3. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))
(dokumentu sagatavo uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka
likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām)

Stopiņu novada domei
______, 2015.gada____.______________

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA GARANTIJA Nr. ___
Mēs - [Kredītiestādes nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk –
Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka mūsu klients - [Pretendenta nosaukums] (vienotais reģistrācijas
numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk – Pretendents) - ir iesniedzis/plāno iesniegt savu
piedāvājumu Stopiņu novada domes (adrese: __________) (turpmāk – Pasūtītājs) atklātam konkursam
„Stopiņu novada Kultūras centra jaunas būvniecības darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))
(turpmāk – Konkurss). Saskaņā ar Konkursa dokumentācijā noteikto Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam
sava piedāvājuma nodrošinājums.
Ievērojot minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu veikt maksājumu [summa
cipariem un vārdiem] apmērā Pasūtītājam uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu, gadījumā, ja ievērojot
šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments
(turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas
pamata un kurā norādīts, ka attiecībā uz Konkursu ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem
(norādot konkrēto nosacījumu, kas iestājies):
1. Pretendents atsaucis savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā šī piedāvājuma garantija;
2. Pretendents, kura piedāvājums tika izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju,
Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un
iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;
3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēlēs kritēriju, neparaksta
iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama
autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījums iesniedzams ar
Pasūtītāja apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un
tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.1
Garantijas saistības termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas, skaitot no Konkursa
Nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas, un ir spēkā līdz ___.gada ___.___ [datums un
mēnesis] (turpmāk – Beigu datums).
Šī garantija izbeidzas pilnībā un automātiski arī gadījumā, ja pirms Beigu datuma Kredītiestādei ir atgriezts
šīs garantijas oriģināls, kas paredzēts Pasūtītājam, neatkarīgi no tā, vai Kredītiestāde ir saņēmusi
Pasūtītāja rakstveidu paziņojumu par kādu no šādu nosacījumu iestāšanos:
1. ir beidzies piedāvājuma nodrošinājuma garantijas spēkā esamības termiņš;
2. piedāvājums nav iesniegts noteiktajā laikā vai kārtībā;
3. Pretendents nav kļuvis par Konkursa uzvarētāju un ir noslēgts būvdarbu līgums ar citu piegādātāju;
4. Konkurss izbeigts, neizvēloties nevienu piedāvājumu, vai pārtraukts;
5. ar Pretendentu Nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņos noslēgts iepirkuma līgums un Pretendents
ir iesniedzis pasūtītājam līguma nodrošinājumu.
Kārtību, kādā iesniedzams Pieprasījums un sniedzami ar to saistītie apliecinājumi (par parakstītāja paraksta īstumu un
parakstītāja tiesībām parakstīt Pieprasījumu), nosaka Kredītiestāde-garantijas devēja-, atbilstoši tās pieņemtajai praksei. Līdz ar
to attiecīgā kārtība var atšķirties no šajā garantijas paraugā norādītās kārtības.
1

Piezīme: Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for
Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai
garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie
pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas
rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.
[Kredītiestādes nosaukums] vārdā:
(parakstītāja amata nosaukums, paraksts, parakstītāja vārds un uzvārds)
Z.V.

4. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))
(dokumentu sagatavo uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma
un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām)

PIETEIKUMS
dalībai atklātā konkursā
Pretendents:
nosaukums
_______________________________________,
vienotais reģ.Nr.
_______________________________________,
juridiskā adrese _______________________________________,
pasta adrese
_______________________________________,
bankas rekvizīti _______________________________________,
_______________________________________,
persona, kura ir
tiesīga pārstāvēt
Pretendentu vai
pilnvarotā persona
_______________________________________.
Kontaktpersona,
Tālr.Nr., e-pasta adrese _______________________________________.
Ar šī pieteikuma iesniegšanu [Pretendenta nosaukums] piesaka savu dalību atklātā konkursā
„Stopiņu novada Kultūras centra jaunas būvniecības darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK)).
Apliecinām, ka:
1. mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi;
2. esam iepazinušies ar atklāta konkursa Nolikumu, tai skaitā visu tā pielikumu, saturu, atzīstam to
par pareizu, saprotamu un atbilstošu;
3. mums ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai,
līguma priekšmets un tehniskās specifikācijas, kā arī publiskā iepirkuma līguma noteikumi, līdz ar
ko atzīstam, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez neattaisnojama riska
iesniegt savu piedāvājumu atklātam konkursam;
4. piekrītam veikt Nolikumā noteiktos Darbus saskaņā ar tam pievienotā publiskā iepirkuma līguma
noteikumiem, kā arī mūsu iesniegtais atklāta konkursa piedāvājums ir sagatavots, ņemot vērā
šajā līgumā noteikto;
5. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendenta piedāvātajiem un izpildītajiem darbiem ir
patiesas;
6. visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi;
7. neesam ieinteresēti citu Pretendentu šim atklātajam konkursam iesniegtajos piedāvājumos.

