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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – KPP 2016/10 

 

1.2. Informācija par Pasūtītāju: 

Pasūtītāja nosaukums: Kalupes pagasta pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) 

Juridiskā adrese: Ezeru iela 6 Kalupe Kalupes pagasts Daugavpils novads LV-
5450 

Reģistrācijas numurs: 90000030396 

Tālr./fakss: 65407490, mob. 29175448, fakss 65447831 

E – pasta adrese: parvalde@kalupe.lv 

Vispārējā adrese: www.kalupe.lv 

Darba laiks No 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700 

 

Iepirkuma komisija Iepirkumu veic Kalupes pagasta pārvaldes  Iepirkuma 
komisija (turpmāk – Komisija) 

Kontaktpersonas: Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele 

1.3. Iepirkuma metode – iepirkums Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 panta kārtībā. 
Publisks pakalpojuma līgums, kura paredzamā līgumcena ir 4000 euro vai lielāka, bet mazāka 
par 42 000 euro. 

1.4. Iepirkuma nolikuma pieejamība un saņemšanas iespējas: 

1.4.1. Ar iepirkuma nolikumu (turpmāk – Nolikums) ieinteresētās personas var iepazīties 
Kalupes pagasta pārvaldes mājas lapā www.kalupe.lv sadaļā Pagasta pārvalde - 
Iepirkumi un pārvaldes darba laikā, piedāvājuma atvēršanas dienā līdz plkst. 9.00., 
drukātā formātā saņemt iepirkuma dokumentus Kalupes pagasta pārvaldē, Ezeru iela 6, 
Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads. 

1.4.2. Pretendentam ir pienākums sekot aktuālajai informācijai mājas lapā www.kalupe.lv un 
ievērot to savā piedāvājumā. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona 
nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.  

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

 

1.5.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 17.oktobrim 
pulkst.10.00 Kalupes pagasta pārvaldē Ezeru ielā 6, Kalupe, Daugavpils novads, 
iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā 
punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas tiks 
iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un atdots atpakaļ iesniedzējam. 

1.5.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 
saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku); 
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1.5.3. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu satura neizpaušanu un uzglabāšanu 
neatvērtā veidā līdz noteiktajam piedāvājumu atvēršanas termiņam; 

1.5.4. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem. 
Piedāvājumi, kas saņemti pēc Nolikuma 1.5.1.punktā norādītā iesniegšanas termiņa, 
nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā 
informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, netiek izskatīti un 
vērtēti. Pēc pieprasījuma tie neatvērti tiks atdoti atpakaļ Pretendentam; 

1.5.5. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā - Ezeru iela 6, 
Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450, un apmainot vai izņemot 
piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu 
no tālākās līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma 
iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

1.5.6. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. 
Pasūtītājs un Komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no 
iepirkuma rezultāta. 

 

2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI UN IESNIEGŠANAI  

2.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā 
piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents 
pilnībā akceptē visus iepirkuma noteikumus un prasības; 

2.2. Piedāvājums iesniedzams slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā aploksnē (iepakojumā) tā, lai tajā 
iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, uz 
kuras jānorāda: 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā, pasta adrese, tālrunis, fakss un  e-pasts 
Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasts 

 
DAUGAVPILS NOVADA KALUPES PAGASTA PĀRVALDES  

IEPIRKUMA KOMISIJAI  
Ezeru iela 6 Kalupe Kalupes pagasts Daugavpils novads LV-5450 

  
Piedāvājums iepirkumam 

„Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi Ambulances ēkas pārbūvei 
par daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 

novads” 
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. KPP 2016/10 
 

Neatvērt līdz 2016.gada 17.oktobrim plkst.10:00 

2.3. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez 
labojumiem, dzēsumiem un svītrojumiem. Ja kādi no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem 
nav latviešu valodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 
Pretendenta apliecinājums ietver: 

2.3.1. Norādi ”TULKOJUMS PAREIZS”; 
2.3.2. Apliecinājumu parakstījusi paraksta tiesīgā amatpersona, norādot pilnu amata 

nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu; 
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2.3.3. Apliecinājumā norādīts apliecinājuma izdarīšanas vietas nosaukums un datums; 

2.4. Piedāvājums jāiesniedz piecos oriģinālā eksemplāros un divi digitālā veidā PDF vai DWG 
formātā uz datu nesēja – skenētus atlases dokumentus un Finanšu piedāvājumu, ka arī 
ekonomisko daļu EXEL formātā. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas ir jābūt norādei 
„ORIĢINĀLS”; 

2.5. Pretendents iesniedzot dokumentu kopijas, kā arī piedāvājuma kopiju, tās apliecina.  Kopijas 
apliecinājums ietver: 

2.5.1. Norādi “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA”; 

2.5.2. Apliecinājumu parakstījusi paraksta tiesīga amatpersona, norādot pilnu amata 
nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu; 

2.5.3. Apliecinājumā norādīts apliecinājuma izdarīšanas vietas nosaukums un datums, 
zīmoga nospiedums (ja ir); 

2.6. Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas 
autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu; 

2.7. Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši 06.05.2010. likuma „Dokumentu juridiskā 
spēka likums” prasībām un Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām; 

2.8. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu/kopiju 
un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir čauršūts vai 
caurauklots, ko pievieno Pretendenta piedāvājumam kā pēdējo lapu; 

2.9. Piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs, kurā norādīts secīgs piedāvājumā iesniegto 
dokumentu nosaukumu saraksts un attiecīgās piedāvājuma lapaspuses numurs, kurā konkrētais 
dokuments atrodas; 

2.10. Piedāvājumam, ar visiem tajā iekļautajiem dokumentiem, jābūt cauršūtam ar diegu vienā 
sējumā vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Lapas jānumurē un tām 
jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Piedāvājumam uz pēdējās lapas aizmugures 
cauršūšanai izmantojamā diega vai auklas gali nostiprināmi ar pārlīmētu papīru, uz kura 
norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmogu apliecina 
Pretendents vai tā pilnvarotais pārstāvis. Teksta un tabulu daļa nedrīkst būt cauršūta, visai 
informācijai jābūt skaidri izlasāmai. Piedāvājums ir jāievieto Nolikuma 2.2.punktā minētajā 
aploksnē; 

2.11. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un atbilst visām 
Nolikuma 2.2.punktā minētajām prasībām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši PIL 
prasībām. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei; 

2.12. Piedāvājums sastāv no: 

2.12.1. Pretendentu atlases dokumentiem, atbilstoši Nolikuma 5.1.punktam, ieskaitot 
Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā (Nolikuma pielikums Nr.2); 

2.12.2. Finanšu piedāvājuma (Nolikuma pielikums Nr.6). 

2.13. Piedāvājuma grozījumus noformē un iesniedz atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, uz 
aploksnes papildus iepriekš prasītajai informācijai norādot atzīmi: „Piedāvājuma grozījumi”; 

2.14. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt; 

2.15. Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē 
reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu 
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parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas 
uzdevumā. 

3. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

Iepirkuma priekšmets –  „Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi Ambulances 
ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes pagasts, 
Daugavpils novads” 
3.1.  saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr.1); 

3.2. CPV klasifikatora kods – 71240000-2 (Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas 
pakalpojumi. Pakalpojumi); 

3.3. Pakalpojuma sniegšanas vieta – Ezeru iela 13 Kalupe Kalupes pagasts Daugavpils novads 
LV-5450; 

3.4. Līguma izpildes termiņš – līdz 16.12.2016. no līguma noslēgšanas dienas. 
Autoruzraudzības termiņš – saskaņā ar būvdarbu veikšanu objektā. 

3.5. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par iepirkuma priekšmetu 
pilnā apjomā. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) variantā. 

4. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 

4.1. Iepirkumā drīkst piedalīties jebkura fiziska un juridiska persona, un šo Personu apvienības 
jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt pieprasītos pakalpojumus saskaņā ar Latvijas 
Republikas (turpmāk – LR) tiesību aktiem un, kas atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām. 

4.2. Atbilstība PIL 8.2 panta piektajā daļā minētajam: 

4.2.1. Uz Pretendentu (uz visiem Personu apvienības dalībniekiem, kā arī uz Pretendenta 
apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē) neattiecas PIL 8.2 panta 
piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 

4.3. Prasības Pretendenta profesionālās darbības veikšanai: 

4.3.1. Pretendents (Personu apvienības dalībnieks, kā arī Pretendenta piesaistītais 
apakšuzņēmējs) ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā citā valstī, 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt komercdarbību; 

Pretendents (Personu apvienības dalībnieks, kā arī Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs) ir 
reģistrēts Būvkomersanta 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; 

4.3.2. Ja Pretendents ir Personu apvienība, tad gadījumā, ja attiecībā uz šo Pretendentu 
(Personu apvienību), saskaņā ar Nolikumu, tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma 
līgumu (turpmāk – Līgums), tad Personu apvienībai pirms Līguma noslēgšanas ir 
jāreģistrējas Uzņēmumu reģistrā kā Personālsabiedrībai. 

