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1. Vispārīgā informācija  
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2017/3  
 
1.2. Pasūtītājs  
Kalupes pagasta pārvalde 
Adrese: Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450 
Reģ.Nr. 90000030396 
Bankas nosaukums: Valsts kase 
Konta Nr. LV40TREL9812131001000  Kods TRELLV22XXX 
Tālruņa Nr. 654 07490 
Faksa Nr. 654 47831 
E-pasta adrese  parvalde@kalupe.lv  
Kontaktpersona: pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele 
Tālruņa Nr. 65407490, mob. tālrunis 29175448 
Darba laiks 800- 1200 un 1300-1700 

1.2.1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - Likums) 9. panta 
nosacījumiem  
1.2.2. Būvdarbu izpildes vieta - ceļš62-13 „Rasnači-Baltmuiža” un ceļš 62-23 “Ivbuļi-
Kuklišķi” Kalupes pagasts, Daugavpils novads, ir publiski pieejami un to var apskatīt jebkurā 
laikā.  
 

1.3. Iepirkuma metode  
1.3.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - Likums) 9. panta nosacījumiem.  
1.3.2. Iepirkuma nolikums un tā pielikumi ir brīvi pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā 
www.kalupe.lv.  
 
1.4. Jautājumi un atbildes  
1.4.1. Atbildes uz pretendentu jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā 
www.kalupe.lv. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.  
 

1.5.Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 
 
Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 15.augustam 

pulkst.10.00 Kalupes pagasta pārvaldē Ezeru ielā 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils 
novads, iesniedzot piedāvājumu 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. 

 
1.6. Nolikuma saņemšana  
1.6.1. Iepirkuma nolikumu var saņemt līdz 14.08.2017. laikā no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.00 
un no 13.00. līdz 17.00, piedāvājumu atvēršanas dienā līdz plkst. 9.00. Kalupes pagasta 
pārvaldē, Ezeru ielā 6, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, kā arī iepazīties ar 
iepirkuma dokumentiem pagasta pārvaldes mājas lapā internetā www.kalupe.lv sadaļā Pagasta 
pārvalde/Iepirkumi sākot ar dienu, kad iepirkuma izziņošana notikusi IUB mājas lapā līdz 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
1.6.2. Ieinteresētās personas ir tiesīgas iesniegt komisijai rakstisku jautājumu par iepirkuma 
norisi, un komisija, triju darba dienu laikā pēc jautājuma saņemšanas, sniedz rakstisku atbildi. 
1.6.3. Pieprasījumi par papildus informāciju iesniedzami līdz 2017. gada 11.augustam.  
1.6.4. Pretendenti var saņemt skaidrojumu par iepirkuma norisi un saturu. Kontaktpersona: 
Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele, tālr. 65407490, 29175448. 
  
1.7. Piedāvājuma noformēšana 
1.7.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā apzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

• Pasūtītāja pilns nosaukums un juridiskā adrese; 
• Pretendenta nosaukums un adrese; 



Atzīme: Piedāvājums iepirkumam ”Kalupes pagasta ceļa 62-13 „Rasnači-Baltmuiža” posma 
no piketa 3+740 km līdz piketam 5+510 km un ceļa 62-23 “Ivbuļi- Kukliški”  posma no 
piketa 0+00 km līdz piketam 1+644 km grants seguma mehanizētā atjaunošana”, KPP 
2017/3. Neatvērt līdz 15.08.2017. plkst.10.00. 
1.7.2.Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā 1.7.1. punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt 
cauršūtiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt,  dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst 
pievienotajam satura rādītājam. 
1.7.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 
1.7.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 
1.7.5. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. 
1.7.6. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. 
1.7.7. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ 
pretendentam. 
1.7.8. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendentu no tālākās dalības 
konkursā. 
1.7.9. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma "Dokumentu 
juridiskā spēka likums" un 2010.gada 28.septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 916 
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 
 

 
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts  
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Kalupes pagasta ceļa 62-13 „Rasnači-Baltmuiža” posma no 
piketa 3+740 km līdz piketam 5+510 km un ceļa 62-23 “Ivbuļi- Kukliški”  posma no piketa 
0+00 km līdz piketam 1+644 km grants seguma mehanizētā atjaunošana atbilstoši tehniskajai 
specifikācijai.  
2.1.2. CPV kods: 45233141-9 (ceļu uzturēšanas darbi) 
2.1.3. Paredzamā līgumcena līdz EUR 90 000,00;  
2.1.4. Iepirkuma  piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais, kā kritēriju 
nosakot - viszemāko cenu bez PVN. 
2.1.5. Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par vienu vai visām iepirkuma 
priekšmeta daļām. 
2.1.6. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.  
 
2.2. Tehniskā specifikācija  
2.2.1. Tehniskā specifikācija sastāv no tehniskās dokumentācijas – darba daudzumu saraksts, 
kas ir šī Nolikuma 2.pielikums.  
2.2.2. Pretendentam darbs jāveic ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas 
darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem 
utt.), nepieciešamības gadījumā piesaistot apakšuzņēmējus.  
2.2.3. Būvdarbos izmantojamiem būvmateriāliem jāatbilst Latvijas Republikas likuma „Par 
atbilstības novērtēšanu” un Būvniecības likuma prasībām un kvalitātes normām.  
2.2.4.2. Būvuzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos 
riskus, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti.  
2.2.5. Garantija izpildītajiem darbiem 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas–nodošanas 
akta parakstīšanas dienas.  
 
2.3. Līguma izpildes termiņš:  
Būvdarbu izpildes termiņš – 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. 
 
3. Prasības pretendentiem  

3.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata 
pretendenta piedāvājumu, ja tas pretendentam konstatē Publisko iepirkumu likuma 9.panta 
astotās daļas 1.punktā, 2.punktā 3.punktā vai 4.punkta minētos apstākļus: 



 3.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 
maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts 
pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; 

3.1.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 
pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 
pretendentam 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 pretendentiem pasūtītājs 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 datuma; 

3.1.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai 
darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publiskā 
iepirkuma likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta 
izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu 
ierobežojošiem pasākumiem; 
      3.1.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu 
vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 
personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 29.1., 29.2. un 29.3. punktos minētie nosacījumi. 
 
