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IEPIRKUMA 

„Būvuzraudzības pakalpojumi projektam  

„Vaboles vidusskolas pārbūve un 

sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšana” 
 

 iepirkuma identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/1 

 

(saskaņā ar  Publisko iepirkumu likuma  8.
2
 pantu.) 

 

NOLIKUMS 

 

1. Pasūtītājs un kontaktpersona 

Vaboles pagasta pārvalde 

Adrese: „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV-5477 

Reģ.Nr. 90000030945 

Bankas nosaukums: Valsts kase 

Konta Nr. LV72TREL9812142001000  Kods TRELLV22 

Tālruņa Nr. +371 654 75781 

Faksa Nr. +371 654 60880  

E-pasta adrese: parvalde@vabolespag.lv  

Kontaktpersona: Vaboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza 

Tālruņa Nr. 65475838, mob. 26456451. 

Darba laiks pirmdienās – piektdienās 8
00

- 12
00

 un 13
00

-17
00 

Internēta adrese, kur ir publicēti iepirkuma dokumenti: 

http://www.vabolespag.lv/parvalde/iepirkumi/
 

 

2. Iepirkuma procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma  8.
2
 pantu 

 

3. Informācija par iepirkuma priekšmetu: 

 

3.1.Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojumi. Detalizēts iepirkuma priekšmeta 

apraksts ir pievienots nolikuma A pielikumā „Tehniskā specifikācija”  

3.2.Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 71520000-9, Celtniecības uzraudzības pakalpojumi. 

3.3.Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

3.4.Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu. 
 

4. Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks un kārtība:  

mailto:parvalde@vabolespag.lv
http://www.vabolespag.lv/parvalde/iepirkumi/
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4.1.Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 13. februārim, 

plkst.14:00, piedāvājumus iesniedzot personīgi Vaboles pagasta pārvaldē „Saieta nams”, 

Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, darba dienās pirmdienās – piektdienās 8
00

- 

12
00

 un 13
00

-17
00

 vai atsūtot pa pastu uz adresi: „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads, Latvija, LV-5477. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā 

norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Saņemot piedāvājumu Vaboles 

pagasta pārvaldēs darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad 

piedāvājums ir saņemts. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums, izņemot 4.2.punktā 

minēto gadījumu. 

4.2.Piedāvājums, kas saņemts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts 

pa pastu iesniedzējam.  

5. Piedāvājuma noformēšana: 

5.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

 pasūtītāja nosaukums un adrese; 

 pretendenta nosaukums un adrese; 

 atzīme ”Piedāvājums iepirkumam “Būvuzraudzības pakalpojumi projektam 

„Vaboles vidusskolas pārbūve un sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšana”, 

iepirkuma id.Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/1. Neatvērt līdz iepirkuma komisijas sēdei”. 

 

5.2. Piedāvājumam jābūt iesniegtam vienā oriģināla eksemplārā. Piedāvājums sastāv no: 

 Pretendenta atlases dokumentiem, 

 Tehniska piedāvājuma, 

  Finanšu piedāvājuma. 

5.3.Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt noformētiem vienā sējumā, cauršūtiem ar 

tehniskiem līdzekļiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un sējums 

jāievieto 5.1.punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst 

pievienotajam satura radītājam.    

5.4.Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

5.5.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt 

tulkotiem latviešu valodā un to tulkojumam jābūt apliecinātam. Piedāvājumā ietvertajiem 

dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši 06.05.2010. “Dokumentu juridiskā spēka 

likumam”. 

5.6.Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 

pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.  

5.7.Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus 

norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā 

arī katras personas atbildības sadalījumu.  

5.8.Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.9.Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 4.2.punktā noteikto gadījumu, kad ir nokavēts 

iesniegšanas termiņš, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

6. Cita informācija: 

6.1.Visi jautājumi un pieprasījumi iesniedzami rakstiskā veidā. 

6.2.Ja Pretendents ir savlaicīgi pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz pēc 

iespējas īsākā laika periodā. Informācijas pieprasīšanas savlaicīgums nozīmē paredzēt 

Pasūtītājam laiku atbildes sagatavošanai un Pretendentam piedāvājuma sagatavošanai. 

Visi papildus jautājumi par iepirkumu, rakstveidā adresējami šī Nolikuma 1.punktā 
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minētajai kontaktpersonai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz 

jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā 

http://www.vabolespag.lv/parvalde/iepirkumi/.  

6.3.Piegādātājiem pašiem jāseko līdzi minētajā interneta vietnē publicētajai informācijai. 

7. Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju: 

7.1. Pasūtītājs nenoraida Pretendentu, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteiktā 

juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt būvuzraudzības pakalpojumus atbilstoši tās Eiropas 

Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā Pretendents reģistrēts.  

7.2. Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstu Pretendents, kurš nav reģistrēts Latvijas būvkomersantu 

reģistrā un kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, tam līdz 

līguma noslēgšanai jāreģistrējas Latvijas būvkomersantu reģistrā, Ministru kabineta 2014.gada 

25.februāra noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” noteiktajā kārtībā. 

7.3. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju (personu) grupa vai personālsabiedrība, 

jāpievieno parakstīts dokuments (līgums, vienošanās), kurš apliecina personu  grupas vai 

personālsabiedrības pilnvarojumu iesniegt  iepirkuma piedāvājumu, un apliecina katra 

dalībnieka uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē, gadījumā, ja Pasūtītājs 

izvēlēsies šo piedāvājumu iepirkuma  līguma slēgšanai.   

8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā 

8.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

8.1.1. Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 

parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 

pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

8.1.2. Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu 

aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto 

līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas 

reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro; 

8.1.3. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, ir attiecināmi 8.1.1. un 8.1.2. punktos minētie nosacījumi. 

8.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 8.1.1., 8.1.2. un 

8.1.3.pantā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs: 

8.1.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.puntā minēto 

personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: a) par 8.1.1.punktā minētajiem faktiem — no 

Uzņēmumu reģistra, b) par  8.1.2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. 

Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot 

pretendenta un 8.1.3.punktā minētās personas piekrišanu. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu 

vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.3.punktā minēto personu pieprasa, lai 

pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un  

8.1.3.punktā minēto personu neattiecas 8.1.1.un 8.1.2.panta piektajā daļā noteiktie 

gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc 

pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā 

termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

http://www.vabolespag.lv/parvalde/iepirkumi/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=238298&from=off
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8.1.2. Atkarībā no atbilstoši 8.2.1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem 

pasūtītājs: 

8.1.2.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un 8.1.3.punktā 

minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

8.1.2.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu 

parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir 

konstatēts, ka tam vai 8.1.3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto 

līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 

euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas 

dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 8.1.3.punktā 

minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas 

vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās 

deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja 

noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no 

dalības iepirkumā. 

9. Atlases prasības pretendentam:  

9.1.Pretendents (komersants) ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

9.2.Pretendents ir reģistrēts Būvkomersanta reģistrā atbilstoši likuma ,,Būvniecības likums” 22. 

panta regulējumam un 25.02.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.116 ,,Būvkomersantu 

reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Pretendentam, saskaņā ar 

būvniecības likuma 22. panta regulējumam, būvniecības darbības jomās, ir attiecīgi 

būvspeciālisti. Pretendentam 7 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas  būs jāpierāda 

ar izdruku no Būvkomersantu reģistra datu bāzes, ka piedāvājumā norādītie 

būvspeciālisti ir  iekļauti  pretendenta “Aktualāja informācija par būvspeciālistiem”.     