4.4. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām: 

4.4.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016.), vai 
nostrādātajā periodā, ja tas dibināts vēlāk, ir pieredze vismaz 1 (vienā) līdzvērtīga 
satura un apjoma publisko ēku projektu izstrādē jeb pakalpojuma sniegšanā. Par 
līdzvērtīga satura pakalpojumu tiks uzskatīts tāds pakalpojums, kas ietver publiskās 
ēkas būvprojektēšanas dokumentu izstrādi 2.grupas ēkas izbūvei un/vai pārbūvei 
(rekonstrukcijas) ne mazāk kā 380 m2 platībā un veicis tā autoruzraudzību 
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4.4.2. Pretendenta rīcībā ir normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts (ja to nosaka 
saistošie normatīvie akti) tehniskais personāls Tehniskajās specifikācijās noteikto 
projektēšanas darbu izpildei, t. sk: 

4.5.2.1. vismaz 1 (viens) sertificēts (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) būvprojekta vadītājs 
(arhitekta vai ēku konstrukciju projektēšanas  būvprakses sertifikāts), kuram ir Latvijā 
akreditētas sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs 
izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments, kurš iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā  
kā būvprojekta vadītājs ir veicis vismaz 1 (vienu) projektēšanas darbu līgumu, kura izpildes 
ietvaros vadījis būvprojektēšanas dokumentu izstrādi 2.grupas ēkas izbūvei un/vai pārbūvei 
(rekonstrukcijas) ne mazāk kā 380 m2 platībā un veicis tā autoruzraudzību. 

4.5.2.2. arhitekts, kuram ir Latvijā akreditētas sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts vai 

līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments,  

4.5.2.3. būvinženieris - ēku konstrukciju projektētājs, kuram ir Latvijā akreditētas sertificēšanas 

institūcijas izsniegts sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju 

apstiprinošs dokuments.  

4.5.2.4. būvinženieris - ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs, kuram ir Latvijā 

akreditētas sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs 

izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments; 

4.5.2.5. būvinženieris - elektroietaišu projektētājs, kuram ir Latvijā akreditētas sertificēšanas 

institūcijas izsniegts sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju 

apstiprinošs dokuments; 

4.5.2.6. būvinženieris - siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājs, kuram ir Latvijā 

akreditētas sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs 

izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments; 

4.5.3. Ārvalstu tehniskajam personālām ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments 

4.5.2.1., 4.5.2.2., 4.5.2.3., 4.5.2.4., 4.5.2.5., 4.5.2.6. un 4.5.2.7 pakalpojumu sniegšanai (ja 

šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti) un 

tehniskajam personālām atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām 

attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja Pretendents 

tiks atzīts par uzvarētāju, līdz līguma noslēgšanai speciālists iegūs profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.  

4.5. Apakšuzņēmēju piesaistes kārtība: 

4.5.1. Gadījumā, ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam piedāvājumā jāuzrāda visi 
darbu izpildei paredzētie apakšuzņēmēji, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 20 % no 
kopējās Līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo 
pakalpojumu Līguma daļu, atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.7. Pretendents ir atbildīgs par 
Līguma izpildi neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma, atbilstoši PIL 20. 
un 8.2 panta piektajā daļā noteiktajām prasībām un skaidrojumiem. 

4.6. Piedāvājumu paraksta uzņēmuma vadītājs, īpašnieks vai viņa pilnvarota persona, ko apliecina 
LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā noformēta pilnvara; 
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4.7. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu 
dalībai iepirkumā, Pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā Nolikumā ietvertās 
prasības, normas un noteikumus. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais 
nosacījums, kas ir pretrunā ar šo Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu 
piedāvājuma noraidīšanai. 

5. PRETENDENTA IESNIEDZAMIE ATLASES DOKUMENTI 

5.1. Lai izvērtētu Pretendentu atbilstību saskaņā ar PIL un šajā Nolikumā noteiktajām prasībām, 
Pretendents iesniedz sekojošus atlases dokumentus: 

5.1.1. Pretendenta rakstisks pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikuma pielikumam 
Nr.2; 

5.1.2. Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, 
reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā.  Pretendentiem, 
kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas 
iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav 
(reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu) tad 
iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas Nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda 
kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas 
faktu). 

5.1.3. Pretendentus, kas reģistrēti Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija 
pārbauda Būvkomersantu reģistra mājaslapā.  Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz 
līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem 
apliecina pretendenta tiesības veikt iepirkuma nolikumā noteiktos darbus.   

5.1.4.  Pretendenta piedāvātā Projektēšanas darbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba 
pieredzes apraksts, ņemot vērā Nolikuma 4.5.2.apakšpunktā minēto, kas iesniedzams atbilstoši 
Nolikuma pielikumā Nr.3 norādītajai formai un kvalifikācijas apliecinošu dokumentu 
(būvprakses sertifikātu, apliecību, diplomu u.c.) apliecinātas kopijas, kas apliecina atbilstību 
minētajām prasībām. Personālam, kura profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – LR 
kompetentas institūcijas izdotas profesionālās atzīšanas apliecības vai sertifikāta, vai arī cita 
dokumenta, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību LR 
noteiktajām prasībām, kopijas; 

5.1.5. Pretendentam jāiesniedz Tehniskās specifikācijas projektēšanas uzdevuma izpildei 
paredzēto atbildīgo speciālistu saraksts, klāt pievienojot spēkā esošu būvprakses sertifikātu 
kopijas (vai, ja persona attiecīgo izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvusi ārvalstīs, 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība uzņēmējdarbības veikšanai par tiesībām vadīt 
Tehniskajā specifikācijā paredzētos darbus) ēku konstrukciju projektēšanā, ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu projektēšanā, elektroietaišu projektēšanā, siltumapgādes un ventilācijas 
sistēmu projektēšanā u.c., kas iesniedzams atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr.4 norādītajai formai, 
ko parakstījis uzņēmuma vadītājs vai pilnvarotā persona; 

5.1.6. Informācija par Pretendenta pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā vai nostrādātajā periodā, 
ja tas dibināts vēlāk, vismaz 1 (vienu) līdzvērtīga satura un apjoma projektu izstrādē atbilstoši 
Nolikuma 4.5.1.apakšpunktam, kas iesniedzama saskaņā ar Nolikuma pielikumā Nr.5 norādīto 
formu; 

5.1.7. Pretendentam jāiesniedz vismaz 1 (vienu) pozitīvo atsauksmi no Pasūtītāja par Pretendenta 
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, vai nostrādātajā periodā, kvalitatīvi veiktajiem publisku ēku 
būvniecības, vai rekonstrukcijas projektēšanas darbiem un autoruzraudzība atbilstoši Nolikuma 
pielikuma Nr.5 norādītajam.  
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5.1.8. Gadījumā, ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.7 
sagatavota informācija par Pretendenta apakšuzņēmēju(iem) un nododamo darbu saraksts 
un apjoms; 

5.1. 9.Apakšuzņēmēju apliecinājums par izpildāmo darbu apjomu, kas iesniedzams atbilstoši 
Nolikuma pielikumā Nr.8 „Apakšuzņēmēja apliecinājums” pievienotajai formai. 

5.2. Finanšu piedāvājums: 

5.2.1. Pretendents sagatavo un iesniedz Finanšu piedāvājumu atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr.6 
noteiktajai formai; 

5.2.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN 21%, t.sk. PVN 21%, un kopējā 
piedāvājuma summa ar PVN 21% (Līguma summa); 

5.2.3. Piedāvājuma cenā Pretendents ietver visas ar projektēšanas uzdevumā norādīto darbu 
veikšanu saistītās izmaksas, tajā skaitā nodevas, nodokļus, un citus obligātos maksājumus, kādi 
Pretendentam varētu rasties saistībā ar tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības izmaksas; 

5.2.4. Pretendenta piedāvājumā cenām jābūt norādītām par visu Tehniskās specifikācijas 
projektēšanas uzdevumā norādīto apjomu. Ja kādā no pozīcijām cenas nav norādītas, uzskatāms, 
ka Pretendents nav iesniedzis cenas par visu iepirkuma apjomu, kas ir par pamatu atzīt 
Pretendenta piedāvājumu par neatbilstošu Nolikumam, līdz ar to Pretendents izslēdzams no 
turpmākas dalības iepirkumā; 

5.2.5. Pretendenta piedāvātajām vienību cenām jābūt nemainīgām visā Līguma izpildes laikā. 

5.3. Gadījumos, ja piedāvājumu iesniedz Personu apvienība, tad tā papildus iesniedz šādus 
dokumentus: 

5.3.1. Vienošanās, līguma vai cita dokumenta kopiju ar apliecinājumu par katra Personas 
apvienības biedra atbildības apjomu; 

5.3.2. Pilnvaru, kura nosaka Personu apvienības biedra tiesības pārstāvēt Personu apvienību. 
Gadījumā, ja iepriekš minētās pārstāvniecības tiesības atrunātas vienošanās, līgumā vai citā 
dokumentā, tad šajā punktā minētā pilnvara nav jāiesniedz. 