(Amata nosaukums)
Z.V.

(paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

5. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))

(dokumentu sagatavo uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka
likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām)

Stopiņu novada domei
atklāta konkursa „Stopiņu novada Kultūras centra jaunas būvniecības darbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK)), ietvaros

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
Ar šo [apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka, ja
pretendents [nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju atklātā
konkursā „Stopiņu novada Kultūras centra jaunas būvniecības darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr.
SND2015/33(AK)), mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs apņemas veikt šādus darbus saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju:
__________________________________________________________________________________.

_______________________________
(Amata nosaukums)
Z.V.

(paraksts)

____________________________________
(Paraksta atšifrējums)

6. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))

(dokumentu sagatavo uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma
un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām)

Iepirkuma identifikācijas Nr.SND2015/33(AK)
_____, 2015.gada____.______________
Nr._____
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvātā līgumcena
Mēs <pretendenta nosaukums> piedāvājam veikt atklātā konkursā „Stopiņu novada Kultūras
centra jaunas būvniecības darbi” (Identifikācijas Nr. SND2015/33(AK)) un tehniskajā projektā minētos
darbus, saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā par šādu līgumcenu:

Būvdarbu cena euro bez PVN
_________________________________________
(rakstīt cipariem un vārdiem)
Apliecinām, ka esam iepazinušies ar objektu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darbu
izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus,
iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka
izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām
vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. Tāpēc līgumcenu
un darbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darbu izpildes apstākļi.
Apliecinām, ka tāmēs ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat ja pasūtītājs tos nav iekļāvis tehniskajā
specifikācijā un/vai būvniecības projektā, bet to nepieciešamība no tiem izriet un ir objektīvi paredzama.
Apliecinām, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un
mehānismi, kā arī izdevumi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša būvdarbu veikšana pilnā apmērā.

Apliecinājums par būvdarbu kvalitātes garantiju
Ar šo apliecinām, ka, ja ar mums tiks noslēgts publiskā iepirkuma līgums, tā izpildē nodrošināsim
būvdarbu, tai skaitā pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju kvalitātes garantijas termiņu ___
(vārdiem)* kalendāra mēneši pēc būves nodošanas un pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas saistības
apjoms ir ne mazāk kā 5% no publiskā iepirkuma līgumcenas. Garantijas saistības izpilde notiek saskaņā
ar konkursa Nolikumam pievienotā publiskā iepirkuma līguma noteikumiem.
Ar šo apliecinām un garantējam, ka ja ar mums tiks noslēgts publiskā iepirkuma līgums, mūsu
būvdarbu, tai skaitā pielietoto materiālu, tehnoloģiju un konstrukciju kvalitātes garantijas saistība pilnā
apmērā (apjoms un termiņš) tiks pastiprināta ar kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu garantiju
saskaņā ar atklāta konkursa Nolikuma prasībām.

Ar šo apliecinām, ka iepirkuma piedāvājumā iekļautie materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas atbilst
tehniskajai specifikācijai, to izmantošana atļauta konkrēto būvdarbu veikšanā Latvijas Republikā.
* Garantijas termiņa priekšlikums nedrīkst būt mazāks par atklāta konkursa Nolikumā noteikto minimālo
garantijas termiņu; garantijas priekšlikumu drīkst iesniegt tikai kopā par būvdarbiem, pielietotajiem
materiāliem, konstrukcijām un tehnoloģijām.
Apliecinājums par izpildīto Darbu pieņemšanas pārskata periodu
Ar šo apliecinām, ka ja ar mums tiks noslēgts publiskā iepirkuma līgums, darbu pieņemšanas
pārskata periods, par kuru pasūtītājam tiks piestādīta darbu izpildi pamatojošā dokumentācija, tiks noteikts
___ (vārdiem) kalendāra mēnešu* apmērā.
* Minimālais darbu pieņemšanas pārskata periods, par kuru veicama apmaksa, ir trīs kalendāra mēneši.
Pārskata periodu nosaka pilnos kalendāra mēnešos.