9.3. Saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” 121. 

punktu otrās un trešās grupas būvju būvuzraudzību, kuru būvniecība pilnībā vai daļēji tiek 

finansēta no publisko personu līdzekļiem,  uz līguma pamata var veikt tikai būvkomersants, 

kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības piedāvāt pakalpojumus 

būvuzraudzības jomā, un kurš nodarbina atbilstošus būvspeciālistus. 

9.4. Pretendentam uzvaras gadījumā būs jāapdrošina būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība 

atbilstoši Ministra kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un 

būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

9.5. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) (proti,  2014., 2015., 2016. un 2017.gads) gadu laikā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze vismaz divu būvuzraudzības līguma izpildē  

publiskajām ēkām (ar publiskām ēkām tiek saprastas tikai tādas ēkas, kuras atbilst Ministru 

kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 208-15 "Publiskas būves") un  darbi pabeigti un par to ir saņemtas  pozitīvas  
Pasūtītāja atsauksmes. 

9.6. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi iepirkuma līguma pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā 

šādi sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju: 

- ēku būvdarbu būvuzraudzībā (atbildīgais būvuzraugs); 

- siltumapgādes un ventilācijas sistēmu  būvdarbu  būvuzraudzība; 
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- ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu  būvuzraudzība; 

- elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība.  

Ārvalstu pretendenta speciālistu kvalifikācijai jāatbilst speciālista attiecīgas valsts prasībām 

noteiktu pakalpojumu sniegšanai. 

 

9.7. Pretendenta iepirkuma līguma izpildei piedāvātais atbildīgais būvuzraugs  trijos  

iepriekšējos  (proti,  2014., 2015., 2016. un 2017.gads) gados, ir veicis vismaz 2 (divu) 

būvobjektu būvuzraudzību publiskajām ēkām (ar publiskām ēkām tiek saprastas tikai 

tādas ēkas, kuras atbilst Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.331 

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"), un darbi ir 

pabeigti un par to ir saņemtas pozitīvas  Pasūtītāja atsauksmes. 

9.8. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju vai personu iespējām, ja tas ir nepieciešams 

konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā 

gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, 

iesniedzot šo uzņēmēju vai personu apliecinājumu, vai vienošanos par nepieciešamo 

resursu nodošanu pretendenta rīcībā.  

9.9. Pretendents līguma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmēju, iesniedzot piedāvājumā 

“Apakšuzņēmējam nododamo būvuzrauzdzības pakalpojumu sarakstu”  (sk.C5 pielikumā 

formu) un “Apakšuzņēmēja vai personas apliecinājumu” (sk.C6 pielikumā formu)  

9.10. Būvuzraudzību ir tiesīgs veikt tikai no būvdarbu veicēja un būvprojekta izstrādātāja 

neatkarīgs būvkomersants vai būvspeciālists (būvuzraugs). Par būvuzraugu nevar būt 

persona, kurai ir darba attiecības ar būvkomersantu, kas veic piegādes uzraugāmajam 

objektam. 

10. Pretendenta iesniedzamie dokumenti 

10.1. Pieteikums dalībai iepirkumā. 

10.1.1. Pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona 

vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt Pretendenta vārdā. Pieteikumu dalībai iepirkumā 

Pretendents sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai veidnei (C1 pielikums). 

10.1.2. Pretendents pieteikumu dalībai iepirkumā iesniedz kopā ar dokumentu, kas apliecina 

piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus apliecinājušās personas 

tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas 

tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, 

kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu 

apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas 

apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu 

apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai 

pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas 

tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.  

10.1.3. Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju (personu) grupa vai personālsabiedrība, 

parakstīts dokuments atbilstoši 7.3.punkta prasībām.   

10.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti: 

10.2.1. 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. 
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un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas 

nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu). 

10.2.2. Pretendentus, kas reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas 

faktu iepirkuma komisija pārbauda Latvijas Republikas 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.   

10.2.3. Pretendenta iepriekšējos trijos gados īstenoto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts 

atbilstoši C2 pielikuma formai.  

10.2.4. Pozitīvas pakalpojumu saņēmēju atsauksmes, kurās ietver ziņas par līgumu, būvobjekta 

nosaukumu, adresi, būvuzraudzībā iesaistītiem speciālistiem, un pakalpojumu sniegšanas 

datumiem. Pievienojot aktu   par būvēs pieņemšanu ekspluatācija kopiju, un/vai 

apliecinājuma kartes kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu. 

10.2.5. Iepirkuma līguma pakalpojuma sniegšanai iesaistīto speciālistu saraksts (iepirkuma 

nolikuma C3 pielikums), kurā tiek atspoguļota visa Iepirkuma nolikuma 9.6.punktā 

pieprasītā informācija.  

10.2.6. Iepirkuma līguma pakalpojuma sniegšanai iesaistīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu 

sertifikāta esamības faktu iepirkuma komisija pārbauda Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistra mājaslapā. Ārvalstu speciālistam jāiesniedz līdzvērtīgas iestādes 

izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina 

būvspeciālista tiesības veikt iepirkuma nolikumā noteiktos būvuzraudzības pakalpojumus. 

10.2.7. Iepirkuma līguma pakalpojuma sniegšanai iesaistīto speciālistu parakstīti pieejamības 

apliecinājumi atbilstoši C4 pielikuma formai, kas apliecina, ka speciālists konkrētā līguma 

izpildei ir pieejams. Atbildīgajam būvuzraugam apliecinājumā jāpierāda pieredzi 

atbilstoši nolikuma 9.7.punkta prasībām. 

10.2.8. Apliecinājums, ka pretendents un tā piedāvātie būvuzraugi savas darbības laikā nenonāks 

interešu konfliktā, un nebūs saistīti ar būvkomersantu, kurš veiks uzraugāmā objekta 

būvdarbus. 

10.3. Tehniskais piedāvājums 

10.2.2. Pretendents tehnisko piedāvājumu sagatavo un iesniedz atbilstoši Iepirkuma nolikuma 

tehniskās specifikācijas prasībām (iepirkuma nolikuma A pielikums). Tehniskajam 

piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.  

10.4. Finanšu piedāvājums 

10.4.1. Finanšu piedāvājumā norādītām cenām jābūt izteiktam euro. Finanšu piedāvājumā 

norādītā cenā ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas būvuzraudzības veikšanai 

konkrētajā būvobjektā atbilstoši iepirkuma līguma (B pielikums) noteikumiem, tehniskās 

specifikācijas (A pielikums) prasībām un saskaņā ar būvprojektu. Piedāvājuma cena ietver 

visus nodokļus un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN). Papildu izmaksas 

līguma darbības laikā netiks pieļautas.  

10.4.2. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver pilnu pakalpojuma izmaksu ar visiem riskiem, tai 

skaitā iespējamos sadārdzinājumus. 

10.4.3. Finanšu piedāvājumu iesniedz saskaņā ar Finanšu piedāvājuma veidlapu (iepirkuma 

nolikuma C5 pielikums). 

 

11. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs 

11.1. Komisija vērtēs tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri sagatavoti, noformēti un iesniegti 

atbilstoši šī Nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām un Pretendents ir izturējis 

Pretendentu atlasi.  
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11.2. Ja Pretendents neatbildīs Nolikumā norādītajām Pretendentu atlases prasībām vai tā 

piedāvājumā nebūs iesniegti vai saskaņā ar Nolikuma prasībām noformēti visi prasītie 

dokumenti, dokumentu kopijas vai apliecinājumi, tad šī Pretendenta piedāvājums tiks 

uzskatīts par neatbilstošu Nolikuma prasībām un Pretendents tiks izslēgts no tālākas dalības 

iepirkuma procedūrā. 

