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1.

Vispārīgā informācija

1.1.

Iepirkuma identifikācijas numurs BNP2018/21ELFLA

1.2.

Pasūtītājs

Pasūtītāja
nosaukums:
Juridiskā adrese:

Burtnieku novada pašvaldība

Reģistrācijas
numurs:
Banka:
Konta numurs:
Kods:
Kontaktpersona:

90009114148

Faksa numurs:
E-pasta adrese:
Darba laiks:

J.Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

A/s „SEB banka”
LV98UNLA 0050 0142 7409 2
Kods: UNLALV2X
Tehniskajos un ar iepirkuma specifikāciju saistītajos jautājumos – Jānis
Millers, tālr.25908016,e-pasts janis.millers@burtniekunovads.lv, Elīna
Rulle, tālr. 22033707, e-pasts elina.rulle@burtniekunovads.lv.
Par nolikuma jautājumiem, Iepirkuma komisijas loceklis – Pēteris
Rava, tālrunis 29388422, e-pasts, peteris.rava@burntiekunovads.lv.
64238257
info@burtniekunovads.lv
Katru darba dienu no plkst. 900 -1200 un 1300 - 1600

Iepirkumu procedūru veic Burtnieku novada pašvaldības Iepirkuma
komisija, kas apstiprināta ar Burtnieku novada pašvaldības 28.06.2017.
domes lēmumu Nr.141 (prot.Nr.12 (2), 3.p.) (turpmāk tekstā –
Komisija).
1.3. Iepirkuma metode
Atklāts konkurss.
Iepirkuma
komisija

1.4. Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanas vieta
1.4.1. Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva pieeja Burtnieku novada
pašvaldības mājas lapā www.burtniekunovads.lv, sadaļā iepirkumi un EIS e-konkursu
apakšsistēmā www.eis.gov.lv/EIS/.
1.4.2. Ieinteresētais pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā var
reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.1
1.4.3. Piegādātājiem patstāvīgi jāseko vai EIS interneta adresē www.eis.gov.lv/EIS/ ir ievietota
papildus informācija par Iepirkuma procedūras dokumentiem (uzdotie jautājumi un
sniegtās atbildes, sniegtie skaidrojumi un/vai grozījumi utml.)
1.4.4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma
procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu
laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.4.5. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto
informāciju par grozījumiem EIS interneta adresē www.eis.gov.lv/EIS/, kur ir pieejami šie
dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu
informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

Informāciju par to, kā ieinteresētais pretendents var reģistrēties par
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.
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1.5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.5.1. Piedāvājumi iepirkuma procedūrai (konkursam) jāiesniedz tikai elektroniski (Publisko
iepirkumu likuma (turpmāk PIL) 39.panta pirmā daļa), EIS e-konkursu apakšsistēmā
(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ līdz 2018.gada 11.oktobra plkst.10:00.
1.5.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas,
tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) prasībām
un tiks atgriezti iesniedzējiem.
1.5.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām 2018.gada 11.oktobrī plkst.10:00, Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu ielā 4,
Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219, 11.kabinetā (sēžu zāle). Piedāvājumu
atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas.
Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS ekonkursu apakšsistēmā.
1.6. Noteikumi piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai
1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Katra iesniedzamā
dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie varianti:
1.6.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot
minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā
ievietotās formas;
1.6.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS ekonkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs
(izmantojot PDF failu formātu), t.sk., ar formā integrētajiem failiem (šādā
gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību
dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.6.1.3. Visus dokumentus pretendents iesniedz elektroniskā formā. Iesniegtā
piedāvājuma dokumentu paketei jābūt parakstītai. Dokumentu parakstīšanai
pretendents izmanto EIS iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā
dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai elektronisko parakstu,
kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā
paraksta statusu. Saskaņā ar PIL 38.panta astoto daļu, pretendents, iesniedzot
piedāvājumu elektroniski, ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu
parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu.
1.6.2. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā
valodā, pretendents pievieno tā apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
1.6.3. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu
apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai
informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas
programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā
minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.7. Piedāvājumu šifrēšana
1.7.1. EIS e-konkursu apakšsistēma nodrošina piedāvājumu pirmā līmeņa šifrēšanu.
1.7.2. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma papildu šifrēšanu,
pretendentam, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām, Burtnieku novada pašvaldības Iepirkumu komisijai (turpmāk – Komisijai)
jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš un piedāvājuma nodrošinājums
1.8.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam 120 (viens simts
divdesmit) dienas, skaitot no 1.5.3.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.
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1.8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.8.1.punktā noteiktajā termiņā,
pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja
pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo
Pasūtītājam.
1.8.3. Kopā ar konkursa piedāvājumu pretendents iesniedz arī piedāvājuma nodrošinājumu
4000,- EUR (četri tūkstoši euro) apmērā Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai
Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas
sabiedrības, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi
pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā (paraugs nolikuma pielikumā Nr.11).
Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
1.8.3.1. līdz dienai, kad izraudzītais pretendents pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz
līguma izpildes nodrošinājumu;
1.8.3.2. līdz Nolikuma 1.8.1. punktā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam.
1.8.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
1.8.4.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
1.8.4.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju,
neparaksta Iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
1.8.4.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju,
pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis pasūtītājam Nolikumā un Iepirkuma
līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu.
1.8.5. Pretendentam piedāvājuma nodrošinājums jānoformē atbilstoši piedāvājuma
nodrošinājuma formai, kas pievienota Nolikuma 11.pielikumā „Piedāvājuma
nodrošinājuma paraugs”. Gadījumā, ja pretendents izmanto citu formu, piedāvājuma
nodrošinājumam jāsatur minētā pielikuma veidlapā (t.sk. Nolikumā) ietvertie būtiskie
nosacījumi.
2.
Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets ir Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga Matīši” pārbūve atbilstoši iepirkuma nolikuma nosacījumiem, tehnisko specifikāciju un
Pasūtītāja būvprojektam “Autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši” pārbūve”, kas publicēts
www.burtniekunovads.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi” un pēc pieprasījuma tiek izsniegts
ieinteresētiem piegādātājiem (turpmāk Nolikumā saukti arī – Darbi).
2.2. CPV kodi: 45233100-0 (Automaģistrāļu un ceļu būvdarbi).
2.3. Iepirkums nav sadalīts daļās, piedāvājums ir jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.
Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājums bez variantiem;
2.4. Līguma izpildes vieta: Matīšu pag., Burtnieku nov..
2.5. Līguma izpildes laiks: no 2019.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.septembrim.
2.6. Konkursa piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko
cenu.
2.7. Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā iepirkumu līgumā
noteiktajā kārtībā. Avansa maksājumi nav paredzēti.
2.8. Garantijas periods 5 (pieci) gadi.
2.9. Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Pasūtītājs patur
tiesības, ja kāds no līguma posmiem netiek apstiprināts ELFLA pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu
konkursā, atteikties realizēt finansējumu nesaņēmušo posmu būvdarbus un autoruzraudzību.
3.1.

