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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs
SND2015/38(AK)
1.2.Iepirkuma nosaukums
“KAUDZĪŠU, BITENIEKU UN GETLIŅU IELU POSMU REKONSTRUKCIJA
STOPIŅU NOVADĀ BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE, BŪVDARBI UN
AUTORUZRAUDZĪBA”
1.3.Iepirkuma veids
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
1.4.Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums:
Juridiskā adrese:
Reģistrācijas numurs:
Banka:
SWIFT kods:
Bankas konts:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
Pasūtītāja profila adrese:

Stopiņu novada dome
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
90000067986
AS SEB banka
UNLALV2X
LV79UNLA0033300130908
67910562, 67910518
67910532
novada.dome@stopini.lv
www.stopini.lv

1.5.Kontakpersonas
1.5.1.

Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu:
Stopiņu novada domes Izpilddirektors Maksims Griščenko
tālr. +371 67910095,+371 29128420
maksims.griscenko@stopini.lv;

1.5.2. Kontaktpersona par piedāvājuma iesniegšanu
Stopiņu novada domes juriste Aija Sventecka
tālr. +371 67910506
aija.sventecka@stopini.lv
1.6.Pretendenti
1.6.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu atklātā konkursā „KAUDZĪŠU,
BITENIEKU UN GETLIŅU IELU POSMU REKONSTRUKCIJA STOPIŅU
NOVADĀ
BŪVPROJEKTA
IZSTRĀDE,
BŪVDARBI
UN
AUTORUZRAUDZĪBA”, identifikācijas Nr. SND 2015/38 (AK) (turpmāk – Atklāts
konkurss).

1.6.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā
(turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv
piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja
nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, tad visi
piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklāta konkursa pieteikumu.
1.6.3. Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.
1.7. Apakšuzņēmēji un to nomaiņa
1.7.1. Pretendents iepirkuma līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.
1.7.2. Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona,
kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma
izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam
apakšuzņēmējam.
1.7.3. Pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā
arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē, izņemot gadījumu, ja
apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa
nolikumā noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkst nomainīt
tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta
nosacījumus.
1.7.4. Pasūtītājs nepiekrīt pretendenta piedāvājumā norādītā personāla, kuru tas iesaistījis
līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas
atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēja, uz kura
iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas
kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
1.7.4.1. piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par
līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz
piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
1.7.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais
pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par
līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam
apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā
noteiktajām prasībām;
1.7.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā
minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot
apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 39.1panta
noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.1panta ceturtajā daļā minētos termiņus
skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts
pasūtītājam.
1.7.5. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) drīkst veikt
Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas noteikumi, kā arī

minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja
iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) par to paziņojis
pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai
jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja
nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto
apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētie
kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot
Publisko iepirkumu likuma 68. panta trešās daļas 3. punkta noteikumus.
1.7.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta
personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma
izpildē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un
dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
1.8. Atklāta konkursa nolikuma saņemšana
1.8.1. Ieinteresētais piegādātājs Atklāta konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju
var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājas lapā internetā:
http://stopini.lv/public/31713.html.
1.8.2. Lejuplādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi
turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas
sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas
minētajā interneta mājas lapā pie Atklāta konkursa nolikuma.
1.8.3. Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties uz vietas Stopiņu novada domē ar iepirkuma
procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
Ierašanās laiku iepriekš saskaņojot ar kontaktpersonu: Stopiņu novada Domes juriste
Aija Sventecka.
1.9.Papildu informācijas sniegšana
1.9.1. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski.
Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.
1.9.2. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros
notiek latviešu valodā.
1.9.3. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot
tos Iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi:
aija.sventecka@stopini.lv vai sūtot pa faksu 67910532, vai pastu Institūta iela 1A,
Ulbroka, Stopiņu novads. Jautājumi jāiesniedz parakstīti normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā - parakstīts ar drošu elektronisko vai pašrocīgu parakstu.1.7.3. Iepirkuma
komisija atbildi uz ieinteresētā pretendenta rakstisku jautājumu par iepirkuma norisi vai
tā noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā.
1.9.4. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums, kad jautājumi ir
iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā un saņemšanas fakts reģistrēts Stopiņu novada
domē.
1.9.5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 30. panta
trešajai daļai) pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Atklāta
konkursa nolikumu, iepirkuma komisija atbildi sniedz 5 (piecu) dienu laikā no

pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.9.6. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta
adresi, no kuras saņemts jautājums vai kura norādīta vēstulē, un publicē pasūtītāja
interneta mājas lapā www.stopini.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.
1.9.7. Ieinteresēto
piegādātāju
pienākums
ir
pastāvīgi
sekot
mājas
lapā
http://stopini.lv/public/31713.html publicētajai informācijai par Atklātu konkursu.
1.9.8. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem, kā
arī izmaiņas un papildinājumi Iepirkuma noteikumos kļūst saistoši visiem iepirkuma
iespējamiem pretendentiem ar to paziņošanas brīdi Stopiņu novada domes mājas lapā
www.stopini.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi”.
1.9.9. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies
ar informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska
pieeja interneta mājas lapā http://stopini.lv/public/31713.html (skat. sadaļā pie konkrētā
iepirkuma)
1.10. Piedāvājuma noformēšana
1.10.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu
iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar
piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.
1.10.2. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:
Stopiņu novada Dome
Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, Latvija
Pretendenta nosaukums, reģ.nr.,
juridiskā adrese, tālrunis
Atklātam konkursam konkursā
“KAUDZĪŠU, BITENIEKU UN GETLIŅU IELU POSMU
REKONSTRUKCIJA STOPIŅU NOVADĀ BŪVPROJEKTA
IZSTRĀDE, BŪVDARBI UN AUTORUZRAUDZĪBA”
Identifikācijas Nr. SND 2015/48 (AK)
Neatvērt līdz 2015.gada 15.decembra plkst.12.00
1.10.3. Atklātā konkursā jāiesniedz piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz
piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma
kopijas titullapas jābūt norādei „KOPIJA”.
1.10.4. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti
tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.

1.10.5. Piedāvājuma dokumentiem:
1.10.5.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam
jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;
1.10.5.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;
1.10.5.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu.
Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt
apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda
atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju
nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;
1.10.5.4. Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā
vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu
oriģinālus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt
izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī
izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši
Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir
tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar
vienu apliecinājumu.
1.10.5.5. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
1.10.6. Piedāvājuma dokumenti ir jāsakārto šādā secībā:
1.10.6.1. Titullapa ar norādi - Atklātam konkursam “KAUDZĪŠU, BITENIEKU UN
GETLIŅU IELU POSMU REKONSTRUKCIJA STOPIŅU NOVADĀ
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE, BŪVDARBI UN AUTORUZRAUDZĪBA”,
identifikācijas numurs SND 2015/48(AK) un pretendenta nosaukums, reģistrācijas
numurs, juridiskā adrese, tālrunis;
1.10.6.2. Satura rādītājs, kuru ievieto aiz titullapas. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos,
satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā
jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā;
1.10.6.3. Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim
ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai (1.PIELIKUMS); Pretendenta
amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija)
citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas
(turpmāk – LR) Uzņēmumu reģistrā norādītās. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība
un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls
jāparaksta katrai personai, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības
tiesībām;
1.10.6.4. izziņas kopija no Uzņēmumu Reģistra vai citas valsts līdzvērtīgas iestādes par
amatpersonu paraksta tiesībām, vai informācija par personas tiesībām parakstīt
piedāvājumu (pilnvara );
1.10.6.5. pretendenta atlases dokumenti atbilstoši Atklāta konkursa 4.1. punkta prasībām;
1.10.6.6. tehniskais piedāvājums atbilstoši Atklāta konkursa 4.2. punkta prasībām;