5.4. Ja saskaņā ar šo Nolikumu piedāvājuma dokumenti jāsagatavo saskaņā ar pielikumos 
pievienotajām formām, tad tie iesniedzami tikai atbilstoši šīm formām. Gadījumos, ja 
piedāvājumā iesniegti dokumenti sagatavoti neizmantojot dotās formas, tiks vērtēts, vai tajos 
sniegta visa pievienotajās formās prasītā informācija. 

6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS 

6.1. Vispārīgā informācija: 

6.1.1. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. 

6.1.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu 
Komisija veic slēgtā sēdē; 

6.1.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī Nolikuma 1.5.1.punktā minētā termiņā, netiks vērtēti. 
Tie neatvērti tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam; 

6.1.4. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas 
laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, 
kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, Pretendentu atlasē un 
piedāvājumu vērtēšanā; 

6.1.5. Informācija, kas attiecas uz Pretendentu piedāvājumu izskatīšanu, izskaidrošanu, 
novērtēšanu un salīdzināšanu, un iepirkuma uzvarētāja izvēli, netiks izpausta 
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Pretendentiem vai jebkurām citām personām, kuras nav oficiāli iesaistītas šajā procesā 
līdz brīdim, kamēr netiek paziņots iepirkuma uzvarētājs. 

6.2. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība: 

6.2.1. Komisija sākotnēji veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikumā 
2.punktā noteiktajām prasībām; 

6.2.2. Pretendentu atlases laikā Komisija pārbauda vai Pretendents ir iesniedzis visus 
Nolikuma 5.punktā prasītos atlases dokumentus, un vai attiecīgie dokumenti atbilst 
Nolikuma pielikumos pievienotajām formām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie 
piedāvājumi, kuros būs iesniegti visi dokumenti un tajos sniegta visa prasītā 
informācija, kā arī sniegtā informācija apliecinās Pretendenta atbilstību Nolikuma 
4.punktā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuros nebūs iesniegti visi 
minētie atlases dokumenti vai nebūs norādīta visa prasītā informācija, vai arī ja sniegtā 
informācija neatbildīs Pretendentiem izvirzītajām prasībām, tiks noraidīti un tālāk 
netiks vērtēti; 

6.2.3. Komisija pārbauda, vai Pretendenta Finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja 
šādas kļūdas konstatēs, tad tās tiks izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto 
piedāvājuma summu Komisija paziņos Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 
Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņems vērā labojumus. Ziņas par aritmētiskajām 
kļūdām Komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam; 

6.2.4. Vērtējot piedāvājumu, ja Komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt 
nepamatoti lēts, Komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa 
detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot PIL 
noteikto kārtību un paredzētās iespējas. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, 
Komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski 
piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, Komisija atzīst piedāvājumu 
par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata; 

6.2.5. Pasūtītājs par Pretendentu, kuram, atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un 
piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, veic 
pārbaudi par PIL 8.2 panta piektajā daļā noteikto izslēgšanas gadījumu esamību. 
Pārbaude tiek veikta atbilstoši 8.2 panta septītajā daļā noteiktajam; 

6.2.6. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs 
Nolikuma prasībām un paredzētajiem finanšu līdzekļiem, Pretendents, kas iesniedzis šo 
piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju; 

6.2.7. Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiks atzīts par atbilstošu Nolikuma 
prasībām, Komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un pieņemt lēmumu par jauna 
iepirkuma organizēšanu; 

6.2.8. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu bez PVN. 

7. UZVARĒTAJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMS 

7.1. Komisija par uzvarētāju iepirkumā, ar tiesībām slēgt Līgumu, atzīst Pretendentu, kurš 
izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, ir iesniedzis visām Nolikumā 
izvirzītajām prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu bez PVN, un nav izslēdzams 
no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu; 

7.2. Vienlaikus visi Pretendenti tiek rakstveidā informēti par iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba 
dienu laikā pēc galīgā lēmuma pieņemšanas slēgt Līgumu vai pārtraukt iepirkumu neizvēloties 
nevienu piedāvājumu; 
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7.3. Ņemot vērā, ka iepirkums rīkots saskaņā ar PIL 8.2 pantu, Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt Līgumu ar 
uzvarētāju uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma uzvarētāju; 

7.4. Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, Pretendents apliecina, ka piekrīt visiem Nolikuma 
pielikumā Nr.9 pievienotā Līguma nosacījumiem; 

7.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt 
Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, 
neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, 
kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās Līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu 
pārtraukt iepirkuma, neizvēloties nevienu piedāvājumu; 

7.6. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis 
zemāko cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar 
sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, 
Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, 
pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto 
Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar 
sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties 
nevienu piedāvājumu; 

7.7. Līguma izpildes termiņš – 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas; 

7.8. Pasūtītājs slēdz ar Komisijas izraudzīto Pretendentu Līgumu, pamatojoties uz Pretendenta 
iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem, par pamatu ņemot 
Nolikumam pievienoto Līguma projektu (Nolikuma pielikums Nr.9). 

8. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

8.1. Komisijas tiesības: 
8.1.1. Pieprasīt no Pretendentiem precizētu informāciju par savu piedāvājumu, nosakot, ka 

informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas; 

8.1.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 
datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu 
atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā 
arī lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus 
un dokumentus, kas iesniegti Komisijai; 

8.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot Pretendentu Finanšu piedāvājumos 
konstatētās aritmētiskās kļūdas, informējot par to Pretendentus; 

8.1.4. Darbā pieaicināt atbilstoša profila speciālistu – ekspertu piedāvājumu noformējuma 
pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu 
vērtēšanai un salīdzināšanai; 

8.1.5. Izvēlēties slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais ar 
viszemāko cenu bez PVN, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar 
Pasūtītāju; 

8.1.6. Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu; 

8.1.7. Neizvērtēt iepirkumam iesniegtos Pretendentu piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikumā 
izvirzītajām prasībām; 

8.1.8. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

8.2. Komisijas pienākumi: 

8.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu; 
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8.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 
tiem; 

8.2.3. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem 
normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu, vai pieņemt lēmumu 
par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu; 

8.2.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmumu pieņemšanas rakstiski informēt visus 
Pretendentus par iepirkumā pieņemto lēmumu; 

8.2.5. Citi pienākumi un tiesības, kas izriet no Nolikuma un spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem. 

9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

9.1. Pretendenta tiesības: 
9.1.1. Iepazīties ar Nolikumu un pielikumā pievienotajiem dokumentiem; 

9.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts; 

9.1.3. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt, atsaukt vai mainīt savu 
iesniegto piedāvājumu; 

9.1.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē; 

9.1.5. Pretendentiem, kuri atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, ir tiesības bez 
ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem 
piedāvājumu iesniegušajiem Pretendentiem; 

9.1.6. Pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL 8.2 panta 18.daļas noteiktajā kārtībā. 

9.2. Pretendenta pienākumi: 

9.2.1. Rūpīgi iepazīties ar Nolikumā minētajiem nosacījumiem, sagatavot piedāvājumu 
atbilstoši Nolikuma prasībām; 

9.2.2. Patstāvīgi sekot Pasūtītāja mājas lapā publicētajai informācijai par papildus 
informāciju vai precizējumiem Nolikumā un ietvert publicēto informāciju 
piedāvājumā; 

9.2.3. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju; 

9.2.4. Ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā pēc Komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas 
rakstveidā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumu par papildu informāciju, kas 
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu 
atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai; 

9.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu; 

9.2.6. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

10. PIELIKUMI 

10.1. Nolikumam pievienotie pielikumi ir šī Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas: 

Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija 

Pielikums Nr.2 – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā 

Pielikums Nr.3 – Projektēšanas darbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts 