11.3. Pēc Pretendentu atlases, Komisija veic piedāvājumu izvērtēšanu. Pretendents tiks izslēgts 

no tālākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums 

neatbilst  Tehniskajā specifikācijā (A pielikums) un Līguma projektā (B pielikums) 

noteiktajām prasībām.  

11.4. Komisija pārbauda, vai nav aritmētisko kļūdu. Ja konstatēta aritmētiskā kļūda, tā tiek labota. 

Par kļūdu labojumu Komisija paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā kļūdu labojums tika 

veikts. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. 

11.5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja 

pretendenta piedāvājumam ar viszemāko cenu, piedāvājuma cena  vairāk nekā par 30% 

mazāka  par visu pretendentu piedāvājumu vidējo cenu, iepirkuma komisija  pieprasīs 

pretendentam 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt būvuzraudzības izmaksu kalkulāciju un 

cenu pamatojumu.  Pretendenta pienākums iesniegt iepirkuma komisijai pieprasīto izmaksu 

kalkulāciju un cenu pamatojumu pasūtītāja iepirkumu komisija noteiktajā termiņā. Komisija 

pārbauda būvuzraudzības izmaksu kalkulāciju, pamatojumu un izvērtē piedāvājuma cenu. Ja 

tiek konstatēts, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, piedāvājums ar nepamatoti lētu cenu tiek 

noraidīts.  

11.6. Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanai piemēro kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu. No 

visiem piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā ietvertajām prasībām un tehniskajām 

specifikācijām, un nav nepamatoti lēts, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar 

viszemāko cenu.   

11.7. Nolikuma 8.punkta „Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā” noteiktajā kartība iepirkuma 

komisija  pārbauda  vai  attiecībā  uz izvēlēto Pretendentu neattiecas Nolikuma 8.1.1. ,  8.1.2. 

un 8.1.3. punktā   noteiktie Pretendentu izslēgšanas gadījumi.   

11.8. Pēc 11.7.punktā pārbaudes paveikšanas komisija lemj par iepirkuma uzvarētāju, ar kuru tiks 

slēgts iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma 

pieņemšanas vienlaicīgi par to informē visus Pretendentus, kā arī Pasūtītāja mājaslapā 

internetā ievieto minēto lēmumu. 

 

12. Iepirkuma līgums 

12.1. Pasūtītājs slēgs ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, 

pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un 

iepirkuma līguma projektu (B pielikums).   

12.2. Iepirkuma uzvarētājam līgumu ar Pasūtītāju jānoslēdz ne vēlāk kā 5 darba  dienu laikā pēc 

Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma par līguma noslēgšanu, saņemšanas. Ja uzvarētājs ir 

ārvalstu Pretendents, kurš nav reģistrēts Latvijas būvkomersantu reģistrā tam līgumu 

jānoslēdz ne vēlāk kā 15 kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma 

saņemšanas. 

12.3. Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs šajā laikā neierodas uz līguma parakstīšanu vai atsakās 

slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar 

nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu.  

 

13. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

13.1. Iepirkuma komisijas tiesības: 
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13.1.1. 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 Pretendents 

vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti 

komisijai; 

13.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to Pretendentu; 

13.1.3. Pieaicināt ekspertu Pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā; 

13.1.4. Izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma 

līgumu ar Pasūtītāju. 

13.2. Iepirkuma komisijas pienākumi: 

13.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu; 

13.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem; 

13.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu; 

13.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā šo Nolikumu, izvēlēties 

piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

 

14. Pretendenta tiesības un pienākumi 

14.1. Pretendenta tiesības: 

14.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu; 

14.1.2. Pretendents, ir tiesīgs pārsūdzēt pasūtītāja lēmumu Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā 

darbību.  

14.2. Pretendenta pienākumi: 

14.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām; 

14.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu; 

14.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai; 

14.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

 

15. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi: 

A pielikums – Tehniskā specifikācija “Uzdevums būvuzraudzības veikšanai objektā „Vaboles 

vidusskolas pārbūve un sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšana” 

B pielikums – Būvuzraudzības līgums (projekts) 

C1 pielikums  - Pieteikums dalībai iepirkumā 

C2 pielikums - Pretendenta iepriekšējos trijos gados  (2014., 2015., 2016. un 2017.gads) īstenoto          

būvuzraudzības pakalpojumu saraksts  

C3 pielikums – Būvuzraudzības līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts  

C4 pielikums – Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums par gatavību 

piedalīties pakalpojuma sniegšanā 

C5 pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo būvuzraudzības pakalpojumu saraksts 

C6 pielikums – Apakšuzņēmēja vai personu apliecinājums 

C7 pielikums – Finanšu piedāvājums 
 

 

 

 

 

 

http://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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A pielikums  
Tehniskā specifikācija  

Uzdevums būvuzraudzības veikšanai objektā „Vaboles vidusskolas pārbūve un sporta zāles 

nesošo konstrukciju pastiprināšana” 

1. Darba uzdevums:   Nodrošināt būvuzraudzības pakalpojumu atbilstoši iepirkuma nolikuma 

nosacījumiem, iepirkuma tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

standartiem un Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem, ja kāds no tiem nav adaptēts 

Latvijas Republikā. 

Objekta adrese:  „Vidusskola”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, kad. 

apzīmējums  Nr. 4494 003 0226011  

2. Darbu priekšmets: Pamatojoties uz Vaboles pagasta pārvaldes organizēto iepirkumu 

„Vaboles vidusskolas pārbūve un sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšana” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2016/6) un šī iepirkuma rezultātā slēdzamo 

būvdarbu līgumu,  sniegt Būvuzraudzības pakalpojumus minētajā objektā, ievērojot sekojošas 

prasības:  

 Būvniecības likums; 

 19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;  

 16.09.2014. MK noteikumi Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un 

citu, atsevišķi nekvalificētu, inženierbūvju  būvnoteikumi”; 

 02.09.2014. MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;  

 SIA “Lūsis” 2016.gadā izstrādātais būvprojekts “Vaboles vidusskolas pārbūve - 

sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšana”
1
; 

 19.08.2014. MK noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu 

veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.  

 

3. Būvuzrauga pienākumi līguma izpildes laikā: 

3.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam Būvuzraudzības plānu. 

Būvuzraudzības plānā, ņemot vērā būves specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju: 

3.1.1. nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu organizēšanas projektā un darbu 

veikšanas projektā, ietvertos darbu posmus (piemēram, būvdarbu sagatavošana, tai skaitā sporta 

zāles nesošo konstrukciju pastiprināšana, segumu izbūve, inženiertīklu  izbūve un t.t.);  

3.1.2. iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā;  

3.1.3. būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par 

būvdarbu kvalitāti; 

3.1.4. dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; 

3.1.5. risks, ko var radīt būves nojaukšanas vai demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi. 

3.2. Būvuzraugs precizē Būvuzraudzības plānu atbilstoši būvdarbu veicēja izstrādātājam un 

Pasūtītāja akceptētājam Darbu veikšanas projektam un iesniedz to Daugavpils novada būvvaldē.  

                                                           
1
 Būvprojekts ir pieejams Vaboles pagasta pārvaldes mājas lapā 

http://www.vabolespag.lv/parvalde/iepirkumi/  

http://www.vabolespag.lv/parvalde/iepirkumi/


10 

 
3.3. Pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija. 

3.4. Iepazīties ar pasūtītāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu 

veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu 

apjomu un izpildi. 