3.
Pretendenta izslēgšanas noteikumi
Pretendentam ir tiesības piedalīties iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
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Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.pantā
noteiktajā kārtībā.
3.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no iepirkuma procedūras:
3.2.1. ja pretendents atbilst kādam no 3.1.punktā minētajiem kritērijiem;
3.2.2. ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.
4.
Prasības pretendentiem
4.1. Pretendents konkursā var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā, kas ir iesniegusi piedāvājumu konkursam, atbilstoši šī nolikuma
prasībām. Piedalīšanās konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Konkursa noteikumi
visiem pretendentiem ir vienādi.
4.2. Piegādātājs ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja šāda reģistrācija ir
nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos
pakalpojumus Latvijas Republikā. Par Pretendenta reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā
Pasūtītājs pārliecinās Būvkomersantu reģistra mājaslapā internetā pieejamajā
Būvkomersantu datu bāzē (https://bis.gov.lv/bisp/lv).
4.3. Ja pretendents ir personu grupa vai personālsabiedrība, 3.1.punktā un 4.2.punktā noteiktās
prasības attiecas uz visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem/biedriem,
uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē un personām uz kuru
iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām
prasībām.
4.4. Ja Pretendents ir personu apvienība, kam atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem
tiesību aktiem nav noteikta juridiska statusa, tas papildus pieteikumam iesniedz šo personu
starpā noslēgtu vienošanos vai līgumu, kurš parakstīts tā, lai būtu juridiski saistošs visiem
dalībniekiem. Vienošanās vai līgumā iekļauj:
4.4.1. apliecinājumu, ka visi dalībnieki (uz kuru saimnieciskām un finansiālām iespējām
personu apvienība balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi) būs solidāri
atbildīgi par līguma izpildi gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas
tiesības;
4.4.2. katra dalībnieka plānoto līdzdalības apjoma sadalījumu Darbu veikšanā, norādot
izpildāmos Darbus;
4.4.3. pilnvarojumu dalībniekam, kurš uzņēmies saistības un saņems norādījumus visu personas
dalībnieku vārdā un to vietā;
4.4.4. apliecinājumu par to, ka gadījumā, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas
tiesības, tā līdz līguma noslēgšanai izveidos personālsabiedrību pilnsabiedrības vai
komandītsabiedrības formā vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības
dalībnieku atbildības sadalījumu.
Katram personu apvienības dalībniekam jāparaksta kopīgais pieteikums par piedalīšanos
Konkursā un finanšu piedāvājums. Pretendenta amatpersonai vai katras personu apvienības
dalībnieka amatpersonai, kas parakstījusi pieteikuma dokumentus, jābūt paraksttiesīgai.
4.5. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad uz katru apvienības dalībnieku attiecas
nolikuma 3.1. un 4.2.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda
piegādātāju apvienībai kopumā.
4.6. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai Darbu veikšanai un
pabeigšanai objektā.
4.7. Konkursa komisija ir tiesīga noraidīt konkursa pretendenta piedāvājumu, ja:
4.7.1. pretendents nav iesniedzis šī nolikuma 6.punktā minētos dokumentus;
4.7.2. uz pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 9.punktā, 10.punktā,
11.punktā noteiktajām personām attiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā
noteiktie izslēgšanas nosacījumi, ņemot vērā 42.pantā noteiktos izņēmumus, termiņus un
pārbaudīšanas kārtību;
4.7.3. pretendentam nav tiesību veikt piedāvātos Darbus;
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4.7.4. pretendenta piedāvājums nenodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību izpildi;
4.7.5. ir konstatēts, ka konkursa dalībnieks ir iesniedzis konkursa komisijai nepatiesu
informāciju.
5. Prasības pretendentiem attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām
un profesionālajām spējām
5.1. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām un pieredzi, 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 apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par nepieciešamo
resursu nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildei, ja
konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam.
5.2. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī, tad šī nolikuma 5.punktā un visos citos tālāk nolikumā
minētajos gadījumos, kad Pretendentam jāiesniedz apliecinājumi vai izziņas par tā
saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām,
dokumentos citā valūtā norādītās summas tiks pārrēķinātas uz EUR saskaņā ar Latvijas
Bankas noteikto valūtas kursu piedāvājuma atvēršanas dienā.
5.3. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums pretendenta darbības pilno 2015., 2016.,
2017.gadu laikā (pretendentiem, kas attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trijiem gadiem finanšu kopējais apgrozījums nostrādātajā laika periodā) ir vismaz divas reizes lielāks par
pretendenta piedāvāto kopējo līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –
PVN)).
5.4. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām
sekmīgi īstenojis vismaz 2 (divus) šim iepirkumam līdzvērtīgus būvniecības objektus. Šī
iepirkuma ietvaros par līdzvērtīgiem būvniecības objektiem tiks uzskatīti tādi objekti, kas
katrs atbilst šādiem kritērijiem un raksturlielumiem:
5.4.1. būvdarbu veids: Autoceļi, ielas un ceļi, atbilstoši būvju klasifikatora kodam Nr.211
„Autoceļi, ielas un ceļi” (saskaņā ar Ministru kabineta 12.06.2018.noteikumiem Nr.326
“Būvju klasifikācijas noteikumi”) būvniecība vai pārbūve (rekonstrukcija).
Pirms 2018.gada 15.jūnija Nr.211 „Autoceļi, ielas un ceļi” (saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 22.decembra noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”.
5.4.2. kopējais būvdarbu apjoms naudas izteiksmē EUR bez PVN ir ne mazāks kā 80% no
Pretendenta piedāvātās līgumcenas par Būvdarbu veikšanu EUR bez PVN.
Būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem
ekspluatācijā.
5.5. Pretendents Darbu realizācijai nodrošina šādu vadošo personālu (būvspeciālistus) ar
patstāvīgām prakses tiesībām atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likuma 13.pantam:
5.5.1. Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram:
5.5.1.1. pēdējo piecu gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža ir pieredze vismaz 2
(divu) būvdarbu vadīšanā kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam un tie atbilst šādiem
raksturlielumiem:
5.5.1.1.1.
būvdarbu veids: Autoceļi, ielas un ceļi, atbilstoši būvju
klasifikatora kodam Nr.211 „Autoceļi, ielas un ceļi” (saskaņā ar
Ministru kabineta 12.06.2018.noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas
noteikumi”) būvniecībā vai pārbūvē (rekonstrukcija).
Pirms 2018.gada 15.jūnija Nr.211 „Autoceļi, ielas un ceļi” (saskaņā ar
Ministru kabineta 2009. gada 22.decembra noteikumiem Nr.1620
„Noteikumi par būvju klasifikāciju.
5.5.1.1.2. Būvdarbu izmaksas ne mazāk kā 80%,- EUR bez PVN no Pretendenta
piedāvātās līgumcenas EUR bez PVN;
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Būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem, akceptētiem būvvaldē un objektiem pieņemtiem
ekspluatācijā.
5.5.2. Vismaz 1 persona, kas līguma izpildes laikā veiks darba aizsardzības koordinatora
Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības,
veicot būvdarbus” un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.
5.6. Ja nolikuma 5.5.punktā minētiem speciālistiem ir ārvalstīs izsniegta licence, sertifikāts vai
cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību
nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un
profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas
Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu
uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai
reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.
5.7. Pretendentam jānodrošina būvniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu,
šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu
apglabāšanas poligonā.
5.8. Pretendentam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkuma
priekšmets (nosacījums saskaņā ar Ministru kabineta 30.09.2014.noteikumu Nr.598
“Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un
uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”
6.5.4.punktu).
5.9. Pretendents apliecina, ka iesniedzot pieteikumu konkursam, viņš ir pienācīgi iepazinies ar
Pasūtītāja būvprojeku “Autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši” pārbūve” un tehnisko
specifikāciju, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darba apjomu, pielietojamajiem
materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura
iebildumus vai pretenzijas.
5.10. Apdrošināšanas:
5.10.1. Līguma slēgšanas gadījumā ne vēlāk kā pirms Pakalpojuma uzsākšanas pretendentam
jānodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšana visiem iesaistītajiem būvspeciālistiem
atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par
būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”
noteiktajā kārtībā.
5.10.2. Līguma slēgšanas gadījumā pretendents nodrošinās būvniecības visu risku
apdrošināšanas polisi no apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību
Latvijas Republikā, apdrošinot pretendenta, t.sk., tā piesaistīto apakšuzņēmēju veicamos
būvdarbus, ieskaitot visas iekārtas, materiālus, darba algas, fraktu, muitas nodevas,
nodokļus, par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par kopējo līguma summu un ar
maksimālo pieļaujamo pašrisku 500,00 EUR. Šai apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā
visā būvdarbu veikšanas laikā, kā arī objekta ekspluatācijas laikā visa garantijas laika
robežās.
5.10.3. Līguma slēgšanas gadījumā pretendents nodrošinās līguma izpildes nodrošinājumu 5%
(piecu procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN (pretendenta
piedāvātā līgumcena) apliecinājuma veidā (oriģinālu) no kredītiestādes vai
apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt darbību Latvijas Republikā, ne vēlāk kā
pirms Pakalpojuma uzsākšanas, līguma izpildes nodrošinājuma apliecinājuma saturā
paredzot, ka nodrošinājuma devējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība)
samaksās Pasūtītājam jebkuras pieprasītās summas samaksu noteiktās apliecinājuma
summas robežās pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā paziņots, ka
izraudzītais pretendents nav izpildījis līguma saistības, neprasot Pasūtītājam papildus
pamatot savu prasību, (saskaņā ar formu, kas pievienota līgumprojektam (pretendents var
izmantot arī citas formas, taču nodrošinājumam jāsatur līguma projektam pievienotajā
formā iekļautie nosacījumi). Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā līdz šādam
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termiņam: 60 (sešdesmit dienas) pēc Iepirkuma līguma pilnīgas izpildes. Līguma izpildes
nodrošinājuma devējs zaudējumu rašanās vai līgumsoda aprēķināšanas gadījumā izmaksā
Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājuma summu, lai atlīdzinātu pretendenta saistību
neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un/vai līgumsodu. Visas izmaksas
par pretendenta iesniedzamo līguma izpildes nodrošinājumu sedz pretendents par saviem
līdzekļiem. Līguma izpildes nodrošinājuma apliecinājuma projekts (iekļaujot visus
papildus nosacījumus, noteikumus u.tml. pielikumus, ja tādi tiek pievienoti
apliecinājumam) jāiesniedz Pasūtītājam vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms iestājas
līgumā noteiktais apliecinājuma iesniegšanas termiņš tā redakcijas saskaņošanai
(Nolikuma prasībām atbilstības pārbaudei), sūtot elektronisko versiju uz e-pasta adresi
janis.millers@burtniekunovads.lv un info@burtniekunovads.lv. Līguma izpildes
nodrošinājuma oriģināls tiks atgriezts (pēc rakstiska pieprasījuma) pēc noslēgtā
Iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.
5.10.4. Garantijas laika nodrošinājums jābūt spēkā līdz šādam termiņam: visu Iepirkuma
līgumā noteikto garantijas laiku. Pretendentam, ar kuru tiks noslēgts Iepirkuma līgums,
ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā, kad būvobjekts, attiecībā uz kuru tiek veikts
Pakalpojums, ir nodots atbilstoši Iepirkuma līguma noteikumiem ekspluatācijā, jāiesniedz
Pasūtītājam veiktā Pakalpojuma garantijas laika galvojumu 5% (piecu procentu)
apmērā no kopējās līgumcenas bez PVN (pretendenta piedāvātās līgumcenas) garantijas
veidā (oriģinālu) no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kura ir tiesīga veikt
darbību Latvijas Republikā, garantijas laika galvojuma saturā paredzot, ka nodrošinājuma
devējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība) samaksās Pasūtītājam jebkuras
pieprasītās summas samaksu galvojumā noteiktās garantijas summas robežās pēc
Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā paziņots, ka izraudzītais pretendents nav
izpildījis saistības, neprasot Pasūtītājam papildus pamatot savu prasību (noformējuma
prasība u.c. nosacījumus attiecībā uz garantijas laika galvojumu skatīt Iepirkuma līguma
projektā). Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo garantijas laika galvojumu sedz
pretendents par saviem līdzekļiem. Garantijas laika galvojuma saturu (iekļaujot visus
papildus nosacījumus, noteikumus u.tml. pielikumus, ja tādi tiek pievienoti garantijai) un
formu pretendents pirms oriģināla iesniegšanas saskaņo ar Pasūtītāju, sūtot elektronisko
versiju
uz
e-pasta
adresēm
janis.millers@burtniekunovads.lv
un
info@burtniekunovads.lv. Garantijas laika garantiju veic tikai konkursa uzvarētājs.
5.11. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments:
5.11.1. Eiropas
vienotais
iepirkuma
procedūras
dokuments
(ESPD)
(vietnē
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv) ir vienotas formas
veidlapa, kurā jānorāda informācija par pretendenta atbilstību izslēgšanas un atlases
kritērijiem. ESPD tiek ieviests, lai piegādātāji varētu izvairīties no nepieciešamības
nodrošināt ievērojamu skaitu sertifikātu vai citu dokumentu, kas saistīti ar izslēgšanas un
atlases kritērijiem. Tas kalpo kā sākotnējais pierādījums pretendenta atbilstībai Konkursa
dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Turklāt, ja piegādātājs būs
iesniedzis ESPD, tad piegādātājam visu pieredzi un kvalifikāciju apliecinošos dokumentus
iesniegt būs nepieciešams tikai tad, ja pasūtītājs to būs atzinis par potenciālo uzvarētāju.
Tādējādi piegādātāji var brīvi izvēlēties vai pieturēties pie jau ierastās prakses izslēgšanas
un atlases kritēriju atbilstības apliecināšanai vai tomēr aizpildīt ESPD un ievērojami
samazināt tiem ar dalību iepirkuma procedūrā rādīto administratīvo slogu. Līdz ar to
pretendentam turpmāk nebūtu nepieciešams uz katru iepirkuma procedūru sagatavot lielu
apjomu ar dokumentu atvasinājumiem, kas apliecina tā atbilstību izslēgšanas un atlases
kritērijiem. Visus dokumentus nepieciešams iesniegt tikai tad, ja pasūtītājs to ir pieprasījis
vai ja piegādātājs būs atzīts par iepirkuma potenciālo uzvarētāju.
5.12. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo
pierādījumu atbilstībai konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja
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piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai
apliecinātu, ka tas atbilst konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām,
tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un par
tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no
iepirkuma līguma vērtības.
5.13. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu
par katru tās dalībnieku.
5.14. Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas
ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir
pareiza
5.15. Pasūtītājam jebkurā konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai
daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību konkursa dokumentos noteiktajām
pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas
ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
6. Konkursa piedāvājuma saturs
6.1. Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotās personas
parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties un izpildīt visas konkursa nolikumā un tā
pielikumos noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa konkursa piedāvājumā sniegtā
informācija atbilst patiesībai un pretendents uzvaras gadījumā ir gatavs parakstīt konkursa
Nolikuma pielikumā pievienoto līgumu piedāvātajā redakcijā.
6.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona (iesniedzams tā oriģināls
vai notariāli, vai pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši
pilnvarotas personas apliecināta kopija).
6.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības
dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās
dokumentā jānorāda arī katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darba daļu līguma
izpildē.
6.4. Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā,
reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā.
Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija
vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem
aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas
apliecības izdošanu) tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas nr. un
reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības
gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu).
6.5. Pretendentu, 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. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas
Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par
uzvarētāju, tas 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas
lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, t.i., pēc Publisko iepirkumu likuma
60.panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, reģistrēsies Latvijas Republikas
Būvkomersantu reģistrā.
6.6. Apliecinājums par finanšu apgrozījumu (bez PVN) pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā.
Pretendenti, kas dibināti vēlāk apliecina finanšu apgrozījumu būvniecībā par nostrādāto
periodu. Ja Pretendents ir personu apvienība, tad visu personu apvienības dalībnieku
kopējam finanšu apgrozījumam būvniecībā kopā jābūt ne mazākam kā 5.3.punktā
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noteiktajam Pretendenta finanšu apgrozījumam būvniecībā pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu
laikā. Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad finanšu apgrozījumam būvniecībā jāatbilst
iepriekš minētajai prasībai attiecīgajā laika periodā.
6.7. Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts (atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.5), lai
apliecinātu pretendenta atbilstību 5.4.punktam.
6.8. Par katru no 6.7.punktā norādītajiem objektiem pievienot atsauksmes no objekta pasūtītāja
par veiktajiem darbiem ar norādi par darbu pilnīgu izpildi nolīgtajā termiņā un atbilstību
līdzvērtīgu Darbu raksturlielumiem, un akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai
pieņemšanas nodošanas akta apliecinātu kopiju, vai pasūtītāja izdotu atsauksmi kā
apakšuzņēmējam.
6.9. Pakalpojuma izpildei piesaistīto speciālistu saraksts saskaņā ar nolikuma 5.5.punktu
(Nolikuma pielikums Nr.10), pievienojot darba līguma kopiju vai apliecinājumu par
piesaistāmajiem speciālistiem, norādot darba līguma nr., datumu un līguma termiņu
(apliecinājumu par saviem speciālistiem paraksta pretendents). Ja šajā punktā noteiktais
speciālists nav pretendenta darbinieks, bet darba tiesiskās attiecības ar viņu tiks nodibinātas,
lai nodrošinātu līguma izpildi gadījumā, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības tiktu piešķirtas pretendentam, tad ir jāiesniedz vienošanās starp pretendentu un
speciālistu, kurā apliecina, ka starp pretendentu un speciālistu tiks nodibinātas darba
tiesiskās attiecības gadījumā, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu
piešķirtas pretendentam.
6.10. Pretendenta piedāvāto speciālistu CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes
laika grafiku atbilstoši CV veidnei (Nolikuma pielikums Nr.6).
6.11. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta
kvalifikācija atbilst pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai Darbu veikšanai plāno
piesaistīt apakšuzņēmējus:
6.11.1. visu apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo
darbu saraksta veidnei (Nolikuma pielikums Nr. 8);
6.11.2. personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Personas, uz
kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (Nolikuma pielikums Nr.9) par
gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot
pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus;
6.11.3. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, jābūt reģistrētai atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
6.11.4. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām pretendents
balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus
apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās,
iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas
apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo
juridisko personu.
6.12. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Nolikuma 4.4.punktā noteiktā vienošanās vai
līgums.
6.13. Piedāvājuma nodrošinājums atbilstoši Nolikuma 1.8.punktam.
6.14. Finanšu piedāvājums:
6.14.1. Piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu
saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, atsevišķi izdalot PVN, visas
ar to netieši saistītās izmaksas (Nolikuma pielikums Nr.2).
6.14.2. Avansa maksājums nav paredzēts.
6.14.3. Ieturētā maksājuma - galīgā norēķina apmērs, kuru paredzēts izmaksāt pēc darbu
pieņemšanas ir 5% no kopējās Līguma summas.
6.14.4. Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu (iepazīstoties ar Nolikumu un tā pielikumā
pievienoto Tehnisko specifikāciju ar visiem pielikumiem) un nosakot piedāvājuma
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līgumcenu, jāparedz visi tehniskie un ekonomiskie apsvērumi Tehniskajā specifikācijā un
iepirkuma priekšmetā noteiktā darba uzdevuma izpildei pilnā apjomā.
6.15. Tehniskais piedāvājums, kas noformēts atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.4 prasībām:
6.15.1. būvdarbu darba organizācijas un izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāns;
6.15.2. Būvdarbu izpildes tāmes. Darbu izpildes tāmēm jābūt sagatavotām atbilstoši iepirkuma
specifikācijā dotajiem apjomiem (1.pielikums) un atbilstoši Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2017.gada 3.maija noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7. pielikumam;
6.15.3. Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (pa nedēļām, uzrādot aktivitāšu secību);
6.15.4. Apdrošināšanas sabiedrības garantijas vēstule, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par
uzvarētāju, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un Pretendentu tiks
noslēgts līgums par Pretendenta būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības
obligāto apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas Pretendents
iesniedz nepieciešamās apdrošināšanas polises saskaņā Latvijas Republikas 19.08.2014.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”
7. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji
7.1. Piedāvājumu pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
7.2. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic šādos posmos:
7.2.1. 1.posms – Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude:
7.2.1.1.
iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši
Nolikuma prasībām;
7.2.1.2.
iepirkumu komisija pārbauda, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti atbilst
Nolikuma prasībām;
7.2.1.3.
Nolikuma prasībām neatbilstoši piedāvājumi uz vērtēšanas 2. posmu netiek
virzīti.
7.2.1.4.
Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas pārbaudi veikt tikai tam
pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
7.2.2. 2.posms – Piedāvājumu vērtēšana:
7.2.2.1.
iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu;
7.2.2.2.
iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts;
7.2.2.3.
iepirkuma komisija nosaka saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko
cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām, Tehniskajai specifikācijai un atzīst
par uzvarētāju iepirkumā.
7.3. Ja pretendents, kura piedāvājums atzīts ar viszemāko cenu, atsakās slēgt iepirkuma līgumu,
iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura
piedāvājums atzīts par nākamo ar viszemāko cenu vai pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma
procedūru bez rezultātiem.
7.4. Ja komisija, pirms pieņemot lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka vairāku
Pretendentu piedāvātās vērtējamās līgumcenas ir vienādas, par izšķirošo piedāvājuma
izvēles kritēriju nosaka un izraugās piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kas ir
nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar
arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi
personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru
personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku). Ja starp Pretendentiem
nav neviena, kurš atbilst iepriekš minētajam kritērijam, tad komisija izvēlas tā Pretendenta
piedāvājumu, kuram Nolikuma 5. pielikuma „Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts”
sadaļā „Veikto Darbu apjoms (EUR), bez PVN” atbilstības pierādīšanai norādīts līgums ar
lielāku līgumcenu bez PVN
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7.5. Komisija, var pieņemt lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu
piedāvājumu, ja nav iesniegts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits pamatots
iemesls.
7.6. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas
tiesības vai izbeigt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu pretendentu, nosūta
normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem un Iepirkumu
uzraudzības birojam.
8. Metodika, pēc kuras vērtē un ņem vērā pretendenta pieļautās aritmētiskās kļūdas
8.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja
komisija konstatē šādas kļūdas, tad tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto
piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot
finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.
8.2. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta lēmumā atsevišķi katram piedāvājumam.
9. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana
Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts,
Iepirkumu komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu
paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu
likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto
skaidrojumu, Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami
būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, Iepirkumu komisija atzīst
piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.
10. Komisijas tiesības un pienākumi
10.1. Komisijas tiesības:
10.1.1. pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās konkursā;
10.1.2. lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu;
10.1.3. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;
10.1.4. veikt izmaiņas konkursa nolikumā;
10.1.5. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām;
10.1.6. konkursa komisija patur sev tiesības nekomentēt konkursa norises gaitu;
10.1.7. ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa
pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu;
10.1.8. Komisijai ir arī citas šajā nolikumā, Publisko iepirkumu likumā un Latvijas Republikas
Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumos Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu
norises kārtība” noteiktās tiesības.
10.2. Komisijas pienākumi:
10.3. Noteikt konkursa uzvarētāju.
10.4. 3 darba dienu laikā pēc lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas informēt visus
konkursa pretendentus par konkursa rezultātiem. Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts
elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai nodots personiski.
10.5. nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam.
11. Pretendenta tiesības un pienākumi
11.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu
piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šī
Nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina pretendenta
piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.
11.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz komisijas
pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un komisijas
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pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts
tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.
11.3. Pretendentam ir pienākums no Pasūtītāja saņemtos konkursa materiālus nenodot trešajām
personām un izmantot tos tikai konkursa piedāvājuma izstrādei.
11.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par
Pasūtītāja darbību attiecībā uz konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs vai iepirkuma
komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši
pretendenta likumīgās tiesības un intereses.
11.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt par piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas
neizpaušanu, tik cik atļauj normatīvo aktu prasības.
12. Iepirkuma līgums
12.1. Iepirkuma līgumu slēdz pamatojoties uz Pretendenta piedāvājuma, atbilstoši nolikuma
pielikumam Nr.7 ,,Līguma projekts”.
12.2. Pretendentam jāparaksta ar Pasūtītāju iepirkuma līgums 5 darba dienu laikā no brīža, kad
ir saņemts no Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt iepirkuma līgumu.
13. Pielikumi
13.1. Iepirkuma nolikumam pievienotie pielikumi, ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:
13.1.1.
1. pielikums
– Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā
13.1.2.
2. pielikums
– Finanšu piedāvājums
13.1.3.
3. pielikums
– Tehniskā specifikācija
13.1.4.
4.pielikums
– Tehniskais piedāvājums
13.1.5.
5.pielikums
– Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts
13.1.6.
6.pielikums
– CV paraugs
13.1.7.
7.pielikums
– Līguma projekts
13.1.8.
8.pielikums
– Apakšuzņēmēju saraksts
13.1.9.
9.pielikums
– Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām
pretendents balstās, apliecinājums
13.1.10. 10.pielikums – Galveno speciālistu saraksts
13.1.11. 11.pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma paraugs
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1.pielikums
Nolikumam “Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši”
pārbūve”
identifikācijas Nr. BNP2018/21ELFLA
Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā
„Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši” pārbūve” (identifikācijas
Nr.BNP2018/21ELFLA)
________________
pieteikuma sastādīšanas vieta

