
“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF) APSTIPRINĀTSSIA „Bauskas ūdens” iepirkuma komisijas2019.gada 14. janvāra sēdēIespējamiem Pretendentiem2019. gada 14.janvārisCENU APTAUJAS/TIRGUS IZPĒTES NOLIKUMS - UZAICINĀJUMSdalībai cenu aptaujā/tirgus izpētē “Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbībasprogrammas“ Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā IIIkārta“  (ID.Nr.BŪ 2019/2/KF)1. Pasūtītājs un tā kontaktpersona:Pasūtītājs: SIA "Bauskas ūdens", Adrese: Biržu 8a, Bauska, LV-3901 Pasūtītāja kontaktpersona – Tehniskais direktors, Arnis Birzmalis, tel.nr.: +371 63960566, e-pasts:info@bauskasudens.lvIeinteresēto piegādātāju sanāksmeIeinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2019.gada 23. janvārī plkst.10:00 Biržu ielā 8a, Bauska,LV-3901. Sanāksmes protokols tiks nosūtīts visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri būsreģistrējušies, kā piegādātāju sanāksmes dalībnieki.2. Cenu aptaujas/tirgus izpētes priekšmets, līguma izpildes termiņš:2.1. Cenu aptaujas/tirgus izpētes priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam“Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.„Ūdenssaimniecības attīstībaBauskā III kārta“ saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums), Būvdarbu Tehnisko specifikāciju(6.pielikums), būvprojektiem (5.pielikums) un atbilstoši piedāvājuma veidnei iesniegtupiedāvājumu(2. un 3. pielikums)   un būvuzraudzības līguma projektu(4.pielikums)2.2. Līguma izpildes termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma parakstīšanas dienas vailīdz objektu nodošanai ekspluatācijā un citu līgumā minēto darbu pabeigšanai.3. Cenu aptaujas/tirgus izpētes piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta Cenu aptaujas/tirgus izpētes piedāvājumi iesniedzami līdz 2019. gada 15. februārim plkst. 11:00,nosūtot uz e-pastu: info@bauskasudens.lv (skenētus dokumentus) vai, iesniedzot personīgi SIA"Bauskas ūdens", Adrese: Biržu 8a, Bauska, LV-3901, iesniedzamai dokumentācijai norādot atsauci“Pieteikums dalībai cenu aptaujā/tirgus izpētē “Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam“Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstībaBauskā III kārta“ ietvaros“ (Id. Nr.BŪ 2019/2/KF). Cenu aptaujas/ tirgus izpētes uzvarētājam, pirmsbūvuzraudzības pakalpojuma līguma noslēgšanas, ir jāiesniedz Pasūtītājam oriģinālās cenuaptaujas/tirgus izpētes piedāvājums.4. Nosacījumi dalībai cenu aptaujā/tirgus izpētē.4.1. Uz Pretendentu vai norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu,ka tā kvalifikācija atbilst cenu aptaujas/tirgus izpētes dokumentos noteiktajām prasībām, tiekattiecināti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļās 1.–11.punkta izslēgšanas nosacījumi:4.1.1.Izziņu, ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas,izdevusi Latvijas Republikas Valsts darba inspekcija vai ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešuspirms piedāvājuma iesniegšanas dienas cita kompetenta ārvalstu atbildīgā iestāde,norādot konkrētās iestādes kontaktinformāciju (ja, Pretendents vai Persona uz kurasiespējām balstās Pretendents, ir reģistrēta ārvalstīs), kas apliecina Pretendenta unPersonas uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību SPSIL 48.panta pirmāsdaļas 7.punkta prasībām.
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“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)24.1.2.Izziņu, ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas,izdevusi Latvijas Republikas Konkurences padome vai ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešuspirms piedāvājuma iesniegšanas dienas cita kompetenta ārvalstu atbildīgā iestāde,norādot konkrētās iestādes kontaktinformāciju (ja, Pretendents vai Persona uz kurasiespējām balstās Pretendents, ir reģistrēta ārvalstīs), kas apliecina Pretendenta unPersonas uz kuras iespējām Pretendents balstās atbilstību SPSIL 48.panta pirmās daļas5.punkta prasībām.4.1.3.Izziņu, ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas,izdevusi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs vai ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešuspirms piedāvājuma iesniegšanas dienas cita kompetenta ārvalstu atbildīgā iestāde,norādot konkrētās iestādes kontaktinformāciju (ja, Pretendents vai Persona uz kurasiespējām balstās Pretendents, ir reģistrēta ārvalstīs), kas apliecina Pretendenta unPersonas uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību SPSIL 48.panta pirmāsdaļas 3.punkta prasībām.4.1.4.Izziņu no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai ne agrāk kā 6 (sešus)mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas cita kompetenta ārvalstu nodokļuadministrācijas iestāde, norādot konkrētās iestādes kontaktinformāciju (ja, Pretendentsvai Persona, uz kuras iespējām balstās Pretendents, ir reģistrēta ārvalstīs), kas apliecinaPretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību SPSIL48.panta pirmās daļas 2.punkta prasībām.4.1.5.Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrībuun visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt ja Pretendents ir personu apvienība, -par visiem personu apvienības dalībniekiem.4.1.6.Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu, ko notariāli apliecinazvērināts notārs tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.4.2. Pasūtītājs izslēgts pretendentu no dalības iepirkumā, ja Pretendents vai tā iepirkumāminētais personāls(valdes vai padomes loceklis, prokūrists, pārstāvēt tiesīga persona vaipilnvarota persona vai persona uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās) vaikandidāta vai pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamopakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības būs pakļautsierobežojumiem, ko nosaka atbilstoši Starptautisko un Latvijas republikas nacionālo sankcijulikums(04.02.2016).4.3. Pretendenta pārbaudi Pasūtītājs veiks atbilstoši Starptautisko un Latvijas republikasnacionālo sankciju likumam (04.02.2016) un Latvijas republikas Ministru kabineta noteikumiem“Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība”,  Nr.468 no 15.07.2016  un Latvijasrepublikas ministru kabineta noteikumiem” Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanuattiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenotokodolprogrammu un politisko režīmu”, Nr.419 no 25.07.2017.4.4. Gadījumā ja uz Pretendentu (tā personālu vai apakšuzņēmēju) atbilstoši p4.2 irattiecināmi p 4.3. minētie nosacījumi, tad  pretendentam ir pienākums to norādīt savāpiedāvājumā lai Pasūtītājs varētu veikt izvērtēšanu. Gadījumā ja Pretendents to nebūsnorādījis piedāvājumā, bet veicot pārbaudi šāda situācija  tiks konstatēta,  Pretendents, var tikttiks izslēgts no dalības iepirkumā, bez tālākas pārbaudes.4.5. Šī nolikuma punktos 4.2, 4.3. un 4.4 minētā izvērtēšana un lēmuma pieņemšananotiks ievērojot IUB 12.07.2018 izdotās vadlīnijas par “Sankciju piemērošanu publiskajosiepirkumos.” attiecinot tās uz šī iepirkuma noteikumiem.4.6. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts komercreģistrā vailīdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;4.7. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.4.8. Pretendents pēdējo trīs gadus  (2016., 2017; 2018. gads) ir iesniedzis un tie ir attiecīgiapstiprināti. 4.9. Pretendents pēdējo trīs gadu  (2016., 2017; 2018. gads) laikā līdz piedāvājuma iesniegšanasbrīdim ir veicis un pabeidzis vismaz:



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)3a. 1 (vienas) kanalizācijas sūkņu stacijas,b. 2500 m ārējā pašteces kanalizācijas izbūves;būvdarbu uzraudzību. Minēto pieredzi Pretendents var pierādīt, summējot dažādos objektosuzraudzītos izbūvētos apjomus.4.10. Pretendenta piedāvātajam Atbildīgajam būvuzraugam ir spēkā esošs būvpraksessertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, būvdarbu būvuzraudzības reglamentētajājomā.4.11. Pretendents var nodrošināt atbildīgo būvuzraugu, kurš pēdējo trīs gadu (2016.,2017; 2018. gads) laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim kā atbildīgais būvuzraugs irvadījis un pabeidzis (objekti nodoti ekspluatācijā) vismaz: a. 1 (vienas) kanalizācijas sūkņu stacijas,b. 2500 m ārējā pašteces kanalizācijas izbūves;būvdarbu uzraudzību. Minēto pieredzi var pierādīt, summējot dažādos objektos uzraudzītosizbūvētos apjomus.4.12. Būvuzraugam ceļu segumu izbūvē ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļubūvdarbu būvuzraudzības reglamentētajā jomā, kā arī pēdējos 3 gadu laikā pieredze cietosegumu atjaunošanas būvuzraudzībā pēc kanalizācijas maģistrālo tīklu izbūves apdzīvotāsvietās.4.13. Pretendenta piedāvātajam galvenajam būvuzraugam un būvuzraugam ceļu segumaizbūvē ir jābūt reģistrētiem LR Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta vai Pretendentapiedāvāto apakšuzņēmēju līgumdarbiniekiem, vai jāiesniedz savstarpējā vienošanās vai arīlīgums par šajā atklātā konkursā paredzēto pakalpojumu veikšanu, kurā arī ir ietvertsapliecinājums, ka, uzvaras gadījumā, līdz Būvuzraudzības līguma slēgšanas dienai speciālistitiks reģistrēti LR Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta vai apakšuzņēmējalīgumdarbinieks, lai apliecinātu līguma izpildē iesaistītā personāla pieejamību un pierādītu, kaPretendenta rīcībā būs nepieciešami resursi.5. Iesniedzamie dokumenti1.1. Pretendenta Pieteikums dalībai cenu aptaujā/tirgus izpētē un finanšu piedāvājums(2.pielikums);1.2. Kompetento iestāžu izziņas saskaņā ar Nolikuma 4.1. punkta nosacījumiem;1.3. Pretendenta apliecinājums par to, ka uz Pretendentu nav attiecināmi šī nolikuma punktos4.2,4.3 un 4.4 minētie nosacījumi  vai faktiskā informācija Pretendenta izvērtēšanai atbilstošip-tam 4.5.1.4. Pretendenta kvalifikācijas apliecinājums (Pielikums Nr.3.)2. Piedāvājuma derīguma termiņšPiedāvājumam jābūt spēkā vismaz 120 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu (bez PVN), kas atbilstnosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un tehniskajai specifikācijai.8. Pakalpojuma līguma noslēgšana Pasūtītājs ar uzvarējušo Pretendentu pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu un Pretendentakvalifikācijas apliecinājumu, saskaņā ar cenu aptaujas/tirgus izpētes uzaicinājuma nosacījumiem unTehnisko specifikāciju, un līguma projekta veidni noslēgs pakalpojuma līgumu (4.pielikums).Gadījumā ja piedāvājumos iesniegtās  Pretendentu piedāvājumu summas pārsniedz Pasūtītājafinanšu iespējas, tad pasūtītājs ir tiesīgs neslēgt līgumu par pakalpojuma sniegšanu.