3.5. Rakstiski informēt pasūtītāju par visiem atsevišķu būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti 

konkrētā objekta realizācijai. 

3.6. Piedalīties  būvdarbu vadības apspriedes sanāksmes. 

3.7. Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi. 

3.8. Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas 

projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.  

3.9. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā 

arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam. 

3.10. Pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt paveikto un ikmēneša būvdarbu izpildes aktos 

(forma2) piestādīto būvdarbu apjomus, to atbilstību faktiskajam, kā arī izpilddokumentācijas 

atbilstību paveiktajiem darbiem. Ja šāda dokumentācija nav iesniegta vai tā ir nepilnīga, tad 

ikmēneša būvdarbu izpildes akti vai nu netiek akceptēti vispār, vai akceptēti tajā apjomā,  par 

kuru izpilddokumentācija ir pieņemta.  

3.11. Pārbaudīt ikmēneša būvdarbu izpildes  aktu (forma 2) matemātisko pareizību. 

3.12. Pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta 

risinājumiem. 

3.13. Izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem 

trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni. 

3.14. Vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu 

pabeigšanu.  

3.15. Ierasties būvlaukumā pēc pasūtītāja, autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai 

citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma. 

3.16. Piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, tai skaitā 

kontrolēt darbu izpildes kvalitāti. 

3.17. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām.  

3.18. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējoties ar autoruzraugu un pasūtītāju, sagatavot 

ieteikumus par iespējamajām izmaiņām būvprojektā. 

3.19. Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi. 

3.20.  Ziņot pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu 

laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un 

būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta. 

3.21. Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas 

bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai 

eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu 

vadītāju. 

3.22. Sagatavot un iesniegt Daugavpils novada būvvaldē būvdarbu uzsākšanai un būvdarbu 

pabeigšanai nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem. 
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3.23. Piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā. 

3.24. Informēt attiecīgo Daugavpils novada būvvaldi, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta 

patvaļīgi. 

3.25. Nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu objektā un par to informēt pasūtītāju un 

Daugavpils novada domes būvvaldi, kura veic būvdarbu kontroli, un pēc būvinspektora vai 

pasūtītāja pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju. 

3.26. Parakstīt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši 

būvprojektam un ir izpildīti būvuzrauga norādījumi. 

3.27.   Pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Daugavpils novada būvvaldei pārskatu par 

būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecinājumu, ka būve ir uzbūvēta 

atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem. 

3.28. Pēc būves  nodošanas ekspluatācijā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā iesniedz Pasūtītājam: 

Pabeigšanas atskaiti,  tajā ietilpst: 

3.28.1. atskaite par Būvdarbu veicēja veiktajiem būvdarbiem; 

3.28.2. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums; 

3.28.3. fotofiksācijas materiāli; 

3.28.4. akts (galīgais) par būvuzraudzības  darba  pieņemšanu – nodošanu; 

3.28.5. rēķins.  

 

3.29. Ar Pasūtītāja uzaicinājumu veic būves apsekošanu būvdarbu garantijas laikā un iesniedz 

Pasūtītājam  apsekošanas atskaiti. 

3.30. Veic konstatēto defektu novēršanas kvalitātes kontroli būvdarbu garantijas laikā. 

3.31. Sniedz risinājumus konstatēto vai paredzamo defektu/problēmu novēršanai būvdarbu 

garantijas laikā. 

 

Uzņēmējs:  Pasūtītājs: 

/paraksts paraksta, atšifrējums/ 

 

 /paraksts paraksta, atšifrējums/ 

   

/datums/  /datums/ 
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B pielikums 

 

Būvuzraudzības līgums (projekts) 

„ ____ ______________________________ „ 

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas 

uzskaites Nr. _____________ 
 

Uzņēmēja līgumu reģistrācijas  

uzskaites Nr._________ 

 

Vaboles pagastā, 2016. gada ___. _____________ 

__________________, reģistrācijas Nr. ______________ juridiskā adrese ______, turpmāk tekstā 

– „Pasūtītājs”, kura vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas _________________, no vienas puses, un 

________________, reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas 

Nr. ______________, juridiskā adrese _________________________, turpmāk tekstā – 

„Uzņēmējs”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas ____________ __________________, no 

otras puses,  

turpmāk šī līguma tekstā Pasūtītājs un Uzņēmējs abi kopā saukti arī „Puses”, bet katrs atsevišķi 

arī  

„Puse”, pamatojoties uz Vaboles pagasta pārvaldes rīkotā iepirkuma „Būvuzraudzības 

pakalpojumi  projektam „Vaboles vidusskolas pārbūve un sporta zāles nesošo konstrukciju 

pastiprināšana” id.Nr.Vaboles pag.pārv. 2017/1 rezultātiem noslēdz sekojoša satura līgumu, 

turpmāk – „Līgums”, kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas nodrošināt Pasūtītāja tiesības un intereses 

būvdarbu veikšanas procesā īstenojot __________________________________, turpmāk 

tekstā – „Objekts” būvuzraudzību, turpmāk tekstā – „Darbi”. Objekta adrese: 

_________________________. 

1.2. Darbus Uzņēmējs veic ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

prasības, Pasūtītāja norādījumus un šādus dokumentus: 

1.2.1. Tehnisko specifikāciju - Uzdevums būvuzraudzības veikšanai objektā 

___________________________________ 

1.2.2. Objekta būvprojektu “___________________________”, turpmāk tekstā – 

„Projekta dokumentācija”, kas saskaņota Daugavpils novada būvvaldē 

_____________.  

1.2.3. Pasūtītāja līgumu ar Būvdarbu veicēju un būvdarbu tāmi, turpmāk tekstā – 

„Būvdarbu līgums”. 

1.3. Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas 

procesā, kā arī nepieļaut: 

1.3.1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta; 

1.3.2. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus; 

1.3.3. atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu 

veikšanas tehnoloģijām. 

2. Līguma izpildei nepieciešamie dokumenti 
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2.1. Uzņēmējs 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz: 

2.1.1. Līguma 5.1. punktā minētā būvuzraugu saistību rakstus un būvprakses sertifikātu 

apliecinātas kopijas; 

2.1.2. Uzņēmēja rīkojuma kopiju par būvuzraudzības speciālistu nozīmēšanu 

konkrētajam objektam. 

2.1.3. Līguma 8. punkta noteikumiem atbilstošu speciālistu profesionālās civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas polises un apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā 

apmērā apliecinošu dokumentu. 

2.2. Uzņēmējs ar izdruku no Būvkomersantu reģistra datu bāzes apliecina, ka 5.1.punkta 

norādītie būvuzraudzības jomas sertificētie speciālisti ir nodarbināti uz darba līguma 

pamata.   

2.3. Uzņēmējam ir pienākums uzturēt spēkā visas Līgumā veicamo Darbu izpildei 

nepieciešamās speciālās atļaujas, licences un sertifikātus visā Līguma darbības laikā. 

 

3. Darbu uzsākšana un izpildes termiņš  

3.1. Darbus Uzņēmējs veic no Līguma noslēgšanas brīža līdz Būvdarbu pabeigšanai
2
, un 

jebkurā būvdarbu līguma termiņa pagarinājumā,   ka arī būvdarbu trīs gadu garantijas 

laikā saskaņā ar Uzdevumu būvuzraudzībai (1.pielikums) un Būvdarbu līguma 

noteikumiem. Būvdarbu līgumā plānotais būvdarbu izpildes termiņš  ir 7 (septiņi) 

mēneši.  