3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai: 

3.2.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā 
reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz 
personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz 
personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu 
iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt 
apakšuzņēmējus); 
3.2.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar 
Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra 
noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā 
ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem 
personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem 
piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā 
arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas izpildīs 
būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā; 
3.2.3. Pretendentam pēdējo 2 (divu) gadu laikā ir darba pieredze ar iepirkuma priekšmetu 
saistītā jomā; 
3.2.4. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir būvprakses sertifikāts ceļu 
būvdarbu vadīšanā; 
3.2.5. Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē tiek ievērotas darba aizsardzības un 
ugunsdrošības prasības saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem 
Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un citas prasības saskaņā ar citiem 
darbu regulējošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 
3.2.6. Pretendents apliecina, ka uzvaras gadījumā uz visu būvdarbu laiku veiks sava 
atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā 
ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par 
būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 
Apdrošināšanas polise jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. Apdrošināšanas 
polisi, pretendents iesniedz pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma 
parakstīšanas dienas. Šajā punktā norādītais 5 dienu termiņš var tikt pagarināts, ja 
apdrošināšanas sabiedrības noteiktais apdrošināšanas līgumu noslēgšanas izsniegšanas 
termiņš ir garāks par 5 (piecām) dienām. 



3.2.7. Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo 
būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma 
vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma 
līguma daļu; 
3.2.8. Pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj informācija par to, vai piedāvājumu 
iesniegušā pretendenta uzņēmums vai tā piesaistīta apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst 
mazā vai vidējā uzņēmuma statusa. 

 

4. Iesniedzamie dokumenti 

4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta 
veidlapas, atbilstoši Nolikuma pievienotajai veidnei (Pielikums Nr.1) un ko parakstījusi 
Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, 
ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai 
tās apliecinātu kopiju. 

4.2. Lai pārbaudītu nolikuma 3.1.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu 
Iepirkuma komisija pārbaudīs Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā 
https://www.eis.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās 
valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko 
iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2., 3.vai 4. punktos noteiktie izslēgšanas 
nosacījumi.  
4.3. Lai pārbaudītu nolikuma 3.2.1.punkta izpildi par Latvijas Republikā reģistrētu 
pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām, iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datubāzē www.ur.gov.lv. Ārvalstī 
reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts 
dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu 
prasībām.  
4.4. Lai pārbaudītu nolikuma 3.2.2.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu 
pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām, iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā 
datubāzē www.bis.gov.lv. Gadījumā, ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu 
reģistrā, tam uz Būvdarbu uzsākšanas brīdi jābūt reģistrētam Latvijas Būvkomersantu reģistrā 
saskaņā ar Būvniecības likuma 22.pantu. Attiecīgi Būvniecības informācijas sistēmas 
būvspeciālistu reģistrā ir jāreģistrē arī būvspeciālistus, kas būs īslaicīgo pakalpojumu 
sniedzēji.   
4.5. Lai apliecinātu nolikuma 3.2.3.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz pretendenta 
sagatavots pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu, pievienojot 
vismaz divu pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par izpildītiem uzturēšanas darbu līgumiem. 
4.6. Lai pārbaudītu nolikuma 3.2.4.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu 
būvspeciālistu būvprakses sertifikātu piešķiršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 
Iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē 
www.bis.gov.lv. Ja pretendenta speciālists profesionālo kvalifikāciju ir ieguvis ārvalstīs, tad 
speciālista profesionālas kvalifikācijas apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir jāpievieno 
piedāvājumam, bet kompetences pārbaudes iestādes lēmums par iegūtas profesionālas 
kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs iegūtajiem dokumentiem, ja pasūtītājs pieprasīs, ir jāiesniedz 
tikai tam pretendentam, kurš tiks uzaicināts slēgt iepirkuma līgumu. 
4.7. Pretendents apliecina nolikuma 3.2.5.punkta izpildi par to, ka, līguma izpildē tiks 
ievērotas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, 
2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citas 
prasības saskaņā ar citiem būvdarbus regulējošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 
Pieteikumā dalībai iepirkumā (1.pielikums). 
4.8. Pretendents apliecina nolikuma 3.2.6.punkta izpildi par to, ka noteiktajā termiņā iesniegs 
atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi 
atbilstoši 30.6. punkta nosacījumiem, Pieteikumā dalībai iepirkumā (1.pielikums). 
 



4.9 Lai apliecinātu nolikuma 3.2.7.punkta izpildi, ja pretendents plāno piesaistīt 
apakšuzņēmējus, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts un 
apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas saskaņā ar 
nolikuma 4.pielikumu. 
4.10. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumā jāiesniedz personu 
apvienības dalībnieku starpā noslēgtā vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski 
saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: 
piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; 
apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja 
pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; informācija par personu apvienības 
vadošo dalībnieku; pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku 
vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un 
uzvārdu; apliecinājumu, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ka tā 
līdz līguma noslēgšanai izveidosies un tiks reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 
vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Ja piedāvājumu 
iesniedz personu apvienība, kura uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi 
savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu (izveidojusi personālsabiedrību vai 
komercsabiedrību), lai tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu (pakalpojumu 
sniedzēju) apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, līguma vai 
cita dokumenta) kopija, kurā norādīts apvienības dalībnieku atbildības sadalījums. 
4.11  Ja Pretendents ir personālsabiedrība, papildus jāiesniedz Sabiedrības līguma apliecināta 
kopija. Līgumā jānorāda, kuras personas ir apvienojušas personālsabiedrībā, kā arī katras 
personas uzņemto saistību apjomu un atbildības sadalījumu. 
4.12. Ja Pretendents balstās uz citu uzņēmēju iespējām līguma izpildē, papildus jāiesniedz 
sarakstu ar uzņēmējiem, uz kuru iespējām balstās Pretendents. Katra uzņēmēja apliecinājums 
vai vienošanās, kas apliecina uzņēmēju sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildē. 
Apliecinājumā vai vienošanās jābūt konkrēti norādītām tām spējām, uz kurām Pretendents 
balstās. 
4.13. Papildus dokumenti ārvalstu speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija iegūta 
ārzemēs: 

4.13.1. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas 
valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. 
4.13.2. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts 
iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darba dienu 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. 