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)49. Norēķinu kārtība:9.1. Būvuzraudzības pakalpojuma sniedzējam pakalpojuma līguma ietvaros tiks izmaksātsavansa maksājums 20% apmērā no piedāvātās līgumcenas (bez PVN) pēc līguma izpildesgarantijas iesniegšanas (4.1.pielikums).9.2. Būvuzraudzības pakalpojuma sniedzējam pakalpojuma līguma ietvaros tiks apmaksāti veiktiepakalpojumu 80% apmērā no veikto darbu apjoma objektā(atbilstoši būvniecības darbuprogresam būvobjektos)  attiecīgi proporcionāli ieturot iepriekš izmaksāto 20% avansamaksājumu. 9.3. Pasūtītājs veic galīgo apmaksu līgumā noteiktajā kārtībā un pēc būvuzraudzībaspakalpojumu izpildes un nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas.  (4.2.pielikums).10. Cenu aptaujas/tirgus izpētes pielikumi10.1. Pielikums Nr. 1 Darba uzdevums10.2. Pielikums Nr. 2 Pieteikums dalībai cenu aptaujā/tirgus izpētē finanšu piedāvājums”10.3. Pielikums Nr. 3 Pretendenta kvalifikācijas apliecinājums”10.4. Pielikums Nr. 4 Līguma projekts10.5. Pielikums Nr. 5 Būvprojekti10.6. Pielikums Nr. 6 Būvdarbu tehniskā specifikācijaLai pilnībā saprastu veicamā būvuzraudzības līguma apjomu un nosacījumus sastādot piedāvājumuPretendentam jāiepazīstas arī ar iepirkumā Darbības programmas, izaugsme un nodarbinātībaProjekta  id.Nr. 5.3.1.0/17/I/020 ” Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ”Būvdarbu iepirkums”Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta”. Minētājām prasībām un nosacījumiem.  ID.Nr. BŪ2019/1/KF. Ar šī iepirkuma nosacījumiem var iepazīties www.bauskasudens.lv sadaļā iepirkumi.Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Arnis Birzmalis
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“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)5 1. Pielikums – Darba uzdevumsDarba uzdevums1. Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādātajiem būvprojektiem kuros būs j;aveicbūvuzraudzības darbi:Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas tīklu būvuzraudzības darbi realizējot piecus būvprojektus, jebpiecas lotes. Kopējais kanalizācijas kolektoru orientējošais apjoms – 2416m  (D200-250mm unkanalizācijas  spiedvads D75mm – 40m), pievadu orientējošais apjoms - 613 m (D160mm) jeb kopā3029m kanalizācijas tīklu, kurš apkopots piecās lotēs(būprojektos) un katram būvprojektam irbūvatļauja un katrs atsevišķi jānodod ekspluatācijā: Kanalizācijas tīklu izbūve Bauskas novada, Codes pagasta Draudzības, Lauku un Ošuielās un Bauskā līdz Mēmeles ielai. Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2018-93 (14-4.1/26). – 1.loteParedzēta pašteces kanalizācijas tīklu būvniecība un seguma atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas.Orientējošie apjomi – Lauku iela – 507m, Draudzības iela  - 784m, Ošu iela ar pieslēgumu pieMēmeles ielas kanalizācijas kolektora -  665m t.sk. 108m – beztranšeju metode D200 PE. Pieļaujamaun pat vēlama beztranšeju metode arī kanalizācijas kolektoru izbūvei Draudzības un Ošu ielās.Kanalizācijas kolektoru diametrs - D200mm,  pievadu diametrs - D160mm.  Kopējais apjoms – 1956m,t.sk maģistrālais kolektors - 1542m, pievadi  - 414m (daļa paredzēta ar beztranšeju metodi).  Izbūvesdziļums pašteces kanalizācijai no 1.2m līdz 5.15m (ieskaitot ielas uzbērumu). Izbūves dziļums unsatiksmes  organizācija būvdarbu laikā. Darbu gaitā jānodrošina iedzīvotāju un pilsētas apkalpojošoun avārijas dienestu piekļuve īpašumiem. Jauna kanalizācijas kolektora izbūve Bauskas novada, Bauskā, Mēmeles ielā posmā noDreņģerkalna līdz Mēmeles ielai 11. Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2018-94 (14-4.1/25). – 2.loteParedzēta pašteces kanalizācijas tīklu būvniecība un seguma atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas.Orientējošais apjoms  - 280m pašteces kanalizācijas tīklu t.sk. 87m ar beztranšeju metodi un PEcauruļvadu.  Pievadu apjoms  - 21m. Kolektora izbūves diametrs D250, pievadi D160mm.  Izbūvesdziļums 1.15 – 3.5m.  Liela vērība jāpiegriež satiksmes organizācijai būvdarbu laikā. Darbu gaitājānodrošina iedzīvotāju un pilsētas apkalpojošo un avārijas dienestu piekļuve īpašumiem. Kanalizācijas pārbūve Bauskas novada, Bauskā Mēmeles ielā  pie Mēmeles tilta.Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2018-91 (14-4.1/28). - 3. lote.Esošo pašteces kanalizācijas tīklu pārbūve  un segumu atjaunošana Bauskā, pie un zem tilta pārMēmeles upi. Orientējošais apjoms  - 144m, D250mm.  Izbūves dziļums 0.7 – 3.18m. Pēc izbūvesjāatjauno tilta konstrukcijas,  kuras aizsargā tilta pamatus no izskalošanas. Tāpat izbūves laikājānodrošina SIA ”Kronis” un tuvumā esošās dārzniecības vienīgā  piebraucamā ceļa(uz kura paredzētiK rakšanas darbi)  funkcionēšana lai nodrošinātu šo uzņēmumu nepārtrauktu darbību – t.i. jāsaskaņorakšanas darbu un ceļa slēgšanas laiks un ilgums. Kā arī jānodrošina iedzīvotāju un pilsētasapkalpojošo un avārijas dienestu piekļuve īpašumiem. Kanalizācijas pašteces kolektora, kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūveBauskas novada, Bauskā Upes ielā. Nr.BIS-BV-4.2-2018-90 (14-4.1/29). – 4. lote.Paredzēta pašteces kanalizācijas tīklu būvniecība un seguma atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas.Paredzēts izbūvēt orientējoši 256m pašteces kanalizācijas cauruļvadu no tiem 206m pašteceskanalizācijas kolektors D200, Pievadi orientējoši 50m  D160mm. Viena plastmasas (HDPE)kanalizācijas sūkņu stacija ar diviem sūkņiem. Sūkņu stacijas izmēri -  H=4.2m D=1.5m. Sūkņustacijas elektroapgādes pieslēgums un iekšējie elektroapgādes un automātikas tīkli. Orientējoši 40m