2018.gada ___ ._______
__________________________________, reģistrācijas Nr.___________________,
pretendenta nosaukums

reģistrācijas numurs

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Piesakās piedalīties atklātajā konkursā “Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi
– Pučurga - Matīši” pārbūve” ID Nr.BNP2018/21ELFLA.
2. Izskatot iepirkuma nolikumu ar pielikumiem, mēs apliecinām, ka esam tos izpratuši, to
prasībām piekrītam un apņemamies tos ievērot.
3. Mēs piedāvājam izpildīt un pabeigt darbus saskaņā ar atklāta konkursa pašvaldības
vajadzībām “Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši”
pārbūve” ID Nr. BNP2018/21ELFLA tehnisko specifikāciju, Līguma noteikumiem,
atklāta konkursa dokumentiem, un apdrošinot garantijas laika garantiju uz 5% no
būvdarbu tāmes kopējās vērtības uz laika periodu – _____ gadiem (ne mazāk par 5).
4. Apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar Pasūtītāja īpašumā esošo pārbūves
būvprojektu “Pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši” pārbūve”, tehnisko
specifikāciju, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darba apjomu,
pielietojamajiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu un atsakās saistībā ar to
izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.
5. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 120 (viens simts divdesmit) dienas no iepirkuma
piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz
attiecīgā līguma noslēgšanai.
6. Apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie
izslēgšanas nosacījumi.
7. Garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.
8. Apņemas parakstīt līgumu šī konkursa nolikumam pievienotajā redakcijā (Nolikuma 7.
pielikums) gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiek atzīts par uzvarētāju.
9. Ar šo informējam, ka pretendents atbilst/neatbilst (nevajadzīgo svītrot) mazā un vidējā
uzņēmuma statusam2.

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada
bilance kopā pārsniedz 10 miljonus euro.
2
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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

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk kā 250 personas un kura
gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai kura bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
Avots: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
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2.pielikums
Nolikumam “Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši”
pārbūve”
identifikācijas Nr. BNP2018/21ELFLA

Finanšu piedāvājums
Konkursa komisijai, Vanagu ielā 4, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
___________________

2018. gada____.__________

piedāvājuma sastādīšanas vieta

pretendenta nosaukums, Reģistrācijas. Nr.

piedāvā izpildīt pasūtījumu, kas saistīts ar iepirkuma „Burtnieku novada pašvaldības autoceļa
“Graudiņi – Pučurga - Matīši” pārbūve”, par kopējo cenu, ietverot visas Būvprojektā norādītās
prasības ir:

Piedāvātā
summa EUR
(bez PVN)

N.p.k.

Darbu nosaukums

1.

Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga Matīši” pārbūve

Kopējā piedāvājuma cena (bez PVN)
PVN 21%
Kopējā piedāvājuma līguma summa (ieskaitot PVN)
Piedāvājuma kopējā summa <cipariem> (neieskaitot PVN ) EUR
vārdos
(EUR).
Ar šo apstiprinu un garantēju sniegto ziņu patiesumu
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona
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3.Pielikums
Nolikumam “Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši”
pārbūve”
identifikācijas Nr. BNP2018/21ELFLA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pārbūves Būvprojekts “Autoceļa “Graudiņi – Pučurga – Matīši” pārbūve” pieejams arī
digitālā formātā Pasūtītāja mājas lapā www.burtniekunovads.lv sadaļā iepirkumi un Burtnieku
novada Būvvaldē, Vanagu ielā 4, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219.
Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā vai Būvprojektā norādīts konkrēts materiāls/prece
vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu
vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentus materiālus/preces vai atbilstību ekvivalentiem
standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskās
specifikācijas prasības.
Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu materiālu/preci, Piegādātājam jāpierāda
tās ekvivalentums Tehniskajā piedāvājumā konkrēti norādot informāciju, no kuras Pasūtītājs var
secināt, ka materiāli/preces ir ekvivalentas.
Darba daudzumu saraksts pievienots MS Excel formātā Pasūtītāja mājas lapā
www.burtniekunovads.lv sadaļā iepirkumi pie būvprojekta dokumentācijas.

Darbu daudzuma saraksts
Arhitektūras daļa
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums
Objekta nosaukums
Objekta adrese

Nr.
p.k.

Autoceļš
Autoceļa “Graudiņi – Pučurga – Matīši” pārbūve
Autoceļa Graudiņi - Pučurga – Matīši posms no 0,71 – 3,5 km, Matīšu pagasts, Burtnieku
novads

Darba nosaukums

Mērvienība

Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un
nojaukšana, izpilduzmērījumu veikšana, objekta nodošana ekspluatācijā,
aprīkojums būvdarbu laikā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr.421
"noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" (tai skaitā 2 būvtāfeļu
izgatavošana un uzstādīšana).

kpl.

1

obj.

1

m
m2
m2
m2

3078
5850
308
20860

m

10

Kods

Daudzums

Vispārējie darbi

1

1.01

03-00000

1.02
2
2.01
2.02
2.03
2.04

35-00000

2.05

02-00000

03-00000
03-00000
03-00000
03-00000

Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana.
Dažādi darbi
Ceļa / ielas uzmērīšana un nospraušana.
Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērtni.
Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, izlīdzinot uz vietas.
Ceļa klātnes profilēšana.
Konstrukciju nojaukšana vai demontāža
Drenāžas kolektoru un drenu vadu demontāža (tai skaitā izteces vietas
nostiprināšana pie izvada un pievada (caurules sākuma posma)
aizplombēšana).
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2.06
2.07

02-00000

2.08

02-00000

2.09
2.10
2.11
3

03-00000

3.01
3.02
3.03
3.04

03-00000

03-00000

Ceļa zīmju un balstu demontāža.
Ceļa zīmju vairogu demontāža.
Asfalta seguma frēzēšana
Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana (2-5 cm biezumā).
Koku, krūmu un zaru zāģēšana
Koku zāģēšana ar celmu laušanu (∅ > 12 cm).
Teritorijas attīrīšana no krūmiem ar celmu laušanu (∅ ≤ 12 cm).
** Koka zaru zāģēšana, izveidojot vainagu.
Zemes klātne
Grāvju rakšana un tīrīšana
Grāvju rakšana grunti aizvedot.
Grāvju rakšana grunti izlīdzinot.
Grāvju tīrīšana grunti aizvedot.
Grāvju tīrīšana grunti izlīdzinot.

3.05

03-00000

3.06

gb.
gb.

3
4

m2

25

gb.
m2
gb.

22
1590
88

m3
m3
m
m

4850
255
1368
72

Grāvju (ovālteknes - b = 1,5 m, h = 0,30 m) rakšana grunti aizvedot.

m

377

03-00000

Grāvju (ovālteknes - b = 1,5 m, h = 0,30 m) rakšana grunti izlīdzinot.

m

20

3.07

03-00000

Grāvju (ovālteknes - b = 1,0 m, h = 0,20 m) rakšana grunti aizvedot.

m

133

3.08

03-00000

Grāvju (ovālteknes - b = 1,0 m, h = 0,20 m) rakšana grunti izlīdzinot.

m

8

3.09

03-00000

Grāvju (ovālteknes - b = 0,5 m, h = 0,10 m) rakšana grunti aizvedot.

m

61

3.10
3.11
3.12
3.13

34-00000

Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana
Caurteku (d > 1000 mm) tīrīšana.
Caurteku (dzelzsbetona, d1500 mm) posmu remonts.
Caurteku (polimēru, d300 mm) uzstādīšana.
Caurteku (polimēru, d500 mm) uzstādīšana.

m
m
m
m

29
29
274
75,5

3.14

35-00000

Caurteku ieteces un izteces ceļa nogāzes nostiprinājuma būvniecība no
dabīgā akmens bruģa (cementa javā) 15-20 cm biezumā (tai skaitā 10 cm
bieza smilts - grants pamata izbūve).

m2

20

3.15

35-00000

Caurteku ieteces un izteces ceļa nogāzes nostiprinājuma būvniecība ar
ģeosintētisko materiālu Bonterra SK vai ekvivalentu (salmu un kokosa
šķiedras preterozijas paklājs, ilgizturība 3 gadi).

m2

360

3.16

35-00000

Dabīgā akmens bruģa 10 cm dziļa tekne (cementa javā), kur laukakmeņi
15-20 cm biezumā (tai skaitā 20 cm bieza nesaistīta minerālmateriāla 0/32s
fr. kārta un 10 cm bieza betona kārta ar stiprību C30/37).

m2

16

3.17
3.18

03-00000

Zemes klātnes būvniecība
Zemes klātnes uzbēruma būvniecība.
Zemes klātnes ierakuma būvniecība.
Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana

m3
m3

112
890

3.19

31-00000

Apzaļumošana ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena sēklu
maisījumu 10 cm biezumā.

m2

13152

3.20

35-00000

Nogāžu nostiprināšana ar ģeosintētisko materiālu Bonterra SK vai
ekvivalentu (salmu un kokosa šķiedras preterozijas paklājs, ilgizturība 3
gadi).

m2

228

3.21

35-00000

Nogāžu vai teknes nostiprināšana ar frakcionētu šķembu (40/70 mm)
bērumu 15 cm biezumā.

m2

251

4

02-00000

03-00000
31-00000

03-00000
03-00000

34-00000
34-00000
34-00000

03-00000

Segumu būvniecība
Nesaistītu minerālmateriālu segumi
Autoceļš
AADTj,smagie ≤ 100, AADTj,pievestā ≤ 500
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4.01

35-00000

Karstā asfalta dilumkārtas AC 16 surf būvniecība 6 cm biezumā.

m2

311

4.02

35-00000

Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 20 cm biezumā.

m2

14850

4.03

35-00000

Salizturīgās kārtas būvniecība 40 cm biezumā (esošā seguma malās).

m3

690

Nobrauktuves un Paplašinājumi izmainīšanās vietās
AADTj,smagie ≤ 100, AADTj,pievestā ≤ 500
4.04

35-00000

Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 20 cm biezumā.

m2

2034

4.05

35-00000

m3

967

4.06

35-00000

Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā.
Nomales
Nomaļu uzpildīšana 6 cm biezumā.

m3

4

m2

36

gb.
gb.
gb.
gb.
gb.
gb.
gb.
gb.
gb.
gb.
gb.
gb.