1.10.6.7. finanšu piedāvājums atbilstoši Atklāta konkursa 4.3. punkta prasībām.
1.11. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.11.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā iepirkuma
komisijai līdz 2015. gada 15. decembrim plkst.12.00 (saskaņā ar PIL 29. panta (2)
daļu, 25 dienas no publicēšanas IUB, jo paredzamā līgumcena nepārsniedz MK
noteiktās līgumcenu robežas un (11) daļu, ja pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu
elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus
nepieciešamajiem dokumentiem, šā panta otrajā un sestajā daļā minēto piedāvājumu
iesniegšanas termiņu var saīsināt par piecām dienām. Paziņojumā norāda interneta
adresi, kurā minētā informācija ir pieejama. Šajā daļā minēto termiņu saīsinājumu var
pieskaitīt pie šā panta desmitajā daļā minētā termiņa saīsinājuma), adrese: Stopiņu
novada Dome, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā, LV-2130, Latvija.
1.11.2. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka
piedāvājums tiek saņemts līdz Atklāta konkursa nolikuma 1.11.1. punktā minētajam
termiņam.
1.11.3. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto
adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pēc Atklāta konkursa nolikuma 1.11.1.
punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.12. Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana
1.12.1. Pretendentam ir tiesības atsaukt savu piedāvājumu līdz Atklāta konkursa nolikuma
1.11.1. punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
1.13. Piedāvājuma atvēršana
1.13.1. Piedāvājumu atvēršana notiek 2015. gada 02. decembrim plkst.12.00, Stopiņu novada
domē, 2. stāvā, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novadā, LV-2130 (telpa, kurā notiks
iepirkuma atvēršana, tiks precizēta iepirkuma atvēršanas dienā).
1.13.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu.
1.13.3. Iepirkuma komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Atverot iepirkuma
komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu. Pēc
piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu
piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta
piedāvātā cena.
1.13.4. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
1.13.5. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas iepirkuma komisijas
sekretārs protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Sēdes protokola
kopiju izsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstveida pieprasījuma saņemšanas.
1.13.6. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu
iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

1.14. Piedāvājuma nodrošinājums:
1.14.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 52. pantu tiek noteikts piedāvājuma
nodrošinājums 50 000,00 Eur (piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi). Bez piedāvājuma
nodrošinājuma pretendenta piedāvājums netiek izskatīts. Piedāvājuma nodrošinājums,
kas neatbilst Nolikuma prasībām, tiek noraidīts un pretendenta piedāvājums netiek
izskatīts;
1.14.2. Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz tādas kredītiestādes, kura saņēmusi atļauju sniegt
finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā, neatsaucamas beznosacījumu garantijas
formā saskaņā ar Nolikumam pievienoto paraugu 14. pielikumā vai kā apdrošināšanas
polisi, kuru izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi atļauju sniegt
apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā, un kurā nodrošinājuma devējs
(kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība) apņemas izmaksāt pasūtītājam
nodrošinājuma summu, ja:
1.14.2.1.
Pretendents
nodrošinājums;

atsauc

savu

piedāvājumu,

kamēr

ir

spēkā

piedāvājuma

1.14.2.2.
Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles
kritēriju, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas nav iesniedzis tam
iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma
nodrošinājumu;
1.14.2.3.
Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles
kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
1.14.3. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņš: 60 (sešdesmit) kalendāra dienas,
skaitot no 1.11.1. punktā norādītās piedāvājumu iesniegšanas termiņa dienas;
1.14.4. piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģinālu iesniedz atsevišķi, nepievienojot to
piedāvājuma dokumentu sējumiem;
1.14.5. apdrošināšanas polise tiek uzskatīta par atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu, ja:
1.14.5.1.

kopā ar polisi tiek iesniegti apdrošināšanas noteikumi;

1.14.5.2.
apdrošināšanas prēmija pilnā apmērā ir samaksāta uz piedāvājuma iesniegšanas
brīdi. Apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu (piem., maksājuma
uzdevumu ar kredītiestādes darbinieka zīmogu un parakstu uz maksājuma uzdevuma)
iesniedz Atlases dokumentu sējumā;
1.14.6. piedāvājuma nodrošinājuma dokuments, pamatojoties uz pretendenta iesniegumu, kā
arī ievērojot Publisko iepirkumu likuma 52. panta septītajā daļā noteiktos
ierobežojumus, tiek atdots pretendentam, iestājoties jebkuram no turpmāk minētajiem
nosacījumiem:
1.14.6.1.
ir beidzies Nolikuma 1.14.3. punktā minētais piedāvājuma nodrošinājuma spēkā
esamības termiņš;
1.14.6.2.