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)6kanalizācijas spiedvads- D75mm ar pieslēgumu pie Rīgas ielas pašteces kanalizācijas tīkla.Kanalizācijas tīklu Izbūves dziļums no 1.5 – 3.4m. Darbu gaitā jānodrošina iedzīvotāju un pilsētas apkalpojošo un avārijas dienestu piekļuve īpašumiem.Tāpat jārēķinās, ka darbu gaitā SIA ”Bauskas ūdens” vēlēsies pārbaudīt un iespējams rekonstruētUpes ielā esošo ūdensapgādes tīklu.  Kļavu ielas Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Bauskas novada, Bauskā. BūvatļaujaNr.BIS-BV-4.2-2018-92 (14-4.1/27). – 5. lote.Paredzēta pašteces kanalizācijas tīklu būvniecība un seguma atjaunošana pēc būvdarbu veikšanas.Paredzēts izbūvēt orientējoši 353m pašteces kanalizācijas tīklu no tiem orientējoši 225m maģistrāliekanalizācijas tīkli D200mm, bet 128m pievadi D160mm. Kanalizācijas tīklu izbūves dziļums –1.25-3.19m.Darbu gaitā jānodrošina iedzīvotāju un pilsētas apkalpojošo un avārijas dienestu piekļuve īpašumiem.Tāpat jārēķinās, ka darbu gaitā SIA ”Bauskas ūdens” vēlēsies pārbaudīt un iespējams rekonstruētKļavu ielā esošo ūdensapgādes tīklu.Pretendenti uz būvuzraudzības pakalpojumiem var iesniegt piedāvājumu tikai par visu apjomukopumā(t.i. pa visām lotēm) visu apjomu izdalot katras lotes izmaksās.  Līgums tiks slēgts parvisu apjomu kopumā, bet samaksa tiks veikta tikai par konkrēti veikto darbu.1.1. Iepirkuma līguma izpildes vieta Bauskas novads, Bauskas pilsēta; Bauskas novads,  Codes pagasts, Jauncode.2. Darba uzdevums2.1. VISPĀRĪGIIzpildītājs veic turpmāk minētos konkrētos uzdevumus un pasākumus un izveido labu sadarbību arPasūtītāju.Izpildītājam jāizstrādā tāds sadarbības modelis, lai izvairītos no aizkavēšanās vai pārtraukumiemlēmumu pieņemšanas procesā un nemazinātos Izpildītāja atbildība.Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar visiem esošajiem būvdarbu līgumos uzskaitītajiem dokumentiem,kas ir nepieciešami Izpildītāja darba izpildei saskaņā ar Pakalpojumu līgumu.Būvuzraudzības pakalpojumi šī līguma ietvaros paredz būvdarbu un objektu nodošanas -pieņemšanas procesu uzraudzību veicot būvuzrauga pienākumu izpildi LR Būvniecības likumaizpratnē un papildus nodrošinotĢeogrāfiskā teritorija, kur saskaņā ar šo Pakalpojumu līgumu tiks realizēti projekti un jāveic būvdarbuuzraudzība ir Bauskas novads.2.2. KONKRĒTIE UZDEVUMIBūvuzraugs būvniecības līguma ietvaros tiks saukts par Inženieri un inženiera pienākumi šo darbuietvaros ir: Veikt Būvuzrauga pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Palīdzēt pasūtītājam veikt atbilstošu būvniecības procesa un būvdarbu kvalitātes kontroli. Veikt pielietoto tehnisko risinājumu un to  izbūves kvalitātes pārbaudi un akceptēšanu saskaņāar likumdošanu, būvniecības Tehnisko specifinkāciju, Būvprojektiem, Būvdarbu līgumu,Būvdarbu finanšu piedāvājumu Ziņot pasūtītājam par neatbilstošiem projekta tehniskajiem risinājumiem, kā arī nepieļautneatbilstošu būvdarbu kvalitāti. Kontrolēt paveikto darbu apjomu un kvalitātes kontrolei būvobjektā.



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)7 Paveikto darbu izskatīšanu un akceptēšanu pirms pasūtītāja akcepta. Konsultēt pasūtītāju par nepieciešamajiem tehniskajiem risinājumiem un/vai nepieciešamajāmizmaiņām būvprojektā un darbu apjomos ievērojot iepirkuma nosacījumus un LatvijasRepublikas likumdošanas prasības.Tādejādi Būvuzņēmēja  pienākums ir sadarboties ar Inženieri tā pienākumu un izpildē, sniegt tamnepieciešamo informāciju un nodrošināt drošu un atbilstošus darba apstākļus pēc iespējas labākarezultāta sasniegšanai un iepirkumā doto darbu realizācijai Pasūtītāja interesēs.2.3. Izpildītājam jāveic būvuzraudzība pamatojoties uz: Būvniecības likums; Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”; Citiem šeit nepieminētiem spēkā esošiem likumdošanas aktiem un standartiem.2.4. Izpildītājam jāveic darbu kvalitātes novērtējumu, darba daudzuma uzmērīšanas kontrole atbilstošibūvniecības līgumā dotajai mērījumu metodei. .2.5. Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzētobūvdarbu būvuzraudzības veikšanai.2.6. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti undokumentēti.2.7. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistītipietiekami resursi.2.8. Izpildītājam iknedēļas ražošanas apspriedēs jāinformē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītājapieprasījuma jāiesniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.2.9. Jānodrošina nepārtraukta būvniecības procesa uzraudzība, tas ir būvuzraudzība jāveic, kad vientiek veikti būvdarbi, ja nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.2.10. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas,satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņoPasūtītājam, un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu.2.11. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība.2.12. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar Darba uzdevuma sadaļas „Atskaites” noteikumiem, kā arī pēcPasūtītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informācija par saviem lēmumiem un būvdarbugaitu.2.13. Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda būvprojekta risinājumukvalitāte un to atbilstība situācijai dabā.2.14. Sanāksmju protokolēšanu nodrošina Būvuzņēmējs.3. BŪVUZRAUDZĪBAS PLĀNS3.1. Izpildītājs sagatavo būvuzraudzības plānu saskaņā ar MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgiebūvnoteikumi” prasībām.4. ATSKAITES4.1. Papildus 3. sadaļai „Būvuzraudzības plāns” Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites,par formātu iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju.4.2. Ikmēneša atskaiti  jāiesniedz līdz katra mēneša 1.datumam. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājanorādītajai personai aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiemiepriekšējā mēnesī. Atskaite jāsniedz pēc formas , ko saskaņo Pasūtītājs.4.3. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst: atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem; būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums; akts par būvobjekta izpilddokumentacijas pieņemšanu; akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins.4.4. Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski .pdf formātā.



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)85. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI NORMATĪVO AKTU IEVĒROŠANĀIzpildītājam, veicot iepriekšminētos uzdevumus, jāvadās pēc būvprojekta, līguma noteikumiem unLatvijas Republikā spēkā esošajiem būvprojektēšanu, būvniecību un būvdarbu uzraudzīburegulējošiem normatīvajiem aktiem, kā minimums, jāveic būvuzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma,Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citu saistošonormatīvo aktu prasībām, kā arī jāievēro visi citi LR normatīvie akti, kas attiecas uz būvniecībasprocesu un ir spēkā būvniecības procesa laikā.Izpildītājam pienācīgi jāpilda būvuzrauga profesionālie pienākumi, kas izriet no spēkā esošajiemnormatīvajiem aktiem.Izpildītājam godprātīgi jāpilda savi no šī Darba uzdevuma izrietošie pienākumi. Tas ietver speciālistudarba grupas vadību, savlaicīgu visu ziņojumu un atskaišu iesniegšanu, savlaicīgu visu uzdevumuizpildi, savlaicīgu personāla darba apmaksu un labu darba attiecību uzturēšanu ar visām Līgumaizpildē iesaistītajām pusēm.Izpildītājam ir labi jāpārzina līgums, kas noslēgts starp būvdarbu Pasūtītāju un Būvuzņēmēju unjāuzrauga tā pienācīga izpilde noteiktajā termiņā.Izpildītājam ir savlaicīgi jāapzina iespējamās problēmas un jāizstrādā atbilstoši pasākumi tonovēršanai.Izpildītājam jāveic regulāra būvvietas apsekošana, jākontrolē un jāpieņem faktiskā būvdarbu izpilde,apstiprinot izpilddokumentāciju un aktus par paveiktajiem darbiem. Ne vēlāk kā 7 dienas iepriekšIzpildītājs informē Būvdarbu pasūtītāju par kāda darbinieka plānotu prombūtni. Jebkurupienākumu izpildītāju darbinieka prombūtnes laikā jāsaskaņo ar Būvdarbu pasūtītāju.Izpildītājam īpaša uzmanība jāpievērš visas ar Projektu saistītās informācijas apkopošanai,saglabāšanai un analīzei, lai nodrošinātu, ka savlaicīgi tiek konstatētas un novērstas iespējamāsproblēmas.Izpildītājs nedrīkst pieļaut, ka tiek izdarīti materiāli zaudējumi Būvdarbu pasūtītājam un jānovērš rīcība,kas var izraisīt šādus zaudējumus.Izpildītāja personālam, kas veic būvuzraudzību ir jābūt ar LR normatīvajos aktos reglamentētajiemdokumentiem, kas tiem ļauj veikt būvuzrauga pienākumus.5.1. DARBU KVALITĀTES KONTROLEKvalitātes kontrole ir svarīga visā projekta ieviešanas laikā. Izpildītājs nodrošina, lai būvuzņēmējiizpildītu visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras atbilstoši būvdarbu līgumos noteiktajāmprasībām. Kvalitātes kontroles programmas ietver šādas pārbaudes:a) iekārtas un materiālus;b) būvdarbos izmantoto tehniku un aprīkojumu;c) metodiku un darbu izpildes paņēmienus;d) loģistiku;e) pagaidu darbus;f) apakšuzņēmējus;g) darba drošības noteikumus darba vietā;h) testēšanu un testu periodus;i) nodošanu ekspluatācijā un nodošanas aktus;j) dokumentāciju;k) vides aizsardzību.5.2. RESURSI5.2.1. Personāls