4.14. Saskaņā ar nolikuma 3.2.8. punktu, pretendentam jāiesniedz pretendenta sagatavots 
apliecinājums par pretendenta uzņēmuma vai tā piesaistīta apakšuzņēmēja uzņēmuma 
atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam. 

4.15. Tehniskais un finanšu piedāvājums  
 
4.15.1. Pretendenta Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai 
un tajā norādītajām prasībām. 
4.15.2. Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas 
parakstītam uz Pretendenta veidlapas.  
4.15.3. Pretendents norāda piedāvājuma kopējo cenu bez PVN, atsevišķi norādot cenu ar 
PVN. Pretendents Finanšu piedāvājumā iekļauj visas ar ceļa atjaunošanas darbiem atbilstoši 
tehniskajam piedāvājumam saistītās izmaksas, tajā skaitā nodevas, valsts sociālās obligātās 
apdrošināšanas iemaksas u.c. 
4.15.5. Pretendents iesniedz veicamo darbu sarakstus, kas jāsagatavo atbilstoši Ministru 
kabineta 30.06.2015. MK noteikumu Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 9.pielikuma prasībām. 
 



4.15.6. Cenā jāiekļauj visus izdevumus un visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu 
svārstībām un citus iespējamos riskus. 
 
5. Piedāvājuma vērtēšana  
5.1. Pretendentu piedāvājumus komisija izvērtēs un iepirkuma procedūras uzvarētāju noteiks 
slēgtā komisijas sēdē.  
5.2. Informācija, kas attiecas uz iepirkuma procedūras piedāvājumu izskatīšanu, 
izskaidrošanu, novērtēšanu un salīdzināšanu un iepirkuma procedūras uzvarētāja izvēli, netiks 
izpausta Pretendentiem vai jebkurām citām personām, kuras nav oficiāli iesaistītas šajā 
procesā līdz brīdim, kamēr netiek paziņots iepirkuma procedūras uzvarētājs.  
5.3. Iepirkuma komisija iepirkuma procedūrā izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kas 
atbildīs nolikuma prasībām.  
5.4. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības 
nodokļa.  
 
6. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi  
6.1. Iepirkuma komisijas tiesības  
6.1.1. 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 
kompetenta persona papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.  
6.1.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikumam, komisija var lemt par piedāvājuma 
tālāku neizskatīšanu.  
6.1.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to 
pretendentu.  
6.1.4. Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, 
piedāvājumu atbilstības pārbaudē un izvērtēšanā.  
6.1.5. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās 
slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.  
6.1.6. Iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendentu, ja pretendents nav izpildījis 
nolikuma prasības (nav iesniegti nolikumā noteiktie dokumenti, vai dokumentos nav sniegta 
pieprasītā informācija).  
6.1.7. Iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendentu, ja pretendenta piedāvātā cena 
pārsniedz pasūtītāja finanšu iespējas – prognozēto līgumcenu.  
 
6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi  
6.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.  
6.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 
tiem.  
6.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 
informāciju par Nolikumu.  
6.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar „Publisko iepirkumu 
likumu”, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt 
lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  
6.2.5. Nodrošināt, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts, kā arī 
nodrošināt piedāvājumu glabāšanu tā, lai neviens nevarētu piekļūt piedāvājumos izvērtētajai 
informācijai.  
 
7. Pretendenta tiesības un pienākumi  
7.1. Pretendenta tiesības  
7.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.  
7.1.2. Pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 
piedāvājumu.  
7.1.3. Iesniegt sūdzību par nolikumu un iepirkuma procedūras norises likumību  
 



7.2. Pretendenta pienākumi  
7.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.  
7.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.  
7.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 
nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un 
vērtēšanai.  
7.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.  
 
Pielikumā:  
Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā (1.pielikums);  
Tehniskā specifikācija (2.pielikums);  
Informācijas par pretendenta pieredzi (3.pielikums);  
Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts un apakšuzņēmēja apliecinājums 
(4.pielikums)  
Uzņēmuma līguma projekts (5.pielikums)  
 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs       J.Bikuļčs 



1.pielikums  
iepirkumam 

„Kalupes pagasta ceļa 62-13 

„Rasnači-Baltmuiža” posma no piketa 

3+740 km līdz piketam 5+510 km un 

ceļa 62-23 “Ivbuļi- Kukliški”  posma 

no piketa 0+00 km līdz piketam 1+644 

km grants seguma mehanizētā 

atjaunošana” 

Iepirkuma identifikācijas numurs  
KPP 2017/3  

 
Uz Pretendenta veidlapas 

 
Vieta          

 Datums 

Daugavpils novada pašvaldības  
Kalupes pagasta pārvaldei 

Ezeru iela 6, Kalupe,  
Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV-5450 

 
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā 

„Kalupes pagasta ceļa 62-13 „Rasnači-Baltmuiža” posma no piketa 3+740 km līdz 
piketam 5+510 km un ceļa 62-23 “Ivbuļi- Kukliški”  posma no piketa 0+00 km līdz 

piketam 1+644 km grants seguma mehanizētā atjaunošana” 
iepirkuma identifikācijas Nr. KPP 2017/3 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu 
 
Pretendents (ierakstīt pretendenta nosaukums, ja Pretendents ir juridiska persona, vai vārdu un 
uzvārdu, ja Pretendents ir fiziska persona), reģ.Nr. (ierakstīt reģistrācijas numuru, ja 
Pretendents ir juridiska persona, vai personas kodu, ja pretendents ir fiziska persona), (norādīt 
adresi), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, ar šā 
pieteikuma iesniegšanu:  
 
            1. Apliecina savu dalību iepirkuma nolikumam „Kalupes pagasta ceļa 62-13 „Rasnači-
Baltmuiža” posma no piketa 3+740 km līdz piketam 5+510 km un ceļa 62-23 “Ivbuļi- Kukliški”  
posma no piketa 0+00 km līdz piketam 1+644 km grants seguma mehanizētā atjaunošana”, 
iepirkuma identifikācijas numurs KPP 2017/3. 