3.2. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Būvsapulces 

notiek Pušu saskaņotajos laikos, būvsapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un 

pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir obligāti izpildāmi Uzņēmējam, ja vien 

tie nav pretrunā ar Līgumu. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt sava pārstāvja 

piedalīšanos būvsapulcēs. 

 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

4.1. Par Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam samaksu EUR __________ 

(__________________) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa, un pievienotās 

vērtības nodokli 21 % EUR ______ (___________) apmērā. Lūguma summa ar PVN 

sastāda EUR ____ (______). 

4.2. Līguma summā ir iekļautas: 

4.2.1. visas izmaksas, kas attiecas uz Darbu veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, ceļa un 

sakaru izdevumi, izdevumi par Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu, 

tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, apdrošināšanas izmaksas, 

atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti 

Uzņēmēja pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu, būvuzraudzība 

papildu būvdarbu gadījumā un tamlīdzīgas izmaksas; 

4.2.2. Uzņēmēja virsizdevumi un peļņa. 

4.3. Puses vienojas, ka Līguma summa tika aprēķināta pieņemot, ka Uzņēmēja veiktie Darbi 

būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., tiks nodrošināta Darbu veikšana atbilstoši 

Līgumam, Projekta dokumentācijai un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un 

piemērojamo standartu prasībām. Darbi tiks veikti ar vislielāko rūpību un visaugstākajā 

profesionālajā līmenī.  

4.4. Līguma summa tiek samaksāta Uzņēmējam pa daļām vairākos maksājumos Līguma 

summu sadalot proporcionāli izpildīto būvdarbu apjomam. Maksājums tiek veikts 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc akta par iepriekšēja periodā izpildīto  būvuzraudzības 

                                                           
2
 Būvdarbu pabeigšana  - diena, kad ir parakstīts akts  par būves pieņemšanu ekspluatācijā.      
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Darbu pieņemšanu – nodošanu   parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no 

Uzņēmēja. 

4.5. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

Būvdarbu pabeigšanas
3
 saskaņā ar Būvdarbu līguma noteikumiem, būvuzraudzības 

Darbu galīga pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, atskaites par paveiktu 

būvuzraudzību un atbilstoša rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.  

4.6. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu. 

Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis savā 

bankā. 

4.7. Puses vienojas, ka Pasūtītājam, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības un 

Pasūtītājs ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai 

kādu tā daļu. Līdz ar to arī kopējā Līguma summa, kas noteikta Līguma 4.1. punktā, 

Uzņēmējam pienākas par pilnībā atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītiem Darbiem. 

4.8. Pasūtītājam, par to rakstveidā informējot Uzņēmēju, ir tiesības no Uzņēmējam 

maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras Uzņēmējam ir pienākums maksāt kā 

zaudējumus un/vai līgumsodus saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

 

5. Uzņēmēja tiesības un pienākumi 

5.1. Uzņēmējs Darbu izpildei nozīmē savu(us) darbinieku(us) (atbilstoši iepirkuma 

piedāvājumam): 

5.1.1. atbildīgais būvuzraugs _______, sertifikāta nr.________, tālr. ________, e-

pasts:_______, kurš veic atbildīga būvuzrauga un Līguma 5. un 7. punktā 

noteiktos Uzņēmēja pienākumus; 

5.1.2. _______ būvuzraugs _______, sertifikāta nr.________, tālr. ________, e-

pasts:_______, kurš veic Līguma 5. un 7. punktā noteiktos Uzņēmēja 

pienākumus; 

5.1.3. _______ būvuzraugs _______, sertifikāta nr.________,  tālr. ________, e-

pasts:_______, kurš veic Līguma 5. un 7. punktā noteiktos Uzņēmēja 

pienākumus. 

5.1.4. …….. 

5.2.  Atbildīgo būvuzraugu un speciālo darbu būvuzraugus Uzņēmējs var mainīt tikai ar 

Pasūtītāja rakstisku piekrišanu Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.   

5.3.   Uzņēmējs ar izdruku no Būvkomersantu reģistra datu bāzes apliecina, ka 5.1.punkta 

norādītie būvuzraudzības jomas sertificētie speciālisti ir nodarbināti uz darba līguma 

pamatā.   

5.4. Uzņēmēja pienākums ir pārbaudīt Būvdarbu un pielietoto materiālu, iekārtu un/vai 

tehnoloģiju atbilstību Projekta dokumentācijai un Latvijas Republikā spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 

5.5. Uzņēmējam ir pienākums pārbaudīt atbilstošās Būvdarbu izpilddokumentācijas, 

materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošo dokumentu un citu saistīto dokumentu (segto 

darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās 

pases, ražotāju standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto 

būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.), kā arī atbilstoši Latvijas Republikā 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām aizpildīta būvdarbu žurnāla esamību Objekta 

būvlaukumā. 
                                                           
3
  Būvdarbu pabeigšana  - diena, kad ir parakstīts akts  par būves pieņemšanu ekspluatācijā.     

 



15 

 
5.6. Uzņēmējs piedalās būvobjektā noteiktajās būvsapulcēs.  

5.7. Visus strīdus ar Būvdarbu veicēju par Būvdarbu izpildes atbilstību Būvdarbu līguma 

noteikumiem un izpildītajiem Būvdarbiem Uzņēmējs risina patstāvīgi, bez Pasūtītāja 

iesaistes. Par šajā Līguma punktā minēto strīdu Uzņēmējs informē Pasūtītāju. 

5.8. Uzņēmējam ir pienākums ievērot darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, 

apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu, kas 

reglamentē Darbu veikšanu, prasības, pretējā gadījumā uzņemoties pilnu atbildību par 

šo prasību neievērošanas gadījumā radītajām sekām. 

5.9. Uzņēmējs pats atbild par zaudējumiem vai citām sekām, ko tas ar savu darbību vai 

bezdarbību radījis Pasūtītājām un trešajām personām, veicot Darbus Objektā, un 

apņemas šis sekas nekavējoties novērst vai atrisināt. 

5.10. Uzņēmējs pēc pasūtītāja uzaicinājuma veic būves apsekošanu būvdarbu garantijas laikā 

un iesniedz Pasūtītājam  apsekošanas atskaiti; 

5.10.1. veic konstatēto defektu novēršanas kvalitātes kontroli; 

5.10.2. sniedz risinājumus konstatēto vai paredzamo defektu/problēmu novēršanai. 

5.11. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka Pasūtītājs ir nodrošinājis Uzņēmēju ar Darbu 

izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju un ka Uzņēmējam pret šo 

dokumentāciju pretenziju nav. 

5.12. Uzņēmējam ir pienākums sekot Būvdarbu izpildes kalendārajam laika grafikam un 

gadījumā ja Būvdarbu veicējs neievēro jebkuru no grafikā noteiktajiem  darbu 

uzsākšanas un izpildes termiņiem, informēt par to Pasūtītāju.  

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

6.1.  Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam netraucētu piekļuvi Objekta būvlaukumam darba dienās no 

plkst. _________ līdz plkst. _________ Darbu veikšanai un ārpus darba laika, ja tas ir 

nepieciešams Darbu veikšanai. 

6.2. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski iepriekš brīdinot Uzņēmēju, pārtraukt Darbu veikšanu 

Objektā uz laiku, kādu Pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, par ko zaudējumu segšana 

nav paredzēta. Šādā gadījumā attiecīgi tiek pagarināts Darbu izpildes termiņš par 

attiecīgo dienu skaitu.  

6.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmēja būvuzrauga nomaiņu, ja Uzņēmējs Darbu 

izpildi veic neatbilstoši Līguma noteikumiem.  

