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1.

APSTIPRINĀTS
SIA „Bauskas ūdens”
iepirkuma komisijas
2019.gada 30. jūlija sēdē

Pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītājs:
SIA „Bauskas ūdens”,
Reģ.Nr.43603011586,
Biržu iela 8a, Bauska, LV-3901.
Pasūtītāja kontaktpersona:
Tehniskais direktors
Arnis Birzmalis
tel.nr.:+371 63960566
e-mail:info@bauskasudens.lv

2.
2.1.

Iepirkuma procedūra un norise
Piegādātājs - fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu
apvienība, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus.

2.2.

Pretendents - Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

2.3.

Ieinteresētais
dokumentus.

2.4.

Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir persona (t.sk. atsevišķu būvdarbu
veicējs (turpmāk - apakšuzņēmējs)), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

2.5.

Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:
 Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),
 Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),
 Pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b”
apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),
 visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā
noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai
 Pretendenta pilnvarota persona.

3.
3.1.

Saziņa
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma procedūras
dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot to Pasūtītāja
mājas lapā internetā –www.bauskasudens.lv.

3.2.

Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un Ieinteresētajiem piegādātājiem, un
Pretendentiem Iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā. Saziņas dokumentu
Pasūtītājs publicē SIA „Bauskas ūdens” mājas lapā internetā – www.bauskasudens.lv.

3.3.

Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

3.4.

Saziņas dokuments, nosūtot to pa elektronisko pastu (e-pastu) ir uzskatāms par saņemtu
brīdī, kad ir saņemts paziņojums par elektroniskā pasta saņemšanu.

3.5.

Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz
Iepirkuma procedūras
dokumentos norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi.

3.6.

Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai e-pastu uz Ieinteresētā piegādātāja
pasta adresi vai e-pasta adresi.

piegādātājs

-

Piegādātājs,

kas

saņēmis

Iepirkuma

procedūras
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3.7.

Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā septiņas dienas
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz
iespējami īsā laikā bet ne vēlāk, kā piecu darba dienu laikā no papildus informācijas
pieprasījuma saņemšanas dienas. Jebkāda papildus informāciju Pasūtītājs sniedz ne
vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.8.

Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu
Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju mājas lapā
internetā, kurā ir pieejami Iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto
jautājumu.

3.9.

Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo
informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami Iepirkuma procedūras dokumenti.
Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad
publicēts paziņojums par grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos.

4.

Informācija par iepirkuma priekšmetu

4.1.

Iepirkuma priekšmeta apraksts
Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas tīklu būvdarbi realizējot piecus būvprojektus, jeb
piecas lotes. Kopējais kanalizācijas kolektoru orientējošais apjoms – 2416m (D200250mm un kanalizācijas spiedvads D75mm – 40m), pievadu orientējošais apjoms - 613
m (D160mm) jeb kopā 3029m kanalizācijas tīklu, kurš apkopots piecās lotēs(būprojektos)
un katram būvprojektam ir būvatļauja un katrs atsevišķi jānodod ekspluatācijā:
 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. lote
Paredzēta pašteces kanalizācijas tīklu būvniecība un seguma atjaunošana pēc būvdarbu
veikšanas. Orientējošie apjomi – Lauku iela – 507m, Draudzības iela - 784m, Ošu
iela ar pieslēgumu pie Mēmeles ielas kanalizācijas kolektora - 665m t.sk. 108m –
beztranšeju metode D200 PE. Pieļaujama un 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). Izbūves dziļums pašteces kanalizācijai no 1.2m līdz 5.15m (ieskaitot ielas
uzbērumu). Izbūves dziļums un satiksmes organizācija būvdarbu laikā. Darbu gaitā
jānodrošina iedzīvotāju un pilsētas apkalpojošo un avārijas dienestu piekļuve
īpašumiem.
 Jauna kanalizācijas kolektora izbūve Bauskas novada, Bauskā, Mēmeles ielā
posmā no Dreņģerkalna līdz Mēmeles ielai 11. Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2018-94
(14-4.1/25). – 2. lote
Paredzēta pašteces kanalizācijas tīklu būvniecība un seguma atjaunošana pēc būvdarbu
veikšanas. Orientējošais apjoms - 280m pašteces kanalizācijas tīklu t.sk. 87m ar
beztranšeju metodi un PE cauruļvadu. Pievadu apjoms - 21m. Kolektora izbūves
diametrs D250, pievadi D160mm. Izbūves dziļums 1.15 – 3.5m. Liela vērība
jāpiegriež satiksmes organizācijai būvdarbu laikā. Darbu gaitā jānodrošina 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
pār Mēmeles upi. Orientējošais apjoms - 144m, D250mm. Izbūves dziļums 0.7 –
3.18m. Pēc izbūves jāatjauno tilta konstrukcijas, kuras aizsargā tilta pamatus no
izskalošanas. Tāpat izbūves laikā jānodrošina SIA ”Kronis” un tuvumā esošās
dārzniecības vienīgā
piebraucamā ceļa(uz kura paredzēti K rakšanas darbi)
funkcionēšana lai nodrošinātu šo uzņēmumu nepārtrauktu darbību – t.i. jāsaskaņo
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rakšanas darbu un ceļa slēgšanas laiks un ilgums. Kā arī jānodrošina iedzīvotāju un
pilsētas apkalpojošo un avārijas dienestu piekļuve īpašumiem.
 Kanalizācijas pašteces kolektora, kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada
izbūve Bauskas 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 pašteces kanalizācijas kolektors D200, Pievadi orientējoši 50m D160mm.
Viena plastmasas (HDPE) kanalizācijas sūkņu stacija ar diviem sūkņiem. Sūkņu
stacijas izmēri - H=4.2m D=1.5m. Sūkņu stacijas elektroapgādes pieslēgums un
iekšējie elektroapgādes un automātikas tīkli. Orientējoši 40m kanalizācijas spiedvadsD75mm 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 rekonstruēt Upes ielā esošo ūdensapgādes tīklu.
 Kļavu ielas Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Bauskas novada, Bauskā.
Būvatļauja Nr.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 maģistrālie kanalizācijas tīkli D200mm, bet 128m pievadi
D160mm. Kanalizācijas tīklu izbūves dziļums –1.25-3.19 m.
Darbu gaitā jānodrošina iedzīvotāju un pilsētas apkalpojošo un avārijas dienestu
piekļuve īpašumiem. Tāpat jārēķinās, ka darbu gaitā SIA ”Bauskas ūdens” vēlēsies
pārbaudīt un iespējams rekonstruēt Kļavu ielā esošo ūdensapgādes tīklu.
Pretendenti var iesniegt piedāvājumu par visu apjomu izdalot katru loti vai tikai par kādu no
lotēm. Iepirkumu komisija izvērtēs piedāvājumus
katrā lotē un
izvēlēsies
iepirkuma uzvarētāju katrā lotē, atbilstoši šī iepirkuma noteikumiem.
4.2.
Iepirkuma līguma izpildes vieta
Iepirkuma līguma izpildes vietas ir:
 Bauskas novads, Bauskas pilsēta;
 Bauskas novads, Codes pagasts, Jauncode.
4.3.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš
Pasūtītāja plānotais iepirkuma līguma izpildes termiņš ir no Būvdarbu uzsākšanas datuma
līdz 2021.gada 1. jūnijam (t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā).

Ja iepirkumā iesniegto cenu piedāvājumi pārsniegs pasūtītāja paredzētās finanšu
iespējas un/vai projekta realizācijas termiņus, tad iepirkuma līgums netiks slēgts.
Provizoriskie Pasūtītājā rīcībā esošie finanšu līdzekļi jeb paredzamā līgumcena projektu realizācijai
(bez PVN) apkopota zemāk dotajā tabulā:
NPK
Lotes Nr.
Pieejamie finanšu līdzekļi projekta
realizācijai bez PVN
EURO
1
Lote Nr.1
298663.00
2
Lote Nr.2
48380.00
3
Lote Nr.3
32580.00
4
Lote Nr.4
58662.00
5
Lote Nr.5
42165.00
6
Kopā būvniecība
480450.00
4.4.

Gadījumā ja piedāvājumu kopējā vai kādas lotes summa pārsniegs augstāk minētās summas
Pasūtītājs lems vai turpināt iepirkumu un pārvērtēs savas finanšu iespējas. Ja Pasūtītājs
izlems, ka piedāvājumi kopumā vai kādā no lotēm pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas
tiks lemts par iepirkuma pārtraukšanu bez līguma slēgšanas kopumā vai kādā no lotēm.
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Papildus skaidrojums kārtībai, kādā notiks atteikšanās no projekta daļu realizācijas, ja būs tāda
nepieciešamība finanšu trūkuma dēļ:
Tā kā atbilstoši iepirkuma noteikumiem uz katru Loti atsevišķi, vai daļu no apjoma (uz vairākām,
bet ne visām Lotēm) vai apjomu kopumā var pieteikties neierobežots pretendentu skaits,
tad pastāv iespēja, ka iepirkuma rezultātā, katru Loti atsevišķi realizēs cits pretendents.
Tādējādi pretendentiem jāsniedz piedāvājums katrai Lotei, kā atsevišķi realizējamam
darbu apjomam neatkarīgi no tā vai kāda no Lotēm tiks realizēt vai nē. Līgumi par
realizāciju var tikt slēgti par katru Loti ar citu pretendentu.
Ja kādā no Lotēm būs ietaupījums attiecībā pret plānoto un/vai Pasūtītājam pieejamo
finansējumu, tad šis ietaupījums var tikt paredzēts citu Lotu realizācijai. Pasūtītājam ir
vienlīdz svarīga katras Lotes realizācija lai sasniegtu projekta realizācijas mērķus.
Būtiskākā ir kopējā finansējuma atbilstība Pasūtītāja finašu iespējām.
Lai izslēgtu iespēju pretendentiem manipulēt ar cenām Pasūtītājam it kā svarīgāko Lotu
sadārdzināšanai, tādejādi mākslīgi palielinot cenu un liedzot Pasūtītājam iespēju realizēt
projektu pilnā apjomā pieejamā finansējuma apmērā Pasūtītājs saglabā tiesības atteikties
no jebkuras Lotes vai tās daļas realizācijas, ja tiek pārsniegts kopējais Pasūtītājam
pieejamā finansējuma apjoms, kurš norādīts šī nolikuma p4.4.
Lotes un to daļas:
a. 2. līdz 5. Lotēm atsevišķas daļas netiek izdalītas un vai nu konkrētā Lote atbilstoši
iepirkumam tiks realizēta vai arī līguma slēgšana par konkrēto Lotes apjomu nenotiks
un iepirkums konkrētajā Lotē tiks pārtraukts.
b. Papildus darba apjoma samazinājums iespējams 1. lotē atsakoties no Lauku ielas
apjoma projektā(atsevišķi izdalīts iepirkumu veidnēs lapa - Lauku_lote1_2). Bet šāda
samazinājuma lietderība tiks izvērtēta kopējā pieejamā finansējuma un projekta
realizācijas kontekstā. Ja šāds ietaupījums Pasūtītājam neatstās iespēju par Lauku
ielu veikt papildus jaunu iepirkumu pieejamo finanšu resursu apjomā, tad šāda iespēja
samazinājuma netiks izskatīta. Savukārt, ja Pasūtītājs izlems atteikties no 1.Lotes
Lauku ielas daļas, tad finanšu piedāvājumu izvērtējums visiem atbilstošajiem
pretendentiem, kuri būs iesnieguši piedāvājumu 1. Lotē tiks vērtēts bez Lauku ielas
apjoma.
5.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme
Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek organizēta. Ieinteresētie pretendenti var
sazināties ar Pasūtītāju un pieteikties uz objektu apskati un vienoties par konkrētu laiku
objektu apskatei, ja to uzskata par nepieciešamu.