(Amata nosaukums)
Z.V.

(paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

7.1. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))

Stopiņu novada domei
_____, 2015.gada____.______________

LĪGUMA NODROŠINĀJUMA GARANTIJA NR. _________
Mēs - [Kredītiestādes nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk –
Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka ___.gada __.___ [datums un mēnesis] starp mūsu klientu [Piegādātāja nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk –
Piegādātājs) – un Jums – Stopiņu novada domi (adrese: ___________________) (turpmāk – Pasūtītājs) ir noslēgts Līgums Nr.___ par ___ (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma noteikumiem Piegādātājam
jāiesniedz Pasūtītājam līguma nodrošinājuma garantija.
Ievērojot minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam ne vairāk kā
____[naudas summa cipariem un vārdiem] apmērā, gadījumā ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās
prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar
kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts
Pasūtītāja apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas
saistības nav izpildītas.
Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama
autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījums iesniedzams ar
Pasūtītāja apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un
tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.2
Šī garantija ir spēkā līdz ____. gada ___. ______ [diena, mēnesis] (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu
saskaņā ar publiskā iepirkuma līgumā noteikto darbu izpildes termiņu, kam pieskaitītas 42 kalendāra
dienas], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Kredītiestādei vai nē.
Kredītiestāde anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Kredītiestādei
savu garantijas oriģinālu un iesniegs Kredītiestādei lūgumu anulēt garantiju.
Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [Kredītiestādes nosaukums], juridiskā adrese
_____________________________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.
Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.
Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Kredītiestāde saņem pa vienam.
Piezīme: Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for
Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai
garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie
pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas
rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.
[Kredītiestādes nosaukums] vārdā:
(parakstītāja amata nosaukums, paraksts, parakstītāja vārds un uzvārds)

Kārtību, kādā iesniedzams Pieprasījums un sniedzami ar to saistītie apliecinājumi (par parakstītāja paraksta īstumu un
parakstītāja tiesībām parakstīt Pieprasījumu), nosaka Kredītiestāde-garantijas devēja-, atbilstoši tās pieņemtajai praksei. Līdz ar
to attiecīgā kārtība var atšķirties no šajā garantijas paraugā norādītās kārtības.
2

7.2. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))

Stopiņu novada domei
_____, 2015.gada____.______________

GARANTIJAS LAIKA SAISTĪBU IZPILDES GARANTIJA NR. __________
Mēs - [Kredītiestādes nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk –
Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka ___.gada __.___ [datums un mēnesis] starp mūsu klientu [Piegādātāja nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk –
Piegādātājs) – un Jums – Stopiņu novada domi (adrese: ___________________) (turpmāk – Pasūtītājs) ir noslēgts Līgums Nr.___ par ___ (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma noteikumiem Piegādātājam
jāiesniedz Pasūtītājam Kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu garantiju Darbu (būvdarbu, tajos
izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas saistības pastiprināšanai.
Ievērojot minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu, neatkarīgi no augstākminētā
Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, samaksāt
Pasūtītājam ne vairāk kā ____[naudas summa cipariem un vārdiem] apmērā, gadījumā, ja ievērojot šajā
garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk
– Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un
kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis garantijas laika saistības saskaņā ar
Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.
Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama
autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījums iesniedzams ar
Pasūtītāja apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un
tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.3
Šī garantija ir spēkā līdz ____. gada ___. ______ [diena, mēnesis] (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu
saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts
atpakaļ Kredītiestādei vai nē.
Kredītiestāde anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Kredītiestādei
savu garantijas oriģinālu un iesniegs Kredītiestādei lūgumu anulēt garantiju.
Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [Kredītiestādes nosaukums], juridiskā adrese
____________________________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.
Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.
Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Kredītiestāde saņem pa vienam.
Piezīme: Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for
Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai
garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie
pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas
rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.
[Kredītiestādes nosaukums] vārdā:
(parakstītāja amata nosaukums, paraksts, parakstītāja vārds un uzvārds)
Kārtību, kādā iesniedzams Pieprasījums un sniedzami ar to saistītie apliecinājumi (par parakstītāja paraksta īstumu un
parakstītāja tiesībām parakstīt Pieprasījumu), nosaka Kredītiestāde-garantijas devēja-, atbilstoši tās pieņemtajai praksei. Līdz ar
to attiecīgā kārtība var atšķirties no šajā garantijas paraugā norādītās kārtības.
3

8. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))

IZZIŅA
Informācija par [pretendenta nosaukums] iepriekšējo piecu gadu laikā veiktajiem
būvniecības darbiem

№

Noslēgtā
būvdarbu
līguma summa,
euro bez PVN

Būvdarbu pasūtītāja
nosaukums, adrese un
kontaktpersona un tālruņa
numurs

____________________________________
(Amata nosaukums)

Z.V

Ģenerāluzņēmēja
nosaukums

(paraksts)

Būvdarbu
izpildes termiņi
(no - līdz)

Informācija par būvēto objektu
Būvobjekta
nosaukums, funkcija
Veiktie darbi
Objekta
un īss raksturojums
objektā (norādot
platība
(ir/nav publiska ēka;
darbu veidus un
m2
ekspluatācijā
apjomus)
nodošanas datums)

______________________________________
(Paraksta atšifrējums)

Informāciju šajā izziņā norāda atbilstoši Nolikuma 2.1.5. un 4.2.5. punktā izvirzītajām prasībām.

9.1. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))
(dokumentu sagatavo uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK
28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām)

Stopiņu novada domei
atklāta konkursa „Stopiņu novada Kultūras centra jaunas būvniecības darbi”
(Identifikācijas Nr. SND2015/33(AK)), ietvaros

Iesaistītā personāla (speciālistu)
SARAKSTS

Piedāvātā
pozīcija*

Speciālista
vārds,
uzvārds

Kvalifikācija

Sertifikāts
(sertifikāta
izdevējs, numurs,
derīguma termiņš,
darbības sfēra)

Profesionālā
pieredze
(gados)

Persona,
kuru
pārstāv **

Līgumattiecību
pamats ***

* Pozīciju uzskaitījumu pretendents norāda, nodrošinot visas normatīvo aktos noteiktās prasības (Būvniecības
likuma 13. pants) un vismaz nolikuma 2.1.6. punktā minēto speciālistu piesaisti.
** norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāju apvienības) būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss
B apakšuzņēmēja – komersanta būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss
C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma
pamata konkrētā līguma izpildē
*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv
D darba līgums
E uzņēmuma līgums
F cits (norādīt, kāds)

(Amata nosaukums)

Z.V.

(paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

9.2. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))

IZZIŅA
Informācija par [būvdarbu vadītāja] iepriekšējo piecu gadu laikā veiktu
būvdarbu vadīšanu
Objekts
Nr.p.
k.

Gads
Nosaukums

Adrese

Specializēto
darbu veids

Pasūtītāja
nosaukums,
kontaktpersona,
kontakttālrunis

Izpildes laiks/
nodošana
ekspluatācijā

Kopējo
darbu
apjoms
(euro bez
PVN)

Specializēto
darbu apjoms
(euro bez
PVN)

Objekta
platība,
m2

Ar šo es <Vārds, uzvārds> apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi, kā arī nepastāv šķēršļi kādēļ es nevarētu piedalīties atklāta konkursa „Stopiņu
novada Kultūras centra jaunas būvniecības darbi” (Identifikācijas Nr. SND2015/33(AK)) būvniecības darbu veikšanā veicot <šādus darbus>, gadījumā, ja pretendentam
tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

(Būvdarbu vadītāja paraksta atšifrējums)

(paraksts)

! Tabulā norāda tikai to informāciju, kas pamato katram piesaistītajam būvdarbu vadītājam izvirzīto prasību izpildi (Nolikuma 2.1.6.1. – 2.1.6.2. punkta
prasības).