ir noslēgts iepirkuma līgums;

1.14.7. pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju,
piedāvājuma nodrošinājuma dokuments tiek atdots pēc tam, kad šis pretendents pēc
iepirkuma līguma noslēgšanas ir iesniedzis līguma nodrošinājumu;
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1.Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets: KAUDZĪŠU, BITENIEKU UN GETLIŅU IELU POSMU
REKONSTRUKCIJA STOPIŅU NOVADĀ BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE,
BŪVDARBI UN AUTORUZRAUDZĪBA atbilstoši Iepirkuma procedūras nolikuma
nosacījumiem, projektēšanas uzdevumam (PIELIKUMS 11), tehniskajai specifikācijai
(PIELIKUMS 10), spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem un Eiropas
standartizācijas organizācijas standartiem, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas
Republikā.
2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45233220-7 - Ceļu seguma būvdarbi.; 712420006 - Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana.;
2.1.3. Iepirkums nav dalīts daļās.
2.1.4. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu (pilnībā aizpildītu
un piedāvātu) iepirkumu.
2.1.5. Darbu veikšanas adrese: Stopiņu novads, Kaudzīšu, Bitenieku un Getliņu ielas.
2.1.6. Darbu izpildes maksimālais termiņš: 2017. gada 01.jūlijs, ieskaitot pieņemšanu
ekspluatācijā.
2.2.Būtiskie iepirkuma līguma izpildes noteikumi
2.2.1. Līguma noteikumi saskaņā ar Atklātam konkursam pievienoto līguma projektu (12.
PIELIKUMS). Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu
savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
2.2.2. Iebildumus par Atklāta konkursa līguma projekta (12.PIELIKUMS) nosacījumiem
iesniedz rakstiski Atklāta konkursa nolikuma 1.9. punktā noteiktajā kārtībā. Pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iebildumi par līguma projektu netiks ņemti
vērā.
2.2.3. Darbu uzsākšanas laiks: 5 darba dienu laikā pēc līguma izpildes spējas garantijas
iesniegšanas.
2.2.4. 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, uzvarējušais pretendents iesniedz
kredītiestādes:
- kas reģistrēta Latvijas Republikā un kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
(turpmāk – FKTK) licenci;
- kas reģistrēta Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī),
vai ne dalībvalsti, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK
licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi
atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;

- kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir
apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;
neatsaucamu beznosacījumu garantiju kā līguma nodrošinājumu 10% (desmit procentu)
apmērā no iepirkuma līguma cenas. (15. PIELIKUMS)
2.2.5. Darbu (būvdarbu, pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) minimālais
garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi, skaitot no dienas, kurā objekts tiek nodots
ekspluatācijā. Atbildības garantijas limits tiek noteikts 5% (piecu procentu) apmērā no
iepirkuma līguma cenas. Darbu izpildītājs nodrošina savas garantijas saistības pilnā
apjomā (termiņš un summa) ar attiecīgu kredītiestādes:
- kas reģistrēta Latvijas Republikā un kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
(turpmāk – FKTK) licenci;
- kas reģistrēta Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī),
vai ne dalībvalstī, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK
licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi
atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
- kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir
apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;
neatsaucamu beznosacījuma garantiju. (16. PIELIKUMS).
2.2.6. Avansa maksājumu ne vairāk kā 20 (divdesmit) % apmērā no pretendenta piedāvātās
līguma summas (bez PVN) Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc līguma parakstīšanas un attiecīga Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas dienas,
kurā ir iekļauta atsauce uz reverso PVN maksāšanas kārtību (atbilstoši 29.11.2012.
likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.panta otrās daļas nosacījumiem), ar
nosacījumu, ka vienlaikus ar rēķinu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes
- kas reģistrēta Latvijas Republikā un kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
(turpmāk – FKTK) licenci;
- kas reģistrēta Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī),
vai nedalībvalstī, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK
licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi
atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
- kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir
apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;
- izsniegtu avansa maksājuma garantiju (garantijas dokumenta saturs tiek iepriekš
rakstveidā saskaņots ar Pasūtītāju).
3. PRETENDENTU ATLASE, PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1.Pretendentu atlase
3.1.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt
tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