 

7. Darbu veikšanas kārtība 

7.1. Uzņēmējam ir pienākums veikt Objekta pārbaudi saskaņā ar būvuzraudzības plānu un 

ierasties Objektā pēc pirmā Pasūtītāja, autoruzrauga, Būvdarbu veicēja vai 

būvinspektora mutiska, elektroniska vai rakstiska pieprasījuma saņemšanas.  

7.2. Uzņēmēja pienākums ir atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām katru reizi, kad Objektā tiek veikta pārbaude, veikt Būvdarbu fotofiksāciju un 

atbilstošus ierakstus būvdarbu žurnālā. 

7.3. Konstatējot Būvdarbu un/vai pielietoto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju 

neatbilstību Projekta dokumentācijai un/vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo 

aktu prasībām Uzņēmējs nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniedz 

Būvdarbu veicējam rakstisku pretenziju un informē par to Pasūtītāju, iesniedzot 

pretenzijas kopiju. 

7.4. Konstatējot Līguma 5.3. punktā minēto dokumentu neesamību un/vai atbilstoši Latvijas 

Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām neaizpildītu būvdarbu žurnālu 
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Uzņēmējs nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniedz Būvdarbu veicējam 

rakstisku pretenziju un informē par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju. 

7.5. Uzņēmējam ir pienākums piedalīties segto darbu un nozīmīgo konstrukciju 

pieņemšanā, kā arī izvērtēt Būvdarbu izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu 

atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (sertifikāti, tehniskās 

pases, ražotāju standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto 

būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.). 

7.6. Uzņēmējam ir pienākums izvērtēt Būvdarbu veicēja sagatavoto ikmēneša aktu par 

izpildīto darbu pieņemšanu (Forma 2), 3 (trīs) darba dienu laikā no tās saņemšanas un 

parakstīt to vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu. Atteikuma gadījumā Uzņēmējs par 

to informē Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju. 

7.7. Uzņēmējam ir pienākums piedalīties Būvdarbu pieņemšanā, pēc atbilstoša Būvdarbu 

veicēja uzaicinājuma saņemšanas uzaicinājumā norādītajā laikā. 

7.8. Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam galīgo Darbu pieņemšanas – nodošanas 

aktu,  atskaiti, kurā norāda būvuzraudzībā veiktās pārbaudes un tajās konstatēto 

(veicamo darbu apraksts, klimatiskie apstākļi, pārkāpumi u.tml.), pārbaudes laikā 

konstatēto Uzņēmējs pamato ar pārbaudes laikā veikto foto fiksāciju un citus 

dokumentus saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.1 “Tehniskā specifikācija - Uzdevums 

būvuzraudzības veikšanai” prasībām. 

 

8. Apdrošināšana 

8.1. Uzņēmējs nodrošina savu darbinieku profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par 

minimālo apdrošinājuma summu atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi 

par būspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 

noteiktajai kārtībai. Uzņēmējs apņemas apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises 

noteikumus iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju.  

8.2. Līguma 8.1. punktā minētajā apdrošināšanas polisē atbilstoši 19.08.2014. MK 

noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu” jāparedz, ka apdrošinātājs sedz citiem būvniecības 

dalībniekiem un trešajām personām zaudējumus, kurus būvspeciālists nodarījis ar savu 

darbību vai bezdarbību: 

8.2.1. trešās personas vai cita būvniecības dalībnieka mantas bojājuma gadījumā – 

atlīdzināšanas izdevumus mantas atjaunošanai tādā stāvoklī, kādā tā bija tieši pirms 

apdrošināšanas gadījuma; 

8.2.2. tiešos zaudējumus, kas radušies būvspeciālista vainas dēļ un ir saistīti ar jau uzcelta 

objekta (vai tā daļas) pārbūvi;  

8.2.3. izdevumus par kaitējumu videi – piesārņojumu, ko radījusi apdrošinātā nejauša kļūme 

vai nolaidība, kas izraisījusi zemes, augsnes, atmosfēras vai jebkuras ūdenstilpes vai 

gruntsūdeņu piesārņojumu, kā arī mežaudžu bojājumu. Kaitējumu videi atlīdzina, ja tas 

nav balstīts uz lēnu, pakāpenisku iedarbību vai atkārtotu darbību vai bezdarbību, vai kā 

citādi atkārtotiem notikumiem.  

8.2.4. izdevumus par trešās personas vai cita būvniecības dalībnieka (fiziskās personas) 

dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu. 

8.3. Līguma 8.1. punktā minētajai apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visā Līguma 

darbības laikā un būvdarbu garantijas laikā. 

8.4. Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt jau spēkā esošu apdrošināšanas polisi, ja tā atbilst Līguma 

8. punkta nosacījumiem un tam rakstveidā ir piekritis Pasūtītājs. 
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9. Strīdu risināšana un Pušu atbildība 

9.1. Puses vienojas, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar 

to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izšķirts pēc piekritības 

Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem ārējiem 

normatīvajiem aktiem. 

9.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma 

termiņa nokavējumu, Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 

0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru 

maksājuma kavējuma dienu, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai 

(ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu.  

9.3. Ja Uzņēmējs nokavē jebkuru Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību izpildes 

termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs  saņemt no Uzņēmēja līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci 

procenti) apmērā no Līguma summas, kas norādīta Līguma 4.1. punktā, par katru 

kavējuma dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu, līdz dienai (ieskaitot), kad Uzņēmējs 

ir izpildījis Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību. 

9.4. Ja Pasūtītājs Uzņēmēja parakstītajā Būvdarbu veicēja ikmēneša aktā par izpildīto darbu 

pieņemšanu (Forma 2) konstatē Būvdarbus, kas satur defektus un/vai trūkumus, 

Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no Līguma 

summas, kas norādīta Līguma 4.1. punktā, par katru gadījumu, kad Pasūtītājs Uzņēmēja 

parakstītajā Būvdarbu veicēja  ikmēneša aktu par izpildīto darbu pieņemšanu (Forma 

2) konstatē Būvdarbus, kas satur defektus un/vai trūkumus. 

9.5. Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam Būvdarbu atsegšanas un tās novēršanas izmaksas, ja 

Uzņēmēja pieprasītās Būvdarbu atsegšanas rezultātā nav konstatēta neatbilstība 

Būvdarbu līguma noteikumiem un/vai Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo 

aktu prasībām. 

9.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma un 

neatsvabina Uzņēmēju no zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam, pat ja arī tie nepārsniedz 

līgumsodu apmēru.  

9.7. Uzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir 

nodarījis trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret 

Pasūtītāju nekvalitatīvi izpildītu Darbu dēļ. 

9.8. Ja Uzņēmējs neveic Līgumā 5.10.punktā paredzētas darbības būvobjekta garantijas 

laikā, Pasūtītājs ir tiesīgs  saņemt no Uzņēmēja līgumsodu EUR 200,00 (divi simti euro 

00 centi) apmērā   par katru darba neizpildes gadījumu.     

 

10. Līguma izpildes apturēšana vai izbeigšana 

10.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 5 

(piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Uzņēmējam, ja: 

10.1.1. Uzņēmējs uzsāk likvidāciju; 

10.1.2. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra; 

10.1.3. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Uzņēmēja 

maksātnespējas process; 

10.1.4. Uzņēmējs nav izpildījis Līguma 2.1. punktā noteikto pienākumu 

tajā noteiktajā termiņā; 

10.1.5. tādu iemeslu dēļ,  kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, 

Uzņēmējs nepilda vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja saistību 

izpildes termiņiem vairāk kā 5 (piecas) darba dienas; 



18 

 
10.1.6. Uzņēmējs pieļāvis Līguma 9.4. punktā noteiktā gadījuma 

iestāšanos; 

10.1.7. Uzņēmējs nepilda jebkuru no Līgumā noteiktajām saistībām un pēc 

Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā nav 

pilnībā izpildījis pretenzijā izteiktās prasības. 