Pielikums Nr.4 – Tehniskās specifikācijas projektēšanas uzdevuma izpildei paredzēto atbildīgo 

    speciālistu saraksts 

Pielikums Nr.5 – Pretendenta pieredze līdzīgu projektēšanas darbu veikšanā 

Pielikums Nr.6 – Finanšu piedāvājums 
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Pielikums Nr.7 – Informācija par pretendenta apakšuzņēmēju(iem) un nododamo  

                           darbu saraksts un apjoms 

Pielikums Nr.8 – Apakšuzņēmēja apliecinājums 

Pielikums Nr.9 – Līguma projekts 
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Nolikuma pielikums Nr.1 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
iepirkumam  

„Būvprojektēšanas un autoruzraudzības  pakalpojumi Ambulances ēkas pārbūvei par 
daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads” 

 
Iepirkuma identifikācijas Nr. KPP 2016/10 

 
(elektroniski pieejami www.kalupe.lv sadaļā „Pagasta pārvalde”- „Iepirkumi”) 

 
 

nolikumam „Būvprojektēšanas un autoruzraudzības  pakalpojumi 
Ambulances ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, 

Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads” 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Projektēšanas uzdevums 

 
Ieceres mērķis –    ambulances ēkas pārbūve par daudzfunkcionālo centru, ēkā sagatavot telpas- 
multifunkcionālā centra, sabiedrības veselības veicināšanas centra un sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības centra darbībai, kā arī vadoties pēc Būvniecības likuma, Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Nr.551 “Ostu 
hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi, 
LBN 208-15 „Publiskās   būves”, LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”,   ievērojot citus pastāvošos 
Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus.  
Izpildītājs sagatavos būvniecības ieceres dokumentāciju ieceres akcepta saņemšanai Ministru 
kabineta noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” un Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, 
gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” izpratnē. Dokumentāciju izstrādā 
tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.  
Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju telpu plānojumu, interjera risinājumus, 
konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus.  
Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas,   
kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, ēkas energoefektivitātes 
pagaida sertifikāta sagatavošanas izmaksas, kā arī finanšu rezervi neparedzētiem darbiem” 5% no 
būvdarbu kopējām izmaksām. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to 
nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, 
kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis 
būvdarbu izpildes termiņus. 

1. 
Ēkas 
nosaukums 
un adrese  

Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads 

2. Būves veids 
Ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu    

Siltumapgādes pievada izbūve 
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3. 
Ēkas pašreizējais izmantošanas mērķis 
un parametri 

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas-
12640101 
Parametri:  
                    Ēkas apbūves laukums: 380.8 kv.m 
                    Ēkas platība: 318.6 m2 

 4. Pasūtītājs 
Kalupes pagasta pārvalde, 90000030396 

Ezeru iela 6 Kalupe Kalupes pagasts 
Daugavpils novads LV-5450 

5. 
Pasūtītāja  atbildīgais 
Pārstāvis 

Ināra Ūbele, pārvaldes vadītāja tālr. 29175448, 
parvalde@kalupe.lv 

6. Būvprojektēšanas stadija 

Būvniecības ieceres dokumentācijas 
sagatavošana un ieceres akcepta saņemšana  
ēkas vienkāršotai atjaunošanai  Ministru 
kabineta noteikumu Nr.529 „Ēku 
būvnoteikumi” izpratnē.  
 
Būvniecības ieceres dokumentācijas 
sagatavošana un ieceres akcepta saņemšana  
siltumapgādes pievada izbūvei Ministru 
kabineta noteikumu Nr.551 “Ostu 
hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, 
atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju 
būvnoteikumi” izpratnē.  
 
Dokumentāciju izstrādā tādā detalizācijas 
pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt 
būvdarbus.  
 

7. Inženierizpētes darbi 

Jāveic ēkas būvkonstrukciju tehnisko 
apsekošanu atbilstoši LBN 405-15 “Būvju 
tehniskā apsekošana”.  Pirms apsekošanas 
Pasūtītājs kopā ar  Izpildītāju sastāda 
apsekošanas uzdevumu.    
 
Jāveic ģeodēzisko, topogrāfisko un 
inženierģeoloģisko izpēti inženiertīklu  izbūvei 
un teritorijas labiekārtošanai nepieciešama 
apjomā.   

8. Būvniecības ieceres dokumentu  
saskaņošana 

Ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju u.c. institūcijām 
pēc nepieciešamības 

9. Tehniskie noteikumi Nodrošina Pasūtītājs  
10. Pasūtītājam izsniedzamo 

dokumentācijas eksemplāru skaits 
5 ORIĢINĀLI +  2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; 
DWG) 

 
11 

Ēkas renovācijas programma un prasības: 
 Telpu plānojuma izmaiņas u.c. atjaunošanas darbi jāplāno 3 telpu blokos: 
1. bloks –multifunkcionālais centrs “Varavīksne” telpas Nr.1, Nr.26, Nr.23, Nr.24, Nr.25, 
(numerācija saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu); 
2. bloks- sabiedrības veselības veicināšanas centrs ( ģimenes ārsta privātprakse un 
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zobārstniecības prakse); 
3. bloks – sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs. 
 
1. telpu bloka paredzēt: 
Griestu, sienu remonts, krāsojuma atjaunošana, grīdas seguma atjaunošana, logu, durvju aiļu 
apdares atjaunošana, sanitāro mezglu telpām flīžu nokalšana, sienu apmetuma remonts pēc 
nepieciešamības. 
 
2. un 3. telpu bloki, paredzēt: 
Telpu plānojuma izmaiņas atbilstoši funkcionālajām vajadzībām. Griestu, sienu un grīdas 
atjaunošana. Grīdu seguma un pamatnes demontāža, jauna grīda ierīkošana veicot pamatnes 
siltināšanu un hidroizolācijas ierīkošanu, mitruma neuzsūcošā materiāla ieklāšanu. Sienu 
apdares materiālus jāizvēlas atkarībā no telpas funkcijām,  paredzētajiem gaisa temperatūras 
mitruma parametriem. Esošo krāšņu un dūmvadu demontāža.  Paredzēt esošo iekšdurvju 
nomaiņu, jaunu durvju bloku uzstādīšanu jaunizveidotajās ailās. 
 
Paredzēt ēkas siltināšanas pasākumus. 
 
Vides pieejamības nodrošinājums: 
Katram telpu blokam paredzēt speciālus pasākumus un aprīkojumu pieejamas vides 
nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (sanitārais mezgls, durvju platums, ārējo 
durvju sliekšņu augstums, grīdas līmeņu augstums, pandusi). 
 
Inženiertīkli (1.,2. un 3.bloki):  
Ūdensapgāde, kanalizācija: 
Paredzēt visu nepieciešamo sanitārtehnisko ierīču kopā ar cauruļvadiem, veidgabaliem, 
fasondaļām, jaucējkrāniem, noslēgarmatūru, izolācijas materiāliem uzstādīšanu un pieslēgšanu 
ūdens esošajam ievadam un kanalizācijas esošajam izvadam.  
Siltumapgāde:  
Siltumapgādes pievada izbūve pieslēgšanai pie Kalupes ciema siltumtīkliem. 
Iekšējas siltumapgādes sistēmas pārbūve,  siltummezgla izbūve. Paredzēt 1.telpu bloka 
iekšējās apkures sistēmas apvienošanu ar jauno apkures sistēmu.   
Ventilācija 
Paredzēt ventilācijas sistēmu atbilstoši telpu lietošanas veidiem, pilnīga pelējuma sēnes un 
aļģu attīstības apstākļu novēršanai visā ēkā. 
Elektroapgāde 
Vecās elektroinstalācijas demontāža un jaunas elektroinstalācijas un apgaismes sistēmas 
ierīkošana, veicot pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšanu. 
Ugunsdrošība 
Paredzēt automātiskās ugunsdrošības sistēmas ierīkošanu, atbilstoši LBN 201-15 „Būvju 
ugunsdrošība” prasībām.    
Zibensaizsardzība 
Paredzēt ēkas zibensaizsardzību un zemējumu kontūru. 
Elektronisko sakaru sistēmas atjaunošanu. 
 