6.

Piedāvājums

6.1.
6.1.1.

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2019. gada 2. septembris, plkst.11:00 Biržu ielā 8a,
Bauska, LV-3901, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta
sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam
termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

6.1.2.

Piedāvājumi tiks atvērti 2019. gada 2. septembris, plkst.11:00 Biržu ielā 8a, Bauska, LV3901 slēgtā komisijas sēdē.

6.1.3.

Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma
iesniegšanas laiku un piedāvāto līgumcenu EUR (katrai lotei bez pievienotās vērtības
nodokļa). Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs
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uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai
norādīta piedāvātā cena EUR (katrai lotei bez pievienotās vērtības nodokļa).
6.1.4.

Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura
ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama
līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ Pretendentam.

6.2.
6.2.1.

Piedāvājuma derīguma termiņš
Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam,
līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 dienas no piedāvājumu
iesniegšanas termiņa.

6.2.2.

Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma
termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma
termiņu.

6.2.3.

Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to
rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas
izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma
nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa
beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

6.3.
6.3.1.

Piedāvājuma noformējums
Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:
a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un 2
kopija),
b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un 2 kopijas),
c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 2 kopijas),
d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 2 kopijas).

6.3.2.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez
labojumiem un dzēsumiem.

6.3.3.

Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas
(izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus
pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:
a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,
b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta
atšifrējumu,
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

6.3.4.

Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir
pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies
dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos
noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:
a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,
b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

6.3.5.

Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas
apliecinājums ietver:
a. norādi “KOPIJA PAREIZA”,
b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
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6.3.6.

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu
piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un
piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:
a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),
b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b”
apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto
(ja Pretendents ir personu apvienība) vai
e. Pretendenta pilnvarota persona.
Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu
apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais
personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b”
un „e” apakšpunktā noteikto.

6.3.7.

Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu
atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss
piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

6.3.8.

Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:
a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,
b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,
c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai
personālsabiedrība) vai pretendenta Vārdu un Uzvārdu (ja Pretendents ir fiziska
persona) un adresi,
d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, atzīmi
iepirkuma procedūras Būvdarbu iepirkums“ Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III
kārta“ ID.NR.BŪ 2019/1/KF
e. neatvērt līdz 2019.gada 2.septembrim plkst. 11:00.

6.3.9.

Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem
vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem
iepakojumiem attiecīgi norāda:
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,
b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,
f. Atzīmi Būvdarbu iepirkums“ Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta“ ID.NR.BŪ
2019/1/KF

6.3.10.

Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai
kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,
b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,
c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai
“Finanšu piedāvājums”.

7.

Piedāvājuma nodrošinājums

Piedāvājuma nodrošinājums netiek pieprasīts.
8.

Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, šādos gadījumos:
8.1.

Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēt
tiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu
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darbībās, kuras ir saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora sodu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir
piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no zemāk minētajiem
noziedzīgajiem nodarījumiem:
a. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās
sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai
piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos,
b. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā,
neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana,
komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai
došana, tirgošanās ar ietekmi,
c. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
d. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai
personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,
e. cilvēku tirdzniecība,
f. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
Ir konstatēts, Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā,
kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,
Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu
parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā
kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi
dzīvojošiem kandidātiem vai pretendentiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā
informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts
ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma
nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta kandidāta vai pretendenta
saimnieciskā darbība vai kandidāts vai pretendents tiek likvidēts;
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar
kandidātu vai pretendentu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. panta
pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda kandidāta vai pretendenta izvēlē,
un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nav iespējams novērst šo situāciju ar kandidātu
vai pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem;
Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo tas ir
bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras
sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22. panta
trešo daļu, un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un kandidāts vai
pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma
procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci;
Pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību
pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad
attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības
programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai
samazinājusi naudas sodu;
Pretendents ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai
tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par
vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba
atļaujas vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,
b. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos
aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par
darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šajā pantā
minētajiem noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu un pretendentu
kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;
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8.9.

Uz personālsabiedrības biedru (Pretendents ir personālsabiedrība) ir attiecināmi šīs
nolikuma 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7. vai 8.8 punktā minētie nosacījumi;
8.10.
Uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai
piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi šīs nolikuma 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7. vai 8.8
punktā minētie nosacījumi;
8.11.
Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu,
ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs nolikuma 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7. vai 8.8
punktā minētie nosacījumi;
8.12.
Pasūtītājs neizslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:
a. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums,
prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais
lēmums saistībā ar šī nolikuma 8.1. punktā un 8.7. punkta "a" apakšpunktā
minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir
pagājuši trīs gadi;
b. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas
kompetentās institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šī nolikuma 8. 6.
punktā,8.7 7. punkta "b" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma
vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
8.13.
Ja Pretendenta vai nolikuma
8.9., 8.10. un 8.11. punktā minētās personas
maksātnespējas procesā, kas uzsākts atbilstoši likumam ”Par uzņēmumu un
Uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” vai Maksātnespējas likumam, kas bija spēkā līdz
2010. gada 31. oktobrim , tiek piemērota sanācija vai izlīgums(mierizlīgums), Pasūtītājs,
izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā iepirkuma līguma priekšmetu,
var lemt par šī nolikuma 8.4. punkta nepiemērošanu.
8.14.
Pasūtītājs izslēgts pretendentu no dalības iepirkumā, ja Pretendents vai tā iepirkumā
minētais personāls(valdes vai padomes loceklis, prokūrists, pārstāvēt tiesīga persona vai
pilnvarota persona vai persona uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās) vai
kandidāta vai pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības būs
pakļauts ierobežojumiem, ko nosaka atbilstoši Starptautisko un Latvijas republikas
nacionālo sankciju likums(04.02.2016).
Pretendenta pārbaudi Pasūtītājs veiks atbilstoši Starptautisko un Latvijas republikas nacionālo
sankciju likumam (04.02.2016) un Latvijas republikas Ministru kabineta noteikumiem
“Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība”, Nr.468 no 15.07.2016 un Latvijas
republikas ministru kabineta noteikumiem” Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu
attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto
kodolprogrammu un politisko režīmu”, Nr.419 no 25.07.2017.
8.15.
Gadījumā ja uz Pretendentu (tā personālu vai apakšuzņēmēju) atbilstoši p8.14 ir
attiecināmi p 8.14. minētie nosacījumi, bet tie pēc Pretendenta domām neietekmē līguma
izpildi, tad pretendentam ir pienākums to norādīt savā piedāvājumā, lai Pasūtītājs varētu
veikt atbilstošu padziļinātu izvērtēšanu par to, ka pretendentam noteiktās sankcijas
neietekmē līguma izpildi. Gadījumā ja Pretendents to nebūs norādījis piedāvājumā, bet
veicot pārbaudi tiek konstatēts ka uz Pretendentu ir attiecināmi p8.14 nosacījumi
Pretendents, var tikt tiks izslēgts no dalības iepirkumā, jo sniedzis piedāvājumā melīgu un
neatbilstošu informāciju.
8.16.
Šī nolikuma punktos 8.14. un 8.15.minētā izvērtēšana un lēmuma pieņemšana notiks
ievērojot IUB 12.07.2018 izdotās vadlīnijas par “Sankciju piemērošanu publiskajos
iepirkumos.” attiecinot tās uz šī iepirkuma noteikumiem.
9.

Pretendenta kvalifikācijas prasības

9.1.
9.1.1.

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai
Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki(ja piedāvājumu
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iesniedz personu apvienība), kā arī Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām
Pretendents balstās, kā arī apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, normatīvajos
tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs.
9.1.2.

Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai Personas (t.sk. apakšuzņēmēji),
uz kuru iespējām Pretendents balstās, kā arī apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, kas
veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir
reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai
Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs
dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju,
licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

9.1.3.

Pretendenta piedāvātajam:
a. atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas reglamentētajā jomā;
Ārvalstu speciālistiem
- Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar
pretendents tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no
iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas
institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā
reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju
par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu(vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists
to saņems. Līgums stāsies spēkā tiklīdz minētie speciālisti būs saņēmuši īslaicīgo
pakalpojumu sniegšanas atļauju vai citādi pierādījuši atbilstību nolikuma prasībām
(saņems Latvijā izdotu būvprakses sertifikātu) atbilstoši zemāk dotajam IUB
precizējumam.