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)9Izpildītājs projekta realizācijai nodrošina kvalificētu un pieredzējušu personālu un visu nepieciešamoaprīkojumu, lai veiktu un pabeigtu visus Darba uzdevumā noteiktos uzdevumus, un sasniegtu projektalaika, izmaksu un kvalitātes mērķus.Izpildītājs nodrošina ekspertu komandas darba atbalstam nepieciešamo atbilstošo administratīvopersonālu (tulku, grāmatvedi u.c).Izpildītāja uzraudzības grupu var veidot no vietējiem un/vai ārvalstu ekspertiem, iekļaujot tajā ganilgtermiņa, gan īstermiņa ekspertusUzraudzības grupā noteikti jāiekļauj šādi eksperti:Nr.p.k. Galvenieeksperti Minimālais laikaieguldījums –cilvēkdienas* Galveno pienākumu apraksts1. Atbildīgaisbūvuzraugs 120 Vadīt un koordinēt būvuzraudzības ekspertu darbu,atskaitīties Pasūtītājam par būvuzraudzībaspakalpojumu un būvdarbu gaitu, vadīt progresasanāksmes ar Uzņēmējiem, izskatīt un apstiprinātUzņēmēja maksājumu dokumentāciju, ciktāl tā skardarbu izpildes konkrētajā periodā.2. Ceļu būvdarbubūvuzraugs 30 Veikt būvuzrauga pienākumus saskaņā ar līgumu unnormatīvajiem aktiem.Nr.p.k. Citi eksperti1. Projekta koordinators/ sekretārs2. Elektroietaišu būvuzraugs*Minimālais laika ieguldījums ir laiks, kuru Pasūtītājam ir iespējams pārbaudīt, t.i., laika ieguldījumsveicot galvenos pienākumos Pasūtītāja birojā vai kopīgās sanāksmēs ar Uzņēmēju. Izpildītājs iratbildīgs par šādas iespējas nodrošināšanu.Pēc pamatota Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jānodrošina jebkura eksperta ieguldījums, kādsnepieciešams atkarībā no būvdarbu līgumu izpildes tempa.Būvdarbu laikā Izpildītājam jānodrošina ekspertu pastāvīgs darbs būvobjektos. Normālaispakalpojumu sniegšanas darba laiks ekspertiem ir 5 darba dienas nedēļā 8 stundas dienā (no 8:00līdz 17:00), taču nepieciešamības gadījumā jānodrošina, ka eksperti ir pieejami arī ārpus darba laika.Izpildītājam savā piedāvājumā jānorāda detalizēts uzraudzības grupas sastāvs, paredzamais ekspertulaika ieguldījums un pienākumi.Eksperti, kam ir būtiska loma līguma izpildē, tiek dēvēti par galvenajiem ekspertiem. Iepriekš minētaisekspertu saraksts nav uzskatāms kā ierobežojums Izpildītāja darbībai. Darba izpildei var būtnepieciešami arī citi eksperti. Izpildītājam jānodrošina viss šajā Darba uzdevumā tam noteiktopienākumu izpildei nepieciešamais personāls. Galvenais eksperts ir eksperts, kurš konkrēti jānorādajau piedāvājumā, citi eksperti var būt saskaņoti laika gaitā.Izpildītājs nodrošina savai ekspertu komandai nepieciešamo īstermiņa tehnisko ekspertu piesaisti unatbalstu, kas var būt nepieciešams pienācīgai Pakalpojumu līguma izpildei. To ekspertu CV, kas navgalvenie, pirms līguma parakstīšanas netiek izskatīti un piedāvājumā nav jāiekļauj. Pirms citu ekspertupiesaistes Izpildītājam jāiesniedz piedāvātā eksperta CV Pasūtītājam apstiprināšanai. Eksperts varuzsākt pakalpojumu sniegšanu tikai pēc Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas.



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)102. pielikums - Pieteikums dalībai cenu aptaujā/tirgus izpētē un finanšu piedāvājums (veidne)     SIA ”Bauskas ūdens”,Reģ.nr. 43603011586adrese: Biržu 8a, Bauska, LV-3901PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJĀ/TIRGUS IZPĒTĒ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsmeun nodarbinātība” 5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“(ID.Nr.BŪ 2019/2/KF)<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>PretendentsAdresePretendenta bankas rekvizītiKomersanta reģistrācijas Nr.Būvkomersanta reģistrācijas Nr.Fakss (jānorāda precīzs un pareizs, uzkuru iespējams nosūtīt informāciju) vaie-pastsPretendenta kontaktpersona(vārds, uzvārds, amats, telefons)1. Saskaņā ar uzaicinājumu dalībai cenu aptaujā/tirgus izpētē apakšā parakstījies apliecinu, ka:1.1.__________________________________(Pretendenta nosaukums) piekrīt uzaicinājuma cenu aptaujas/tirgus izpētes prasībām, t.sk.tehniskajai specifikācija, kvalifikācijas apliecinājumam un ar garantē prasību izpildi.  Uzaicinājumanoteikumi ir skaidri un saprotami.1.2. __________________________________(Pretendenta nosaukums) apņemas veikt būvuzraudzības pakalpojumus saskaņā ar iepirkumanoteikumiem) (turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu:Pakalpojuma nosaukums Piedāvātā līgumcena(euro)Kanalizācijas tīklu izbūve Bauskas novada, Codes pagasta Draudzības,Lauku un Ošu ielās un Bauskā līdz Mēmeles ielai. Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2018-93 (14-4.1/26). – 1. loteJauna kanalizācijas kolektora izbūve Bauskas novada, Bauskā, Mēmelesielā posmā no Dreņģerkalna līdz Mēmeles ielai 11. Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2018-94 (14-4.1/25). – 2. loteKanalizācijas pārbūve Bauskas novada, Bauskā Mēmeles ielā  pieMēmeles tilta. Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2018-91 (14-4.1/28). - 3. lote.Kanalizācijas pašteces kolektora, kanalizācijas sūkņu stacijas unspiedvada izbūve Bauskas novada, Bauskā Upes ielā. Nr.BIS-BV-4.2-2018-90 (14-4.1/29). – 4. lote.



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)11Kļavu ielas Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Bauskas novada,Bauskā. Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2018-92 (14-4.1/27). – 5. lote.cenu aptaujā/tirgus izpētē “Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbulīgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“ (ID.Nr.BŪ 2019/2/KF)  (bez PVN)PVN 21%, EURKopā piedāvātā līgumcena EUR, ar PVN Kopā ar PVNFinanšu piedāvājumā ir norādīta līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti pakalpojumi.1.1. noslēgt pakalpojumu līgumu, kā paraugu, izmantojot cenu aptaujā/tirgus izpētēietverto pakalpojumu līguma veidni (Pielikums Nr.4),1.2. nodrošināt būvuzraudzības pakalpojumu saskaņā ar [manu]/[mūsu]1 piedāvājumulīgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] nopakalpojumu līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>]1.3. apņemamies uzturēt spēkā savu piedāvājumu 120 dienas no cenu aptaujā noteiktāpiedāvājumu iesniegšanas termiņa.1.4. apliecinām, ka esam [Iepazinušies]/[Iepazinies]2 ar <Pasūtītāja nosaukumu,reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizēto cenuaptauju/tirgus izpēti “Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbībasprogrammas“ Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstībaBauskā III kārta“(ID.Nr.BŪ 2019/2/KF)un piekrītam pieņemt visas Pasūtītāja cenu aptaujas tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības unnosacījumus, kā arī garantējam minēto prasību izpildi.2. Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošinās sekojoši būvuzraugi:Būvuzraugi Vārds un uzvārds Sertifikāta numurs,sertificētā joma,sertifikāta izsniedzējs,datums(obligāta sertifikātaspēkā esamība) Statuss ( (Norādīt statusu)vai šo personu darbinieksvai darba ņēmējs, vai darbavai uzņēmuma līgums tiksnoslēgts, ja pretendentamtiks piešķirtas tiesības slēgtiepirkuma līgumu (Norādītpersonas statusu,nosaukumu un speciālistastatusu)Atbildīgaisbūvuzraugs <…> <…> <…>Ceļu būvdarbubūvuzraugs <…> <…> <…>3. Iesniedzot savu pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildībupar iesniegto piedāvājumu.4. Līguma izpildes termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma parakstīšanas dienas vailīdz objektu nodošanai ekspluatācijā un citu līgumā minēto darbu pabeigšanai. 5. Apliecinām, ka:1 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.2 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)125.1. Uz Pretendentu vai Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendentsbalstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst cenu aptaujas/tirgus izpētesdokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējuiepirkuma likuma 48. panta pirmās daļās 1.–11. punkta izslēgšanas nosacījumi.5.2. Piedāvājuma dokumentācijā ietvertās ziņas ir pilnīgas un patiesas.6. Cenu aptaujā/tirgus izpētē Pretendentu pārstāv un līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemtslēmums ar mums slēgt būvuzraudzības pakalpojumu līgumu mūsu vārdā slēgs:____________________________________                 (persona, kura parakstīs līgumu)<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds><Paraksttiesīgās personas paraksts><Datums>*Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta amatpersonai vai tā pilnvarotai personai (šādā gadījumāPretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)133.pielikums Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumsPRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS APLIECINĀJUMS 1. Pretendenta pieredzes aprakstsPretendenta pieredzes aprakstā iekļaut tikai būvuzraudzības pakalpojumus, kuri atbilst cenu aptaujasNolikuma 4.4. punktā noteiktajiem nosacījumiem.Būvobjektanosaukums,Būvuzraudzībaspakalpojumauzsākšanas unpabeigšanas laiks(mēnesis, gads)Apdzīvotās vietasnosaukums,iedzīvotāju skaits Norādīt būvobjektā uzraugāmo darbuapjomus Būvobjekta Pasūtītājs(nosaukums, reģ. nr,kontaktpersona (vārds,uzvārds), e-pasts,kontakttālrunis<...> <...> <...>2. Pretendenta piedāvāto būvuzraugu pieredzes apraksts2.1. Galvenais būvuzraugsBūvuzrauga pieredzes aprakstā iekļaut tikai būvuzraudzības pakalpojumus, kuri atbilst cenu aptaujasNolikuma 4.6. punktā noteiktajiem nosacījumiem.Vārds, uzvārds Būvdarbubūvuzraudzībasreglamentētās jomasspecialitāte Būvprakses sertifikāta Nr. sertifikācijasiestādes nosaukums, izdošanasdatums, derīguma termiņš<...> <...> <...>Atbildīgā (galvenā) būvuzrauga pieredzes aprakstā iekļaut tikai tos pakalpojumus, kuri atbilst cenuaptaujas Nolikuma 4.6. punktā noteiktajiem nosacījumiem.Nr.p.k. Ūdenssaimniecībasinfrastruktūrasobjekta nosaukums Būvobjekta Pasūtītājs(nosaukums, reģ.nr,kontaktpersona(vārds, uzvārds), e-pasts,kontakttālrunis Pakalpojumauzsākšanasunpabeigšanaslaika periods(mēnesis,gads) Norādīt būvobjektāuzraugāmo darbu apjomus<...> <...> <...> <...>2.1.1. Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājums par gatavību piedalītiesbūvuzraudzības pakalpojumu veikšanāAr šo es apņemosstrādāt pie būvuzraudzības līguma izpildes, <cenu aptaujas nosaukums, priekšmets un ID numurs>tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šoPretendentu tiks noslēgts līgums.Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzētcenu aptaujas laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.Vārds, UzvārdsPersonasparakstsDatums