2
2
2
1
1
7
1
1
1
1
3
15

gb.
gb.

10
7

Segumu remonts
4.07

35-00000

5

Asfalta seguma remonta zona (tai skaitā esošās konstrukcijas demontāža un
jaunās būvniecība tādā apjomā, lai būtu iespējama kvalitatīva jaunā un
esošā seguma savienošana).
Satiksmes aprīkojums
Ceļa zīmju un balstu uzstādīšana vai nomaiņa
Ceļa zīmes Nr. 103 uzstādīšana.
Ceļa zīmes Nr. 104 uzstādīšana.
Ceļa zīmes Nr. 203 uzstādīšana.
Ceļa zīmes Nr. 204 uzstādīšana.
Ceļa zīmes Nr. 205 uzstādīšana.
Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana.
Ceļa zīmes Nr. 519 uzstādīšana.
Ceļa zīmes Nr. 520 uzstādīšana.
Ceļa zīmes Nr. 521 "MATĪŠI" uzstādīšana.
Ceļa zīmes Nr. 522 "MATĪŠI" uzstādīšana.
Ceļa zīmes Nr. 801 uzstādīšana.
Ceļa zīmju balstu uzstādīšana.
Ceļa signālstabiņu uzstādīšana vai nomaiņa
Ceļa signālstabiņu ar dzelteno atstarotāju uzstādīšana.
Ceļa signālstabiņu ar balto atstarotāju uzstādīšana.
Ceļa horizontālie apzīmējumi

5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.10
5.11
5.12

35-00000

5.13
5.14

35-00000

5.15

35-00000

Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr. 920 (10 cm) uzklāšana ar mehānismiem
(termoplasts vai aukstplasts).

m2

8,5

5.16

35-00000

Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr. 924 (10 cm) uzklāšana ar mehānismiem
(termoplasts vai aukstplasts).

m2

2

5.17

35-00000

Ceļa horizontālā apzīmējuma Nr. 930 (40 cm) uzklāšana ar rokām
(termoplasts vai aukstplasts).

m2

4

35-00000
35-00000
35-00000
35-00000
35-00000
35-00000
35-00000
35-00000
35-00000
35-00000
35-00000

35-00000

Esošo inženiertīklu aizsardzība

6
6.01

35-00000

**Kabeļu aizsargcaurules ar uzmavu uzstādīšana (PE, dalītā, d=110 mm,
750N).

m

69

6.02

35-00000

**Kabeļu aizsargcaurules ar uzmavu uzstādīšana (PVC, d=100 mm,
1250N).

m

18

6.03
7
7.01

35-00000

kpl.

6

gb.

4

35-00000

**Akas pārbūve (meliorācijas aka Nr.1).
Pārējie darbi
**Robežzīmju atjaunošana.

Piezīmes:
Būvdarbi jāveic atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017", ja tie nav aprakstīti būvniecības dokumentācijā vai tos nedefinē kādi
citi standarti.
2
Ar ** atzīmētos būvdarbus veikt atbilstoši būvprojektam pievienotajām specifikācijām.
3
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
1

4

Darbu veidiem, kuriem uzrādīta garuma vai laukuma mērvienība, norādīts gatava - uzmērāma darba daudzums.
Būvuzņēmējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā papildu materiāla
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daudzums, kas nepieciešams tehnoloģiski pareizai materiālu iestrādei, piemēram, pārlaidumu veidošanai, virāžu būvniecībai.

6

Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav
minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem
atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Sīkāk skatīt "Ceļu specifikācijas 2017" vispārējo nodaļu.
Aprīkojums būvdarbu laikā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

7

Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam būvprojektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

8

Katrs darbu apjomu tabulā minētais darbs ietver arī visus nepieciešamos materiālus minētā darba izpildei.

9

Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar būvprojekta dokumentāciju.

10

Apmaksa veicama pēc faktiskā, dabā uzmērītā, padarītā darba.
Zemes klātnes ierakuma būvniecība ietver visu nesaistīto minerālmateriālu kārtu izrakšanu, kā arī apmaļu, akmeņu, betona
(dzelzsbetona) elementu un citu līdzīgu elementu, kas atrodas paredzētajā ierakuma zonā, demontāžu tai skaitā utilizāciju
atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.
Pirms preterozijas paklāja izbūves veikt nostiprināmās zonas apzaļumošanu ar augu zemi, kas apsēta ar daudzgadīga zāliena
sēklu maisījumu.
Caurteku uzstādīšanas (pagarināšanas) darbs ietver visus nepieciešamos darbus atbilstoši norādījumiem "Ceļu specifikācijas
2017" (visi nepieciešamie sagatavošanas darbi, pamata būvniecība (tai skaitā ģeotekstils, ja paredzēts), caurtekas un
galasienu (ja paredzētas) montāža, izņemot ceļa nogāzes un teknes nostiprinājuma būvniecība caurtekas ietecē un iztecē, kas
izdalīts kā atsevišķš darbs). Caurteku tipveida risinājumus skatīt būvprojekta rasējumos, nostiprinājuma veidu - caurteku
sarakstā.
Celmu izrakšanas apjoms iekļaujams zemes klātnes ierakuma apjomos.
Apzaļumošanas ar augu zemi darbu veikšanai ieteicams izmantot rakšanas darbu laikā konstatēto atgūstamo augu zemi.
Atsevišķa samaksa par augu zemes noņemšanu nav paredzēta.

5

11

12
13

14
15
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4.Pielikums
Nolikumam “Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši”
pārbūve”
identifikācijas Nr. BNP2018/21ELFLA
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1. Būvdarbu izpildes darba organizācijas un kvalitātes nodrošināšanas plāns - plāns
atspoguļo pretendenta garantētās iespējas veikt būvdarbus, kuru kvalitāte būs
atbilstoša būvprojektam, LR spēkā esošajiem būvnormatīviem un konkursa
nolikumam.
2. Apliecinājums, ka pretendentam ir atbilstoša tehnika un cilvēkresursi tādā
daudzumā, lai varētu veikt darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Pievienot
aprakstu, kurā norādīts: pretendenta organizatoriskā struktūrshēma un savstarpējā
saistība (ietverot apakšuzņēmējus, piegādātājus, kvalitātes kontroles laboratorijas),
informāciju par to personu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, kuras būs
atbildīgas par būvdarbu veikšanu un informācija par nepieciešamo tehniku,
ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam, kuras nepieciešamas
līguma izpildei.
3. Detalizēts darbu izpildes kalendārais grafiks (pa nedēļām), detalizēti norādot
veicamos darbus.
4. Informācija par būvdarbu garantijas laiku un darbu organizācijas kārtību garantijas
laikā. Norādot detalizētu informāciju, kas atspoguļo Pretendenta piedāvāto rīcību
defektu novēršanai garantijas laikā pa darbu veidiem un papildus piedāvātajam
garantijas laikam termiņam iekļaut aprakstu ar sekojošu informāciju:
a. Garantijas darbu reģistrēšanas kārtība.
b. Saņemto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu aprites kārtība.
c. Defektu novēršanas kārtība pa darbu veidiem.
d. Korektīvās un preventīvās darbības.
e. Būves pārbaudes kārtība, garantijas periodam beidzoties.
5. Cita saistīta informācija pēc pretendenta ieskatiem.
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5.Pielikums
Nolikumam “Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši”
pārbūve”
identifikācijas Nr. BNP2018/21ELFLA
Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts
Veikto
Nr. Darbu
Būves
Veikto darbu īss
Darbu
p. veikšanas
veids
apraksts objekta adrese
apjoms (km)
k.
gads
(kods)*

Veikto
Darbu
apjoms
(EUR)

Pasūtītājs un tā
atbildīgās
kontaktpers.,
tālr.