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Skaidrojums_kvalifikacijas_atzisana_20190121.pdf
9.2.
9.2.1.

1

Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli
Pretendenta trīs gadu vidējais finanšu apgrozījums attiecībā uz ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu izbūvi1 Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā ir ne mazāks, kā
zemāk dotajā tabulā:
NPK
Lotes Nr.
Minimālais finanšu apgrozījums
pretendentam UK tīklu
izbūves jomā
1
Lote Nr.1
298663.00
2
Lote Nr.2
48380.00
3
Lote Nr.3
32580.00
4
Lote Nr.4
58662.00
5
Lote Nr.5
42165.00
6 Kopā startējot uz visām
480450.00
lotēm

Pretendenta finanšu apgrozījuma apmērs attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi par pēdējiem trīs gadiem
ir jāvērtē:
 trīs gadu vidējais finanšu apgrozījums ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves jomā
( (apgr.2015.+apgr.2016.+apgr.2017.) /3 )
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Pretendentam startējot uz vairākām lotēm nepieciešamā minimālā finanšu agrozījuma
summa ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecībā summējas atkarībā no lotēm uz
kurām pretendents iesniedz piedāvājumu.
Atbilstību šī punkta prasībām pretendents pierāda atbilstoši aizpildot piedāvājuma
sagatavošanas veidni D3.
9.2.2.

Pretendents ir iesniedzis VID gada pārskatus par pēdējiem trijiem noslēgtajiem finanšu
gadiem tie VID noteiktā termiņā ir apstiprināti. Minētā prasība attiecināma uz pretendentu
(ja pretendents ir juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības
biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības
dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība).
Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem,
informācija jāiesniedz par visu darbības periodu un šajā periodā jāatbilst izvirzītajām
prasībām.

Ārvalstu uzņēmumiem jāsniedz apraksts un apliecināti pierādījumi, ka gada pārskati par pēdējiem
trim finanšu gadiem ir sastādīti, pārbaudīti un akceptēti atbilstoši konkrētās ārvalsts
likumdošanas prasībām.
9.2.3.

Pretendents apliecina, ka tā rīcībā ir brīvi legāli finanšu apgrozāmie līdzekļi piedāvājuma
iesniegtā apjoma realizēšanai vismaz 10% apjomā no kopējā piedāvājuma apjoma to
pierādot ar operatīvā bilance uz 2019. gada 30. jūniju (bilance un peļņas zaudējumu
aprēķins), kuros redzama šādu finanšu līdzekļu esamība vai šādu līdzekļu apjoms ir
apliecināts ar Latvijas republikā licencētas kredītiestādes izziņu par kredītlīnijas
piešķiršanas iespējamību konkrētajam Pretendentam piedāvājumā iesniegtā projekta
realizācijai.

10.
10.1.1.

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
Pretendents pēdējo piecu gadu laikā sākot no 2014. gada 1. janvāra līdz piedāvājuma
iesniegšanas beigu datumam ir veicis un pabeidzis vismaz divus būvdarbu līgumus, kuros
katrā veikto kanalizācijas(vai lietus kanalizācijas) tīklu izbūves darbu apjoms sasniedz
Pasūtītāja paredzēto līguma cenu, kura dota punktā 4.4.

10.1.2.

Pretendents pēdējo piecu gadu laikā sākot no 2014. gada 1. janvāra līdz piedāvājuma
iesniegšanas beigu datumam ir veicis un pabeidzis vismaz divus būvdarbu līgumus, kuros
katrā veikti ārējo kanalizācijas vai lietus kanalizācijas tīklu būvdarbu apjomi nav mazāki
par:
NP
K

Lotes Nr.

1
2
3

Lote Nr.1
Lote Nr.2
Lote Nr.3

4

Lote Nr.4

5

Lote Nr.5

6

Kopā, ja piedāvājums tiek
iesniegts pa visām Lotēm

Nepieciešamais minimālais
izbūvētās pašteces kanalizācijas vai
lietus kanalizācijas apjoms katrā
līgumā (Dmin-160mm)
1900m
280m
144m
1 kanalizācijas sūkņu stacijas Q- 2 l/s
206m
350m
1 kanalizācijas sūkņu stacijas Qmin- 2
l/s
2880 m

Kopējo apjomu atbilstību Pretendents var panākt arī panākot atbilstību katrā lotē ar citiem diviem
līgumiem. Vai kopējos summāro atbilstību vismaz divos līgumos par kopējo apjomu lotēs
par kurām pretendents sniedz piedāvājumu.
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10.1.3. Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:
10.1.3.1. atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram:





Ir atbilstoša tehniskā izglītība (vidējā speciālā vai augstskolas)
Spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecībā
Ir atbilstoša profesionālā pieredze ne mazāka par 3 gadiem.
Iepirkumam nepieciešamā minimālā būvprakse, jeb pēdējos piecos gados sākot no 2014.
gada 1. janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu datumam, kā atbildīgais būvdarbu
vadītājs, ir vadījis un pabeidzis vismaz divus būvdarbu līgumus, kuros katrā veikti ārējo
kanalizācijas vai lietus kanalizācijas tīklu būvdarbi nav mazāki par zemāk norādīto
apjomu:
NP
K

Lotes Nr.

1
2
3

Lote Nr.1
Lote Nr.2
Lote Nr.3

4

Lote Nr.4

5

Lote Nr.5

6

Kopā, ja piedāvājums tiek
iesniegts pa visām Lotēm

Nepieciešamais minimālais
izbūvētās pašteces kanalizācijas vai
lietus kanalizācijas apjoms katrā
līgumā (Dmin-160mm)
1900m
280m
144m
1 kanalizācijas sūkņu stacijas Q- 2 l/s
206m
350m
1 kanalizācijas sūkņu stacijas Qmin- 2
l/s
2880 m

Pretendenti startējot uz vairākām lotēm ir tiesīgi piedāvāt vienu kopējām summārām prasībām
atbilstošu atbildīgo būvdarbu vadītāju un/vai ceļu būvdarbu vadītāju, jo objekti atrodas vienā pilsēta
un ir iespējama to vienlaicīga vadīšana savukārt startējot uz mazāku lotu skaitu personālam jāatbilst
izvirzītajām prasībām.
Atbildīgais būvdarbu vadītāja būvprakse šī nolikuma ietvaros tiks uzskatīta par atbilstošu arī
gadījumos, ja speciālists, ir vadījis un pabeidzis būvdarbus, kuri bijuši kāda lielāka objekta atsevišķi
identificējams posms vai posmi un paveiktais summārais darba apjoms ir atbilstošs šajā nolikumā
noteiktajam. Speciālists faktiski vadot darbus ir piedalījies būvdarbu sapulcēs, veicis materiālu
saskaņošanu, parakstīji segto darbu aktus, aizpildījis būvdarbu žurnālu un sagatavojis
dokumentāciju objekta(vai objekta posma/u) nodošanai ekspluatācijā un iepriekš minētajām
darbībām ir dokumentāli pierādījumi (līgums, būvdarbu žurnāla vai tā daļas kopija , segto darbu
aktu kopijas, būvsapulču protokolu kopijas, izziņa no pasūtītāja vai ģenerāluzņēmēja ). Šādā
gadījumā speciālista pieredze tiks atzīta par atbilstošu pat ja speciālists nav parakstījis aktu par
objekta pieņemšanu un nodošanu ekspluatācijā, jo faktiski vadījis kāda lielāka projekta posma/u
būvdarbus.
10.1.4.

2

Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz
apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās)
iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas
prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi2.

Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta tikai ar Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām
Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās Personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var
apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu
apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot
personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un
solidāru atbildību līguma izpildē
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11.

Iesniedzamie dokumenti
Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir
uzskaitīti šajā punktā.

11.1.

Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā
Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma
pielikumā (D pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz
kopā ar:
a. Piedāvājuma pieteikumu (D1 pielikums),
b. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendentu izslēgšanas
nosacījumu neattiecināmību uz Pretendentu/Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz
kuru iespējām Pretendents balstāsun Pretendenta/Personas (t.sk. apakšuzņēmēju),
uz kuras iespējām Pretendents balstās, kvalifikācijas dokumentiem),
c. Dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās,
kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās
personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja
dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu
apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā
personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona,
jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt
attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma
procedūras ietvaros.Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina
pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo
juridisko personu.

11.2.
11.2.1.

Dokumenti, kas apliecina Pretendentu izslēgšanas nosacījumu neattiecināmību
Nolikuma 8.1.apakšpunkta prasības neattiecināmību Pretendents apliecina ar atbilstoši
aizpildītu un parakstītu Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (D1 pielikums) un
Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās – ar atbilstoši aizpildītu un parakstītu
Apakšuzņēmēja/Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumu (D7
pielikums).
Pasūtītājs pārbaudi par Pretendenta izslēgšanas nosacījumiem veiks Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta noteiktajā kārtībā.
Ja Pasūtītājs konstatēs, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar
Valts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datu bāzes vai Nekustamā
nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto
informāciju, Pretendentam vai šī nolikuma 8.9.,8.10. un 8.11. punktā minētajai personai
piedāvājumu un sniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā kad pieņemts lēmums par
iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi(t.sk, Valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu jeb VSAOI parādi) kas kopsummā pārsniedz
150 eiro, Pasūtītājs noteiks termiņu - 10. dienas pēc informācijas izsniegšanas vai
nosūtīšanas dienas - apliecinājuma iesniegšanai par to, ka piedāvājuma iesniegšanas
termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu(t.sk VSAOI parādi),kas kopsummā pārsniedz
150 eiro. Ja pretendents neiesniegs apliecinājumu, Pasūtītājs Pretendentu izslēgs no
dalības iepirkumā.
Ja Pasūtītājs konstatēs, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar
Valts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datu bāzes vai Nekustamā
nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto
informāciju, Pretendentam vai šī nolikuma 8.9.,8.10. un 8.11. punktā minētajai personai
piedāvājumu un sniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā kad pieņemts lēmums par
iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu parādu(t.sk
VSAOI parādi) kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, Pasūtītājs apliecinājumu neprasīs.

11.2.2.
11.2.3.