9.3. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))

Stopiņu novada domei
atklāta konkursa „Stopiņu novada Kultūras centra jaunas būvniecības darbi”
(Identifikācijas Nr. SND2015/33(AK)), ietvaros

Sertificētā speciālista
APLIECINĀJUMS
Ar šo es, <vārds, uzvārds>, apņemos saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>
piedāvājumu pasūtītāja izsludinātajam atklātam konkursam „Stopiņu novada Kultūras centra jaunas būvniecības darbi”
(Identifikācijas Nr. SND2015/33(AK)) kā <speciālista specialitāte> veikt <speciālista izpildāmo darbu apraksts>, gadījumā,
ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

(Sertificētā speciālista paraksta atšifrējums)

(paraksts)

10. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))

(dokumentu sagatavo uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma
un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām)

Stopiņu novada domei
atklāta konkursa „Stopiņu novada Kultūras centra jaunas būvniecības darbi”
(Identifikācijas Nr. SND2015/33(AK)), ietvaros

IZZIŅA
Informācija par pretendenta [Pretendenta nosaukums] finanšu apgrozījumu (bez PVN)
ēku būvniecības jomā iepriekšējos trīs gados
(2012., 2013. un 2014. gads)
Ar šo, [Pretendenta nosaukums] (reģistrācijas numurs ________________, juridiskā adrese
__________________), apliecina:
1) ka [Pretendenta nosaukums] finanšu apgrozījums ēku būvniecības jomā iepriekšējos 3 (trīs)
gados ir:
Gads
2012.
2013.
2014.
Kopā iepriekšējos 3 gados

Finanšu apgrozījums (EUR)

2) ka [Pretendenta nosaukums] kopējās likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa
saistības) pēc 2014. gada 31. decembra finanšu pārskata datiem, par kuru auditu veicis
zvērināts revidents, ir ne mazāks par 1,0:
Apgrozāmie līdzekļi (EUR)

Īstermiņa kredītsaistības (EUR)

Likviditātes
koeficients

3) ka, pēc 2014. gada finanšu pārskata datiem, par kuru auditu veicis zvērināts revidents,
[Pretendenta nosaukums] ir pozitīvs pašu kapitāls –____________ EUR.

(Amata nosaukums)

(paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

11. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))

(dokumentu sagatavo uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma
un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām)

Stopiņu novada domei
atklāta konkursa „Stopiņu novada Kultūras centra jaunas būvniecības darbi”
(Identifikācijas Nr. SND2015/33(AK)), ietvaros

APDROŠINĀTĀJA APLIECINĀJUMS*
Ar šo apliecinām, ka [apdrošinātāja nosaukums] ir informēts par [pretendenta nosaukums] piedalīšanos
atklātā konkursā „Stopiņu novada Kultūras centra jaunas būvniecības darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.
SND2015/__(AK), kā arī esam iepazinušies ar minētā konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām būvniecības
risku apdrošināšanai.
Ar šo apliecinām, ka publiskā iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā tiks veikta [pretendenta nosaukums]
un tā piesaistīto apakšuzņēmēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par to darbības vai bezdarbības
rezultātā trešo personu dzīvībai un veselībai vai mantai nodarītajiem zaudējumiem atbilstoši likuma „Par
apdrošināšanas līgumu”, Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.502
„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, citu spēkā
esošu normatīvo aktu prasībām attiecībā uz būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
kārtību, apdrošināšanas līguma termiņu un minimālo atbildības limitu.

___________________________
(Amata nosaukums)

(paraksts)

_______________________________
(Paraksta atšifrējums)

* Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, izziņa jāiesniedz no viena apdrošinātāja par visiem
piegādātāju apvienības dalībniekiem.

12. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))
(dokumentu sagatavo uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma , Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK
28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām)

IZZIŅA PAR LĪDZEKĻU REZERVĒŠANU
Ņemot vērā to, ka Pretendenta nosaukums (turpmāk tekstā – pretendents) iesniedz savu piedāvājumu
Stopiņu novada domes (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) izsludinātajam atklātam konkursam „Stopiņu novada
Kultūras centra jaunas būvniecības darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK), (turpmāk tekstā –
Iepirkums), kura Nolikums paredz iesniegt izziņu par līdzekļu rezervēšanu,
Mēs Kredītiestādes nosaukums (turpmāk tekstā – Kredītiestāde) apliecinām, ka:
1.

Saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, pretendents plāno veikt Stopiņu novada
Kultūras centra jaunas būvniecības darbus no pašu līdzekļiem. Ar šo mēs apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir
finanšu līdzekļi ________ (summa vārdiem) EUR apmērā un šie līdzekļi ir rezervēti iepriekš minēto
būvniecības darbu uzsākšanas finansēšanai. Šī rezervācija ir spēkā visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā
esamības termiņā, t.i., no ____________ (datums) līdz ______________ (datums).
(aizpilda gadījumā, ja pretendents finansē būvniecības darbus no pašu līdzekļiem)

2.

Saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, pretendents plāno veikt Stopiņu novada
Kultūras centra jaunas būvniecības darbus. Pašu līdzekļu daļa ir _______ (summa cipariem) EUR (summa
vārdiem) un aizņēmuma daļa ir _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem). Ar šo mēs apliecinām, ka
pretendenta rīcībā ir iepriekš minētie pašu līdzekļi un tie ir rezervēti (visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā
esamības termiņā, t.i., no ____________ (datums) līdz ______________ (datums)) iepriekš minēto
būvniecības darbu uzsākšanai, kā arī Kredītiestāde ir izskatījusi pretendenta pieteikumu aizdevuma (kredīta)
saņemšanai un ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tam aizdevumu (kredītu) _______ (summa cipariem) EUR (summa
vārdiem) apmērā, kas tiks izsniegts tikai pēc attiecīgā aizdevuma (kredīta) līguma noslēgšanas un tajā minēto
aizdevuma (kredīta) izsniegšanas priekšnosacījumu izpildes, ja pretendents tiks atzīts par uzvarējušu iepirkumā.
(aizpilda gadījumā, ja pretendents pilnībā vai daļēji finansē būvniecību no aizņēmuma)

3.

Saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, pretendents plāno veikt Stopiņu novada
Kultūras centra jaunas būvniecības darbus. Ar šo mēs apliecinām, ka pretendentam ar Kredītiestādi ir noslēgts
kredīta līgums un šā kredīta līguma ietvaros pretendentam būs iespējams saņemt finansējumu _______ (summa
cipariem) EUR (summa vārdiem) apmērā iepriekš minēto būvniecības darbu uzsākšanai, ja pretendents tiks
atzīts par uzvarējušu iepirkumā.
(aizpilda gadījumā, ja pretendents pilnībā vai daļēji finansē būvniecību no līdzekļiem, kas pieejami jau noslēgta
kredīta līguma ietvaros)

__________________________
(Amata nosaukums)

(paraksts)

______________________________
(Paraksta atšifrējums)

Z.V.
(datums)
* Kopējo būvniecības darbu uzsākšanas finansējumam nepieciešamo rezervēto līdzekļu summu (pašu līdzekļi
un, ja nepieciešams, kredītiestādes aizdevums) Pretendents aprēķina un norāda atbilstoši Nolikuma
2.1.12. punktā noteiktajam.

13. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))
(dokumentu sagatavo uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un
MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām)

Stopiņu novada domei
atklāta konkursa „Stopiņu novada Kultūras centra jaunas būvniecības darbi”
(Identifikācijas Nr. SND2015/33(AK)), ietvaros

APLIECINĀJUMS
Ar šo [pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka Stopiņu novada
Kultūras centra jaunas būvniecības darbu izpildes laikā pretendenta veicamo darbu apjoms sastāda ___ % no
kopējā apjoma, apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjoms sastāda ___ % no kopējā apjoma.

Pieaicinātie apakšuzņēmēji:
1. ________________ veiks ____________________ , kas sastāda ___ % (finansiālā vērtība) no kopējās līguma
vērtības;
(apakšuzņēmēja nosaukums)

(darbu veids- nododamā līguma daļa)

2. ________________ veiks ____________________ , kas sastāda ___ % (finansiālā vērtība) no kopējās līguma
vērtības;
(apakšuzņēmēja nosaukums)

(darbu veids- nododamā līguma daļa)

3. …

________________________________
____________________________________
(Amata nosaukums)
Z.V.

(paraksts)
(Paraksta atšifrējums)

14. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))
Būves nosaukums:
Objekta nosaukums:
Objekta adrese:

IZMANTOJAMO PAMATMATERIĀLU PĀRSKATS
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Būvmateriālu un izstrādājumu (iekārtu)
nosaukums

Marka

Apjoms

Būvmateriālu
pielietojums

Atbilstība
standartam

Ražotājs

Piegādātājs
(izplatītājs,
importētājs)