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)142.2. Būvuzraugs ceļu seguma izbūvēBūvuzrauga pieredzes aprakstā iekļaut tikai būvuzraudzības pakalpojumus, kuri atbilst cenu aptaujasNolikuma 4.8. punktā noteiktajiem nosacījumiem. Vārds, uzvārds Būvdarbubūvuzraudzībasreglamentētās jomasspecialitāte Būvprakses sertifikāta Nr.sertifikācijas iestādes nosaukums,izdošanas datums, derīguma termiņš<...> <...> <...>Būvuzrauga pieredzes aprakstā iekļaut tikai būvuzraudzības pakalpojumus, kuri atbilst cenu aptaujasNolikuma 4.8. punktā noteiktajiem nosacījumiem. Nr.p.k. Ūdenssaimniecībasinfrastruktūrasobjekta nosaukums Pasūtītājs,kontaktper-sona, tālruņanumurs Pakalpojumauzsākšanas unpabeigšanaslaika periods(mēnesis,gads) Norādīt būvobjektā uzraugāmodarbu apjomus1 <...> <...> <...> <...>2.2.1. Līguma izpildē iesaistītā būvuzrauga ceļu seguma izbūvē apliecinājums par gatavībupiedalīties pakalpojumu veikšanāAr šo es apņemosstrādāt pie būvuzraudzības līguma izpildes, <cenu aptaujas nosaukums, priekšmets un ID numurs>tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šoPretendentu tiks noslēgts līgums.Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzētcenu aptaujas laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.Vārds, UzvārdsPersonas parakstsDatums3. <Pretendenta nosaukums> apliecinu, ka šajā kvalifikācijas apliecinājumā ietvertā informācija parPretendentu un piedāvātiem būvuzraugiem pilnīga un patiesa.<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds><Paraksttiesīgās personas paraksts><Datums>



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)15 4.Pielikums – Iepirkuma līgumsIepirkuma līgumsVISPĀRĪGIE NOTEIKUMI1. Līgumā lietoto terminu definīcijas1.1. Apakšuzņēmējs - persona, kurai Izpildītājs nodod Pakalpojuma daļas sniegšanu.1.2. Diena - kalendārā diena.1.3. Iepirkuma procedūra - Pasūtītāja organizēta procedūra Izpildītāja izvēlei.1.4. Izpildītājs - fiziska vai juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība3, ar kuru irnoslēgts Līgums par Pakalpojuma sniegšanu.1.5. Līgums - šis līgums, kas noslēgts starp Pasūtītāju un Izpildītāju par Pakalpojuma sniegšanu.Līgums sastāv no Speciālajiem noteikumiem un citiem Līguma dokumentiem saskaņā ar Speciālonoteikumu 2.punktā noteikto.1.6. Pakalpojuma sniegšanas termiņš - termiņš, kurā Izpildītājam jāsniedz Pakalpojums Pasūtītājamun kas norādīts Speciālo noteikumu 5.3.apakšpunktā.1.7. Līguma summa - summa, par kuru Izpildītājs sniedz Pakalpojumu Pasūtītājam un kas norādītsSpeciālo noteikumu 3.punktā.1.8. Maksājuma pieprasījums - Izpildītāja izrakstīts rēķins un to pamatojošie dokumenti, ar kurupieprasa Līguma ietvaros veikto izdevumu apmaksu un kurš atbilst Līguma noteikumiem.1.9. Pakalpojums – saskaņā ar Līgumu Izpildītāja izpildāmie darbi un veicamie pasākumi.1.10. Piedāvājums - Izpildītāja Iepirkuma procedūras ietvaros iesniegts piedāvājums par Pakalpojumasniegšanu.1.11. Puse/Puses - Pasūtītājs vai/un Izpildītājs.1.12. Speciālisti - Izpildītāja vai Apakšuzņēmēja darbinieki un citas Līguma izpildei pieaicinātāsfiziskās personas, kas Piedāvājumā norādīti kā Galvenie speciālisti.1.13. Tehniskā specifikācija - Līguma dokuments, kurā noteikti Pakalpojuma sniegšanas mērķi,sasniedzamie rezultāti, Pakalpojuma sniegšanā izmantojamās metodes un līdzekļi, minimālāsprasības attiecībā uz Speciālistu kvalifikāciju, kā arī citas prasības attiecībā uz Pakalpojumasniegšanu.2. Līguma interpretācija2.1. Ja Līgums noslēgts vairākās valodās, noteicošā ir Līguma latviešu valodas versija.2.2. Nodaļu un punktu virsraksti nav izmantojami Līguma interpretācijā.2.3. Termiņi Līguma ietvaros, kas aprēķināmi mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc dienasvai notikuma, kas nosaka to sākumu. Termiņam, kuru skaita mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējāmēneša attiecīgais datums. Ja termiņa pēdējā mēnesī nav attiecīgā datuma, termiņa pēdējā diena ir šīmēneša pēdējā diena. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena, termiņa pēdējā diena ir nākamā darbadiena.2.4. Ciktāl to pieauj Līguma saturs, vārdi, kas apzīmē vienskaitli, apzīmē arī daudzskaitli, un otrādi.3. Saziņa3.1. Saziņa starp Pusēm notiek latviešu valodā.3.2. Saziņas dokumenti (apstiprinājumi, norādījumi, paziņojumi, un citi saziņas dokumenti)sagatavojami, ietverot Līguma nosaukumu un numuru.3.3. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss irsaņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. Saziņas dokumentu, ko nosūta pa faksu,vienlaikus nosūta arī pa pastu.3.4. Vārdi “apstiprināt”, “piekrist”, “apliecināt” un “paziņot” Līguma ietvaros interpretējami, ievērojot šīpunkta noteikumus.4. Apakšuzņēmēji3 Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. Pasūtītājam jāvērš uzmanība, kapiegādātāju apvienības dalībnieki kopīgi uzņemas atbildību par līguma izpildi, tāpēc gadījumā, ja kāds no piegādātājuapvienības dalībniekiem no tās izstājas vai mainās līguma izpildes laikā, tad tā būtu uzskatāma par līgumslēdzējas puses(uzvarējušā pretendenta) maiņu un tādējādi būtiskiem līguma grozījumiem!



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)164.1. Izpildītājs Pakalpojuma daļas sniegšanu var nodot Apakšuzņēmējam tikai pēc Pasūtītāja rakstiskaapstiprinājuma saņemšanas. Pasūtītāja apstiprinājums nav nepieciešams Piedāvājumā norādītajiemApakšuzņēmējiem.4.2. Apakšuzņēmējam jāatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējukvalifikācijas prasībām.4.3. Pirms Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošanas Apakšuzņēmējam Izpildītājs iesniedzPasūtītājam paziņojumu, kurā norāda Pakalpojuma daļu, kuras sniegšanu Izpildītājs plāno nodotApakšuzņēmējam, Apakšuzņēmēja, kuram Izpildītājs ir paredzējis nodot šīs Pakalpojuma daļassniegšanu, nosaukumu un reģistrācijas numuru. Paziņojumam Izpildītājs pievieno Iepirkumaprocedūras dokumentos noteiktos apakšuzņēmēja kvalifikācijas dokumentus.4.4. Pasūtītājs 14 dienu laikā pēc Izpildītāja 4.3.apakšpunktā minētā paziņojuma un tam pievienotodokumentu saņemšanas dienas apstiprina Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošanuApakšuzņēmējam, vai gadījumā, ja:a. paziņojums neatbilst 4.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām vaib. Apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējukvalifikācijas prasībām neapstiprina Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošanu Apakšuzņēmējam.4.5. Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošana Apakšuzņēmējam nerada līgumiskas attiecībasApakšuzņēmēja un Pasūtītāja starpā.4.6. Pasūtītāja apstiprinājums attiecībā uz Pakalpojuma daļas sniegšanas nodošanuApakšuzņēmējam neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteikto saistību izpildes un nesamazina Izpildītājaatbildību attiecībā uz Apakšuzņēmējam nodotās Pakalpojuma daļas sniegšanu.4.7. Ja Pasūtītājs konstatē Apakšuzņēmēja nekompetenci tam nodotās Pakalpojuma daļassniegšanai, Pasūtītājs var pieprasīt, lai Izpildītājs nekavējoties nomaina Apakšuzņēmēju ar tādu,kuram ir Pasūtītājam pieņemama kvalifikācija vai arī lai Izpildītājs pats uzņemas attiecīgāsPakalpojuma daļas sniegšanu.4.8. Pakalpojuma daļas sniegšanu, ko Izpildītājs ir nodevis Apakšuzņēmējam, Apakšuzņēmējs varnodot trešajām personām tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas. Arī šajā gadījumāpiemērojami 4.2.-4.4.apakšpunkta noteikumi.PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI5. Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā informācija un dokumenti5.1. Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju undokumentus, kas ir Pasūtītāja rīcībā vai kurus Pasūtītājs ir apņēmies iesniegt Izpildītājam. Ne vēlāk kāPakalpojuma sniegšanas termiņā vai Līguma izbeigšanas dienā Izpildītājs šos dokumentus atdodPasūtītājam.5.2. Citas pienācīgai Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas un dokumentu iegūšana irIzpildītāja pienākums, un ar to saistītās izmaksas ir iekļautas Līguma summā.5.3. Izpildītājs Pasūtītāja sniegto informāciju un dokumentus, ja vien tie nav nepieciešamiPakalpojuma sniegšanai, nenodod trešajām personām bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītājapiekrišanas saņemšanas.IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI6. Vispārīgie pienākumi6.1. Izpildītājs pirms Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas uz sava riska un rēķina saņem visusPakalpojuma sniegšanai nepieciešamos saskaņojumus, ataujas un licences saskaņā ar LatvijasRepublikas normatīvajiem tiesību aktiem.6.2. Izpildītājs ievēro darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus un citas LatvijasRepublikas normatīvo tiesību aktu prasības un ir atbildīgs par to, lai Latvijas Republikas normatīvotiesību aktu prasības ievēro Speciālisti un Apakšuzņēmēji.6.3. Izpildītājs nodrošina sniegtā Pakalpojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktuprasībām.6.4. Izpildītājs par konfidenciālu uzskata visus Pakalpojuma sniegšanas laikā izstrādātos dokumentus,kā arī jebkuru Līguma ietvaros iegūto vai no Pasūtītāja saņemto informāciju vai dokumentus. Izpildītājsšo informāciju un dokumentus bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanasnepublicē un nenodod trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams Līgumaizpildei.