11.2.4.
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Pretendents lai apliecinātu, ka tam kā arī šī nolikuma
8.9.,8.10. un 8.11. punktā
minētajai personai nav nodokļu parādu (t.sk VSAOI parādi) kas kopsummā pārsniedz 150
eiro, šī nolikuma 11.2.3. punktā minētajā termiņā iesniedz:
a. Attiecīgās personas vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu
dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valts ieņēmumu dienesta
izziņu par to, ka šai personai nebija nodokļu parādu(t.sk VSAOI parādi);
b. Pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā
īpašuma nodokļu parādu;
c. Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdotu
lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai
vienošanos ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu kopiju, vai
citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parāda neesamību.
11.2.6. Pasūtītājs pieprasīs, lai Pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, ja
tas atbilst šī nolikuma 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., vai 8.7. punktā minētajiem izslēgšanas
nosacījumiem, un personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, ja tas atbilst šī nolikuma 8.1.,8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., vai 8.7.
punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Ja Pretendents desmit darba dienu laikā
pēc pieprasījuma iesniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām
atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no dalības iepirkuma
procedūrā.
11.2.7. Ja attiecināms, Pretendentam jāsniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņas, kas
apliecina, ka Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo
personu vai prokūristu, vai personu , kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās,
kas saistītas ar filiāli, un kura reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai arī ārvalstī
reģistrētu Pretendentu, vai šī nolikuma 8.9.,8.10. un 8.11. punktā minēto personu , kas
reģistrētas vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, neattiecas šī nolikuma 8.1. – 8.8. punktos minētie
izslēgšanas nosacījumi.
11.2.8. Ja par Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes locekli,
pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt
Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, atbilstoši Pretendenta vai šī nolikuma
8.9.,8.10 un 8.11. punktā minētās personas reģistrācijas valsts normatīviem aktiem nevar
būt persona, uz kuru attiecināmi šī nolikuma 8.1.-8.8. punktos noteiktās izslēgšanas
prasības, Pretendents ir tiesīgs izziņas veida iesniegt attiecīgu skaidrojumu. Pasūtītājs
noteiks termiņu skaidrojuma vai 11.2.7. punktā noteiktās izziņas iesniegšanai ne īsāku par
desmit darba dienām pēc pieprasījuma iesniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgas
Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz skaidrojumu vai izziņu vai arī no iesniegtās
izziņas Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā. Ja no iesniegtā skaidrojuma
Pasūtītājs negūst pārliecību par šī nolikuma punktu 8.1.-8.8 izslēgšanas nosacījumi nav
attiecināmi, Pasūtītājs pieprasīs, lai par šīm personām tiek iesniegtas kompetento
institūciju izziņas.
11.2.9. Šī nolikuma 11.2.7. punktu nepiemēro 8.9.,8.10., un 8.11. punktos minētajām personām,
kuras reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas Pretendenta
iesniegtajā piedāvājumā. Pārbaude par šim personām tiks veikta Sabiedrisko
pakalpojuma sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta kārtībā.
11.2.10. Ja šī nolikuma p 11.2.7. un 11.2.8. ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas vai ar
prasītajiem skaidrojumiem un citiem dokumentiem nepietiek , lai apliecinātu šajā nolikumā
prasīto, tad minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās
valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai
izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās
nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
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11.2.11. Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs ( ja pretendents ir personālsabiedrība)
atbilst šī nolikuma
8.1.,8.3.,8.4.,8.5., vai 8.7. punktā minētajiem izslēgšanas
nosacījumiem, Pretendenta pienākums ir to norādīt piedāvājumā. Ja minētais pretendents
tiks atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pretendentam
būs jāsniedz skaidrojums un pierādījumi par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai
noslēgto vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas
iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem un personālvadības
pasākumiem, lai Pasūtītājam pierādītu savu uzticamību un novērtu tādu pašu un līdzīgu
gadījumu atkārtošanos nākotnē. Ja attiecīgais skaidrojums netiks iesniegts, Pasūtītājs
izslēgts pretendentu no dalības iepirkumu procedūrā.
11.2.12. Pasūtītājs izvērtē Pretendenta vai personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir
personālsabiedrība) veiktos pasākumus un pierādījumus, ņemot vērā noziedzīgā
nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var prasīt
attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā Kompetentai institūcijai atzinumu
par veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai. Atzinumu pasūtītājs
nepieprasīs, ja Pretendents piedāvājumā vai pēc attiecīgo skaidrojumu pieprasījuma jau
būs iesniedzis attiecīgos skaidrojumus un Kompetentas institūcijas atzinumu.
11.2.13. Ja Pasūtītājs šajā nolikumā p.11.2.12. sniegtos skaidrojumus un veiktos pasākumus un
iesniegtās izziņas uzskatīs par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un
līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņems lēmumu neizslēgt Pretendentu no
dalības iepirkuma procedūrā. Savukārt, ja Pasūtītājs izvērtējot sniegtos skaidrojumus un
veiktos pasākumus un iesniegtās izziņas uzskatīs par nepietiekamām, tad Pasūtītājs
pieņems lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.
11.3.
11.3.1.

Pretendenta kvalifikācijas dokumenti
Citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas apliecināta
kopija3, kas apliecina, ka Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents
balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas (attiecas uz
ārvalstī reģistrēto (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, ārvalstī reģistrēto
personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības ārvalstī reģistrētajiem (atrodas
pastāvīgā dzīvesvieta) biedriem(ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai ārvalstī
reģistrēto personu apvienību un visiem personu apvienības ārvalstī reģistrētiem(atrodas
pastāvīgā dzīvesvieta)dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība)).

11.3.2.

Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai ārvalstu
apakšuzņēmēja un citu personu (Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās)
attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas
institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja
attiecīgās valsts4 normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences,
sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

11.3.3.

Izziņa par Pretendenta un/vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās5trīs gadu
vidējo finanšu apgrozījumu attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi6par
darbības iepriekšējiem trīs gadiem. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū
darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.

3

Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās
Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts
5
Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta tikai ar Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām
Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt
pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura
kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un
sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma
izpildē
6
Pretendenta finanšu apgrozījuma apmērs attiecībā uz ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi par pēdējiem trīs gadiem
ir jāvērtē:trīs gadu vidējais finanšu apgrozījums ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves jomā
( (apgr.2015.+apgr.2016.+apgr.2017.) /3 )
4
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11.3.4.

Izziņa par Pretendentu (ja pretendents ir juridiska persona), personālsabiedrību un visiem
personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu
apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) atbilstību Nolikuma
9.2.2.punktam. Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk
par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.

11.3.5.

Pretendenta (ja pretendents ir juridiska persona), personālsabiedrības vai vismaz viena no
personālsabiedrības biedra (ja piedāvājum iesniedz personālsabiedrība) vai vismaz viena
no personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) operatīvā
bilance uz 2019. gada 30. jūniju, kas apliecina Nolikuma 9.2.3.punkta prasības vai
kredītiestādes apliecinājums, ka Pretendentam (ja pretendents ir juridiska persona),
personālsabiedrībai vai vismaz vienam no personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība) vai vismaz vienam no personu apvienības dalībniekiem ir
pieejama kredītlīnija vismaz 10% apmērā no piedāvājuma summas bez PVN.

11.3.6.

Pretendenta apstiprināts Pretendenta un Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru
iespējām Pretendents balstās pēdējos piecos gados sākot no 2014. gada 1. janvāra līdz
piedāvājuma iesniegšanas beigu datumam veikto būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto
būvdarbu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir
veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā kvalitātē. Jaundibinātiem
uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, informācija
jāiesniedz par visu darbības periodu.
Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas
apliecina Nolikuma 9.3.1. un 9.3.2. apakšpunktā prasīto pieredzi.
11.3.7.

Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D4
pielikums).Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju
par veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina Nolikuma 9.3.3.apakšpunktā norādīto speciālistu
prasīto pieredzi.

11.3.8.

Pretendenta piedāvātā:
a. atbildīgā būvdarbu vadītāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu
vadīšanas būvprakses sertifikāta kopija un CV;
Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu
sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie
tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un
profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas
Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu
uzsākšanai (bet ne vēlāk kā 7 nedēļas pēc līguma noslēgšanas) ārvalstu speciālists iegūs
profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju
reģistrā.

11.3.9.