10.2. Pasūtītājam ir tiesības bez paskaidrojumu sniegšanas un iemeslu norādīšanas 

Uzņēmējam vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma 10 (desmit) darba dienas iepriekš par 

to rakstiski brīdinot Uzņēmēju. 

10.3. Uzņēmējam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 10 

(desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja: 

10.3.1. Pasūtītājs uzsāk likvidāciju; 

10.3.2. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Pasūtītāja 

maksātnespējas process; 

10.3.3. Pasūtītājs pretēji Līguma noteikumiem kavē Līgumā paredzētos 

maksājumu veikšanas termiņus ilgāk kā 10 (desmit) darba dienas. 

10.4. Līguma 10.2. un 10.3. punktā minētajos gadījumos Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt 

Uzņēmēja faktiski atbilstoši Līgumam padarītos Darbus uz Līguma izbeigšanas brīdi. 

10.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Līguma darbību uz nenoteiktu laiku atbilstoši Līguma 

6.2. punkta noteikumiem.  

 

11. Nepārvaramas varas apstākļi 

11.1. Puses apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles, t.i., karš, sacelšanās, 

ugunsgrēks, eksplozijas vai valsts un pašvaldību varas iestāžu iejaukšanās, un citi 

apstākļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu atbilst nepārvaramas varas 

apstākļiem, atbrīvos Puses no Līgumā noteikto saistību pildīšanas, ja izpilde ir 

iespējama tikai ar pārmērīgi lielām izmaksām, un arī no jebkādām saistībām maksāt 

kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību. 

11.2. Pusēm nekavējoties rakstveidā jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru paziņojumu vai 

informāciju, ko Puse ir saņēmusi par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, 

informējot par nepārvaramās varas apstākļu iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek 

visas pūles, lai mazinātu nepārvaramās varas kaitīgās sekas. 

11.3. Pusei, kurai kļuvis zināms par nepārvaramās varas apstākļiem, kas var ietekmēt Līgumā 

šai Pusei paredzēto pienākumu izpildi, nekavējoties rakstveidā jāinformē otra Puse par 

šo apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi 

turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, tad Puses saskaņo tālāko rīcību Līguma 

izpildē. 

 

12. Nobeiguma noteikumi 

12.1. Visas Līguma izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās parakstījušas abas Puses, vai arī 

Pušu rakstiski noteiktajos termiņos. 

12.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas saistīta ar Līgumu un 

varētu skart Pasūtītāja vai Uzņēmēja intereses. Puses apņemas nodrošināt minētās 

informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā. 

Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par šajā līgumā paredzēto konfidencialitātes 

noteikumu pārkāpšanu. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un tas nav atkarīgs no 

Līguma darbības termiņa. 

12.3. Visa sarakste starp Pusēm izdarāma uz Līgumā norādītajām adresēm, nosūtot pa faksu, 

pa pastu vēstules sūtījumā, vai nododot dokumentus pret parakstu personīgi Puses 
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Līgumā norādītajā adresē vai Līguma 13. punktā minētajām Pušu kontaktpersonām. 

Tiek pieņemts, ka faksa sūtījums ir saņemt faksa atskaites noradītajā laikā, ka vēstules 

sūtījums pa pastu ir saņemts 4 (ceturtajā) dienā pēc nosūtīšanas, ja vien tas nav saņemts 

agrāk. 

12.4. Pusei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par Līgumā 

norādītās adreses vai Puses kontaktpersonas maiņu. 

12.5. Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs 

noteikt prioritāro dokumentu. 

12.6. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst Līgumu par 

pareizu, abpusēji izdevīgu un vienlaicīgi paziņo, ka Līgums slēgts labprātīgi, bez viltus 

un spaidiem, pilnībā un vispusīgi ievērojot Pušu gribu un intereses. 

12.7. Puses apliecina, ka Līguma teksts ir Pusēm pilnībā saprotams, Līgumā lietotajiem 

jēdzieniem un formulējumiem Puses piekrīt un apliecina, ka Līgums sastādīts precīzi, 

vadoties no Pušu iesniegtajiem dokumentiem un dotās informācijas, ko Puses uzskata 

par pietiekamu un vispusīgi izklāstītu Līgumā un par kuras patiesumu Puses atbild 

patstāvīgi. 

12.8. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Puses ir to parakstījušas. Līgums ir spēkā līdz 

pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei vai brīdim, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

12.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem ir 

vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – 

Uzņēmējam. 

 

13. Pušu atbildīgās personas 

13.1. Pilnvarotais Pasūtītāja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš ir 

tiesīgs darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar Darbu izpildi un var nodrošināt operatīvu 

lēmumu pieņemšanu. 

13.2. Pilnvarotais Uzņēmēja pārstāvis ir _______, tālr. ________, e-pasts:_______, kurš ir 

tiesīgs darboties Uzņēmēja vārdā saistībā ar Darbu izpildi un var nodrošināt operatīvu 

lēmumu pieņemšanu. 

Pielikumi: 

1. Tehniskā specifikācija - Uzdevums būvuzraudzības veikšanai.   

2. Finanšu piedāvājums  

 

Pasūtītājs Uzņēmējs 
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C1pielikums 

 

Uz Pretendenta veidlapas 

   

sastādīšanas vieta  datums 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

 

“Būvuzraudzības pakalpojumi projektam „Vaboles vidusskolas pārbūve  

un sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšana”,  

iepirkuma identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/1 

  

Informācija par Pretendentu* 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas numurs un datums:  

Juridiskā adrese:  

Pasta adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Informācija par Pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* 

Vārds, uzvārds:  

Ieņemamais amats:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Ar šo 

___________________________________________________________________________*  

                  Pretendenta nosaukums, personu apvienības gadījumā – papildus arī katra dalībnieka 

nosaukums 

apliecinām savu dalību iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi projektam „Vaboles 

vidusskolas pārbūve un sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšana” iepirkuma 

identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/1.  

 

1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, tajā skaitā arī ar līguma projektu 

(B pielikums), Uzdevumu būvuzraudzības veikšanai (A pielikums) objektā < objekta 

nosaukums>  un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, 

iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

2. Apliecinām, ka <Pretendenta nosaukums, personu apvienības gadījumā – papildus arī katra 

dalībnieka nosaukums > ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, 

finanšu resursi, iekārtas, personāls un cita fiziska infrastruktūra, kas nepieciešami līguma izpildei. 

3. Piekrīt Iepirkuma nolikuma noteikumiem un tam pievienotiem pielikumiem un apņemas slēgt 

līgumu un izpildīt visus līgumu nosacījumus, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu. 

4. Apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai, Latvijas būvnormatīviem, 

Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

5. Apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas, tai skaitā precīza norādītā kontaktinformācija. 

 

Pretendenta nosaukums*:  

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds*:  

Pilnvarotās personas amats*:  
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Pilnvarotās personas paraksts*:  

Datums:  

   z.v. 

___________________________ 

* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības 

dalībnieku un pieteikums jāparaksta visiem dalībniekiem. 