12. Ēkas atjaunošanas dokumentācijas sastāvdaļas: 
1. VISPĀRĪGĀ DAĻA: 
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1.1. Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 
1.2. Vispārīgo rādītāju lapa, skaidrojošais apraksts; 
1.3. Tehniskas apsekošanas materiāli; 
1.4. Projekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā; 
1.5. Teritorijas labiekārtojuma plāns, vertikālais  plānojums.   
2. ARHITEKTŪRAS DAĻA: 
2.1. ēkas fasādi; 
2.2. ēkas aktuālās daļas  plāni ar telpu izmēriem; 
2.3. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 
2.4. telpu apdares būvdarbu tabula; 
2.5. būvizstrādājumu specifikācijas. 
3. INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA: 
3.1. būvkonstrukcijas (grīdas konstrukciju griezumi, metāla pārsedžu mezgli un citas slodzi 
nesošas konstrukcijas); 
3.2. veikt ēkas energoaudītu un nepieciešamības gadījumā paredzēt ēkas siltināšanas darbus; 
3.3. nepieciešamie inženiertīkli (ūdensapgāde un kanalizācija, apkure, vēdināšana, elektroapgāde, 
drošības sistēmas) un to risinājumi (pieslēguma shēmas, specifikācijas, griezumi); 
3.4. ārējo ūdensvada ievada un kanalizācijas izvada pārbūve (pēc nepieciešamības); 
3.5. citi inženierrisinājumi, ja tādi nepieciešami; 
3.6. būvizstrādājumu specifikācijas. 
13. SILTUMAPGĀDES PIEVADA IZBŪVEI DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻAS: 
1.1. Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 
1.2. Vispārīgo rādītāju lapa, skaidrojošais apraksts; 
1.3. Topogrāfiskais plāns un inženierģeoloģiskā izpēte atskaite; 
1.4. Projekta ģenerālplāns ar tīkliem atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā; 
1.5. Garenprofils; 
1.6. Mezgli; 
1.7. Iekārtu un materiālu specifikācija;  
14. EKONOMISKĀ DAĻA: 
2.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 
2.2. būvdarbu apjoms; 
2.3. izmaksu aprēķins (tāme).  
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Nolikuma pielikums Nr.2 
 

PRETENDENTA PIETEIKUMA DALĪBAI IEPIRKUMĀ  
„ Būvprojektēšanas un autoruzraudzības  pakalpojumi Ambulances ēkas pārbūvei par 
daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads” 

 
Iepirkuma identifikācijas Nr. KPP. 2016/10 

 
2016. gada ____.___________ 

 
Ar šo piedāvājumu apliecinām savu līdzdalību PIL 8.2 panta kārtībā rīkotajā iepirkumā „ 

Būvprojektēšanas un autoruzraudzības  pakalpojumi Ambulances ēkas pārbūvei par 
daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads” 

 (ID Nr.KPP 2016/10) 
 

Pretendenta nosaukums ______________________________________________________ 
 

Reģistrācijas numurs ________________________________________________________ 
 

Juridiskā adrese _____________________________________________________________ 
 

Pasta adrese ________________________________________________________________ 
 

Tālrunis _______________, fakss _______________, e-pasts __________________________ 
 

Bankas rekvizīti: 
 

Banka, bankas kods __________________________________________________________ 
 

Bankas konta numurs ________________________________________________________ 
 

Amatpersona (Līguma noslēgšanai) ______________________________________________ 
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds) 

 

Kontaktpersona _____________________________________________________________ 
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts) 

 
Mēs apliecinām, ka: 

 Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā 
piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā; 

 Mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi; 
 Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt Nolikumā Pretendentiem 

norādītās prasības; 
 Esam iepazinušies ar visiem Nolikuma dokumentiem, un mums ir pilnībā saprotami 

iepirkuma nosacījumi un prasības; 
 Pretendentam nav nodokļu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu; 
 Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas. 

 
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds, amats   

Paraksts, zīmoga nospiedums  

Vieta, datums  
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Nolikuma pielikums Nr.3 
 

PROJEKTĒŠANAS DARBU VADĪTĀJA KVALIFIKĀCIJAS, IZGLĪTĪBAS UN DARBA 
PIEREDZES APRAKSTS 

iepirkumam „Būvprojektēšanas un autoruzraudzības  pakalpojumi Ambulances ēkas pārbūvei 
par daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. KPP 2016/10 
 

Paredzētā pozīcija iepirkumā __________________________________ 
(amata nosaukums) 

1. Uzvārds:  
2. Vārds:  
3. Dzimšanas gads:  

4. Izglītība – Izglītības iestāde 
Mācību periods 
(no – līdz) gads 

Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

    
    
    

5. Darba pieredze: 

 
Uzņēmuma nosaukums, adrese Darba periods 

(no – līdz) gads 
Ieņemamais 

amats 
Īss darba 
apraksts 

     
     
     

6. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā veiktie nozīmīgākie darbi: 

 

Pasūtītājs  
(nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, adrese un 
kontaktpersona) 

Amats 

Projekta 
nosaukums, 
adrese un 
kopējais 

būvdarbu līguma 
apjoms EUR bez 

PVN 

Īss projektā 
veikto darbu un 

to apjomu 
apraksts 

Izpildes gads 
(Projekta izpildes 

uzsākšanas un 
pabeigšanas gads 

un mēnesis) 

      
      
      

7. Profesionālās darbības būvprakses sertfikāti: 

 
 

Sertifikācijas joma 

 

Būvprakses 
sertifikāta izdevējs 

 

Būvprakses 
sertifikāta Nr. 

Būvprakses 
sertifikāta derīguma 

termiņš 

     

     

     

 
Ar šo apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā „Būvprojektēšanas un autoruzraudzības  
pakalpojumi Ambulances ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, 
Kalupes pagasts, Daugavpils novads”  (ID Nr. KPP 2016/10), un gadījumā, ja (pretendenta 
nosaukums) tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju un ar viņu tiks noslēgts Līgums, apņemos iesniegtā 
piedāvājuma ietvaros izpildīt (amata nosaukums) pienākumus, kā arī to, ka būšu pieejams 
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piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no Līguma parakstīšanas dienas līdz pieņemšanas – 
nodošanas akta parakstīšanas dienai. 
Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts citu Pretendentu piedāvājumos iepirkumā „Būvprojektēšanas 
un autoruzraudzības  pakalpojumi Ambulances ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālo centru 
“Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads”  (ID Nr. KPP 2016/10) un neesmu 
interešu konflikta situācijā. 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams 
paredzēt iepirkuma laikā. 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un 
kvalifikāciju. 

 
Vārds, Uzvārds, 
ieņemamais amats 

 

Paraksts  
Vieta, datums  
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Nolikuma pielikums Nr.4 
 

Tehniskās specifikācijas projektēšanas uzdevuma izpildei paredzēto atbildīgo 
speciālistu saraksts 

iepirkumam  „Būvprojektēšanas un autoruzraudzības  pakalpojumi Ambulances ēkas pārbūvei 
par daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads” 

 (ID Nr. KPP 2016/10) 
 
 

Plānotā 
pozīcija 

līguma izpildē 

Vārds, 
uzvārds 

Sertifikāta 
numurs 

Uzņēmums, 
kuru 

speciālists 
pārstāv 

Specializācija/
speciālista 
darbības 

joma 

 

      

      

      

      

      

      

      

* Pretendents var sarakstā norādīt arī citus speciālistus pēc saviem ieskatiem, ja tas nepieciešams 
Līguma izpildei. 

* Speciālistu sarakstā minētajām personām jāpievieno spēkā esošu būvprakses sertifikātu kopijas 
attiecīgajā jomā. 

 

 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds, amats   

Paraksts, zīmoga nospiedums  

Vieta, datums  
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Nolikuma pielikums Nr.5 

 

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU PROJEKTĒŠANAS DARBU 
VEIKŠANĀ* 

iepirkumam „ Būvprojektēšanas un autoruzraudzības  pakalpojumi Ambulances ēkas pārbūvei 
par daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads” 

 (ID Nr. KPP 2016/10) 
 

* Ierakstīt iepriekšējo trīs gadu nozīmīgākos darbus, sniedzot visu prasīto informāciju. 
** Veikto projektēšanas darbu aprakstā jānorāda katrā projektā konkrēti paveiktie darbi, norādot 
arī skaitliskos apjomus. 
 

Pielikumā: 
Atsauksme no _________________________________________________________; 
Atsauksme no _________________________________________________________; 
Atsauksme no _________________________________________________________. 

 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds, amats   

Paraksts, zīmoga nospiedums  

Vieta, datums  

 

N
r.

p
.k

. Projektētā 
objekta 

nosaukums, 
adrese  

Projektēšanas 
darbu  

apraksts **  

Izstrādāto 
projektu 
apjoms 
EUR  

(bez PVN) 

Pašu spēkiem 
veiktais 

projektēšanas 
darbu apjoms 
(% no darbu 
vērtības bez 

PVN) 

Pasūtītājs 
(nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, adrese, 
kontaktpersona, 

telefona nr.) 