Pretendenta piedāvāto speciālistu CV un pieejamības un kvalifikācijas apliecinājums
saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5pielikums) un pasūtītāja
atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā
kvalitātē. Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par
veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina šajā Nolikumā 10. punktā norādīto speciālistu
prasīto pieredzi. Ja pievienotajā atsauksmē, kas apliecina piedāvātā speciālista pieredzi,
nav minēts konkrētais speciālists, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt citus dokumentus
pieredzes apliecināšanai, piemēram, saistību raksta kopiju. Par Atbildīgo būvdarbu
vadītāju pieredzi papildus jāiesniedz arī Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopijas,
kas apliecina Nolikuma 10. punkta prasības.
Pretendenta speciālistu latviešu valodas prasības, kuras norādāmas CV
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pamata līmeņa 1.pakāpe (A1) – persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties
par vienkāršām ikdienas tēmām, minimāli lieto profesionālo leksiku, lasa un saprot
īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus),
prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību,
nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma
elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem;
 pamata līmeņa 2.pakāpe (A2) – persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par
ikdienas un viņai zināmām profesionālām tēmām, lasa un saprot vienkāršus
tekstus par sadzīvi un darbu, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram,
veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un
saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas darbu un sadzīvi
saistītus tekstus;
 vidējā līmeņa 1.pakāpe (B1) – persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves
un viņai zināmām profesionālām tēmām, īsi formulēt savu viedokli, lasa un saprot
vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus
(piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves
vai ar personas darbu saistītām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus
vienkāršas struktūras tekstus par profesionālām vai sadzīves tēmām;
 vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) – persona spēj sarunāties par sadzīves un
profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un
saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam nepieciešamos dokumentus
(piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus
tekstus par sadzīves un profesionālām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā
runātus tekstus par dažādām tēmām;
 augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1) – persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti
izteikt un pamatot savu viedokli par dažādām tēmām, lasa un saprot dažāda
satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus
(piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus,
bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas
struktūras tekstus par dažādām tēmām;
 augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2) – persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti
diskutēt par dažādām tēmām (arī par mazāk zināmām un sarežģītām tēmām un
problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes
līdzekļus, pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver
zemtekstu un nozīmes nianses; spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī
citus tekstus, uztver un pilnībā saprot jebkurā tempā runātus dažādas struktūras
un tematikas tekstus.
Pretendenta speciālists savā CV novērtē un norāda savu latviešu valodas prasmes līmeni atbilstoši
augstāk minētajiem kritērijiem(kritēriji atbilst likumdošanā dotajiem valsts valodas
zināšanu līmeņa kritērijiem), ko apliecina ar savu parakstu. Ja latviešu valodas zināšanu
līmenis ir zemāks par B2, tad Pretendentam jānodrošina profesionāls tulks visu projekta
realizācijas laiku, kas ir jāpiemin tehniskajā piedāvājumā.
Ja speciālists ieguvis pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā,
tad šī iepirkuma ietvaros uzskatāms, ka viņa zināšanu līmenis ir C2.
Ja realizējot projektu atklājas neatbilstība latviešu valodas zināšanu līmenī un piedāvājuma nav
paredzēta tulka izmantošana, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam nomainīt
piedāvāto speciālistu uz atbilstošo speciālistu ar nepieciešamo latviešu valodas zināšanu
līmeni.
Projekta realizācijas laikā, ja izveidojas strīdīga situācija par valsts valodas zināšanu
līmeni speciālistam, par kuru puses nespēj vienoties, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt
Pretendenta speciālistam nokārtot valsts valodas zināšanu pārbaudi atbilstoši Valsts
izglītības un satura centra noteiktajiem nosacījumiem. Atbilstoši pārbaudes rezultātiem
tiek izvērtētā speciālista atbilstība.
11.3.10. Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz
apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās)
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iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas
prasībām, piedāvājumā jāietver:
a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem
nododamo būvdarbu saraksta veidnei (D6 pielikums),
b. (1) Personas(t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām Pretendents balstās,
Apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām pretendents
balstās, apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem
nododamo būvdarbu sarakstā norādītos Būvdarbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā
Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus7, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks
noslēgts Iepirkuma līgums,
c. dokumenti, kas apliecina Personas(t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām
Pretendents balstās, neattiecināmību Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem,
d. (ja attiecināms) citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības vai
izziņas apliecināta kopija8, kas apliecina, ka Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras
iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un
joprojām darbojas, kā arī
e. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas(t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras
iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas
un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu(t.sk.
apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, iepirkuma procedūras
ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru
parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko
personu.
12.
Tehniskais piedāvājums
Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un
būvprojektu, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D9 pielikums).
13.
13.1.

Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti Būvdarbi
(Būvdarbu kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas.
Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums).

13.2.

Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Būvdarbu
kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

13.3.

Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu.

13.4.

Iesniedzot finanšu piedāvājumu, kopā ar finanšu piedāvājuma oriģinālu jāiesniedz arī CD
vai zibatmiņa ar aizpildītām finanšu piedāvājuma veidnēm xls formātā.

14.
14.1.

Piedāvājumu izvērtēšana
Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu
izvērtēšanu.

14.2.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un
Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai
Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta
piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek
noraidīts.

7

Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta tikai ar Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām
Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt
pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura
kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un
sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma
izpildē
8
Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās
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Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti un Personas (t.sk. apakšuzņēmēji),
uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī
iepirkuma projekta posmiem9 vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja

Pretendents vai Persona(t.sk.apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents
balstās, ir piedalījušies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai
Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod
priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot
konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija,
konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam
pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības
Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, vai Pretendenti, personālsabiedrības
biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai
personu apvienība) un Personas, (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents
balstās, (1) kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu
reģistrā, ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā10 un pārliecinās par piedāvāto speciālistu
piešķirtajiem sertifikātiem11(2) vai Pretendenti un Personas(t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru
iespējām Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem konkurences tiesību pārkāpumā12
un/vai Pretendentam un Personai (t.sk. apakšuzņēmējam), uz kuras iespējām
Pretendents balstās, nav apturēta saimnieciskā darbība un nav nodokļu parādi, t.sk. valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas pārsniedz 150 EUR.
14.4.

Izskatot Pretendenta atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents
un Personas (t.sk.apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendenti balstās, neatbilst citiem
Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu
atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka
Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā
pieprasa, lai Pretendents vai kompetentā institūcija izskaidro vai papildina šajos
dokumentos ietverto informāciju.

14.5.

Pretendentu piedāvājumi tiek noraidīti, ja Pretendenta Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz
kuru iespējām Pretendents balstās:
a. nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina neattiecināmību Pretendentu izslēgšanas
nosacījumiem vai atbilst Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem vai
b. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta
kvalifikācijas prasībām vai
c. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai.

14.6.

Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu. Piedāvājumi,
kuru Tehniskie piedāvājumi, kuri pēc iepirkumu komisijas domām neatbilst Nolikumā
noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

Tehniskā piedāvājuma izvērtēšana.

9 Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta
sasniegšanu. Piemēram, tehniski-ekonomiskais pamatojums (TEP), būvprojekta izstrāde ir uzskatāms par
iepriekšējo projekta izstrādāšanas posmu, jo tas kalpo par bāzes dokumentu un sniedz informāciju būvdarbu
veicējam
10
Piemēram, Būvkomersantu reģistra mājaslapā - https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants
11
Piemēram, Būvkomersantu reģistra mājaslapā - https://bisp.gov.lv/bisp/lv/certificates
12
Piemēram, Konkurences padomes mājaslapā - http://kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi
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Tehniskais piedāvājums iepirkumā pieprasīts ar mērķi lai Iepirkumu komisija varētu pārliecināties
vai pretendents ir izpratis darba uzdevumu un novērtējis nepieciešamos resursus
(tehniskos, materiālos, laika un cilvēku) prasītā uzdevuma izpildei.
Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un
būvprojektu, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D9 pielikums).

Izvērtējot tehnisko piedāvājumu iepirkumu komisijas locekļi izvērtē zemāk minēto:
Vērtējums:
Izvērtējamais tehniskā piedāvājuma
JĀ – Atbilst
Piezīmes
aspekts
NĒ - Neatbilst
1.

Pakalpojuma aprakstā ir sniegta informācija
atbilstoši tehniskā piedāvājuma veidnei:
 Veicamo darbu un pakalpojumu uzskaitījums
 Organizatoriskās struktūras apraksts un shēma
 Tehniskā personāla skaits un pienākumi. Ne
tikai nominētie speciālisti (t.sk. tulki, ja
nepieciešams)
 Norādīta informācija par plānoto atkritumu
apsaimniekošanu. T.sk. atkritumu
apsaimniekošanas organizāciju.
 Sniegta informācija par ģeodēzijas kompāniju,
kura sniegs pretendentam uzmērīšanas
pakalpojumus projekta realizācijas laikā
 Sniegta informācija par kanalizācijas CCTV
darbu veicēju, kuru plānots izmantot projekta
realizācijā
 Sniegt informāciju par plānotajiem materiālu
piegādātājiem un tehniskajās specifikācijās un
būvprojektos noteiktās materiālu atbilstības
ievērošanu.
 Sniegt informāciju par plānoto tehnisko un
cilvēkresursu
nodrošinājumu (ekskavatori,
kravas automobiļi, brigāžu skaits un sastāvs)
piedāvājumā minēto darbu izpildei

2.

Pretendents ir iesniedzis tehniskā piedāvājuma
prasībām atbilstošu laika grafiku un norādījis tajā
visu nepieciešamo informāciju. T.sk. tehniskā
nodrošinājuma ekspluatācijas jautājumus.
Pretendents ir iesniedzi tehniskam piedāvājuma
un iesniegtajam laika grafikam atbilstošu naudas
plūsmas sadalījumu pa mēnešiem.

3.

-

-

Iepirkumu komisija izvērtējot piedāvājumu katrai no pozīcijām sniedz vērtējumu piešķirot vērtējumu
- “JĀ” - “Atbilst” vai “NĒ” - “Neatbilst”, neatbilstības gadījuma sniedzot piezīmi par
konkrēto neatbilstību.
Jā, kādā no tehniskā piedāvājuma vērtēšanas pozīcijām Pretendents tiek novērtēts ar “Neatbilst”,
iepirkumu komisija lūdz Pretendentam precizēt informāciju uzdodot atbilstošu precizējošu
jautājumu. Pēc atbildes saņemšanas tehniskais piedāvājums tiek izvērtēts atkārtoti. Ja
atkārtotas izvērtēšanas laikā joprojām, kādā no tehniskā piedāvājuma izvērtēšanas
pozīcijām saglabājas vērtējums “Neatbilst”, tad iepirkumu komisija lemj par atkārtota
precizējoša jautājuma uzdošanu Pretendentam vai piedāvājuma noraidīšanu, kā
neatbilstošu iepirkuma prasībām.
Gadījumā ja pēc atkārtotas precizējoša jautājuma uzdošanas un atbildes saņemšanas joprojām
tehniskais piedāvājums, pēc iepirkumu komisijas domām, vērtējams ar “Neatbilst”, tad
iepirkumu komisija uzskata ,ka piedāvājums sagatavots neatbilstoši iepirkuma prasībām
un piedāvājums tiek noraidīts.
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Ja Pretendents, noteiktajā termiņā, nesniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem par tehnisko
piedāvājumu, tad iepirkumu komisija uzskata ,ka piedāvājums sagatavots neatbilstoši
iepirkuma prasībām un piedāvājums tiek noraidīts.
14.7.

Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā
noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā
noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

14.8.

Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti,
ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

14.9.

No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas
piedāvājumu ar viszemāko cenu.

14.10.

Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto13 Būvdarbu
kopējo cenu bez PVN.

14.11.

Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek
noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu,
Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no
Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem14, kā arī
ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu
termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai
gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus,
preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

15.
15.1.

Iepirkuma līgums
Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz
Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums), izmantojot to kā
paraugu, nepieciešamības gadījumā papildinot/precizējot to atbilstoši faktiskajām
Pasūtītāja vajadzībām.

13

Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu
14 Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) Būvdarbu metodes izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem
risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Būvdarbu
īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti Būvdarbi.
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IEPIRKUMA LĪGUMS. BŪVDARBI
<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās
personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz
dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk Pasūtītājs), no vienas puses,
un
<Izpildītāja nosaukums>15, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās
personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz
dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk Izpildītājs), no otras puses,
pamatojoties uz Pasūtītāja [rīkotā]/[rīkotās]<iepirkuma procedūras veids> „<Iepirkuma
procedūras nosaukums>” (identifikācijas Nr.<identifikācijas numurs>; turpmāk Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums)
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
I.

Līgumā lietotie termini

1. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota
uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam,
būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir
tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt
skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt
būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
2. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts
atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš
pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.
Pasūtītājam jāvērš uzmanība, ka piegādātāju apvienības dalībnieki kopīgi uzņemas
atbildību par līguma izpildi, tāpēc gadījumā, ja kāds no piegādātāju apvienības
dalībniekiem no tās izstājas vai mainās līguma izpildes laikā, tad tā būtu uzskatāma par
līgumslēdzējas puses (uzvarējušā pretendenta) maiņu un tādējādi būtiskiem līguma
grozījumiem!
15
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3. Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem
piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām par kurām tiek slēgts līgums ar
Pasūtītāju.
4. Būvprojekti(s) - būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu
un teksta materiālu kopums.
5. Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši
Būvprojektam un Piedāvājumam.
II.
6.

Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt <būvobjekta
raksturojums>(turpmāk - Būvobjekts) būvdarbus atbilstoši Tehniskās specifikācijas un
citām Līguma prasībām, Būvprojektam, Piedāvājumam, Laika grafikam un Latvijas
Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām
(turpmāk – Būvdarbi).
III.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

Līguma priekšmets

Būvdarbu veikšana

Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Izpildītājs
Būvdarbus pilnībā veic un nodod Būvobjektu Pasūtītājam līdz <datums>.
Izpildītājs Būvdarbus veic Laika grafikā noteiktajos termiņos.
Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.
Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma pirms Būvdarbu uzsākšanas veic darbības
būvatļaujas saņemšanai.
Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā no būvatļaujas saņemšanas dienas (ja Puses
nav vienojušās par citu termiņu) nodod un Izpildītājs pārņem Būvdarbu veikšanas
vietu: <vietas nosaukums vai adrese>.
Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai.
Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no
Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir
pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina
izdarīt grozījumus Būvprojektā.
Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citām
Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu
būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs
ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.
Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un
speciālistus.
Izpildītāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis
informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām
Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs
balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā
noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies,
lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām
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prasībām, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:1) apakšuzņēmējs neatbilst tām
Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem,2)
piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā
Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām
prasībām,3) piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu
izslēgšanas nosacījumiem.
Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēju, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz <10> procenti
no Līguma cenas, bet uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs nav balstījies, lai
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,
nomaiņai, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlākai iesaistīšanai
Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu
izslēgšanas nosacījumi.
Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas
noteikumus. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta ceturtajā
daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad Pasūtītājam ir iesniegts paziņojums par
apakšuzņēmēja nomaiņu.
Izpildītāja speciālistu var nomainīt, ja Izpildītāja piedāvātais speciālists atbilst tām
Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz attiecīgo speciālistu.
Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņai vai
apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā <piecu darbdienu>
laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai.
Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto
Būvdarbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot
iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā
apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku
kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties šādu
Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu
izmaksu segšanu, kas saistīta ar apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.
Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas
sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju
pārstāv Būvuzraugs, Izpildītāju pārstāv Būvdarbu vadītājs (Būvdarbu veikšanas laikā).
Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem.
Sanāksmes tiek protokolētas.
Izpildītājs reizi mēnesī, līdz nākošā mēneša 15 datumam iesniedz Pasūtītājam pārskatu
un nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem
(turpmāk – Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 5 darbdienu laikā no
Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta
Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Būvdarbu nodošanaspieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču
tas nei10erobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvdarbus,
veicot Būvobjekta pieņemšanu.
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26. Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus
tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir
tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un
izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa
pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.
27. Pēc Būvdarbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā,
Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 darbdienu laikā veic
Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē
Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos
tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai
konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš
Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās
pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana
ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā).
28. Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā vai Būvdarbu pieņemšanas (ja saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts nav jāpieņem ekspluatācijā)
Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.
29. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta gatavību
pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai.
30. Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā valsts komisija konstatē Izpildītāja veikto
Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos
noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja
noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā valsts komisijas
konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būves pieņemšana ekspluatācijā.
Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
31. Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā) Pasūtītājs pieņem
Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas pieņemšanas aktu.
32. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo
Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.
33. Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieņemšana
neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc
Būvobjekta pieņemšanas.
IV.

Līguma summa un norēķinu kārtība

34.
Līguma summa ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN <procentu
likme>% ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). Līguma kopējā summa ar PVN ir
<summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>).
35.
Līguma kopējā summa atbilst Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un
Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.
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36.
Līguma izpildes gaitā kopējā līguma summa var mainīties, jo apmaksa tiek
veikta tikai atbilstoši faktiski izpildītajiem darbiem, kuri uzmērīti atbilstoši iepirkumā
dotajai mērījumu metodei.
37.
Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriģēta
atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.
38.
Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto
bankas kontu, šādā kārtībā:
38.1.
Pasūtītājs veic avansa maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes
garantijas saņemšanas. Izpildītājs ir tiesīgs nepieprasīt avansa maksājumu;
38.2.
avansa maksājumu 10% no līguma kopējās summas, tas ir <summa ar
cipariem> (<summa ar vārdiem>) –10 darbdienu laikā no atbilstoša avansa
pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas;
38.3.
ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem –
10 darbdienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas
dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem Būvdarbu
nodošanas-pieņemšanas aktiem;
38.4.
Avansa summa(ja tāda tika izmaksāta) tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja
pieņemto Būvdarbu vērtībai, ieturot 10 % no ikmēneša maksājumiem.
38.5.
No visiem izpildītajiem darbiem Pasūtītājs veic ieturējumu 10% apmērā,
kuru izmaksā tikai pēc būvdarbu pabeigšanas un objektu nodošanas ekspluatācijā,
atbilstoša rēķina no Izpildītāja saņemšanas un ieturējuma naudas garantijas
saņemšanas(VIII. punkts) vai būvdarbu garantijas perioda beigām, ja šāda
ieturējuma naudas garantija netiek iesniegta. Maksājums tiek veikts 15 darba
dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas.
V.

Līguma izpildes garantija

39.
<28> dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam
Līguma izpildes garantiju( ja tiek pieprasīts avansa maksājums) ne mazāk kā <10>%
apmērā no Līguma summas (bez PVN). Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas
Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta
banka /bankas filiāle/ārvalsts bankas filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība16/ārvalsts
apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā
ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā17 (kā paraugu izmanto
Līguma izpildes garantijas veidni (6. pielikums). Līguma izpildes garantiju var neiesniegt,
ja Izpildītājs atsakās no avansa saņemšanas.
40.
Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz Būvobjekta
nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanai.
41.
Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai <saņemtu neatmaksāto vai
nedzēsto avansu>, <ieturētu līgumsodu>, <saņemtu zaudējumu atlīdzību> vai citas
Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas.
16

Pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties sev vēlamo veidu (bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi) garantiju iesniegšanai, ņemot vērā arī faktu,
ka minētie garantiju veidi ir ļoti būtiski Pasūtītājam, lai nodrošinātu līguma pienācīgu izpildi
17
Banku, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas
teritorijā, sarakstu skatīt:
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba.
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VI.
Pušu tiesības, pienākumi un atbildība
Izpildītājs:
42.1. ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas
būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības,
tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;
42.2. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību,
izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;
42.3. līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar
Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;
42.4. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;
42.5. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.
43.
Pasūtītājs
43.1.

veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

43.2.
savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu
atteikumu pieņemt Būvdarbus;
43.3.
nozīmē Būvuzraugu;
43.4.
sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo
Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;
43.5.
nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti
piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.
43.6.
Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp
pieaicinot speciālistus, kā arī Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.
43.7.
Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma
izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.
44.
45.
46.
47.
48.

VII.
Līgumsods
Ja Izpildītāja nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no
Izpildītāja līgumsodu, 0.1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas18.
Ja Izpildītājs neveic Pasūtītājam tam pamatojoties uz Līgumu pienākošos naudas
summu samaksu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja
līgumsodu 0.1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var
prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.1% apmērā no nesamaksātās summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas19.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 63.1. līdz 63.3. un 63.5 punktos minēto
iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0.1% apmērā par katru dienu
kamēr līgums bija spēkā, bet ne vairāk, kā 10% no Līguma kopējās summas.
VIII. Garantijas

18
19

Atbilstoši grozījumiem Civillikumā no 01.01.2014.
Atbilstoši grozījumiem Civillikumā no 01.01.2014.
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49. <28> dienu laikā no visu līgumā minēto darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz
Pasūtītājam ieturējuma naudas garantiju ne mazāk kā <10>% apmērā no faktiski
izpildīto darbu summas (bez PVN). Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas
Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī
reģistrēta banka /bankas filiāle/ārvalsts bankas filiāle vai apdrošināšanas
sabiedrība20/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos
tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas
teritorijā21 (kā paraugu izmanto Ieturējuma naudas garantijas veidni(7.
pielikums).Ieturējuma naudas garantijai jābūt spēkā visu Būvobjekta garantijas
termiņu.
50. Pēc ieturējuma naudas garantijas saņemšanas, visu līguma minēto darbu pabeigšanas
un darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītājs 10 darba dienu laikā
izmaksā līguma realizācijas laikā ieturēto ieturējuma naudu.
51. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam un Tehnisko specifikāciju un
citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas
normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un
Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta
neatbilstības Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas
Republikas būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu
prasībām dēļ.
52. Būvobjekta garantijas termiņš ir 36 mēneši no Būvobjekta pieņemšanas.
53. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus
un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek
konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.
54. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to
paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par
konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst
būt mazāks par 10 dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs
gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās
nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses
akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu
sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem
bojājumiem vai citiem trūkumiem.
IX.