2. Apstiprina, ka ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu un piekrīt visiem iepirkuma 
nolikuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju tiem nav. 

3. Apliecina, ka iesniegtā piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar 
pilnīgu un kvalitatīvu tā izpildi. 

4.Apliecina, ka uzvaras gadījumā apņemas nodrošināt, ka līguma izpildē tiks ievērotas 
darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 
25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, Ministru 
kabineta 2016.gada 19.aprīļa  noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” un citas prasības 
saskaņā ar citiem darbu regulējošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

5.Apliecina, ka uzvaras gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas 
dienas iesniegs Pasūtītājam sava atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem 
Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 
apdrošināšanu”, kas tiks uzturēta spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.  

6. Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa. 
Pretendents  

Reģistrācijas Nr.   

Adrese:  

Kontaktpersona  



Kontaktpersonas 
tālr./fakss, e-pasts 

 

Bankas nosaukums, 
filiāle 

 

Bankas kods  

Norēķinu konts  

Vārds, uzvārds*  

Amats  

Paraksts  

Datums  

Zīmogs  

(Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona) 



2.pielikums  
                                                                                                                                      iepirkumam 

„Kalupes pagasta ceļa 62-13 

„Rasnači-Baltmuiža” posma no piketa 

3+740 km līdz piketam 5+510 km un 

ceļa 62-23 “Ivbuļi- Kukliški”  posma 

no piketa 0+00 km līdz piketam 1+644 

km grants seguma mehanizētā 

atjaunošana” 

Iepirkuma identifikācijas numurs  
KPP 2017/3  

 
 

 

Tehniskā specifikācija 
 

„Kalupes pagasta ceļa 62-13 „Rasnači-Baltmuiža” posma no piketa 3+740 km līdz 
piketam 5+510 km un ceļa 62-23 “Ivbuļi- Kukliški”  posma no piketa 0+00 km līdz 

piketam 1+644 km grants seguma mehanizētā atjaunošana” 
iepirkuma identifikācijas Nr. KPP 2017/3 

 
1. Darbu izpilde 

1.1. Uzturēšanas darbi izpildāmi bez nokrišņu periodā, darba posmu jāapzīmē ar atbilstošām 
ceļazīmēm. Darba izpilde tiks veikta atbilstoši tehniskai specifikācijai, normatīvajiem aktiem 
un “Ceļu specifikācijas 2017” prasībām. 

2. Darba drošība 
Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu ceļu uzturēšanas darbos, kā arī 
par darbu izpildes laikā, vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām. 
3. Satiksmes drošība 
Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu uzturēšanas darbu 
izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama atbilstoši 2001.gada 
2.oktobra LR MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem ” 
prasībām, izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 42.panta otro daļu. 
4. Pielietotie materiāli 
Uzņēmējs ir atbildīgs par darba un materiālu kvalitāti. Katram materiālu veidam, kuru 
paredzēts izmantot darbu izpildei, jābūt atbilstības deklarācijai. 
5. Apkārtējās vides aizsardzība 
Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. 
Uzņēmējs ir atbildīgs par materiālu ieguves, transportēšanas, uzturēšanas darbu izpildes laikā 
un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot 
normatīvo aktu, materiālu ražotāja, vai šo specifikāciju prasības. 
6. Darbu izpildes termiņš: 
45 (četrdesmit pieci) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas. 
7. Būvdarbu vadītājs 
Uzņēmējam būvdarbu izpildes laikā jānodrošina sertificēts ceļu būvdarbu vadītājs. 
8. Darbu nosaukumi un daudzumi: 

 
Kalupes pagasta ceļa 62-13 „Rasnači-Baltmuiža” posma no piketa 3+740 km līdz 

piketam 5+510 km  mehanizētā atjaunošana,   ceļa platums 4,5 m 
Nr. 
p.k. 

Darba apraksts Mērvienība Daudzums 

 Dažādi darbi   

1. 
Uzmērīšana un nospraušana 
 

m 1770 

 Zemes klātne   

2. Grāvju tīrīšana m 3540 

3. Ceļa klātnes profilēšana M2 7965 



 

4. 

Esošās segas konstrukcijas nojaukšana, liekās grunts 
transportēšana  uz Būvuzņēmēja atbērtni un 
izlīdzināšana 
 

M3 100 

5. 
PP caurtekas Ø400mm uzstādīšana (iekļaujot visus 
nepieciešamus rakšanas darbus un citus darbus ) 
 

gab. 2 

6. 

PP caurtekas Ø600mm uzstādīšana (iekļaujot visus 
nepieciešamus rakšanas darbus un citus darbus) ar 
galu nostiprināšanu 
 

gab. 1 (12 m) 

7. Caurteku demontāža 
 

gab. 3 

8. Nobrauktuvju uzbēršana gab. 14 

 
Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

 
  

1. 
Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve 
15cm biezumā (N-III klase) 
 

m3 1194,75 

 
 
 

Kalupes pagasta ceļa 62-23 “Ivbuļi- Kukliški”  posma no piketa 0+00 km līdz piketam 
1+644 km grants seguma mehanizētā atjaunošana, ceļa platums 4,5 m 

Nr. 
p.k. 

Darba apraksts Mērvienība Daudzums 

 Dažādi darbi   

1. 
Uzmērīšana un nospraušana 
 

m 1644 

 Zemes klātne   

2. Grāvju tīrīšana m 3250 

3. Ceļa klātnes profilēšana 
 

m2 7398 

4. 