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)176.5. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas nesniedz nekāduspubliskus paziņojumus par Projektu vai Līgumu.6.6. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ziņojumus un pārskatus par Līguma izpildi Līgumānoteiktajā kārtībā.7. Izpildītāja atbildība7.1. Izpildītājs atbild par Apakšuzņēmēju un Speciālistu Pasūtītājam un trešajāmpersonām nodarīto kaitējumu.7.2. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, kas radušies saistībā ar prasībām untiesvedību, kas saistīta ar Izpildītāja, Apakšuzņēmēju vai Speciālistu pieļautajiem Latvijas Republikasnormatīvo tiesību aktu pārkāpumiem, trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem vaitrešajām personām nodarītā kaitējuma atlīdzību.7.3. Izpildītāja atbildība Līguma ietvaros nepārsniedz Līguma summu.8. Intelektuālā īpašuma tiesības8.1. Visi Līguma ietvaros radītie dokumenti, kā arī citi Līguma ietvaros radītie intelektuālā īpašumatiesību objekti, ir Pasūtītāja īpašums, un Izpildītājam ir pienākums tos nodod Pasūtītājam ne vēlāk kāPakalpojuma sniegšanas termiņā vai Līguma izbeigšanas dienā. Izpildītājs nav tiesīgs šosdokumentus vai citus Līguma ietvaros radītos intelektuālā īpašuma tiesību objektus izmantot arLīgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.8.2. Intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz dokumentiem un citiem Līguma ietvaros radītajiemintelektuālā īpašuma tiesību objektiem, ar tā radīšanas brīdi pāriet Pasūtītājam, kas šīs tiesības varizmantot pēc saviem ieskatiem, bez jebkādiem ierobežojumiem.8.3. Izpildītājs nodrošina, lai 8.1. un 8.2.apakšpunkta noteikumus ievērotu arī Apakšuzņēmējs.8.4. Izpildītājs saskaņā ar 7.2.apakšpunktu ir atbildīgs par visiem trešo personu intelektuālā īpašumatiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Pakalpojuma sniegšanu vai dokumentu vai cituLīguma ietvaros radīto intelektuālā īpašuma tiesību objektu izmantošanu.PAKALPOJUMA SNIEGŠANA9. Pakalpojuma apraksts9.1. Detalizēts Pakalpojuma apraksts ir ietverts Tehniskajā specifikācijā un Piedāvājumā.9.2. Izpildītājs, sniedzot Pakalpojumu, izpilda visus darbus un veic visus pasākumus, kasi ir minētiTehniskajā specifikācijā, Piedāvājumā vai citviet Līgumā vai kuri, kaut arī nav minēti Tehniskajāspecifikācijā, Piedāvājumā vai citviet Līgumā, ir nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai. Šādu darbu unpasākumu izmaksas ir iekautas Līguma summā.10. Speciālisti un aprīkojums10.1. Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos Speciālistus.10.2. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo tehnisko aprīkojumu (instrumentusun iekārtas) un telpas. Ar to saistītās izmaksas ir iekautas Līguma summā.11. Speciālistu aizstāšana11.1. Speciālista aizstāšanu var ierosināt:a. Izpildītājs, ja Speciālistu nepieciešams aizstāt tādu iemeslu dēļ, ko Izpildītājsnespēj ietekmēt,b. Pasūtītājs, ja Speciālists nepilda savus pienākumus.11.2. Speciālista aizstājējam jāatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Speciālistukvalifikācijas prasībām un ir jābūt ar aizstājamajam Speciālistam līdzvērtīgu kvalifikāciju.11.3. Pirms Speciālista aizstāšanas Izpildītājs iesniedz, Pasūtītājam Speciālista aizstājēja:a. CV, <atbilstoši Speciālistu CV veidnes paraugam>,b. Izpildītāja apliecinātu Speciālista aizstājēja kvalifikāciju apliecinošo dokumentukopijas.11.4. 14 dienu laikā no Speciālista aizstājēja CV un kvalifikācijas dokumentu kopiju saņemšanasdienas Pasūtītājs apstiprina Izpildītāja izraudzīto Speciālista aizstājēju vai gadījumā, ja:a. Izpildītāja izraudzītais Speciālista aizstājējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajāmSpeciālistu kvalifikācijas prasībām vaib. Speciālista aizstājējam nav aizstājamajam Speciālistam līdzvērtīga kvalifikācija,neapstiprina Izpildītāja izraudzīto Speciālista aizstājēju.11.5. Ja Izpildītājs nespēj nodrošināt līdzvērtīgas kvalifikācijas Speciālista aizstājēju, Pasūtītājs varapstiprināt Speciālista aizstājēju, ja Izpildītājs pārskata atlīdzību Speciālista aizstājējam.



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)1811.6. Atlīdzība Speciālista aizstājējam nedrīkst pārsniegt atlīdzību, ko ir saņēmis aizstājamaisSpeciālists.12. Mēneša progresa ziņojumi un noslēguma ziņojums12.1. Izpildītājam Līguma izpildes gaitā ir jāsagatavo mēneša progresa ziņojumi un noslēgumaziņojums, kurā ietver pārskatu par Speciālistu laika ieguldījumu pārskata periodā. Prasības mēnešaprogresa ziņojuma sagatavošanai ir noteiktas Tehniskajā specifikācijā. Ja Tehniskajā specifikācijā navnoteiktas prasības mēneša progresa ziņojumu sagatavošanai, ziņojumi sagatavojami saskaņā arPasūtītāja norādījumiem.12.2. 14 dienu laikā no Pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām Izpildītājs sagatavo un iesniedzPasūtītājam noslēguma ziņojumu, kurā ietver pārskatu par Speciālistu laika ieguldījumu Pakalpojumasniegšanas laikā. Prasības noslēguma ziņojuma un sagatavošanai ir noteiktas Tehniskajāspecifikācijā. Ja Tehniskajā specifikācijā nav noteiktas prasības noslēguma ziņojuma sagatavošanai,ziņojums sagatavojams saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem.13. Pakalpojuma pieņemšana13.1. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu vai tā daļu, apstiprinot Izpildītāja iesniegtos mēneša ziņojumusvai noslēguma ziņojumu un parakstot Pakalpojuma vai tā daļas nodošanas-pieņemšanas aktu.13.2. Pirms Pakalpojuma vai tā daļas pieņemšanas Pasūtītājs pārbauda Pakalpojuma vai tā daļasatbilstību Līgumā noteiktajām prasībām. Pārbaudes veikšanai Pasūtītājs var pieaicināt ekspertus.13.3. Pasūtītājs 28 dienu laikā no noslēguma ziņojuma saņemšanas to apstiprina vai gadījumā, ja:a. sniegtais Pakalpojums vai tā daļas izpilde neatbilst Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvotiesību aktos noteiktajām prasībām,b. sniegtajam Pakalpojumam vai tā daļas izpildei piemīt citi trūkumi,c. mēneša progresa ziņojumi vai noslēguma ziņojums nav sagatavots saskaņā ar Līgumā noteiktajāmprasībām vai Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem,Pasūtītājs mēneša progresa ziņojumus vai noslēguma ziņojumu neapstiprina, norādot uzPakalpojuma, tā daļas izpildes vai mēneša progresa ziņojumu vai noslēguma ziņojuma trūkumiem.13.4. Pēc Izpildītāja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu Izpildītājs iesniedzmēneša progresa ziņojumus vai noslēguma ziņojumu atkārtoti.13.5. Pakalpojuma daļas pieņemšana neierobežo Pasūtītāja tiesības nepieņemt šo Pakalpojuma daļuvai attiecīgajā periodā izpildītos darbus vai veiktos pasākumus, veicot Pakalpojuma pieņemšanu.LĪGUMA IZPILDES NOKAVĒJUMS UN LĪGUMA GROZĪJUMI14. Līguma izpildes nokavējums14.1. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu vai neizpilda tā daļu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājsvar prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā10% no Līguma summas4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma sniegtPakalpojumu un citām no Līguma izrietošām saistībām.14.2. Ja līgumsoda summa sasniedz 10% no Līguma summas5, Pasūtītājs, neierobežojot savastiesības uz līgumsodu pamatojoties uz 15.1.apakšpunktu, nosūtot rakstisku paziņojumu, var:a. vienpusēji atkāpties no Līguma, unb. nesniegtā Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanai pieaicināt trešo personu.Izpildītājs ir atbildīgs par visām ar to saistītajām papildu izmaksām.15. Līguma grozījumi15.1. Grozījumi Līgumā izdarāmi, ievērojot Speciālo noteikumu 7.punktā noteikto.15.2. Līguma grozījumi noformējami rakstveidā kā atsevišķs dokuments, ko paraksta Puses.MAKSĀJUMI UN LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA16. Maksājumi616.1. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam atbilstoši Speciālo noteikumu 4.punktā noteiktajamdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis attiecīgu maksājuma pieprasījumu. Maksājumaveikšanas diena ir diena, kurā tiek debetēts Pasūtītāja konts.16.2. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes garantijas saņemšanas.16.3. Visiem Izpildītāja iesniegtajiem maksājuma pieprasījumiem (izņemot avansa maksājumapieprasījumu) jāpievieno:4 Atbilstoši grozījumiem Civillikumā no 01.01.2014.5 Atbilstoši grozījumiem Civillikumā no 01.01.2014.6 Atbilstoši Civillikuma 1668.7 pantam