Stikla fasādes konstrukcijas
Stikla iekšējās konstrukcijas (t.sk., margas,
starpsienas, utt.)
Alumīnija logi
Grīdas materiāli
Kāpņu materiāli
Jumta materiāli: mīkstais/akmens
Gaismas ķermeņi
Apkures un ventilācijas sistēmas iekārtas
Iekšējo elektrotīklu sistēmas iekārtas
Vājstrāvas sistēmas iekārtas
Sienu un pārseguma paneļi, ar paneļiem
saistošās sadaļas
Liftu sistēmas iekārtas
Skatuves aprīkojums (pacēlājs, utt)
Skatuves gaismas un skaņas aprīkojums
Zāles akustiskie elementi (paneļi, citi zāles
elementi, zālē izvietojamās mēbeles, kas ir
atbilstošas akustikas prasībām
Mēbeles (krēsli, skapji, galdi, utt)

(Amata nosaukums)

Materiāla
atbilstības un
nepieciešamā
apjoma
pieejamības
apliecinājums

Jānorāda
dokumentu
nosaukumi
(dokumentu
kopijas
jāpievieno aiz
Izmantojamo
pamatmateriālu
pārskata)

(paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

Z.V.
* Sarakstā norādītajiem būvmateriālu un izstrādājumu nosaukumiem un markai jāatbilst lokālajās tāmēs
norādītajiem.
** Sarakstā pasūtītājs jau norādījis tās būvmateriālu un izstrādājumu (iekārtu) pozīcijas, kurām obligāti
nepieciešams materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums.
*** Ja materiālu ražotājs un piegādātājs (izplatītājs, importētājs) ir viens un tas pats uzņēmums, pretendentam,
izpildot Nolikuma 4.3.3.punkta prasības, piedāvājumā ir jāiekļauj viens materiāla atbilstības un nepieciešamā
apjoma pieejamības apliecinājums. Ja materiālu ražotājs un piegādātājs (izplatītājs, importētājs) ir dažādi
uzņēmumi, tad šāds apliecinājums nepieciešams gan no ražotāja, gan no piegādātāja (izplatītāja, importētāja).

15. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))

Minimālās prasības būvniecības risku analīzes izstrādei
un tajā ietveramajām sadaļām
1. Pretendents būvniecības risku analīzi izstrādā brīvā formā, kā atsevišķu iepirkuma piedāvājuma sadaļas
„Tehniskais piedāvājums” sastāvā iesniedzamu dokumentu.
2. Pretendents sniedz savu viedokli par šādām būvniecības risku sadaļām konkrētajā objektā:
2.1. riski, kar saistīti ar darbu organizāciju konkrētajā objektā;
2.2. riski, kas saistīti ar darbu izpildi un papilddarbu rašanās iespējamības zonas;
2.3. riski, kas saistīti ar iespējamiem darbu izpildes kavējumiem – klimatiskie apstākļi, darbu mezglpunkti,
materiālu nepieejamība u.c.;
2.4. riski, kas saistīti ar darba drošību būvdarbu izpildes laikā.
Pretendents var papildināt sagatavoto dokumentu pēc saviem ieskatiem ar citu risku analīzi vai risku
novēršanas priekšlikumiem.
Ja pretendenta sagatavotajā risku analīzē nebūs ietverta kāda no 2.1.-2.4.punktos norādītajām sadaļām,
iepirkuma komisija uzskatīs, ka dokuments nav sagatavots atbilstoši konkursa Nolikuma prasībām.

(Amata nosaukums)

Z.V.

(paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

16. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
(Iepirkuma identifikācijas Nr. SND2015/33(AK))
(dokumentu sagatavo uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK
28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām)

Stopiņu novada domei
atklāta konkursa „Stopiņu novada Kultūras centra jaunas būvniecības darbi”
(Identifikācijas Nr. SND2015/33(AK)), ietvaros

Darba aizsardzības koordinatora
APLIECINĀJUMS
Ar šo [pretendents/fiziskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka
apņemas veikt Darba aizsardzības koordinatora pienākumus Stopiņu novada Kultūras centra jaunas
būvniecības darbu izpildes laikā.

________________________________
(Amata nosaukums)

Z.V.

(paraksts)

________________________________
(Paraksta atšifrējums)