Esošās segas konstrukcijas nojaukšana, liekās grunts 
transportēšana  uz Būvuzņēmēja atbērtni un 
izlīdzināšana 
 

m3 100 

5. Nobrauktuvju uzbēršana gab. 12 

 
Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

 
  

1. 
Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve 
15cm biezumā (N-III klase) 
 

m3 1109,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3.pielikums  
iepirkumam 

„Kalupes pagasta ceļa 62-13 

„Rasnači-Baltmuiža” posma no piketa 

3+740 km līdz piketam 5+510 km un 

ceļa 62-23 “Ivbuļi- Kukliški”  posma 

no piketa 0+00 km līdz piketam 1+644 

km grants seguma mehanizētā 

atjaunošana” 

Iepirkuma identifikācijas numurs  
KPP 2017/3  

 
 

Pretendenta pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā 
 
 
 

Nr. 
p.k. 

Pasūtītājs (nosaukums, 
adrese, kontaktpersona un 

saziņas līdzekļi) 

Līguma 
nosaukums 

Līguma ietvaros 
veikto uzturēšanas 

darbu detalizēts 
apraksts 

Uzturēšanas darbu 
izmaksas (euro bez 

PVN) 

Uzturēšanas 
darbu izpildes 

laiks 
(uzsākšanas, 
pabeigšanas 

gads, mēnesis) 

     
     
     

 
 
 

 
PRETENDENTA NOSAUKUMS 

 

 

VĀRDS, UZVĀRDS, AMATS  
 

PARAKSTS 
 

Z.v. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.pielikums  
iepirkumam 

„Kalupes pagasta ceļa 62-13 

„Rasnači-Baltmuiža” posma no piketa 

3+740 km līdz piketam 5+510 km un 

ceļa 62-23 “Ivbuļi- Kukliški”  posma 

no piketa 0+00 km līdz piketam 1+644 

km grants seguma mehanizētā 

atjaunošana” 

Iepirkuma identifikācijas numurs  
KPP 2017/3  

 
 
 
 
 
 

Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts 
„Kalupes pagasta ceļa 62-13 „Rasnači-Baltmuiža” posma no piketa 3+740 km līdz 
piketam 5+510 km un ceļa 62-23 “Ivbuļi- Kukliški”  posma no piketa 0+00 km līdz 

piketam 1+644 km grants seguma mehanizētā atjaunošana” 
iepirkuma identifikācijas Nr. KPP 2017/3 

 

Nr. 
Apakšuzņēmēja 

nosaukums 
Reģistrācijas 

Nr. 
Adrese, tālrunis, 
  kontaktpersona 

Veicamo darbu 
apjoms (% no 

kopējās līguma 
vērtības) 

Veicamo darbu 
apraksts 

      
      
      
 
 

 
 

 
*ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un 
tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt  
 
_____________________________________________________________________
___________ 
 
 
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts  



Apakšuzņēmēja apliecinājums  
 

„Kalupes pagasta ceļa 62-13 „Rasnači-Baltmuiža” posma no piketa 3+740 km līdz 
piketam 5+510 km un ceļa 62-23 “Ivbuļi- Kukliški”  posma no piketa 0+00 km līdz 

piketam 1+644 km grants seguma mehanizētā atjaunošana” 
iepirkuma identifikācijas Nr. KPP 2017/3 

 
Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz 
kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas 
kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka: 
 
1.  piekrīt piedalīties zemāk minētajā iepirkumā kā apakšuzņēmējs un, ka ir informēts par to, 

ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) 
iesniegs piedāvājumu Kalupes pagasta pārvaldei,  adrese  Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes 

pagasts, Daugavpils novads, LV-5450, (turpmāk – Pasūtītājs), organizētā iepirkuma „Kalupes 
pagasta ceļa 62-13 „Rasnači-Baltmuiža” posma no piketa 3+740 km līdz piketam 5+510 km 
un ceļa 62-23 “Ivbuļi- Kukliški”  posma no piketa 0+00 km līdz piketam 1+644 km grants 

seguma mehanizētā atjaunošana” ietvaros;  
 
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus 
pakalpojumus: 
<īss pakalpojuma apraksts un apjoms % no līguma summas >   
un /vai nodot Pretendentam šādus resursus: 
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā 
aprīkojuma) apraksts>. 
 
3. Nav interešu konflikta situācijā (punkts attiecas uz apakšuzņēmēju fizisku personu); 
 
4. Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir precīza un patiesa. 
      
 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums: 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.pielikums  
iepirkumam 

„Kalupes pagasta ceļa 62-13 

„Rasnači-Baltmuiža” posma no piketa 

3+740 km līdz piketam 5+510 km un 

ceļa 62-23 “Ivbuļi- Kukliški”  posma 

no piketa 0+00 km līdz piketam 1+644 

km grants seguma mehanizētā 

atjaunošana” 

Iepirkuma identifikācijas numurs  
KPP 2017/3  

 
 
 

 

 

Uzņēmuma  līgums (projekts) 
 
Kalupē, 2017.gada ___.______________  
 

Kalupes pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000030396, Ezeru iela 6, Kalupe, Kalupes pagasts, 
Daugavpils novads, LV-5450, turpmāk šī līguma tekstā saukta „Pasūtītājs”, kuras vārdā 
saskaņā ar  nolikumu rīkojas pārvaldes vadītāja  Ināra Ūbele, no vienas puses,  

un  

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese – 
<juridiskā adrese>, turpmāk šī līguma tekstā saukts „Izpildītājs”, tā <pilnvarotās personas 
amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta 
nosaukums>, no otras puses, 

turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses, pamatojoties uz iepirkuma 
„Kalupes pagasta ceļa 62-13 „Rasnači-Baltmuiža” posma no piketa 3+740 km līdz piketam 
5+510 km un ceļa 62-23 “Ivbuļi- Kukliški”  posma no piketa 0+00 km līdz piketam 1+644 km 
grants seguma mehanizētā atjaunošana” rezultātiem, noslēdz šo Līgumu, turpmāk tekstā 
saukts Līgums, par sekojošo:  
 
1. Līguma priekšmets  
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem, nepieciešamās 
kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, 
instrumentiem un transportlīdzekļiem), apņemas veikt Kalupes pagasta ceļa 62-13 „Rasnači-
Baltmuiža” posma no piketa 3+740 km līdz piketam 5+510 km un ceļa 62-23 “Ivbuļi- 
Kukliški”  posma no piketa 0+00 km līdz piketam 1+644 km grants seguma mehanizētā 
atjaunošana, turpmāk – Darbs,  turpmāk – Objekts, saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto Tāmi 
(Līguma 1.pielikums), šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē.  
 