Par norādītajiem objektiem pievienot pasūtītāja atsauksmes (ne mazāk kā 2 atsauksmes) un
pieņemšanas-nodošanas akta vai ekspluatācijā pieņemšanas akta atbilstoši Latvijas Republikas
Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas
kārtība” vai pieņemšanas nodošanas akta apliecinātas kopijas (ne mazāk kā 2).
Pasūtītāja atsauksmēs jābūt norādītām ziņām par darbu apjomu kopsummu, būves veidu, izpildes
termiņu un vietu, kā arī vai visi darbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un labā kvalitātē.
Ja pretendents iepriekšējā projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu apjoms
ko veicis pretendents.
*Saskaņā ar Ministru kabineta 12.06.2018.noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas
noteikumi”. Pirms 2018.gada 15.jūnija saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”.
Informāciju apliecinu
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona
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6.Pielikums
Nolikumam “Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši”
pārbūve”
identifikācijas Nr. BNP2018/21ELFLA

CV veidne
1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Izglītība:

Izglītības iestāde Mācību laiks (no/līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija
<…>
<…>
<…>

<…>/<…>
<…>/<…>
<…>/<…>

<…>
<…>
<…>

4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami,
līdz 5 - pamatzināšanas)

Valoda Lasot Runājot Rakstot
<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

5. Dalība profesionālās organizācijās:
6. Citas prasmes:
7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:
8. Profesionālā pieredze:

Laiks
(no/īdz)
<…>/<…>
<…>/<…>
<…>/<…>

Darba devējs vai
Pasūtītājs (uzņēmuma
līguma gadījumā)
<…>
<…>
<…>

Valsts
<…>
<…>
<…>

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

9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti, kas atbilst Nolikuma
prasībām par speciālistu pieredzi (5.5.punkts):
Būvprojekta

Būvprojekta

Darba devējs

Pasūtītāja (klienta)

Īss veikto
23
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izpildes
uzsākšanas un
pabeigšanas gads
un mēnesis
<…>/<…>
<…>/<…>
<…>/<…>

izpildes vieta
(valsts)
<…>
<…>
<…>

vai Pasūtītājs
(uzņēmuma
līguma
gadījumā)
<…>
<…>
<…>

nosaukums,
reģistrācijas numurs,
adrese un
kontaktpersona
<…>
<…>
<…>

darbu
apraksts
<…>
<…>
<…>

Es apņemos
No

Līdz

<1.perioda sākums> <1.perioda beigas>
<2.perioda sākums> <2.perioda beigas>
<…>
<…>
saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk –
Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā
atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma procedūras
identifikācijas numurs>) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista
izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas
tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
<Vārds, uzvārds>
<Paraksts>
<Datums>
[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi, kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties
<iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja
Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek
noslēgts.]
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7.Pielikums
Nolikumam “Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši”
pārbūve”
identifikācijas Nr. BNP2018/21ELFLA

LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS NR._____________

PAR BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻA “//” PĀRBŪVI
Burtnieku novads, Burtnieki

2018.gada „____”.____________

Burtnieku novada pašvaldība, reģ.Nr.90009114148, juridiskā adrese – J.Vintēna iela 7,
Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 tās priekšsēdētāja Guntara Štromberga personā,
turpmāk saukts Pasūtītājs, kas rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Burtnieku novada
pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses,
un
//, reģ.Nr.//, juridiskā adrese //, turpmāk saukts “Būvuzņēmējs”, valdes priekšsēdētāja //
personā, urš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk tekstā „Puses” pamatojoties uz
Atklāta konkursa kārtībā Burtnieku novada pašvaldības rīkotā iepirkuma //” identifikācijas Nr. //,
rezultātiem noslēdz līgumu par tālāk minēto:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un
darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos,
pienācīgā kvalitātē veikt būvdarbus objektā “//” (turpmāk – Būvdarbi).
Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar Līguma preambulā noteiktā iepirkuma nolikuma „Tehniskā
specifikācija” nosacījumiem un atbilstoši Pārdevēja Līguma preambulā noteiktajā
iepirkumā iesniegtajam Pieteikumam piedalīties iepirkumā, Finanšu un Tehniskajam
piedāvājumam.
1.2. Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar būvprojektu “//” un tehnisko specifikāciju
(Līguma 1.pielikums) (turpmāk tekstā – tehniskais projekts). Būvdarbi sevī ietver visus
Līgumā un tehniskajā projektā noteikto objektu izbūvei nepieciešamos būvdarbus,
būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu
piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas
dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai tehniskā
projekta.
1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko projektu un Līgumam
pievienoto tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu
apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvlaukumu, un atsakās saistībā ar
to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka tehniskais
projekts ir realizējams saskaņā ar būvdarbu izpildes grafiku (Līguma pielikuma Nr.3), un
ka Tāmēs, Līguma pielikums Nr.2, ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu un
objektu būvniecību atbilstoši tehniskajam projektam saistītie izdevumi.
1.4. Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši projekta dokumentācijai un ievērojot
Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu
prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi, kvalitatīvi un profesionālā līmenī.
2.2. Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu
veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.
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2.3. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus.
Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots CE sertifikāts, ir pieļaujama tikai
tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
2.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo
būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.
2.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu
Būvdarbu procesā.
2.6. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs pieņem no Pasūtītāja būvlaukumu, par ko tiek
sastādīts būvlaukuma pieņemšanas akts. Būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju
izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana ir
Būvuzņēmēja pienākums.
2.7. Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmēju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem
(elektroenerģija, gāze, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar būvlaukumā
esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama
Būvuzņēmēja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar
nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Būvuzņēmējs nodrošina par saviem
līdzekļiem.
2.8. Ja Būvuzņēmējs Būvdarbu izpildei izmanto Pasūtītāja nodrošinātos inženierkomunikāciju
pieslēgumu(s), tad pirms to izmantošanas uzsākšanas Uzņēmējs par saviem līdzekļiem
uzstāda attiecīgā resursa kontroles skaitītāju, kura stāvokli fiksē puses sastādot attiecīgu
aktu. Maksu par izlietoto resursu patēriņu Būvuzņēmējs sedz atbilstoši Pasūtītāja
piestādītam rēķinam, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt maksu par Būvdarbu
procesā izlietoto resursu patēriņu no summas, kas Būvuzņēmējam pienākas saskaņā ar
Līguma 3.1.punktu.
2.9. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu
draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.
2.10. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu
veikšanas dokumentāciju par katru Būvdarbu posmu visā Būvdarbu veikšanas laikā.
2.11. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
2.12. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude
nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par
neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.
2.13. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās
Būvuzņēmēja pārstāvis, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu
pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēļā, ja vien
puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un
organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Būvdarbu
vadītājs. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt
būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par Būvsapulces
sasaukšanu Būvuzņēmējam.
2.14. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu
gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta
Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai
informācijas iesniegšanas termiņu.
2.15. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā
personāls neievēro uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu.
Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā
pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes
termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.
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2.16. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā projektā vai citā ar
Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus,
kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai
kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam.
Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla
drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu
izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem
izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu
turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.
2.17. Būvuzņēmējs nav tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tehniskās specifikācijas, Līguma
pielikums Nr.1, vai tehniskā projekta bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.
Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai
pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.
2.18. Pasūtītājam ir tiesības dot Būvuzņēmējam ieteikumus būvdarbu veikšanai un agrāk plānoto
būvizstrādājumu (t.sk. iekārtu un būvkonstrukciju) aizvietošanai, ja tas palīdz šī Līguma
mērķu sasniegšanai un/vai summas pazemināšanā.
2.19. Būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmējam jāveic satiksmes organizācijas un apbraucamo
ceļu uzturēšana objektā (t.i. jānodrošina pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanu un uzturēšanu;
jānodrošina apbraucamo ceļu un būvmateriālu pārvadāšanā izmantoto ceļu remontu un
uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli – autoceļiem ar grants segumu: planēt
atputekļot, laistīt autoceļa braucamo daļu dzīvojamo māju tuvumā un labot autoceļa
seguma bedrītes ar jaunu materiālu, autoceļiem ar asfalta segumu – remontēt autoceļu
bedrītes).
2.20. Būvuzņēmējam jānodrošina iedzīvotāju piekļuvi saviem īpašumiem darbu veikšanas zonā.
2.21. Būvniecības laikā atbildīgajam Būvdarbu vadītājam jāierodas objektā divu stundu laikā pēc
Pasūtītāja vai Būvuzrauga pieprasījuma.
2.22. Būvuzņēmējam ir pienākums būvdarbu veikšanas laikā par saviem līdzekļiem nodrošināt
to pievedceļu uzturēšanu, pa kuriem tiek pievests inertais materiāls.
2.23. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Būvobjektam piegulošo teritoriju, kas tika izmantota darbu
vajadzībām, atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi Izpildītājam tiek noteikta // EUR (//),
bez pievienotās vērtības nodokļa.
3.2. Pievienotās vērtības nodoklis Līguma 3.1.punktā noteiktajai Līguma summai par Darbu
izpildi ir // EUR (//), kuram tiek piemērota nodokļa maksāšana saskaņā ar Pievienotās
vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību.
3.3. Līguma summa ietver Būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu,
piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un
būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus
valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai
pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. Līguma summa nevar tikt palielināta par
Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Izmaksu tāmi (Līguma pielikums Nr.2), kā arī gadījumā, ja
Būvuzņēmējs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu, to daudzuma, cenu,
mehānismu un darba izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami šajā Līgumā paredzēto
Būvdarbu veikšanai atbilstoši Tehniskajai dokumentācijai. Izmaksu tāmē neiekļautie, bet
Tehniskajā dokumentācijā noteiktie Darbi, nav uzskatāmi par papildu darbiem, un netiek
papildus apmaksāti.
3.4. Samaksu Būvuzņēmējam par Būvdarbiem Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
3.4.1. Kārtējos maksājumus Pasūtītājs veic katru mēnesi saskaņā ar Būvuzņēmēja
iesniegtajiem un Pasūtītāja apstiprinātajiem paveikto darbu pieņemšanas –
nodošanas aktiem. Maksājums tiek veikts 95 % (deviņdesmit pieci procenti)
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apmērā no aprēķina mēnesī izpildīto un pieņemto būvdarbu vērtības, atbilstoši
Tāmēm (Līguma pielikums Nr.2), kuru parakstījis būvuzraugs. Kārtējo
maksājumu kopsumma nevar pārsniegt 95 % (deviņdesmit pieci procenti) no
attiecīgās būvdarbu summas
3.4.2. No katra Būvuzņēmēja iesniegtā rēķina Pasūtītājs ietur darbu Garantijas laika
garantijas summu 5% (pieci procenti) apmērā, turpmāk tekstā - Garantijas
ieturējums, lai nodrošinātu iespējamo defektu, kas atklājušies Būvdarbu
garantijas laikā, novēršanu Līguma 5.1.3. punktā noteiktās apdrošināšanas
polises neiesniegšanas gadījumā (skatīt Līguma 3.4.5.punktu)
3.4.3. Kārtējo maksājumu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc veikto darbu
par aprēķina mēnesi pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas,
kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.
3.4.4. Garantijas ieturējums tiek izmaksāts Būvuzņēmējam 10 (desmit) dienu laikā
pēc tam, kad Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam Līguma 5.1.3.punktā
noteikto apdrošināšanas polisi un atbilstošu rēķinu.
3.4.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma 5.1.3.punktā
noteikto apdrošināšanas polisi, Garantijas ieturējumu pilnā apmērā (pieci
procenti no līguma summas), vai tādā apmērā, kāds tas atlicis pēc defektu
novēršanas, kuru novēršanu Pasūtītājs apmaksājis šī līguma 10.6.punktā
minētajā gadījumā, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu
laikā pēc Būvdarbu garantijas termiņa izbeigšanās un atbilstoša rēķina
saņemšanas.
3.5. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu
novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.
3.6. Par samaksas brīdi uzskatāms naudas līdzekļu ieskaitījums Būvuzņēmēja kontā.
3.7. Neierobežojot citus šajā Līgumā paredzētos priekšnoteikumus maksājumu veikšanai,
nepieciešams priekšnoteikums Pasūtītāja pienākumam veikt jebkuru no šajā Līgumā
paredzētajiem maksājumiem ir Pasūtītājam saņemts spēkā esošs un šī Līguma 6.nodaļas
prasībām atbilstošs Līguma izpildes nodrošinājums un Līguma 5.nodaļas noteikumiem
atbilstošas, spēkā esošas un pienācīgi apmaksātas apdrošināšanas polises.
3.8. Ja šī Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājam ir prasījums pret Būvuzņēmēju par kādas
naudas summas samaksu (tai skaitā, bet ne tikai, prasījumi saskaņā ar šī Līguma 8.nodaļu,
prasījumi par izdevumu vai zaudējumu atlīdzību, tostarp arī izdevumu, kas saistīti ar trešo
personu piesaistīšanu Darbu izpildē un/vai trūkumu novēršanā šajā Līgumā paredzētajos
gadījumos u.tml.), Pasūtītājs ir tiesīgs šādas naudas summas ieturēt no Līguma izpildes
nodrošinājuma, par to rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam, šādā paziņojumā norādot
ieturamās summas apmēru un tiesisko pamatu.
4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
4.1. Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Būvdarbu
pabeigšanu un nodošanu Pasūtītājam ar Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu
Būvuzņēmējs veic //.
4.2. Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt Būvdarbus pēc Līguma 4.1.punktā noteiktā uzsākšanas
termiņa tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu.
4.3. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai
šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi 4.1.punktā noteiktajos termiņos.
4.4. Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde
tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
4.4.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā;
4.4.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir
saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;
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4.4.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta
Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties
(divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums)
rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz
Līguma izpildes termiņiem;
4.4.4. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja
kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi (Līguma 9.punkts).
4.5. Ja Būvuzņēmējs līguma 4.4.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa
pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms
nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem
apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties
netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam ir
pienākums nekavējoties sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.
5. APDROŠINĀŠANA
5.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus,
apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:
5.1.1. Būvuzņēmēja un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2014.
gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par
būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto
apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu
laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minētās
apdrošināšanas līgumu;
5.1.2. Būvdarbu visu risku apdrošināšanu;
5.1.3. Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanu saskaņā ar konkursa piedāvājumā
norādīto, kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju norādot Pasūtītāju.
5.2. Līguma 5.1.1. punktā noteikto apdrošināšanu Būvuzņēmējs uztur spēkā visā Būvdarbu
veikšanas laikā. Līguma 5.1.2. punktā noteikto apdrošināšanu Būvuzņēmējs uztur spēkā
visā attiecīgā Būvdarbu posma izpildes laikā.
5.3. Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanas polisi (Līguma 5.1.3.punkts) Būvuzņēmējs
iesniedz 5 darba dienu laikā pēc akta par būves nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas, bet
Līguma pirmstermiņa pārtraukšanas gadījumā – trīs darba dienu laikā no paziņojuma par
Līguma pārtraukšanu iesniegšanas/saņemšanas.
5.4. Līguma 5.1.3.punktā noteiktās apdrošināšanas polises neiesniegšanas gadījumā tiek
piemēroti Līguma 3.4.5.nosacījumi.
6. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS
6.1. Šajā Līgumā noteikto un no tā izrietošo saistību pienācīgas izpildes nodrošināšanai ne
vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs kā
garantiju Būvdarbu un citu šajā Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei iesniedz
Pasūtītājam neatsaucamu un beznosacījumu kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju
sabiedrības izsniegtu Līguma izpildes nodrošinājumu 5% (pieci procenti) apmērā no
kopējās Līguma summas, kas noteikta šajā Līgumā, kredītiestādes garantijas veidā
(izmaksājamas pēc pirmā pieprasījuma) saskaņā ar formu, kas pievienota Līgumam
(Uzņēmējs var izmantot arī citas kredītiestāžu (atbilstoši normatīvajiem aktiem licencēta
kredītiestāde ar finansiālu stabilitāti) vai apdrošināšanas akciju sabiedrības formas, taču
nodrošinājumam jāsatur Līguma projektam pievienotajā formā iekļautie nosacījumi).
Līguma izpildes nodrošinājumam nepārraukti jābūt spēkā līdz brīdim, kad abas Puses
parakstījušas Galīgo Būvdarbu Pieņemšanas - nodošanas aktu.
6.2. Visus zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas Pasūtītājam tieši vai netieši radušies,
veicot konstatēto trūkumu un nepilnību Būvdarbu izpildē un rezultātos vai Būvdarbu
izpildes termiņu neievērošanu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot Pasūtītāja izvēlētas
29

“Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši” pārbūve” ID Nr. BNP2018/21ELFLA

personas, sedz Būvuzņēmējs, un Pasūtītājs ir tiesīgs šādas summas vienpusēji ieturēt no
Līguma izpildes nodrošinājuma un/vai jebkādām naudas summām, kuras Būvuzņēmējam
pienākas no Pasūtītāja, par to rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam.
7. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA.
7.1. Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā.
7.2. Būvdarbu posma nodošana - pieņemšana tiek veikta pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas.
7.3. Būvuzņēmējs nekavējoties pēc Būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītājam par tā
gatavību nodošanas procedūrai. Būvdarbu pārbaudi pirms to pieņemšanas - nodošanas
procedūras, veic Pasūtītāja izveidota komisija, pie pārbaudes darbībām pieaicinot
Būvuzņēmēja pārstāvjus. Pasūtītājs nosaka datumu Būvdarbu posma nodošanas procedūru
uzsākšanai, kurš nedrīkst būt vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc Būvuzņēmēja
paziņojuma par Būvdarbu posma gatavību nodošanas procedūrai saņemšanas, un par to
rakstiski informē Būvuzņēmēju.
7.4. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam uz Būvdarbiem attiecināmo tehnisko instalāciju
funkcionēšanas izmēģinājumu plānu. Mērījumi un funkcionēšanas izmēģinājumi, par
kuriem Puses vienojušās, tiek veikti pirms nodošanas procedūras sākuma, izņemot
gadījumus, ja Puses vienojas, ka šādi mērījumi un izmēģinājumi tiks veikti vēlāk.
Pasūtītājam savlaicīgi (ne vēlāk kā piecas darba dienas iepriekš) tiek piedāvāta iespēja
piedalīties mērījumu un funkcionēšanas izmēģinājumu izdarīšanā.
7.5. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar līguma
7.3. punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš
rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņas klātbūtnes,
līguma 7.3. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce.
Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas
sapulci, otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes.
7.6. Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Būvdarbu nodošanas procedūras sākuma
Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam uz šiem Būvdarbiem attiecināmās ekspluatācijas un
apkopes instrukcijas. Ekspluatācijas instrukcijas satur instalāciju, konstrukciju un funkciju
aprakstu un sniedz norādījumus par to ekspluatāciju un izlietošanu. Apkopes instrukcijām
jāsatur ikdienā veicamie pasākumi, lai uzturētu instalāciju tehnisko standartu un izturību un
nodrošinātu ekspluatācijā nodarbināto personālu ar nepieciešamo materiālu, kas veido bāzi
remontiem un daļu nomaiņai.
7.7. Būvdarbu nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude.
7.8. Būvdarbu posma nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai
informācijai:
7.8.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;
7.8.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;
7.8.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;
7.8.4. cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.
7.9. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti
tādi defekti, kuri var traucēt būves vai jebkuras tās daļas normālu ekspluatāciju.
7.10. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja
Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.
7.11. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās
Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.
7.12. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā
noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par
Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu.
7.13. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu uz šiem
Būvdarbiem attiecināmo ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta
dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētās
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dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums Būvdarbu pieņemšanasnodošanas akta parakstīšanai.
7.14. Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību
regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un
nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par būves nodošanu ekspluatācijā.
7.15. Pēdējā Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu Puses paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc
būves pieņemšanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka būves pieņemšana ekspluatācijā ir
notikusi bez iebildēm.
8. PUŠU ATBILDĪBA
Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši līguma
nosacījumiem.
8.2. Visu risku par Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Būvdarbu
uzsākšanas līdz to nodošanai ar tā Būvdarbu posma pieņemšanas-nodošanas aktu, kura
ietvaros attiecīgie Būvdarbi tiek veikti vai būve vai kāda tās daļa būvēta, nes Būvuzņēmējs.
8.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības
likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.
8.4. Gadījumā ja Būvuzņēmējs būvdarbu izpildē bez rakstiskas piekrišanas saņemšanas no
Pasūtītāja, piesaista apakšuzņēmēju, tad tas par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,2% apmērā no kopējās summas.
8.5. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Būvdarbu izpildes termiņus vai trūkumu un defektu
novēršanas termiņus, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no
kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Būvdarbu summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Būvuzņēmēju no Līguma saistību izpildes.
8.6. Pasūtītājam veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus,
kas Būvuzņēmējam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.
8.7. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 3.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā
Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru
maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētā maksājuma summas.
8.1.

9. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI.
9.1. Puses tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un
ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes
institūciju lēmumi.
9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā
jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un
paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam
ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto
ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās
prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu
līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā
paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī
līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara
attiecīgus grozījumus šajā līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž šo līgumu.
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10. GARANTIJAS SAISTĪBAS
10.1. Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un
tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem
Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir 60
(sešdesmit) mēneši no pēdējā Būvdarbu posma pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas
parakstīšanas brīža. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts pirms visu Līgumā paredzēto
Būvdarbu posmu pabeigšanas, attiecībā uz Būvuzņēmēja pabeigtajiem Būvdarbu posmiem
un Būvdarbiem garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no attiecīgā Būvdarbu posma
pieņemšanas ar Būvdarbu posma pieņemšanas-nodošanas aktu.
10.2. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz
sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu
prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam
jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par
3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi.
10.3. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai
trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā
termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji,
un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu
Būvuzņēmējam.
10.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā
piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas
ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu
komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs.
Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.
10.5. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek
izšķirts vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir
tiesīgs veikt defekta vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās
personas, un, ja strīds tiek izšķirts par labu Pasūtītājam, tiek piemēroti 10.6. punkta
noteikumi.
10.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā
un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs šo defektu novēršanu
apmaksā no ieturētās garantijas maksas ar saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas.
11. LĪGUMA IZBEIGŠANA
11.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā
noteiktajā kārtībā.
11.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt
Līgumu, ja:
11.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas
un izpildes termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Būvuzņēmēja
nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;
11.2.2. Būvuzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai
arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja
Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc
attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;
11.2.3. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir
atzīts par maksātnespējīgu.
11.2.4. Būvuzņēmējs nav savlaicīgi un pienācīgi izpildījis šī Līguma 6. nodaļas
prasības par Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanu un/vai spēkā
esamību;
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11.2.5. Būvuzņēmējs nav savlaicīgi un pienācīgi izpildījis šī Līguma 5. nodaļas
prasības par apdrošināšanas polišu un/vai apdrošināšanas prēmijas samaksu
apliecinošu dokumentu iesniegšanu un/vai spēkā esamību.
11.3. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt
līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja
nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.
11.4. Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts kādas no Pusēm vainas dēļ, vainīgā Puse maksā otrai
Pusei līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no kopējās Līguma summas.
11.5. Izbeidzot Līgumu 11.1.-11.3. punktos noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji
paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu,
Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par
izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam. Ja faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība
ir mazāka par summu, kuru Pasūtītājs jau ir samaksājis Būvuzņēmējam, pēdējam ir
pienākums atmaksāt pārmaksāto summu. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt
aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā
minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta
parakstīšanas.
12. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI.
12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav
iespējama, strīdu izskata Vidzemes rajona tiesā (prasībās, kuras saskaņā ar Latvijas
Republikas likumiem izskata apgabaltiesa – Vidzemes apgabaltiesā), Latvijas Republikas
tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
12.2. Līguma darbības laikā visa pušu savstarpējā sarakste, kā elektroniskā, tā izdrukas (papīra
formā) kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām un nepieciešamības gadījuma var
kalpot par pierādījumiem.
12.3. Kontaktpersonas, ar kurām tiek risināti jautājumi par Līguma izpildi un Būvdarbu
veikšanu, no Pasūtītāja puses: Pašvaldības būvniecības projektu vadītājs Jānis Millers,
tālrunis 25908016, e-pasts: janis.millers@burtniekunovads.lv; no Būvuzņēmēja puses:,
tālrunis, e-pasts:// .
12.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus Būvdarbu apjomos vai
tehniskajā projektā. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi Būvdarbu apjomos vai
tehniskajā projektā ietekmē Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Uzņēmējs ne
vēlāk kā piecu darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā
grozījumi Būvdarbu apjomos vai tehniskajā projektā ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta
rakstiska pušu vienošanās par grozījumu izdarīšanu Līgumā.
12.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā
nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu ) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.
12.6. Līgums ir sastādīts uz // (//) lapām, no kurām // (//) lapas aizņem Līguma teksts, // (//) lapas
Līguma pielikums Nr.1., // (//) lapas Līguma pielikums Nr.2., // (//) lapa Līguma pielikums
Nr.3. un 1 (viena) lapa Līguma pielikums Nr.4. Līgums sastādīts latviešu valodā divos
identiskos eksemplāros ar vienādu spēku un izsniegts katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
12.7. Šī līguma visi pielikumi, kā arī visi šī līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu
parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas.
13. LĪGUMA PIELIKUMI
13.1.
PIELIKUMS NR. 1 „TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA”.
13.2.
PIELIKUMS Nr. 2 „TĀMES”.
13.3.
PIELIKUMS Nr. 3 „KALENDARAIS GRAFIKS”
13.4.
PIELIKUMS Nr. 4 “LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMA FORMA”
14. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
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2018.gada __.____________ Līguma Nr. _____________________
__.pielikums

Līguma izpildes apliecinājums (paraugs)
(kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības garantijas formā)
20______. gada ____ ______________
Adresāts:
Reģ.Nr.
Adrese:
Līgums Nr.

_______________________

Pamatojoties uz to, ka ___________________________________(Uzņēmēja nosaukums)
(turpmāk
tekstā
saukts
„Uzņēmējs”)
ir
ieguvis
tiesības
un
uzņēmies
_____________________________________________________(turpmāk
tekstā
saukts
“Pasūtītājs”)
veikt______________________________,
saskaņā
ar
20___.g.
___.
____________, ______ Līgumu Nr. __________ (turpmāk – Līgums) atbilstoši iepirkumā
„_____________________________” iesniegtajam piedāvājumam,
pamatojoties uz to, ka Līguma 6.punktā ir norādīts, ka Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam
kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības izsniegtu Līguma izpildes nodrošinājumu
5% (piecu procentu) apmērā no Līgumā noteiktās Līgumcenas bez PVN kā nodrošinājumu
Uzņēmēja Līgumā noteikto saistību izpildei,
un tā kā ____________________________ (kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju
sabiedrības nosaukums un adrese) esam piekrituši dot Uzņēmējam Līguma izpildes
nodrošinājumu, mēs , _______________________ (kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju
sabiedrības nosaukums un adrese) apstiprinām, ka mēs galvojam Burtnieku novada pašvaldībai
par Izpildītāja savlaicīgu un pienācīgu Līguma saistību izpildi un uzņemamies saistības attiecībā
pret ___________________ par summu EUR ___________________ (summa vārdos un
skaitļos). Mēs apņemamies, saņemot Jūsu pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka
Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības un ir iestājies kāds no Līgumā minētajiem gadījumiem,
bez iebildumiem izmaksāt Līguma izpildes nodrošinājuma summu.
Jebkura prasība saistībā ar šo Līguma izpildes nodrošinājumu ir rakstveidā jānosūta uz norādīto
adresi ierakstītā vēstulē.
Maksājums tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā
pieprasījuma saņemšanas. Izpildītāja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas nevar būt par
iemeslu maksājuma aizkavēšanai.
Mēs neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt
maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju cik vien ātri tas būs
iespējams. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz brīdim, kad abas Puses parakstījušas
Galīgo Darbu Pieņemšanas - nodošanas aktu.
<amata nosaukums>

<paraksts>

<paraksta atšifrējums>
Z.v.
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8.Pielikums
Nolikumam “Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši”
pārbūve”
identifikācijas Nr. BNP2018/21ELFLA
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

“Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši” pārbūve”
Jānorāda visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, kuru veicamo Darbu vērtība ir 10 procenti no
kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei
nododamo līguma daļu.
Jānorāda arī visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai
izpildītu konkursa nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības.
Apakšuzņēmēja nosaukums

Veicamā darba daļa
Darba daļas nosaukums
% no piedāvājuma cenas

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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9.Pielikums
Nolikumam “Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši”
pārbūve”
identifikācijas Nr. BNP2018/21ELFLA
APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS
BALSTĀS, APLIECINĀJUMS
Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros
Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 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>:
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un
adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas
numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma
procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādus Darbus:
<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Darbu sarakstā norādītajam>
un]
[nodot Pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā
aprīkojuma) apraksts>].
3. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir
lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai
prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā
stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par
vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā,
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
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10.Pielikums
Nolikumam “Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši”
pārbūve”
identifikācijas Nr. BNP2018/21ELFLA
GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS*

Speciālists

Vārds un
uzvārds

Sertifikāta
numurs

Profesionālā
pieredze
atbilstoši
Nolikumā
noteiktajām
prasībām

Statuss
(pretendents,
personālsabiedrības biedrs,
personu
apvienības
dalībnieks vai
apakšuzņēmējs
(Norādīt statusu)
vai šo personu
darbinieks vai
darba ņēmējs vai
darba vai
uzņēmuma līgums
tiks noslēgts, ja
pretendentam tiks
piešķirtas tiesības
slēgt iepirkuma
līgumu (Norādīt
personas statusu,
nosaukumu un
speciālista statusu)

*saskaņā ar Nolikuma prasībām
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11.Pielikums
Nolikumam “Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši”
pārbūve”
identifikācijas Nr. BNP2018/21ELFLA
Piedāvājuma nodrošinājuma garantijas paraugs
Burtnieku novada pašvaldība
Juridiskā adrese: J.Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov.
Korespondences adrese: Vanagu iela 4, Valmieras pag., Burtnieku nov.
Iepirkuma Nr. BNP2018/21ELFLA
Darba nosaukums: “Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši”
pārbūve”
Ievērojot to, ka _______________________________________ (turpmāk – Pretendents) ir
pretendenta nosaukums un adrese

iesniedzis savu piedāvājumu, kas datēts ar ____________________ (turpmāk saukts –
datums, darba nosaukums

„Piedāvājums”), mēs ______________________________________ (turpmāk saukts –
nodrošinājuma devēja nosaukums un adrese

„Nodrošinātājs”) izsniedzam šo galvojumu Burtnieku novada pašvaldībai (turpmāk saukts –
„Pasūtītājs”).
______________________________________ euro apmērā.
summa vārdiem un cipariem

Nodrošinātājs samaksā Pasūtītājam galvojuma summu sekojošos gadījumos:
1. ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā atsauc vai padara savu piedāvājumu
par spēkā neesošu;
2. ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā pēc piedāvājuma pieņemšanas
paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja neparaksta vai atsakās parakstīt līgumu saskaņā ar
konkursa nolikumu.
3. Pretendents neiesniedz līguma nodrošinājuma garantiju 10 (desmit) dienu laikā no
Būvniecības pakalpojuma pieprasījuma no Pasūtītāja saņemšanas.
Nodrošinājuma devējs apņemas samaksāt nodrošinājuma summu Pasūtītājam, neprasot
Pasūtītājam pamatot savu prasību, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka ir iestājies viens vai
vairāki minētie nodrošinājuma summas samaksas noteikumiem, norādot konkrēto nosacījumu
vai nosacījumus.
Šī garantija ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām, t.i., līdz ___.gada __._______. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros
jāiesniedz nodrošinājuma devējam ne vēlāk kā minētajā termiņā
Datums:
Nodrošinātāja vārdā:
__________________________________________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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