Nepārvarama vara

55. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī
neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses
nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.
56. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt
un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas
neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis
20

Pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties sev vēlamo veidu (bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi) garantiju iesniegšanai, ņemot vērā arī faktu,
ka minētie garantiju veidi ir ļoti būtiski Pasūtītājam, lai nodrošinātu līguma pienācīgu izpildi
21
Banku, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas
teritorijā, sarakstu skatīt:
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba.

Nolikums. Būvdarbi
Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ID Nr. 5.3.1.0/17/I/020. Būvdarbi (ID.Nr.BŪ 2019/1/KF)

34

iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav
spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un
godīgiem paņēmieniem.
X.

Līguma darbības termiņš

57. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto
saistību pilnīgai izpildei.
XI.
Līguma grozīšana22 un izbeigšana
58. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji
vienojoties.
59. Līgums var tikt grozīts pusēm savstarpēji vienojoties Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likuma 66. panta noteiktajos gadījumos.
60. Pasūtītājs ir tiesīgs uzdot Izpildītājam papildus darbus un apmaksāt tos ievērojot
iepirkumu procedūrā noteiktās vienības izmaksas un līgumā pieņemto darbu mērījuma
metodi, ja līguma izpildes laikā šādi darbi tiek identificēti.
61. Pasūtītājs ir tiesīgs uzdot Pasūtītājs ir tiesīgs uzdot Izpildītājam papildus darbus kuri
nav minēti iepirkumu veidnēs un kuriem nav noteikta vienības cena un apmaksāt tos
atbilstoši Izpildītāja iesniegtajai tāmei, ja šādu tāmju kopējais apjoms nepārsniedz
15% no konkrētas lotes līgumcenas un šāda nepieciešamība ir pamatota ar līguma
realizācijas laikā atklātiem jauniem, iepriekš neparedzētiem, apstākļiem.
62. Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam faktiski izpildītos darbus atbilstoši to faktiski
paveiktajam apjomam un likumīgi izdotajiem Pasūtītāja un/vai Būvuzrauga
rīkojumiem, iepirkuma dokumentos dotajai mērījuma metodei un iepirkumā dotajām
pretendenta vienības izmaksām un faktiski izpildītām papildus darbu tāmēm(šī līguma
p.60 un p. 61.) Tādejādi faktiskais darbu apjoms un izmaksas var būt
atšķirīgas(lielākas vai mazākas) no noslēgtās līguma summas.
63. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:
63.1.
ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi;
63.2.
neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā
noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 dienu laikā no attiecīga
Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto
saistību neizpildi;
63.3.
neievēro Tehnisko specifikāciju vai Būvprojektu vai citu Līguma vai
Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību
aktu prasības;
63.4.
ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.
63.5.
Ja līguma izpildes laikā atklājas, ka Izpildītājs ir/tiek pakļauts
ierobežojumiem, ko nosaka Starptautisko un Latvijas republikas nacionālo sankciju
likums un uz tā pamata izdotie likumdošanas akti.
64. Izpildītājs 10 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no
Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansu saņemto summu, kā
arī līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
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65. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā
datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu
atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem
saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta
nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.
66. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto
Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir
faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami.
Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt
aktā konstatētajam.
67. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 10dienām vai apgrūtina vai liedz
Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no
Līguma – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 dienu laikā no attiecīga Izpildītāja
paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis
šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.
XII.

Piemērojamās tiesības un Strīdu risināšanas
kārtība

68. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas
Republikas normatīvie tiesību akti.
69. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
70. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski
informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda
risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.
71. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 10 darba
dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 20 dienu
laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot
izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
XIII. Citi noteikumi
72. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu
spēkā esamību.
73. Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.
74. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās
aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās
aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.
75. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar
vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet
otrs – pie Izpildītāja.
76. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:
1.pielikums: Iepirkuma nolikums[un <iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu
informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>];
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2.pielikums: Būvprojekti
3.pielikums: Piedāvājums;
4.pielikums: Laika grafiks;
6.pielikums: Līguma izpildes garantijas veidne.
7.pielikums: Ieturējuma naudas garantijas veidne.
XIV. Pušu rekvizīti un paraksti
Izpildītājs:
<Izpildītāja nosaukums un rekvizīti
maksājumu veikšanai>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds
un uzvārds>

Pasūtītājs:
<Pasūtītāja nosaukums un rekvizīti
maksājumu veikšanai>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds
un uzvārds>

_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums

_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
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Iepirkuma līgums. Būvdarbi (6. pielikums)
Līguma izpildes nodrošinājuma veidne
<Pasūtītāja nosaukums><reģistrācijas numurs><adrese>
LĪGUMA IZPILDESGARANTIJA
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs,<Bankas/ bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles nosaukums vai apdrošināšanas
sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>,neatsaucami apņemamies 5 dienu
laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka
<Uzņēmēja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs)
nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>”
(Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav
pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, 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 Garantijas
beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī
pieprasījums iesniedzams ar bankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju,
starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina
banka/apdrošināšanas sabiedrība.
Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas
saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par 50% (piecdesmit
procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand
Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi
strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
Vai apdrošinātāja gadījumā
Šai garantijai ir piemērojami 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>
<Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles
zīmoga nospiedums>
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Iepirkuma līgums. Būvdarbi (7. pielikums)
Ieturējuma naudas garantijas veidnes
<Pasūtītāja nosaukums><reģistrācijas numurs><adrese>
IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas/ bankas filiāles/ārvalsts bankas filiālesnosaukumsvai apdrošināšanas
sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu
laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka
<Uzņēmēja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
(turpmāk – Uzņēmējs)
nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada
<datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>;
turpmāk – Līgums), un
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 Garantijas
beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>23.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī
pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā
pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu
datuma saskaņā ar Līguma VIII. punktu [Garantijas], mēs apņemamies 5 dienu laikā no
Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts mums ne agrāk kā 4 dienas pirms Garantijas
beigu datuma izmaksāt Pasūtītājam Garantijas summu.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand
Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi
strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
Vai apdrošinātāja gadījumā
Šai garantijai ir piemērojami 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>

23

Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.
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D1pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne
<Pasūtītāja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
“<Iepirkuma procedūras nosaukums>”“<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>”
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<adrese>(turpmāk – Pretendents)
1. [Iepazinušies]/[Iepazinies]24 ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>
(turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras
nosaukumsun identifikācijas numurs>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas
Nolikumā noteiktās prasības,
2. [iesniedzam]/[iesniedzu]25 piedāvājumu, kas sastāv no:
a. šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un atlases dokumentiem,
b. Piedāvājuma nodrošinājuma,
c. Tehniskā piedāvājuma un
d. Finanšu piedāvājuma,
(turpmāk – Piedāvājums)
3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:
a. veikt Kanalizācijas tīklu būvdarbus būvdarbus projektu teritorijā saskaņā ar
Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums) un Būvprojektiem (Nolikuma B
pielikums) (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu katrai lotei par kuru tiek
iesniegts piedāvājums:
NPK
Lotes Nr.
Piedāvājuma kopējās izmaksas
bez PVN euro
1
Lote Nr.1
2
Lote Nr.2
3
Lote Nr.3
4
Lote Nr.4
5
Lote Nr.5
6
Kopā
Piezīme: ja par kādu loti netiek iesniegts piedāvājums to atzīmē ar „-------„ .
Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN):
<…>EUR (<summa vārdiem>euro),
PVN <…>%: <…>EUR (<summa vārdiem>euro)
Būvdarbu kopējā cena ar PVN: <…>EUR (<summa vārdiem>euro),
b. slēgt iepirkuma līgumu kā paraugu izmantojot Nolikumā ietverto Iepirkuma līguma
veidni (Nolikuma C pielikumu),
c. veikt Būvdarbus saskaņā ar [manu]/[mūsu]26 Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā
noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma
noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].
4. Piedāvājums ir spēkā 120 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
24

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
26
Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
25
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5. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi
personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu
apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)apliecina, ka:
a. uz viņu nav attiecināms Nolikuma <…>.punktā noteiktais Pretendentu izslēgšanas
nosacījums: Pretendents vai persona, kurai ir pārstāvības tiesības vai uzraudzības
tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora
priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,ir atzīta par
vainīgukoruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu
jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, un
no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts
par sodu, ir pagājuši mazāk kā 3 gadi līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai;
b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.
6. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts
lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:
<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds
un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>]27
<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents
vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības
dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reģistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>]28

27

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.
Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir
personu apvienība)!
28
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D2pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne
A: Bankas garantijas veidne
<Pasūtītāja nosaukums><reģistrācijas numurs><adrese>
PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA
“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>”
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<adrese>
(turpmāk – Pretendents)
iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk
– Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukumsun
identifikācijas numurs>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz
piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,
mēs <Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiālesnosaukums, reģistrācijas numurs un
adrese>neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā
minēts, ka:
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā
termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā
neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,
saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam
<summa cipariem>EUR (<summa vārdiem>euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto
bankas norēķinu kontu.
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>29 un ir spēkā
līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš
norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī
pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā
pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie
noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand
Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi
strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles zīmoga nospiedums>

29

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne
B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne
<Pasūtītāja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS
“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>”
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<adrese>
(turpmāk – Pretendents)
iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk
– Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums un
identifikācijas numurs>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz
piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,
mēs <Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas
numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā
termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā
neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,
par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā
norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir
iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu
veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>30 un ir spēkā
līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš
norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.
Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas
noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.
Šai garantijai ir piemērojami 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>
<Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums>

30

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!
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D3 pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne
PRETENDENTA VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS
Sniegt informāciju tikai par ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas, t.sk lietus
kanalizācijas tīklu būvniecību. (t.sk arī kanalizācijas sūkņu stacijas).