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)19a. mēneša ziņojumi vai noslēguma ziņojums,b. Izpildītāja parakstīts Pakalpojuma vai tā daļas nodošanas-pieņemšanas akts <kas sagatavotsizmantojot Nodošanas-pieņemšanas akta veidnes paraugu.16.4. 30 dienu termiņš var tikt apturēts, ja maksājuma pieprasījums ir neatbilstošs, taiskaitā, ja Izpildītājs nav iesniedzis atbilstošus rēķinu pamatojošos dokumentus. Šajā gadījumāPasūtītājs var pieprasīt no Izpildītāja skaidrojumus, maksājuma pieprasījuma grozījumus vaipapildinformāciju, kas Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam 14 dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījumasaņemšanas dienas. Maksājuma termiņa tecējums atsākas dienā, kad Pasūtītājs saņem atbilstošumaksājuma pieprasījumu.16.5. Avansa maksājuma un starpmaksājumu kopsumma nepārsniedz 80% no Līguma summas.16.6. Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, Izpildītājs ne vēlāk kā divu mēnešu laikā nomaksājuma nokavējuma var prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas parkatru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas7.16.7. Pasūtītājs, par to paziņojot Izpildītājam, var apturēt maksājuma izpildi, ja:a. Izpildītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības,b. ja pastāv jebkāds cits apstāklis, par kuru saskaņā ar Līgumu ir atbildīgsIzpildītājs un kas traucē vai var traucēt Pakalpojuma sniegšanu.16.8. Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam tās Izpildītājam Līguma ietvaros samaksātās summas, kaspārsniedz Līguma summu, kā arī citas Pasūtītājam pienākošās summas 30 dienu laikā no Pasūtītājapieprasījuma saņemšanas dienas. Ja maksājums nav veikts noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasītlīgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Pasūtītājampienākošās summas Pasūtītājs var ieturēt no maksājumiem Izpildītājam, izmantot Līguma izpildesgarantiju vai abējādi.17. Līguma izpildes garantija17.1. 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildesgarantiju avansa maksājuma apjomā atbilstoši Speciālo noteikumu 4.punktā noteiktajam, bet nemazāk kā 20% apmērā no Līguma summas. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vaicitā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka/bankasfiliāle/ārvalsts bankas filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajostiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā8 kamir jābūt sagatavotai, kā paraugu izmantojot Līguma izpildes garantijas veidni.17.2. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz Pakalpojumapieņemšanai.17.3. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai saņemtu neatmaksāto vai nedzēsto avansu,ieturētu līgumsodu, saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumupienākošās summas.LĪGUMA PĀRKĀPUMI UN LĪGUMA IZBEIGŠANA18. Līguma pārkāpumi18.1. Puse pārkāpj Līgumu, ja tā neizpilda kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem.18.2. Ja Puse pārkāpj Līgumu, tad otrai Pusei ir tiesības Līgumā noteiktajos gadījumos:a. neierobežojot savas tiesības prasīt no Līguma izrietošo saistību izpildi, prasīt līgumsodu, kā arīb. vienpusēji atkāpties no Līguma.18.3. Līgumsoda vai zaudējumu atlīdzības summas Pasūtītājs var ieturēt no maksājumiemIzpildītājam.18.4. Līguma izbeigšana neietekmē pamatojoties uz Līgumu jau iegūtās Pušu tiesības.19. Pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma19.1. Papildus Līguma izbeigšanas pamatiem, kas minēti citviet Vispārīgajos noteikumos,Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Izpildītājs:a. ārvalstu Speciālists līdz Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai nav ieguvisprofesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrējies attiecīgajā profesiju reģistrā,7 Atbilstoši grozījumiem Civillikumā no 01.01.2014.8Banku, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanuLatvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt:http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)20b. nomainījis Apakšuzņēmēju vai Pakalpojuma daļas sniegšanu ir nodevis Apakšuzņēmējam pirmsPasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas,c. pēc Pasūtītāja lūguma nenomaina Apakšuzņēmēju, kura nekompetenci tam nodotās Pakalpojumadaļas sniegšanai ir konstatējis Pasūtītājs, vai neuzņemas šim Apakšuzņēmējam nodotās Pakalpojumadaļas sniegšanu,d. nenodrošina to, lai Apakšuzņēmējs ievēro 4.8.apakšpunkta noteikumus,e. ir vairāk nekā 28 dienas nokavējis Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanas termiņus,f. nespēj nodrošināt līdzvērtīgas kvalifikācijas Speciālista aizstājēju, un tas var apdraudēt Pakalpojumasniegšanu,g. nepilda citas no Līguma izrietošas saistības, un ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav novērsis14 dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas,h. ar tiesas spriedumu tiek pasludināts par maksātnespējīgu vai tiek reorganizēts.19.2. Līgums uzskatāms par izbeigtu astotajā dienā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusējuatkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam.19.3. Pēc Līguma izbeigšanas Pasūtītājs uz Izpildītāja rēķina nesniegtā Pakalpojuma vai tā daļassniegšanai var pieaicināt trešo personu.19.4. Pasūtītājs pēc Līguma izbeigšanas, pieaicinot Izpildītāju, sastāda aktu, nosakot Izpildītājaizpildītās un Pasūtītāja pieņemtās Pakalpojuma daļas vērtību un Izpildītājam pienākošās naudassummas. Izpildītājam pienākošos naudas summu maksājumus Pasūtītājs Izpildītājam veic 30 dienulaikā9 no Pakalpojuma saņemšanas. No naudas summām, kas pienākas Izpildītājam, Pasūtītājs varieturēt ar nesniegtā Pakalpojuma vai tā daļas sniegšanu saistītās papildu izmaksas.20. Izpildītāja tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma20.1. Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanu vairākkā par 28 dienām, izņemot gadījumu, ja Pasūtītājs ir apturējis maksājumu veikšanu Izpildītājamsaskaņā ar 17.7.apkšpunktu.20.2. Līgums uzskatāms par izbeigtu astotajā dienā no Izpildītāja paziņojuma par vienpusējuatkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Pasūtītājam.20.3. Izpildītājs pēc Līguma izbeigšanas, pieaicinot Pasūtītāju, sastāda aktu, nosakot Izpildītājaizpildītās un Pasūtītāja pieņemtās Pakalpojuma daļas vērtību un Izpildītājam pienākošās naudassummas.20.4. Izpildītājam pienākošos naudas summu maksājumus Pasūtītājs Izpildītājam veic 30 dienu laikā10no akta sastādīšanas dienas.21. Nepārvarama vara21.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šīneizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušasparedzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.21.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un koPuse 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 vaiizpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējamsnovērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA22. Piemērojamās tiesībasLīgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.23. Strīdu risināšanas kārtība23.1. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesībuaktos noteiktajā kārtībā.23.2. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informēviena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskatapar iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.9 Jāņem vērā Civillikuma 1668.7 pants10 Jāņem vērā Civillikuma 1668.7 pants