Projekta 
izstrādes 

laiks, no – 
līdz 

(gggg.mm.) 
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Nolikuma pielikums Nr.6 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

iepirkumam  „Būvprojektēšanas un autoruzraudzības  pakalpojumi Ambulances ēkas pārbūvei 
par daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads” 

 (ID Nr. KPP 2016/10) 
 

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 
 
 
 
 
 

Reģ.Nr.: 
Juridiskā adrese: 
Pasta adrese: 
Banka: 
Kods: 
Konta Nr.: 
Tālrunis: 
Fakss: 
E-pasta adrese:  

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  
Amats  
Pasta adrese  
Tālrunis  
Fakss  
E-pasta adrese  

3. PIEDĀVĀJUMS 

3.1. Iepazinušies ar iepirkuma  „Būvprojektēšanas un autoruzraudzības  pakalpojumi 
Ambulances ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes 
pagasts, Daugavpils novads” (ID Nr. KPP 2016/10) noteikumiem, mēs piedāvājam veikt 
projektēšanas darbus un nodrošināt projekta autoruzraudzību būvniecības laikā, saskaņā ar 
Nolikumā minētajiem nosacījumiem un atbilstoši Tehniskās specifikācijas (Nolikuma pielikums 
Nr.1) prasībām noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem. 

3.2. Mūsu piedāvājums ir: 

Nr.  
p.k 

Darba veids 
Izmaksas 
bez PVN, 

EUR 

Izmaksas 
ar PVN 

21%, EUR 

1. 
Ēkas atjaunošanas dokumentācijas 
izstrādāšana, tai skaitā: tehniska apsekošana 

  

2. 
Siltumapgādes pievada izbūves 
dokumentācijas izstrādāšana,  tai skaitā: 
inženierizpēte 

  

3. Ekonomiskas daļas izstrāde   
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 Kopā dokumentācijas izstrāde:   

4. Autoruzraudzība   

 Kopā būvprojektēšanas pakalpojumi:   

 
Ar šo apliecinām, ka: 

1. Finanšu piedāvājumā norādītās cenas būs pamats Līguma noslēgšanai un tās paliks 
nemainīgas visā Līguma izpildes laikā; 

2. Finanšu piedāvājumā norādītajā piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar iepirkuma 
priekšmetu saistītās izmaksas, kā arī visi nodokļi un nodevas, ja tādi ir paredzēti; 

3. Piekrītam visām Pasūtītāja Nolikumā norādītajiem noteikumiem un izvirzītajām prasībām 
un garantējam minēto noteikumu izpildi. Nolikumā minētie nosacījumi ir skaidri un 
saprotami. 

4. Apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds, amats   

Paraksts, zīmoga nospiedums  

Vieta, datums  
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 Nolikuma pielikums Nr.7 
 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJU(IEM) UN 
NODODAMO DARBU SARAKSTS UN APJOMS 

iepirkumam  „Būvprojektēšanas un autoruzraudzības  pakalpojumi Ambulances ēkas pārbūvei 
par daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads” 

 (ID Nr. KPP 2016/10) 
 

Nosaukums 
Adrese, telefons, 
kontaktpersona 

Veicamo darbu 
apjoms no 

kopējā apjoma 
(%) un EUR bez 

PVN 

Apakšuzņēmēja(u) 
paredzēto darbu īss 

apraksts 

    

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds, amats   

Paraksts, zīmoga nospiedums  

Vieta, datums  
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Nolikuma pielikums Nr.8 

 
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

iepirkumam  „Būvprojektēšanas un autoruzraudzības  pakalpojumi Ambulances ēkas pārbūvei 
par daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads” 

 (ID Nr. KPP 2016/10) 
 

 
 
Iepirkuma  „Būvprojektēšanas un autoruzraudzības  pakalpojumi Ambulances ēkas pārbūvei 
par daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads”  
(ID Nr. KPP 2016/10), ietvaros 

 
Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ apliecina, ka: 
 
piekrīt piedalīties  „Būvprojektēšanas un autoruzraudzības  pakalpojumi Ambulances ēkas 
pārbūvei par daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 
novads”  (ID Nr. KPP 2016/10) kā /Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ 
(turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts Līgums, 
apņemas:  

 
veikt šādus projektēšanas darbus: 
 
/īss projektēšanas darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo projektēšanas 

darbu sarakstā norādītajam/ 

 
un nodot Pretendentam šādus resursus: 
 
/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/. 

 

/Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds/ 

/Paraksttiesīgās personas paraksts/ 
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Nolikuma pielikums Nr.9 

IEPIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS) 
par būvprojektēšanas dokumentu izstrādi  

 
datums, vieta 
        
          

Kalupes pagasta pārvalde, Reģ.Nr. 90000030396, juridiskā adrese Ezeru iela 6, Kalupe, 
Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450, kuru uz Nolikuma pamata pārstāv _____________, 
(turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un …………………,………………… (turpmāk 
tekstā – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), 
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkota iepirkuma „Būvprojektēšanas un autoruzraudzības 
pakalpojumi Ambulances ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, 
Kalupes pagasts, Daugavpils novads”, iepirkuma identifikācijas Nr. KPP 2016/10 rezultātiem un 
Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk tekstā – Iepirkuma piedāvājums) noslēdz šādu līgumu 
(turpmāk tekstā Līgums): 

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektēšanas dokumentus objektam – 
„Ambulances ēkas pārbūve par daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes 
pagasts, Daugavpils novads”, turpmāk tekstā – Būvprojektēšanas dokumenti, saskaņā ar 
līguma 1. pielikumu „Projektēšanas uzdevums”. 

1.2. Būvprojektēšanas dokumentus jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Būvniecības likumam, 
Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru 
kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Ministru kabineta 16.09.2014. 
noteikumiem Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi 
neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi, LBN 208-15 „Publiskās būves”, LBN 201-15 
„Būvju ugunsdrošība”, Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas 
reglamentē Būvprojektēšanas dokumentu izstrādi.  

1.3. Būvprojektēšanas dokumenti pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas 
pieņemšanas - nodošanas aktu Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā.  
 

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Kopējā līgumcena, ietverot visus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, nodevas un 
piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, ir ___________, pievienotās 
vērtības nodoklis (PVN)  …..,…. euro (………………euro un……. centi), kopējā līguma 
summa ar PVN …..,…. euro (………………euro un……. centi).   

2.2. Pievienotas vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republikas 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

2.3. Apmaksas kārtība: 
2.3.1.- Avansa maksājums - 30% apmērā pēc Būvprojektēšanas dokumentu iesniegšanas 
Būvvaldē un nosacījumu saņemšanas projektēšanas darbu uzsākšanai, saskaņā ar izpildītāja 
rēķinu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā. 
2.3.2. Gala maksājums - 70% apmērā pēc visa pakalpojuma apjoma izpildes, būvvaldes akcepta 
saņemšanas un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, saskaņā ar izpildītāja rēķinu 20 
(divdesmit) kalendāro dienu laikā. 

2.4. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas 
kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir 
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iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā maksājumu 
uzdevumu ir pieņēmusi izpildei.  

2.5. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no 
Izpildītajam paredzētā maksājuma.  
 

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ 

3.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un darbojas līdz 16.12.2016.. 
3.2. Līguma 10.4. punktā noteiktajos gadījumos Būvprojektēšanas dokumentu izstrādes termiņus 

var grozīt tikai pēc Pušu savstarpējās rakstveida vienošanās.  
3.3. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Būvprojektēšanas dokumentu izstrādes gala 

termiņš, kas noteikts Līgumā, tiks pagarināts par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas 
apstākļu pastāvēšanas laika posmam.  
 

4. DARBA PIEŅEMŠANA – NODOŠANA 

4.1. Būvprojektēšanas dokumentu nodošana Pasūtītājam notiek ar Būvprojektēšanas dokumentu 
pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvarotie pārstāvji. 

4.2.  Ja Būvprojektēšanas dokumentu pieņemšanas - nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka 
Izpildītājs nav izpildījis visus projektēšanas nosacījumus, Pasūtītājs par neatbilstībām sastāda 
defekta aktu un nosaka Būvprojektēšanas dokumentu defektu novēršanas vai neizstrādāto 
Būvprojektēšanas dokumentu datu, vai daļas izpildes termiņu un kārtību, kas nav garāks par 15 
(piecpadsmit) kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību novēršanas termiņš skaitāms no 
brīža, kad Pasūtītājs sastādījis un parakstījis defekta aktu.  

4.3. Defekta akta konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepadarītos Būvprojektēšanas 
dokumentu izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava 
rēķina.  

4.4. Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma 
naudu, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto Būvprojektēšanas dokumentu izstrādes darbu 
veikšana pārsniedz Būvprojektēšanas dokumentu izstrādes pabeigšanas termiņu.  

4.5. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš Būvprojektēšanas dokumentu trūkumu vai 
defektus, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošus speciālistus. Šādā 
gadījumā ar Būvprojektēšanas dokumentu trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus 
sedz Izpildītājs pilnā apmērā. Pasūtītājam ir tiesības šos izdevumus atrēķināti no neatbilstoši 
izstrādātā Būvprojektēšanas dokumentu līgumcenas.  

