (lapu skaits vārdiem) lapām ar <pielikumu 

skaits> (skaits vārdiem) pielikumiem uz ____ lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros ar 

vienādu juridisku spēku, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. 

 

8. PUŠU REKVIZĪTI 

 

  

mailto:karlis.ansons@dobele.lv
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3.pielikums Līguma izpildes nodrošinājuma veidne 

SIA „DOBELES ŪDENS”  

Reģistrācijas numurs: 451003000470  

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads 

 

LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS 

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

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

 

Mēs, <kredītiestāde/ kredītiestādes filiāles/ ārvalsts kredītiestāde filiāles nosaukums, reģistrācijas 

numurs un adrese vai Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles 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, 

vai Izpildītājs nav pagarinājis šo nodrošinājumu 10 dienas pirms Nodrošinājuma beigu datuma 

gadījumā, ja Nodrošinājuma beigu datums neatbilst Līguma nosacījumiem, 

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

tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa 

vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Nodrošinājuma 

beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>4. 

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 (ja Pretendents iesniedz kredītiestādes 

garantiju). 

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts 

starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu (ja Pretendents iesniedz 

apdrošināšanas sabiedrības nodrošinājumu). 

 

Šim nodrošinājumam 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 šo garantiju, 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 

 
4 Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes nodrošinājums būtu spēkā visā līguma darbības laikā, ieskaitot garantijas periodu. 