2. Izpildītāja pienākumi  
2.1. Izpildītājs apņemas šī Līguma 1.1.apakšpunktā noteikto pakalpojumu sniegt kvalitatīvi, 
savlaicīgi un saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē šī Līguma 1.1.apakšpunktā 
noteikto.  
2.2. Izpildītājs visu Līgumā paredzēto Darbu izpildes laiku nes atbildību par Darbu izpildei 
nepieciešamo materiālu, iekārtu, aprīkojuma transportēšanu uz Darba izpildes vietu, kā arī to 
novietošanu, uzglabāšanu un apsargāšanu Darbu izpildes vietā.  
2.3. Izpildītājs apņemas visus Līgumā paredzētos Darbus Objektā veikt kvalitatīvi un Līgumā 
noteiktajos termiņos.  
2.4. Izpildītājs ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības 
un citu noteikumu ievērošanu Darbu veikšanas procesā.  
2.5. Izpildītājs, bez īpaša atgādinājuma, visā Darbu izpildes laikā, kā arī pabeidzot tos, 
Objektā nodrošina tīrību un kārtību.  
2.6. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā tādus Darbus, 
kuri pēc Līguma un tā pielikuma nav uzdoti.  



2.7. Bojājumi vai izmaiņas Objektā, kas nav saistītas ar Darbu izpildi, bet rodas Izpildītājam 
veicot Darbus, nav uzskatāmi par papildu darbu. Minēto bojājumu vai izmaiņu radītās sekas 
Objektam vai tā atsevišķām konstrukcijām vai jau paveiktajam un pieņemtajam Darbam 
Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem, to sākotnējā izskatā, stāvoklī un kvalitātē un 
šādus bojājumus vai izmaiņas Izpildītājam ir pienākums atjaunot to sākotnējā izskatā, stāvoklī 
un kvalitātē, līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas termiņam.  
2.8. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā laikā jāiesniedz pārskats par Darbu 
izpildes gaitu Objektā.  
2.9. Izpildītājs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu 
izpildes laikā tiek atklātas kļūdas Izpildītāja tāmē vai tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav 
piedāvājis cenu par visu apjomu u.tml.  
2.10. Izpildītājam ir citas tiesību aktos noteiktās tiesības un pienākumi.  
 
3. Pasūtītāja pienākumi  
3.1. Pasūtītājs apņemas par Izpildītāja atbilstoši šī Līguma noteikumiem kvalitatīvi sniegtu 
pakalpojumu veikt Izpildītājam šī līguma 6.1.apakšpunktā noteikto samaksu.  
3.2. Pasūtītājs Objektu Izpildītājam Līgumā paredzēto Darbu izpildei ir nodevis dienā, kad 
abas Puses parakstījušas Līgumu un nodrošinās Darbu izpildes gaitā Izpildītājam brīvu 
piekļūšanu Objektam.  
3.3. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā 
kārtībā pēc tam, kad iepriekš pārbaudījis un atzinis Darbu kvalitāti par atbilstošu.  
3.4. Pasūtītājs apņemas veikt apmaksu par Darbu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.  
3.5. Pasūtītājam ir savlaicīgi jāinformē Izpildītājs par iemesliem, kas, iespējams, var traucēt 
darbību Objektā.  
3.6. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā veikt Izpildītāja veikto Darbu uzraudzību, pārbaudīt 
Darbu apjoma izpildi un kvalitāti.  
3.7. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, 
ko sastādījuši abas Puses vai kompetenta persona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai 
būtiska atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāja 
norādītajā termiņā.  
3.8. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt Izpildītāja izpildīto pakalpojumu vai sniegt pamatotas 
pretenzijas, ja pakalpojums neatbilda šī Līguma noteikumiem vai Pasūtītāja norādījumiem.  
3.9. Pasūtītājam ir citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumi.  
 
4. Darbu izpilde kārtība un pieņemšana  
4.1. Izpildītājam Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 2017.gada ___._____________.  
4.2. Izpildītājam Darbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā 
līdz 2017. gada ___.__________. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar 
dienu, kad Līguma 1.1.apakšpunktā noteiktais Objekts ir pieņemts, Pasūtītājam parakstot 
Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.  
4.3. Ja Darbu izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas 
iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju šķēršļu 
likvidēšanas metodes un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst 
šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses 
uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts 
institūciju vai pašvaldības iestāžu aizliegums, kas nav radies Izpildītāja vainas dēļ.  
4.4. Līguma 4.1. un 4.2.apakšpunktā noteiktie termiņi var tikt mainīti, ja to saskaņo Pasūtītājs. 
Darbu izpildes termiņš ir uzskatāms par pagarinātu tikai tad, kad starp Pusēm ir noslēgta 
rakstiska vienošanās.  
4.5. Izpildītos Darbus pēc kvalitātes un daudzuma Izpildītājs nodod Pasūtītājam, noformējot 
atbilstošu Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu. Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas 
akts jāizskata 5 (piecu) darba dienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja 
Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem, Puses 
paraksta Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek 
konstatēti līdz galam nepadarīti Darbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem, Darbu 
pieņemšana pārtraucama un tiek sastādīts divpusējs akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie 