 
5. PUŠU SAISTĪBAS 

5.1.  Izpildītājs izstrādājot Būvprojektēšanas dokumentus apņemas:  
5.1.1. nodrošināt Būvprojektēšanas dokumentu izstrādi un saskaņošanu Līgumā un 

normatīvajos aktos noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos;  
5.1.2. ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas 

Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteiktā 
Būvprojektēšanas dokumentu izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. 
Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta 
īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju;  

5.1.3. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma 
noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt 
Būvprojektēšanas dokumentu izstrādi;  

5.1.4. ja Būvprojektēšanas dokumentu saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt 
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papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Būvprojektēšanas dokumentu trūkumiem vai 
nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina 
novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav garāki par 
konkrētā darba izpildes termiņu, kas atrunāts Līgumā;  

5.1.5. Izpildītājs, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, Būvprojektēšanas dokumentu izstrādei 
drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus. Par Būvprojektēšanas dokumentu izstrādei piesaistīto 
apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem 
atbild Izpildītājs;  

5.1.6. ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības 
vai trūkumus izstrādātajā Būvprojektēšanas dokumentu, Izpildītājam ir pienākums sniegt 
paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot 
Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja 
pieprasījuma saņemšanas brīža, neprasot par to papildus samaksu.  

5.1.7. Ekspertīzes negatīva atzinuma gadījumā par Būvprojektēšanas dokumentiem Izpildītājs 
sedz Pasūtītājam izdevumus Būvprojektēšanas dokumentu atkārtotas ekspertīzes 
veikšanai.  

5.2. Pasūtītājs apņemas:  
5.2.1. pieņemt no Izpildītāja izstrādāto un atbilstoši Līguma nosacījumiem būvvaldē saskaņotos 

Būvprojektēšanas dokumentus, atbilstoši Līgumā noteiktajai pieņemšanas kārtībai, 
parakstot attiecīgo pieņemšanas nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, 
skaitot no dienas, kad būvvalde ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.  

5.2.2. pēc Līgumā noteiktā Būvprojektēšanas dokumentu izstrādes un būvvaldes akcepta 
saņemšanas samaksāt Izpildītājam atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;  

5.2.3. iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju. 

5.3. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par 
Būvprojektēšanas dokumentu izstrādes gaitu. 

 
6. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA 

6.1. Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Izpildītājam ir tiesības 
pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,2 % apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par 
katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās summas.  

6.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.1.punktā noteiktais Būvprojektēšanas 
dokumentu izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, 
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,2% no līgumcenas par katru 
kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas.  

6.3. Ja iestājas Līguma 5.1.7. apakšpunktā norādītie apstākļi un Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam 
tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laika no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas 
brīža, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,3 % apmērā no Projekta 
līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas.  

6.4. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Būvprojektēšanas dokumentu 

kļūdas būtu savlaicīgi izlabotas. Pārējos gadījumos Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu 
labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Būvprojektēšanas dokumentu kļūdu 
dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu 
ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai.  

6.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu EUR 50.00 (piecdesmit) apmēra par 
katru gadījumu, kad izstrādātajos Būvprojektēšanas dokumentos konstatētas kļūdas, kad 
Izpildītājs nav savlaicīgi sniedzis informāciju/paskaidrojumu par Būvprojektēšanas 
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dokumentiem un nav atbildējis uz Pasūtītāja un būvdarbu pretendenta uzdotajiem jautājumiem 
laika posmā pēc Būvprojektēšanas dokumentu akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par 
projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai;  

6.6. Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto Būvprojektēšanas dokumentu izstrādes darbu izpildē 
bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista trešās personas, Pasūtītājam ir tiesības 
pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 10 % apmērā no kopējās līgumcenas.  

6.7. Izbeidzot Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību 
neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 
% apmēra no 2.1.punktā norādītās kopējās Līgumcenas.  

6.8. Ja iestājas Līguma 5.1.8. apakšpunktā norādītie apstākļi Pasūtītājam ir tiesības ieturēt 
atkārtotas ekspertīzes izmaksu no Līguma 2.1. punktā noteiktas līgumcenas.    

 
7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

7.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu 
nepārvaramas Varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju 
lēmumi).  

7.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo 
otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 
(triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.  

7.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanas Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu 
attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 
sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku.  
 

8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt 
sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un 
domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai 
Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izņemot 
Līguma 9.2.punktā noteiktos gadījumus.  

8.2. Pušu domstarpības, kas rodas Būvprojektēšanas dokumentu vai to atsevišķu daļu kvalitātes un 
to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā izšķir Daugavpils novada Būvvalde.  

 
9. LĪGUMA GROZĪŠANA 

9.1. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos sagatavo Pasūtītājs un paraksta abas puses pēc abu 
pušu savstarpējas vienošanās. 

9.2. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, 
kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās darba izmaksas, un šādi grozījumi nav 
atspoguļoti līgumcenā, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena.  

9.3. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laika pagarinājumu ne vairāk kā 
līdz 30 kalendārajam dienām kopumā Līguma izpildes periodā, nemainot kopējo Līgumcenu, 
ja: 

9.3.1. Pasūtītājs kavē vai aptur darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai 
novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi;  

9.3.2. Pasūtītājs un Izpildītājs veic grozījumus līguma 1.pielikumā „Projektēšanas 
uzdevums” atbilstoši projektēšanas līguma nosacījumiem un saskaņā ar tehnisko 
noteikumu prasībām, kas nav Izpildītāja radīti; 

9.3.3. pamatojoties uz būves tehniskās apsekošanas un/vai inženierizpētes rezultātiem, ja 
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projektēšanas gaitā rodas nepieciešamība veikt grozījumus līguma 1.pielikumā 
„Projektēšanas uzdevums”. 

 
10. LĪGUMA LAUŠANA 

10.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai 
Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai ari minēto brīdinājumu 
nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks nekā 10 (desmit) 
kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret 
parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja 
brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir 
aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai Pusei 
rakstisku paziņojumu.  

10.2. Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 
10 % no kopējās līgumcenas.  

10.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja: 
10.3.1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciska 

darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma 
izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts; 

10.3.2. Būvprojektēšanas dokumenti Līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegti 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā 
Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus;  

10.3.3. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10 % no kopējās līgumcenas;  
10.3.4. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 6.nodaļā minēto 

apdrošināšanas līgumu;  
10.4. Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Būvprojektēšanas dokumentu izstrādes 

darbus, par ko tiek sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts un saņem samaksu par visiem līdz 
Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek 
lauzts Izpildītāja vainas dēļ.  

10.5. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību 
nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir 
vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar 
Līguma laušanu.  

11. PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI 

11.1. Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. 
Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību 
Līguma prasībām.  

11.2. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju 
nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot 
personālu, kuru Izpildītājs iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura 
kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz 
kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 
atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.  

11.3. Personālu, kuru Izpildītājs iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura 
kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz 
kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 
atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja 
rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā paredzētos 
nosacījumus.  
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12. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

12.1. Puses vienojas, ka vienlaicīgi ar Būvprojektēšanas dokumentu nodošanu – pieņemšanu 
Izpildītājs saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.pantā 
pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu Pasūtītajam savas mantiskās 
autortiesības uz Izpildītāja izstrādāto Būvprojektēšanas dokumentus. Pasūtītājam ir tiesības 
bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā ari prasīt Izpildītājam tos 
mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs 
piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.  

12.2.  Ar Līguma izpildi saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un rēķinos norāda līguma numuru, 
datumu.  

12.3. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja 
iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs 
izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un 
dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta autoruzraudzību.  

12.4. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar 
Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tas 
parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanas ir Līguma 
neatņemamas sastāvdaļas.  

12.5. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir:  
12.5.1. No Pasūtītāja puses – _______________ 
12.5.2. No Izpildītāja puses - ______________  

12.6. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos oriģināleksemplāros, no kuriem viens 
glabājas pie Pasūtītāja, bet viens – pie Izpildītāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds 
juridiskais spēks.  
 

13. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI 
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10 pielikums 
 
 

AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMA (PROJEKTS) 
 

Datums, vieta 

 
Kalupes pagasta pārvalde, Reģ.Nr. 90000030396, juridiskā adrese Ezeru iela 6, Kalupe, 

Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450, kuru uz Nolikuma pamata pārstāv _____________, 
(turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un …………………,………………… (turpmāk 
tekstā – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), 
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkota iepirkuma „Būvprojektēšanas un autoruzraudzības 
pakalpojumi Ambulances ēkas pārbūvei par daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, 
Kalupes pagasts, Daugavpils novads”, iepirkuma identifikācijas Nr. KPP 2016/10 rezultātiem un 
Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk tekstā – Iepirkuma piedāvājums) noslēdz šādu līgumu 
(turpmāk tekstā Līgums): 

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzības pakalpojumus objektam 
„Ambulances ēkas pārbūve par daudzfunkcionālo centru “Ezeru iela 13, Kalupe, Kalupes 
pagasts, Daugavpils novads”, turpmāk tekstā „Autoruzraudzība”, līdz objekta nodošanai 
ekspluatācijā saskaņā ar Līgumu, būvprojektēšanas dokumentiem. 
1.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvprojektēšanas dokumentu sadaļu autoru autortiesību ievērošanu 
un garantē, ka Autortiesību likumā noteiktajā kārtībā ir ieguvis pilnā apjomā un visu veidu 
būvprojektēšanas dokumentu izmantošanas tiesības no būvprojektēšanas dokumentu daļu autoriem 
– autortiesību subjektiem vienkāršas licences veidā, un ir tiesīgs šīs tiesības nodot Pasūtītājam. 
1.3. Būvprojektēšanas dokumenti kā autortiesību objekta izmantošanas tiesības pilnā apjomā un 
visos veidos (vienkārša licence) Pasūtītājs iegūst brīdī, kad samaksājis līguma summu Izpildītājam 
pilnā apjomā. 

 
2. PUŠU SAISTĪBAS 

2.1. Veicot autoruzraudzību Izpildītājs apņemas:  
2.1.1. veikt autoruzraudzību atbilstoši Daugavpils novada pašvaldības būvvaldē akceptētajiem 
Būvprojektēšanas dokumentiem, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 „Ēku 
būvnoteikumi”, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un 
citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;  
2.1.2. Iecelt par autoruzraugu speciālistu, kurš Būvprojektēšanas dokumentu izstrādes laikā pildīja 
Būvprojektēšanas dokumentu vadītāja pienākumus. Izpi1dītājs ir atbildīgs par to, lai Līguma 
izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences, sertifikāti, kas ir nepieciešami autoruzraudzības 
veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja Izpildītājs vairs nenodarbina Būvprojektēšanas 
dokumentu vadītāju vai tas zaudējis patstāvīgās prakses tiesības, autoruzraudzības veikšanai 
Būvprojektēšanas dokumentu izstrādātājs norīko citu atbilstošas jomas būvspeciālistu. 
Būvspeciālista nomaiņu Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju Publisko iepirkuma likuma 68.pantā 
noteiktajā kārtība.  
2.1.3. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt objekta būvē lietoto 
konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību 
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Būvprojektēšanas dokumentiem un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu 
iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē;  
2.1.4. pārbaudīt, vai ir atbilstoša Būvprojektēšanas dokumentu un būvdarbu izpildes dokumentācija;  
2.1.5. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no 
Būvprojektēšanas dokumentiem vai, ja netiek ievērotas Latvijas normatīvo aktu, tai skaita 
būvnormatīvu prasības;  
2.1.6. visas atkāpes no Būvprojektēšanas dokumentiem fiksēt autoruzraudzības žurnālā, attiecībā uz 
atkāpēm no Būvprojektēšanas dokumentiem, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs 
autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;  
2.1.7. pabeidzot objekta būvniecību, autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto būvdarbu 
atbilstību Būvprojektēšanas dokumentiem un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām;  -  
2.1.8. ierasties objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska 
pieprasījuma saņemšanas;  
2.1.9. bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Būvprojektēšanas dokumentos, ja šādu izmaiņu 
nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektēšanas dokumentiem;  
2.1.10. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos 
aktos.  
2.1.11. Izpildītājam pirms autoruzraudzības uzsākšanas ir jāsagatavo autoruzraudzības žurnāls un 
jāreģistrē Daugavpils novada būvvaldē. 
2.2. Pasūtītājs apņemas: 
2.2.1. Izsniegt Izpildītājam tehnisko dokumentāciju, kas nepieciešama autoruzraudzības veikšanai. 

2.2.2. Pieņemt izpildītos pakalpojumus saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 
2.2.3. Veikt Līgumā paredzētos maksājumus. 

2.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un 
lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā. 

 
3. PAKALPOJUMU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Pēc pakalpojumu pabeigšanas un objekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas 
Izpildītājs un Pasūtītājs paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpildītājs nodod Pasūtītājam 
izsniegto tehnisko dokumentāciju. 
3.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, nodošanas – 
pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc visu konstatēto trūkumu novēršanas. 
 

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
4.1. Par pakalpojumu pienācīgu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam kopējo līgumcenu …..,…. 
Euro (………………euro un……. centi), pievienotās vērtības nodoklis (PVN)  …..,…. Euro 
(………………euro un……. centi), kopējā līguma summa ar PVN …..,…. Euro 
(………………euro un……. centi).   
4.2. Norēķinu kārtībā:  
4.2.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ____apmērā no līguma kopējās summas __________ 
euro (____________________) – 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas 
un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 
4.2.2. Pasūtītājs veic galīgo norēķinu ___ apmērā no līgumcenas ________________ euro 
(___________________________) –20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvobjekta 
nodošanas ekspluatācijā un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 
4.4. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek maksāts atbilstoši spēkā esošajai LR nodokļu likumos 
noteiktajai likmei un PVN maksāšanas kārtībai.  
4.5. Kopējā līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, 
kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros. 
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4.7. Visos Izpildītāja izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda līguma numurs, datums un iepirkuma 
procedūras KPP 2016/10. 
4.8. Ja Līgumā noteikto pakalpojumu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, 
tad PUSES sastāda aktu par faktiski veiktajiem izpildītajiem pakalpojumiem, fiksējot tajā Izpildītāja 
izpildīto pakalpojumu apjomu. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un 
atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam. 
 

5.GARANTIJAS 
5.1. Izpildītājs atbild par izpildīto pakalpojumu atbilstību visām LV spēkā esošajos būvniecības 
tiesību aktos noteiktajām prasībām. 
 

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA 
6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, PUSES ir atbildīgas saskaņā ar LR spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem. 
6.2. Par nepienācīgu saistību izpildi Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam pieprasīt līgumsodu 0,5 % 
(nulle, komats, pieci procenti) no kopējās līgumcenas par katru Pasūtītāja konstatēto gadījumu, ko 
Pasūtītājs ir tiesīgs arī ieturēt no galīgā norēķina, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas. 
6.3. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) no 
nesamaksātās summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa darba dienu, bet kopsummā ne 
vairāk kā 10% no līguma cenas. 
6.4. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību 
neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no vainīgās puses tiek piedzīts līgumsods 10% apmērā no līguma 
cenas. 
6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību pienācīgas izpildes. 
6.6. Visus ar Līgumu saistītos strīdus PUSES risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 
 

7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 
7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz PUŠU saistību izpildei vai tā 
laušanai Līgumā noteiktā kārtībā. 
7.2. Izņemot 8.3. un 8.4.punktā noteikto kārtību, Līgumu var grozīt vai lauzt PUSĒM vienojoties 
rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
7.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Pasūtītāja rakstveida 
brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt 
Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā 
paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā 
arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu 
laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem darbiem, 
kas ir pienācīgi izpildīti. 
7.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Izpildītāja rakstveida 
brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt 
Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā 
paziņojumā. Šādā gadījumā Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā 
arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu 
laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam arī par visiem pienācīgi 
izpildītiem darbiem. 
7.5. Neviena no PUSĒM neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis 
nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, finansējuma 
nepietiekamība, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību. 
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7.6. Katra no PUSĒM 3 (trīs) dienu laikā informē otru PUSI par augstāk minētās nepārvaramas 
varas iestāšanos. PUSES savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma 
izbeigšanu. 

8. CITI NOSACĪJUMI 
8.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus. 
8.2. Gadījumā, ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir 
saistoši PUŠU saistību pārņēmējiem. 
8.3. Pušu kontaktpersonas: 
8.3.1. no Pasūtītāja puses: ….; 
8.3.2. no Izpildītāja puses: autoruzraudzības grupas vadītājs …………, t. ………. 
8.4. Līgums sastādīts latviešu valodā un sastāv no teksta daļas uz _______ lapām _______ 
oriģināleksemplāros un pielikumiem: 1.pielikuma  
Autoruzraudzībā iesaistītais inženiertehniskais personāls ar vienādu juridisko spēku, no kuriem 
viens eksemplārs atrodas pie Izpildītāja un divi pie Pasūtītāja. 
 

10.PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 
 

 

 

 

 