3.1.2. Iesniedzot atklāta konkursa nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents
apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma līguma izpildei.
3.1.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz
kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu
mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
3.2.Pretendentu Atlases prasības
3.2.1. Pretendents (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma
atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz
katru personālsabiedrības biedru) un tā norādītie apakšuzņēmēji likumā noteiktajā
kārtībā ir reģistrēti komercreģistrā Latvijas Republikā vai līdzvērtīgā
uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs;
3.2.2. Fiziskām personām jābūt reģistrētām LR Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu
maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
3.2.3. Pretendents (personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri, ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība; visi piegādātāju apvienības dalībnieki, ja piedāvājumu
iesniedz piegādātāju apvienība), tā norādītais apakšuzņēmējs, kas veiks būvdarbus
reglamentētajā sfērā, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā
reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence,
sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti
paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu
izsniegšanu
3.2.4. Pretendents uz līguma slēgšanas brīdi ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu
reģistrā.
3.2.5. uz Pretendentu (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība
attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku) vai
personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6. punktā minētie
izslēgšanas nosacījumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā
minētos termiņus
3.2.6. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju*, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20
procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai pretendenta norādīto personu, uz
kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā
par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6. punktā minētie
izslēgšanas nosacījumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā
minētos termiņus;
* Šā Nolikuma izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja
piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar
pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī
persona būvdarbus veic pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.
3.3.Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām
sniegt pakalpojumu

3.3.1. Pretendenta (piegādātāju apvienības, visu tās dalībnieku) vidējais finanšu apgrozījums
trīs iepriekšējos gados (2012., 2013., 2014.) ir vismaz trīs reizes lielāks nekā
pretendenta piedāvāto līguma summa bez PVN. Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad
finanšu apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā.
3.3.2. pretendentam kā arī uz katrai personai, uz kuras spējām balstās Pretendents, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām ir pozitīvs pašu kapitāls un pretendenta kopējais
likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) 2014. gada
31. decembrī nav mazāks par 1,0. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī
prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku, ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz
personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru
3.3.3. Pretendentam ir jābūt vismaz šādai līdzīgu darbu pieredzei:
3.3.3.1.Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, kā
galvenajam būvuzņēmējam, līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un kvalitātē jābūt
paveikušam vismaz vienu valsts autoceļa vai pašvaldības ceļa vai ielas (izņemot
piebraucamos ceļus un pievadceļus) ar asfaltbetona segumu un slēgto lietus ūdens
kanalizācijas sistēmu, rekonstrukcijas vai izbūves, apvienoto projektēšanas un
būvdarbu līgumu. Šī līguma ietvaros izbūvētajam objektam ir jābūt nodotam
ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir saņemta pozitīva
pasūtītāja atsauksme.
3.3.3.2.Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, kā
galvenajam būvuzņēmējam, līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un kvalitātē jābūt
izpildījušam vismaz divu 2.5 km garu valsts autoceļu vai pašvaldības ceļu vai ielu
(izņemot piebraucamos ceļus un pievadceļus) ar asfaltbetona segumu un slēgto lietus
ūdens kanalizācijas sistēmu, rekonstrukcijas vai izbūves būvdarbu līgumus, vismaz
piedāvātās līgumcenas apmērā. Šo līgumu ietvaros izbūvētajiem objektiem jābūt
nodotiem ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir
saņemtas pozitīvas pasūtītāja atsauksmes.
3.3.3.3.Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, kā
ģenerāluzņēmējam, līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un kvalitātē jābūt paveikušam
vismaz viena 2.5 km gara valsts autoceļa vai pašvaldības ceļa vai ielas (izņemot
piebraucamos ceļus un pievadceļus) ar asfaltbetona segumu un slēgto lietus ūdens
kanalizācijas sistēmu, rekonstrukcijas vai izbūves tehniskā projekta izstrādi un
autoruzraudzību. Tehniskā projekta objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā atbilstoši
attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir saņemta pozitīva pasūtītāja atsauksme.
3.3.4. Pretendents projektēšanas un būvdarbu izpildes procesu nodrošina ar kvalificētiem
speciālistiem, kuru izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecina:
3.3.4.1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs:
3.3.4.1.1. Būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā;
3.3.4.1.2. 5 (piecu) iepriekšējo gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir vadījis
būvdarbus kā atbildīgais būvdarbu vadītājs vismaz divos 2.5 km garu valsts
autoceļa vai pašvaldības ceļu vai ielu (izņemot piebraucamos ceļus un pievadceļus)
ar asfaltbetona segumu un slēgto lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, rekonstrukcijas