defekti/trūkumi un atkāpes no Līguma noteikumiem, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros 
Izpildītājam ir jānovērš minētie defekti/trūkumi. Darbu pieņemšanas – nodošanas akts ir 
spēkā, ja to ir parakstījuši Pušu pilnvarotie pārstāvji.  
4.6. Izpildītājam jānovērš Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā minētie defekti Pasūtītāja 
norādītajā termiņā. Ja par defektiem ir atbildīgs Izpildītājs, izdevumi par defektu novēršanas 
Darbu jāsedz Izpildītājam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu.  
4.7. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu defektu, viņam par to rakstiski jāziņo 
Pasūtītājam. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasījumu, tad Izpildītājam jāveic defektu novēršanas 
darbi. Pēc defektu likvidēšanas Izpildītājam par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs.  
4.8. Ja Izpildītājam atsakās novērst defektus un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam, tad 
Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu Izpildītāju defektu novēršanai. Defektu novēršanas darbu 
izmaksas tiek segtas, samazinot Līguma summu.  
4.9. Defektu novēršana tiek fiksēta ar Defektu novēršanas pieņemšanas – nodošanas akta 
abpusēju parakstīšanu.  
 
5. Darbu drošība un atbildība  
5.1. Izpildītājs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un 
nodrošina nepiederošu personu neielaišanu Objektā. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības 
noteikumu ievērošanu Objektā.  
5.2. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi 
nodarīto zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ Darbu izpildes laikā.  
5.3. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņa speciālistiem ir atbilstoša kvalifikācija 
un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai, vides, 
veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības un citu drošības noteikumu ievērošanas 
nodrošināšanai.  
 
6. Līguma cena un samaksas kārtība  
6.1. Līguma kopējā vērtība ir _______ EUR (_____________ euro _____ eurocenti), kas 
sastāv no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, _______ EUR 
(____________ euro ____ eurocenti) un PVN ______ EUR (_________________ euro 
_______ eurocenti). Līguma summa kopā sastāda EUR _________________( ________euro 
un_________centi).  
6.2. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Būvuzņēmēja norādīto 
bankas kontu, šādā kārtībā: 
- pirmā maksājuma daļa 30% apmērā no līguma paredzētās summas 10 (desmit) darba dienu 
laikā pēc faktiskās Darbu paveikšanas un rēķina saņemšanas dienas,  
* atlikusī maksājuma daļa 70% apmērā no līguma paredzētās summas 2018.gada pirmajā 
ceturksnī. 
6.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Pasūtītājam aktu 
par iepriekšējā periodā izpildītajiem Darbiem.  
6.4. Līguma summa ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību 
par Darba izpildi.  
6.5. Izpildītājs apliecina, ka Līguma 1.pielikumā iekļautas visas izmaksas saskaņā ar apjomu, 
kas nepieciešams pilnīgai Līguma priekšmetā paredzēto darbu veikšanai.  
 
7. Pušu atbildība  
7.1. Ja Izpildītājs nokavē Līguma 4.2.apakšpunktā noteikto Darbu izpildes termiņu, tas maksā 
Pasūtītājam līgumsodu 0.1% apmērā no Līguma kopējās Darbu summas par katru nokavēto 
dienu. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma izpildes.  
7.2. Ja Pasūtītājs nokavē Līguma 6.2.apakšpunktā noteikto Darbu apmaksas termiņu, tas 
maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% apmērā no Līguma Darbu summas par katru nokavēto 
dienu, izņemot gadījumu, ja iepriekš starp Pusēm tiek noslēgta savstarpēja vienošanās par 
jaunu maksājumu termiņu. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma izpildes.  
7.3. Līguma neizpildīšanas, nesavlaicīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas atkāpšanās 
gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus līdz ar to otrai Pusei radušos zaudējumus.  



7.4. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainīgu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā 
izpildi aizkavē vai padara neiespējamu, no Līguma Pusēm neatkarīgu apstākļu ietekmē (Force 
Majeure). Abas Puses apņemas darīt visu iespējamo, lai novērstu un pārvarētu apstākļus, kas 
ietekmē Līguma nepildīšanu.  
7.5. Ja kāda no Pusēm uzskata, ka ir radušies nepārvaramas varas apstākļi, kas var ietekmēt šī 
Līguma saistību izpildi, tam ir pienākums par to nekavējoties mutiski informēt otru Pusi, kā 
arī ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt rakstveida paziņojumu otrai Pusei. 
Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekme uz abpusējo saistību izpildi. Faktiem, kas 
izklāstīti paziņojumā, jābūt kompetentu personu apstiprinātiem, pretējā gadījumā Pusēm nav 
tiesību atsaukties uz augstākminētajiem apstākļiem kā pamatojumu, kas atbrīvo no atbildības 
par saistību neizpildīšanu  
7.6. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, līgumsaistību izpilde tiek atlikta uz laiku, kurā 
ir spēkā šie neparedzētie apstākļi. Ja šādi apstākļi turpinās ilgāk par 40 (četrdesmit) dienām, 
katrai no Pusēm ir tiesības atteikties no Līguma saistību tālākas izpildes, un šajā gadījumā 
nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt otrai Pusei segt zaudējumus, kas radušies Līguma 
pārtraukšanas rezultātā.  
7.7. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņām ir normatīvajos aktos paredzētā tiesībspēja 
un rīcībspēja, kā arī pilnvaras noslēgt Līgumu.  
7.8. Puses, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņiem ir zināms Objekta pašreizējais stāvoklis, 
viņi apzinās šī Līguma ietvaros veicamo Darbu apjomu, Izpildītājs aprēķinot un piedāvājot 
Pasūtītājam kopējo Līguma Darbu summu ir pilnībā ievērojis visus šī Līguma 
6.1.apakšpunktā atrunātos Līguma summu veidošanās kritērijus, savukārt Pasūtītāju pilnībā 
apmierina šajā Līgumā Izpildītāja piedāvātā kopējā Līguma Darbu summa, un Puses necels 
nekādas pretenzijas vēlāk atklājušos trūkumu (t.sk. neparedzētu vai papildus Darbu) vai 
kopējās Līguma Darbu summu apmēra nesamērīguma dēļ.  
7.9. Puses, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņām ir saprotams šī Līguma saturs un nozīme, 
ka viņi atzīs šo Līgumu par pilnībā pareizu un izdevīgu un noslēdz to labprātīgi, bez maldus, 
spaidiem vai viltus, kā arī tas ir saistošs Pušu tiesību un pienākumu pārmantotājiem, t.sk. 
gadījumos, kad Izpildītājs tiek reorganizēts (apvienots, sadalīts vai pārveidots) vai likvidēts, 
kā arī gadījumos, kad saskaņā ar tiesību aktiem tiek izmainīts Pušu juridiskais statuss, vai 
tiesību aktos noteiktajā kārtībā pret Pusēm tiek ierosināta maksātnespējas lieta, vai tiesa 
Saistību pārņēmēju pasludina par maksātnespējīgu un pret to tiek uzsākts maksātnespējas 
process, vai nozīmēts finanšu stabilizācijas process.  
 