Papildus jāiesniedz pilnvara ar informāciju par personu apvienības vārdā izvirzīto atbildīgo 

juridisko personu un dokumentu parakstīšanai attiecīgi pilnvaroto fizisko personu, kā arī papildus 

jānorāda katras personas atbildības apjoms. 
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C2  pielikums 

 

 

Pretendenta iepriekšējos trijos gados  (2014., 2015., 2016. un 2017.gads)  

īstenoto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts  

 

Nr. 

p.k. 

Būvuzraudzības  

objekta (publiskas ēkas)  

nosaukums, adrese,  

veikto pakalpojumu 

apraksts 

Datums (mēnesis, gads) kad 

objekts, kurā veikta 

būvuzraudzība pabeigts 

(pieņemts ekspluatācijā,  un/vai 

apliecinājuma kartē ir būvvaldes 

atzīme par būvdarbu 

pabeigšanu)     

Pasūtītāja (pakalpojuma   

saņēmēja) un tā 

atbildīgās 

kontaktpersonas tālr. 

1.    

2.    

*  Par visiem sarakstā norādītajiem darbiem, ar kuru izpildi pretendents apliecina savu 

atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, pievienot pozitīvas pakalpojumu 

saņēmēja atsauksmes, akta par būvēs pieņemšanu ekspluatācija kopiju, un/vai 

apliecinājuma kartes kopiju. 

** Ja pretendents norādītājā projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu 

apjoms, ko veicis pretendents. 

__________________________________        _________________         _________________ 

(pretendenta vai pilnvarotās personas amats)  (paraksts)                       (paraksta 

atšifrējums)      

______________  (datums)                          
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C3  pielikums 

 

 

 

Būvuzraudzības līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts  

(jānorāda speciālistus atbilstoši iepirkuma nolikuma 9.6.punkta prasībām) 

 

Būvobjekta nosaukums  „Vaboles vidusskolas pārbūve un sporta zāles nesošo konstrukciju 

pastiprināšana”  

Piedāvātā 

pozīcija 

iepirkuma 

līgumā  

 

Vārds, 

Uzvārds 

 

Statuss (Pretendents, 

personālsabiedrības biedrs, personu 

apvienības dalībnieks vai 

apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai 

šo personu darbinieks vai darba 

ņēmējs (Norādīt personas statusu, 

nosaukumu un speciālista statusu) 

Specialitāte, 

sertifikāta Nr. 

 

    

    

    

 

__________________________________        _________________         _________________ 

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)  (paraksts)                       (paraksta atšifrējums) 

     

______________  (datums)                          
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C4 pielikums 

Līguma izpildē piesaistītā sertificētā speciālista apliecinājums  

par gatavību piedalīties pakalpojuma sniegšanā 

 

Ar šo es <norāda vārdu, uzvārdu> apņemot strādāt pie iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi 

projektam „Vaboles vidusskolas pārbūve un sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšana” 

būvobjekta < būvobjekta nosaukums> Iepirkuma identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/1 

līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts <norāda pretendenta nosaukumu> 

piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts Līgums.  

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

iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi projektam „Vaboles vidusskolas pārbūve un sporta zāles 

nesošo konstrukciju pastiprināšana”.  

 

Iepriekšējos trijos gados  (2014., 2015., 2016. un 2017.gads) veikto būvuzraudzības pakalpojumu 

saraksts*:  

 

Datums (mēnesis, gads) kad 

objekts  (publiskā ēka), kurā 

veikta būvuzraudzība  pabeigts 

(pieņemts ekspluatācijā,  un/vai 

apliecinājuma kartē ir būvvaldes 

atzīme par būvdarbu pabeigšanu)     

Veikto pakalpojumu 

apraksts, būvobjekta 

nosaukums, adrese 

Pakalpojumu saņēmēja 

un tā atbildīgās 

kontaktpersonas tālr. 

   

Pielikumā:  Atsauksme _____________________* 

 

Vārds uzvārds:  _____________________ 

Paraksts: __________________________ 

Datums: ___________________________ 

 

* Aizpilda būvuzraugs, kurš iepirkuma  līgumā  veiks  atbildīga  būvuzrauga pienākumus.   
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C5 pielikums 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO  

BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SARAKSTS 

 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums un 

reģistrācijas numurs, 

adrese 

Nododamo pakalpojuma apjoms 

(% no kopējās cenas) 

 Apakšuzņēmēja veicamo 

pakalpojumu  apraksts    

   

   

   

 

 

__________________________________      ___________________    

_____________________ 

(pretendenta  vai pilnvarotās personas amats)  (paraksts)                       (paraksta 

atšifrējums)      

______________  (datums)                          
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C6 pielikums  

  

 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA VAI PERSONAS APLIECINĀJUMS 

 

 

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 iepirkuma procedūrā kā apakšuzņēmējs un,  ka ir informēts 

par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) 

iesniegs piedāvājumu Vaboles pagasta pārvaldei, reģistrācijas numurs LV90000030945,  adrese 

„Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads,  (turpmāk – Pasūtītājs), organizētā 

iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi projektam „Vaboles vidusskolas pārbūve un sporta zāles 

nesošo konstrukciju pastiprināšana” (id. Nr. Vaboles pag.pārv. 2017/1) ietvaros;  

 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums par būvuzraudzības veikšanu 

būvobjektā  <būvobjekta nosaukums> , apņemas līgumā ietvaros veikt šādus  darbus: 

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvuzraudzības pakalpojumu 

sarakstā norādītajam>  un /vai 

       nodot Pretendentam šādus resursus: 

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, speciālistu) apraksts>]. 

 

3. nav interešu konflikta situācijā (punkts attiecas uz apakšuzņēmēju fizisku personu); 

 

4. ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir precīza un patiesa. 

 

 

 

__________________________________      ___________________    

_____________________ 

(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)       (paraksts)                                  (paraksta 

atšifrējums)      

______________  

(datums)                          

z.v. 
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C7 pielikums  

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

_____________(datums)__________(vieta) 

 

    Vaboles pagasta pārvaldei  

„Saieta nams”, Vabole,  

Vaboles pagasts,  

Daugavpils novads 

 

Uzņēmuma nosaukums:  

adrese:  

Reģistrācijas numurs  

Kontaktinformācija (tālrunis, e-

pasts, fakss): 

 

 

1. Iepazinušies ar iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi projektam „Vaboles 

vidusskolas pārbūve un sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšana” id Nr. Vaboles 

pag.pārv. 2017/1 nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt pieprasītos 

pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma 

noteikumiem. Mūsu piedāvājums ir:  

 

Par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu būvdarbu realizācijas laikā < būvobjekta 

nosaukums>   un  būvdarbu garantijas termiņā:  

Piedāvājuma cena EUR bez 

PVN 

___________________________________________ 

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) 

Pievienotās vērtības nodoklis ____________________________________________ 

(PVN 21% vārdos un skaitļos) 

Piedāvājuma cena EUR ar PVN  _____________________________________________ 

(piedāvājuma cena ar PVN 21% vārdos un skaitļos) 

 

2. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies saskaņā ar līguma noteikumiem 

un uzdevumu nodrošināt pasūtītāja intereses un veikt būvobjekta uzraudzību būvdarbu veikšanas 

laikā un garantijas laikā.  

3. Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam iepirkuma nolikumam pievienoto līguma projektu 

noteikumiem, un mūsu piedāvājuma izvēles gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā 

ar norādīto līguma projektu. 

 

__________________________________      ___________________    

_____________________ 

(pretendenta vai pilnvarotās personas amats)          (paraksts)                          (paraksta 

atšifrējums)      

______________  (datums)                          

 


	p128
	p-575070
	p129
	p-527520