vai izbūves, būvdarbu līgumos, kuros izbūvētie objekti ir nodoti ekspluatācijā
atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
3.3.4.2.Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs:
3.3.4.3.

Būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

3.3.4.3.1. 5 (piecu) iepriekšējo gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir vadījis
ārējas kanalizācijas sistēmas izbūves būvdarbus vismaz vienā 2.5 km gara
pašvaldības, valsts vai komersantu ceļa vai ielas (izņemot piebraucamos ceļus un
pievadceļus) ar asfaltbetona segumu un slēgto lietus ūdens kanalizācijas sistēmu,
rekonstrukcijas vai izbūves, būvdarbu līgumā, kurā izbūvētais objekts ir nodots
ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām
3.3.4.4.Būvprojekta vadītājs:
3.3.4.5.

Būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā

3.3.4.6.

3 (trīs) iepriekšējo gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir vadījis
vismaz viena 2.5 km gara pašvaldības, valsts vai komersantu ceļa vai ielas
(izņemot piebraucamos ceļus un pievadceļus) ar asfaltbetona segumu un slēgto
lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, rekonstrukcijas vai izbūves tehniskā projekta
izstrādi un autoruzraudzību. Tehniskā projekta objektam ir jābūt nodotam
ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

3.3.5. Pretendenta (kā galvenā būvuzņēmēja) uzņēmumā ir ieviestas ISO 9001, ISO 14001 vai
līdzvērtīgu sertifikātu sistēmas, vai Pretendenta kvalitātes vadības, vides pārvaldības un
arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas attiecībā uz būvdarbu veikšanu.
3.3.6. Pretendentam ir jābūt spējīgam nodrošināt kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu
garantiju kā līguma nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no iepirkuma līguma
cenas (Nolikuma 2.2.4. punkts, 15. PIELIKUMS );
3.3.7. Pretendentam ir jābūt spējīgam nodrošināt kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu
garantiju Darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju)
kvalitātes garantijas saistības pastiprināšanai 5% (piecu procentu) apmērā no līguma
cenas uz garantijas termiņu, kurš nav mazāks par 5 (pieciem) gadiem (2.2.5. punkts, 16.
PIELIKUMS).
3.3.8. Ja Pretendents vēlās saņemt avansu Pretendentam ir jābūt spējīgam nodrošināt
kredītiestādes izdotu avansa maksājuma garantiju par avansa maksājuma summu
(nolikuma 2.2.6. punkts).
3.4.Prasības attiecībā uz pretendenta Tehnisko piedāvājumu
3.4.1. Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu atbilstoši nolikuma 4.2.punkta prasībām.
3.5.Prasības attiecībā uz pretendenta Finanšu piedāvājumu
3.5.1. Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu atbilstoši nolikuma 4.3.punkta prasībām.