8. Darbu garantijas laiks  
8.1. Visu veikto Darbu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu pieņemšanas – 
nodošanas akta parakstīšanas brīža. Ja garantijas laikā veiktajam Darbam rodas kāds defekts, 
Puses savstarpēji vienojoties par Darba piegādes kārtību un remonta laiku. Par nepieciešamā 
remonta apjomu Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu.  
8.2. Garantijas perioda laikā Izpildītājs uz sava rēķina, nepazeminot Objekta kvalitāti, veic 
bojātās daļas nomaiņu vai remontu.  
8.3. Ja Objektam garantijas laikā tiks konstatēti slēpti defekti, kas nav radušies Objekta 
nepareizas (neatbilstošas) ekspluatācijas rezultātā, un ir ražotāja pieļauts defekts, tie tiks 
novērsti ne ilgāk kā 5 (piecu) dienu laikā, ja nav iespējams konstatētos defektus novērst, tiek 
nomainīts kvalitātei atbilstošs Objekts.  
 
9. Strīdu izšķiršana  
9.1. Ja Pušu starpā rodas strīds vai nesaskaņa, kas saistīti ar Līgumu vai tā izpildi, Puses to 
risina pārrunu ceļā. Rakstiskas pretenzijas izskatāmas, un rakstiska atbilde uz tām sniedzama 
5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc šādu pretenziju saņemšanas.  
9.2. Ja nesaskaņas Pušu starpā nav iespējams atrisināt Līguma 9.1.apakšpunktā paredzētajā 
kārtībā, strīds tiek nodots vispārējās jurisdikcijas tiesā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  
9.3. Gadījums, kad kāda no Līguma Pusēm uzsāk strīdu (t.sk. iesniedz prasības pieteikumu 
tiesā) pret otru Pusi nav uzskatāms par pamatu, lai nepildītu Līgumā uzņemtās saistības.  
 
 



10. Nobeiguma noteikumi  
10.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Līgumā 
paredzēto nosacījumu izpildei.  
10.2. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar apstākļiem Objektā, tā 
stāvokli un atrašanos dabā, kā arī ar Līgumā paredzēto Darbu izpildes apjomu, kārtību, 
nosacījumiem, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Darbu izpildi, un Līgumā paredzētā Līguma 
kopējās vērtības (Līguma 6.1.apskšpunkts) ir pilnībā iekļāvis visas nepieciešamos Darbu 
apjomus un visas izmaksas, kas saistītas ar visu šo prasību ievērošanu un pilnīgu izpildi 
Līguma noteiktajos termiņos.  
10.3. Visi grozījumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas 
abas Puses.  
10.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu šī Līguma 10.5.apakšpunktā minētajos 
gadījumos, rakstveidā brīdinot Izpildītāju 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.  
10.5. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka par pietiekamu pamatu Pasūtītājam 
vienpusēji lauzt Līgumu ir uzskatāmi gadījumi:  
10.5.1. Izpildītājs Līgumā paredzētos Darbus nav uzsācis 5 (piecu) darba dienu laikā no 
Darbu izpildes sākuma (Līguma 4.1.apakšpunkts);  
10.5.2. ja Darbi Izpildītāja vainas dēļ aizkavējušies tādos apmēros, kad skaidri redzams, ka tos 
nevar izpildīt visu Darbu izpildes beigu termiņā (Līguma 4.2.apakšpunkts) un to pamatā nav 
Līguma 7.4.apakšpunktā minētie apstākļi;  
10.5.3. Izpildītājs pēc rakstiska Pasūtītāja atgādinājuma nav novērsis vai atsakās novērst 
Darbu pieņemšanas – nodošanas procesā radušos defektus;  
10.5.4. Izpildītājs kļūst maksātnespējīgs vai bankrotē.  
10.6. Līguma noslēgšanas brīdi jebkādas agrākās Pušu vienošanās, rakstiskas vai mutiskas, 
kas attiecās uz Līguma priekšmetu, izpildes termiņu un Līguma summu, zaudē spēku un 
netiek ievērotas.  
10.7. Puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar Līgumu, Līguma tekstu, kā arī cita 
veida konfidenciālu informāciju par otras Puses pakalpojumiem, darbību, peļņu, klientiem, 
kas tām kļuvusi zināma par otru Pusi sakarā ar Līgumu, izņemot normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos un kārtībā. Minētās konfidencialitātes saistības ir spēkā Līguma 
darbības laikā, kā arī 3 (trīs) gadus pēc Līguma pilnīgu saistību izpildes dienas.  
10.8. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka visa tajā uzrādītā informācija par Pasūtītāja un 
Izpildītāja rekvizītiem atbilst patiesībai.  
10.9. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku 
spēku, no kuriem viens eksemplārs šī Līguma parakstīšanas brīdī tiek nodots Izpildītājam, bet 
divi eksemplāri paliek Pasūtītājam.  
 
Pasūtītājs      Izpildītājs 