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)2123.3. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 28 dienu laikā no tāsaņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 56 dienu laikā no strīda risinājumapriekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikasnormatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)22IEPIRKUMA LĪGUMS. SPECIĀLIE NOTEIKUMI<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgāspersonas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uzdokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk -Pasūtītājs), no vienas puses,un<Izpildītāja nosaukums>11, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgāspersonas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uzdokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk -Izpildītājs), no otras puses,pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūrasnosaukums>” rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums)noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):1. Līguma priekšmetsIzpildītājs veic būvuzraudzību Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajākārtībā (turpmāk – Pakalpojums).2. Līguma dokumenti un to prioritāte2.1. Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā:a. Šie Līgums un  Speciālie noteikumi;b. Iepirkuma nolikums ar pielikumiem. [Pielikumi: <Iepirkuma procedūras laikā sniegtāpapildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>]c. Darba uzdevums 12,d. Piedāvājums,2.2. Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza.3. Līguma summaLīguma summa ir EUR <...> (<summa vārdiem> euro).Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir <...> EUR (<summavārdiem> euro).PVN <…>% ir <...> EUR (<summa vārdiem> euro).4. Maksājumi4.1. Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:Maksājums Nosacījumimaksājumaveikšanai Maksājumaapmērs (% noLīgumasummas) Summabez PVN(EUR) PVN<…>%(EUR) Kopā(EUR)Avansamaksājums -Iesniegta līgumaizpildes garantija 20% <…> <…> <…>Starpmaksājumipēc aktuālā Ne biežāk, kā vienureizi mēnesī. Kopējaisstarpmaksājumuapjoms <…> <…> <…>11 Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. Pasūtītājam jāvērš uzmanība, kapiegādātāju apvienības dalībnieki kopīgi uzņemas atbildību par līguma izpildi, tāpēc gadījumā, ja kāds no piegādātājuapvienības dalībniekiem no tās izstājas vai mainās līguma izpildes laikā, tad tā būtu uzskatāma par līgumslēdzējas puses(uzvarējušā pretendenta) maiņu un tādējādi būtiskiem līguma grozījumiem!12Nolikuma pielikums Nr.1



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)23projektaprogresa. nepārsniedz 80%no kopējāslīguma darbuvērtības.Noslēgumamaksājums Pabeigti visi darbi.Iesniegts unapstiprinātsnoslēgumaziņojums 20% <…> <…> <…>4.2. Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Pakalpojuma daļu vērtībai,ieturot 20% no starpmaksājumiem.4.3. Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam:<rekvizīti maksājumu veikšanai>.5. Pakalpojuma sniegšanas termiņš5.1. Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs uzsāk no Līguma noslēgšanas dienas.5.2. Pakalpojuma daļas Izpildītājs sniedz Līgumā noteiktajos termiņos.5.3. Pakalpojumu Izpildītājs sniedz 24 (divdesmit četrus) mēnešus no līguma parakstīšanasdienas.6. Pakalpojuma sniegšanas vietaPakalpojuma sniegšanas vieta ir Bauska, Bauskas novads7. Līguma grozījumi7.1. Vienību cenas Līguma izpildes laikā netiek pārskatītas.7.2. Ja Pasūtītājam ir nepieciešams, Papildu pakalpojums13, Pasūtītājs iesniedz IzpildītājamPapildu pakalpojuma tehnisko specifikāciju.7.3. Papildu pakalpojums ir tādi izpildāmie darbi un veicamie pasākumi, kas sākotnēji netikaietverti Pakalpojumā, bet kuri kļuvuši nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai un kurus nevartehniski vai ekonomiski nodalīt no Pakalpojuma vai kuri ir būtiski nepieciešami Pakalpojumasniegšanai, kaut arī tos iespējams nodalīt no Pakalpojuma. Papildu pakalpojumu izmaksasnedrīkst pārsniegt 50 procentus no Līguma summas.7.4. 14 dienu laikā no Papildu pakalpojuma tehniskās specifikācijas saņemšanas dienasIzpildītājs iesniedz Pasūtītājam piedāvājumu, kas ietver:a. Papildu pakalpojuma ietvaros izpildāmo darbu un veicamo pasākumu aprakstu,b. Papildu pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo Speciālistu sarakstu,c. Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistāmo Speciālistu, kuri nav bijuši iesaistītiPakalpojuma sniegšanā, CV un kvalifikācijas dokumentus vai Izpildītāja apliecinātas tokopijas,d. Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistīto Speciālistu noslodzes laika grafiku,e. Papildu pakalpojuma Tāmi, kā arīf. norādes uz nepieciešamajiem grozījumiem Līgumā.13 Pasūtītājam rūpīgi jāizvērtē visi apstākļi, kas varētu rasties līguma izpildes laikā un atbilstoši konkrētā iepirkuma un līgumanosacījumiem pēc iespējas precīzāk jānoformulē pie kādiem apstākļiem, kādos gadījumos un kādos apjomos būtu iespējamilīguma grozījumi. Būtiski līguma grozījumi (tostarp arī izmaiņas tehniskajās prasībās, darbu apjomu un līgumcenassamazināšana vai palielināšana) ir pieļaujami tikai gadījumā, ja Nolikumā jau sākotnēji ir skaidri un nepārprotami paredzētagrozījumu iespējamība, gadījumi, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjoms un būtība (piemēram, ir atrunātas konkrētasdarbu pozīcijas, no kurām Pasūtītājs finansējuma trūkuma dēļ varētu atteikties u.tml.). Savukārt, ja Nolikumā šāds regulējumsnav ietverts, minēto izmaiņu veikšanai jārīko jauna iepirkuma procedūra



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)247.5. 14 dienu laikā no Izpildītāja piedāvājuma saņemšanas dienas Pasūtītājs akceptē Izpildītājapiedāvājumu un sagatavo attiecīgu Līguma grozījumu projektu, vai noraida Izpildītājapiedāvājumu.7.6. Papildu pakalpojuma ietvaros izpildāmo darbu un veicamo pasākumu cenas aprēķināmassaskaņā ar šādiem principiem:a. ja tiek mainīts izpildāmā darba vai veicamā pasākuma apjoms, aprēķinot darbu unpasākumu cenas, izmantojama Tāmē norādītā vienības cena,b. ja izpildāmais darbs vai veicamais pasākums ir līdzīgs Tāmes izmaksu pozīcijānorādītam darbam vai pasākumam, aprēķinot darbu un pasākumu cenas, izmantojamaTāmē norādītā vienības cena,c. ja izpildāmais darbs vai veicamais pasākums nav līdzīgs Tāmes izmaksu pozīcijānorādītam darbam vai pasākumam, aprēķinot darbu un pasākumu cenas, Tāmēnorādītā vienības cena izmantojama, ciktāl tas ir pamatoti.8. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pieIzpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses.Izpildītājs: Pasūtītājs:<Izpildītāja nosaukums><paraksta tiesīgās personas amats, vārds unuzvārds> <Pasūtītāja nosaukums><paraksta tiesīgās personas amats, vārdsun uzvārds>_________________________________Parakstīšanas vieta un datums _________________________________Parakstīšanas vieta un datums



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)25Iepirkuma līguma veidnes



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)26Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes paraugs:Speciālistu CV veidne1. Uzvārds:2. Vārds:3. Izglītība:Izglītībasiestāde Mācību laiks(no/līdz) Iegūtais grāds vaikvalifikācija<…> <…>/<…> <…><…> <…>/<…> <…><…> <…>/<…> <…>4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 -pamatzināšanas)Valo-da La-sot Runā-jot Rak-stot<…> <…> <…> <…><…> <…> <…> <…><…> <…> <…> <…>5. Dalība profesionālās organizācijās:6. Citas prasmes:7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:8. Profesionālā pieredze:Laiks(no/īdz) Darba devējs vai Pasūtītājs(uzņēmuma līguma gadījumā) Valsts Amats un galveno darba pienākumu apraksts vaiveicamā darba apraksts (uzņēmuma līgumagadījumā)<…>/<…> <…> <…> <…><…>/<…> <…> <…> <…><…>/<…> <…> <…> <…>9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:Projekta izpildesuzsākšanas unpabeigšanas gads unmēnesis Projektaizpildesvieta(valsts) Darba devējs vaiPasūtītājs(uzņēmuma līgumagadījumā) Pasūtītāja (klienta)nosaukums, reģistrācijasnumurs, adrese unkontaktpersona Īss veiktodarbuapraksts<…>/<…> <…> <…> <…> <…><…>/<…> <…> <…> <…> <…><…>/<…> <…> <…> <…> <…>Ar šo es apņemosNo Līdz<1.perioda <1.perioda<2.perioda <2.perioda<…> <…>kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumuapraksts><Pasūtītāja nosaukums> un <Izpildītāja nosaukums><iepirkuma līguma noslēgšanas datums>noslēgtā iepirkuma līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs> ietvaros.<Vārds, uzvārds>
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“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)28 Iepirkuma līgums. Veidnes paraugs:Nodošanas-pieņemšanas akta veidnePAKALPOJUMA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS<Izpildītāja nosaukums>14, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārdsun uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgāspersonas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,un<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds unuzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personastiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu„<Līgumanosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk - Līgums)Izpildītājs ir sniedzis un Pasūtītājs pieņem šādus pakalpojumus:<Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas raksturojums>,kopā par summu <...>EUR(<summa vārdiem> euro),summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <...> EUR (<summa vārdiem> euro),pievienotās vērtības nodoklis <...>% ir <...> EUR (<summa vārdiem> euro).Pakalpojumus nodeva:Izpildītājs: Pakalpojumus pieņēma:Pasūtītājs:<Izpildītāja nosaukums><paraksta tiesīgās personas amats, vārds unuzvārds> <Pasūtītāja nosaukums><paraksta tiesīgās personas amats, vārds unuzvārds>_________________________________Parakstīšanas vieta un datums _________________________________Parakstīšanas vieta un datums14 Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.



“Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu līgumam “Darbības programmas“ Izaugsme un nodarbinātība”5.3.1. „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“  (ID.Nr.BŪ2019/2/KF)29Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes paraugs:Līguma izpildes garantijas veidneLĪGUMA IZPILDES GARANTIJALīguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>Mēs, <Bankas / apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucamiapņemamies 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.<līgumanumurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot, ko Izpildītājs nav izpildījis,saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tāpieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro),maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā -<gads>.gada <datums>.<mēnesis>15.Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams arbankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumuparakstījušās personas parakstu apliecina banka/apdrošināšanas sabiedrība.Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi parpieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kāarī 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>< ZĪMOGA NOSPIEDUMS>15Pakalpojuma sniegšanas termiņš.
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