Nr.
p.k.

Būvobjekta
nosaukums un
veikto būvdarbu īss
raksturojums. T.sk.
apjoms atbilstoši
iepirkuma nolikumā
prasītajam.

Būvdarbu
vērtība bez
PVN (EUR)

1.
<…
<…

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

Vieta

Pasūtītājs
(nosaukums,
reģistrācijas
numurs, adrese un
kontaktpersona)

Būvdarbu
uzsākšanas un
pabeigšanas
gads un
mēnesis

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

<…>/<…>
<…>/<…>
<…>/<…>

Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma
prasīto pieredzi. Atsevišķi izdalot pieredzi beztranšeju ūdensapgādes un kanalizācijas inženierkomunikāciju izbūvē,
ja Pretendents iesniedz piedāvājumu 1. Un 2. Lotei.
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D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne
Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri
apliecina Nolikumā norādīto speciālistu prasīto pieredzi
A: GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

Galvenais
speciālists

Atbildīgais
būvdarbu
vadītājs

Vārds un
uzvārds

Sertifikāta
numurs

<…>

<…>

Profesionālā
pieredze
atbilstoši
Nolikumā
noteiktajām
prasībām

<…>

Statuss
(Pretendents,
personālsabiedrības biedrs,
personu apvienības
dalībnieks vai
apakšuzņēmējs /
Persona (Norādīt
statusu), vai šo
personu darbinieks
vai darba ņēmējs,
vai darba vai
uzņēmuma līgums
tiks noslēgts, ja
pretendentam tiks
piešķirtas tiesības
slēgt iepirkuma
līgumu (Norādīt
personas statusu,
nosaukumu un
speciālista statusu)
<…>
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D5 pielikums: CV veidne
Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kuri
apliecina Nolikumā norādīto speciālistu prasīto pieredzi.
1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Izglītība:
Izglītības
iestāde

Mācību laiks
(no/līdz)

Iegūtais grāds vai
kvalifikācija

<…>

<…>/<…>

<…>

Piezīmes: Pievienot diplomu kopijas lai pamatotu nepieciešamās izglītības apjomu, kā arī latviešu valodas
zināšanu līmeni.

4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums A1 un A2 –
Pamata, B1 un B2-Vidējais, C1 un C2 – Augstākais atbilstoši iepirkuma nolikuma
prasībām)
Valodas zināšanu līmeņa
Valoda
novērtējums
Latvie-

<…>

Piezīme: Tā kā projekta realizācija un komunikācija projekta ietvaros notiks latviešu valodā, tad speciālistam CV
jānorāda Latviešu valodas prasmes līmenis un ja tas ir zemāks par B2 vērtējumu, tad Pretendentam jānodrošina
speciālists ar profesionālu tulku visu projekta realizācijas laiku.

5. Būvprakses sertifikāta izdevējs, svēra un numurs:
6. Profesionālā pieredze:
Darba devējs vai
Laiks
Pasūtītājs (uzņēmuma
(no/līdz)
līguma gadījumā)
<…>/<…>
<…>
<…>/<…>
<…>
<…>/<…>
<…>

Valst
s
<…>
<…>
<…>

Amats un galveno darba pienākumu
apraksts vai veicamā darba apraksts
(uzņēmuma līguma gadījumā)
<…>
<…>
<…>

Piezīme: Jābūt pieminētai atbilstošai pieredzei uz kuriem pretendents balsta savu kvalifikāciju.

7. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:
Pasūtītāja
Darba
(klienta)
Projekta izpildes
Projekta
devējs vai
nosaukums,
uzsākšanas un
izpildes
Pasūtītājs
reģistrācijas
pabeigšanas
Īss veikto darbu apraksts
vieta
(uzņēmuma
numurs,
gads un
(valsts)
līguma
adrese un
mēnesis
gadījumā)
kontaktpersona
<…>/<…>
<…>
<…>
<…>
<…>
<…>/<…>
<…>
<…>
<…>
<…>
<…>/<…>
<…>
<…>
<…>
<…>
Piezīme: Jābūt pieminētiem projektiem uz kuriem pretendents balsta savu kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos
No

Līdz

<1.perioda
<2.perioda
<…>

<1.perioda
<2.perioda
<…>
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saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk –
Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>
rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas
numurs>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma>veikt <Speciālista izpildāmo
darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas
tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
[Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas
profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks
noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai es iegūšu profesionālās kvalifikācijas
atzīšanas apliecību vai reģistrēšos attiecīgā profesiju reģistrā]31
<Vārds, uzvārds>
<Paraksts>
<Datums>
[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties
<iepirkuma priekšmeta raksturojums>iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja
Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek
noslēgts.
<Darba devēja nosaukums>
<Reģistrācijas numurs>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>]32

31

Attiecas uz ārvalstu speciālistiem
CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir
personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja
darbinieks vai apakšuzņēmējs.
32
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D6pielikums: Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās,
nododamo būvdarbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM/PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,
NODODAMO BŪVDARBUSARAKSTS33
Apakšuzņēmēja /
Personas
nosaukums/vārds,
uzvārds,
reģistrācijas
numurs/personas
kods, adrese un
kontaktpersona/
kontaktinformācija
<…>
<…>
<…>

33

Nododamo
darbu
apjoms (%
no
Būvdarbu
kopējās
cenas)

Īss apakšuzņēmēja/Personas veicamo
būvdarbu apraksts

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

Pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus Pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā
ģenerāluzņēmējs saglabājot atbildību par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju un pierādot, ka Pretendentam būs
pieejami apakšuzņēmēju resursi

Nolikums. Būvdarbi
Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ID Nr. 5.3.1.0/17/I/020. Būvdarbi (ID.Nr.BŪ 2019/1/KF)

51

D7 pielikums: Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām
pretendents balstās, apliecinājuma veidne
<Pasūtītāja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
APAKŠUZŅĒMĒJA /PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,
APLIECINĀJUMS34
Iepirkuma procedūras “<Iepirkuma procedūras nosaukums>”“<Iepirkuma procedūras
identifikācijas numurs>”ietvaros
Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās,
nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents
balstās,
ir
fiziska
persona),
reģistrācijas
numurs
vai
personas
kods
(ja
apakšuzņēmējs/persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona) un
adrese>:
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un
adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums,
reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras
„<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādus būvdarbus:
<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā
norādītajam> un]
[nodot Pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu35, speciālistu un/vai tehniskā
aprīkojuma) apraksts>].
3. Kā arī apliecina, ka uz viņu nav attiecināms Nolikuma <…>.punktā noteiktais Pretendentu
izslēgšanas nosacījums:Pretendents vai persona, kurai ir pārstāvības tiesības vai lēmuma
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,ir
atzīts par vainīgukoruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās
finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā,
un no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par
sodu, ir pagājuši mazāk kā 3 gadi līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>

34

Attiecas uz tām Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām
35
Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta tikai ar Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras
iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto
prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram,
apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma
slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz
kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē

Nolikums. Būvdarbi
Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta. ID Nr. 5.3.1.0/17/I/020. Būvdarbi (ID.Nr.BŪ 2019/1/KF)
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D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>”
1. Pakalpojuma apraksts:
a. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums, sadalījums
pa tehnoloģiskiem posmiem un apraksts, organizatoriskās struktūras apraksts un shēma
norādot līguma vadībai un ziņojumu sagatavošanai nepieciešamo tehniskā personāla skaitu
(ne tikai nominētos speciālistus) un to pienākumus. T.sk. tulka pakalpojumu, ja projekta
realizācijas laikā pretendenta speciālistiem tāds nepieciešams;
b. Sniegt informāciju par plānoto atkritumu apsaimniekošanas organizāciju par materiālu
utilizāciju;
c. Sniegt informāciju par ģeodēzijas kompāniju inženierkomunikāciju uzmērījumu veikšanai un
trašu nospraušanai;
d. Sniegt informāciju par darba realizācija plānotajām izraktās grunts atbērtnēm, grunts
šķirošanu un sašķirotās grunts laboratorisku analīzi(ja šādas darbības paredzētas) un
plānotajām materiālu novietnēm;
e. Sniegt informāciju par pārbaužu veicējiem (CCTV, grunts un grants seguma blīvējuma testi).
f. Sniegt informāciju par plānotajiem materiālu piegādātājiem un tehniskajās specifikācijās un
būvprojektos noteiktās materiālu atbilstības ievērošanu.(Šajā sadaļā aprakstīt plānotos
materiālu piegādātājus, to piedāvāto produktu nosaukumus un identifikācijas parametrus
konkrētā projekta realizācijai ietverot kā minimums ietverot sekojošās pozīcijas - smilts,
šķembas, asfalts, pašteces kanalizācijas cauruļvadi, spiedkanalizācijas cauruļvadi,
beztranšeju metožu curuļvadi, plastmasas akas, dzelzsbetona akas, sūkņu stacija(ja
attiecināms uz konkrēto loti). Materiālu katalogu kopēšana nav vajadzīga)
g. Sniegt informāciju par plānoto tehnisko un cilvēkresursu nodrošinājumu (ekskavatori,
kravas automobiļi, brigāžu skaits un sastāvs) piedāvājumā minēto darbu izpildei

3. Detalizēts darba izpildes laika grafiks:
a. Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafiks, nosakot izpildāmo darbus (kā
minimums norādot pozīcijas - sagatavošanās un atļauju saņemšana, tīklu būvdarbi,
segumu atjaunošana, pārbaudes, projekta risinājumu precizēšana, nodošana
ekspluatācijā), un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu utt. Laika grafikā jānorāda
arī plānoto brigāžu skaitu (ne mazāks, kā prasīts tehniskajās specifikācijās) un katra
posma uzsākšanas un pabeigšanas laiks.
b. Plānoto maksājumu un naudas plūsmas prognozes – sadalījumā pa mēnešiem, kas
sagatavotas, ievērojot laika grafiku, un līgumā noteiktos apmaksas noteikumus.