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1.Pretendenta atlases dokumenti
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.PIELIKUMS). Pieteikumu paraksta
pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta
nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par
pretendentu ir patiesas.
4.1.2. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas
reģistrācijas apliecības kopija vai informācija par pretendenta reģistrācijas faktu
komercdarbību reģistrējošā iestādē, norādot reģistrācijas datumu un numuru, kas
apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Informāciju
par pretendentu, kurš ir reģistrēts LR Komercreģistrā, pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt
Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv).
4.1.3. Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas
dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos, citu dokumentu) kopiju,
kas apliecina, ka noteiktajā termiņā izveidos personālsabiedrību pasūtījuma izpildei.
4.1.4. Pretendents, kurš nav reģistrēts LR Komercreģistrā iesniedz komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju vai juridisko statusu
apliecinoša dokumenta kopiju vai sniedz informāciju par reģistrācijas faktu,
komercdarbību reģistrējošā iestādē, norādot reģistrācijas datumu un numuru.
4.1.5. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai sniedz informāciju par reģistrācijas
faktu atbildīgajā reģistrējošā iestādē, norādot reģistrācijas datumu un numuru. Ja
piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība (līgumsabiedrība),
būvkomersanta reģistrācijas apliecība jāiesniedz vismaz vienam personu grupas vai
personālsabiedrības (līgumsabiedrības) dalībniekam. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz
izziņas vai pakalpojumu sniegšanas atļaujas, ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares
institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts.
Fiziskām personām - LR Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas
apliecības apliecināta kopija.
4.1.6. Pretendents, kurš nav reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka
uz līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā.
Apliecinājuma teksts ir iekļauts Pieteikumā (1.PIELIKUMS) un papildus apliecinājumu
(atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt. Pretendenta reģistrācija LR
Būvkomersantu reģistrā ir nepieciešama, ja to nosaka normatīvie tiesību akti.
4.1.7. Lai apliecinātu 3.3.1. un 3.3.2. punktā noteikto prasību izpildi: pretendenta un personas,
uz kuras iespējām pretendents balstās, lai atbilstu Iepirkuma procedūras nolikumā
noteiktajām prasībām (ja nepieciešams), parakstītu izziņu saskaņā ar paraugu (2.
PIELIKUMS) par pretendenta finanšu apgrozījumu (bez PVN) iepriekšējos trīs gados
(par iepriekšējiem trīs gadiem tiek uzskatīti 2012., 2013. un 2014. gads). Ja pretendents
dibināts vai uzsācis darbību vēlāk – izziņu par finanšu apgrozījumu par nostrādāto laika
periodu. Pretendents izziņā iekļauj informāciju par pašu kapitālu un likviditātes
koeficientu uz 2014. gada 31. decembri. Izziņai pievieno iepriekšējo trīs gadu
apstiprināto bilanču kopijas un zvērināta revidenta atzinumu kopijas. Ja pretendentam
vēl nav iestājies Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktais termiņš 2014. gada
pārskata bilances iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā, tad pretendents var iesniegt
paša apstiprinātu operatīvā finanšu pārskata kopiju, bet šim pārskatam ir jābūt zvērināta

revidenta pārbaudītam. Prasība informāciju par likviditātes koeficientu un pašu kapitālu
pamatot ar tādiem dokumentiem, kurus pārbaudījis (auditējis) zvērināts revidents,
attiecināma tikai uz tādiem pretendentiem, kuri atbilst Gada pārskatu likumā
noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz nepieciešamību pēc zvērināta revidenta pārbaudīta
gada pārskata.
4.1.8. Lai apliecinātu 3.3.3. punktā noteikto prasību izpildi: apliecinājums par iepriekšējo
pieredzi (3.PIELIKUMS), kuram pievienotas apliecinājumā par pieredzi norādīto
pasūtītāju pozitīvas atsauksmes, par katru no līgumiem.
4.1.9. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu (piegādātāju) grupa,
apliecinājumu iesniedz par personālsabiedrības vai grupas dalībnieku, kurš tiek
piesaistīts, lai izpildītu Atklāta konkursa nolikuma 3.3.3. punktā noteikto prasību
noteikto.
4.1.10. Ja pretendents balstās uz personas iespējām, lai pierādītu atbilstību atklāta konkursa
nolikuma 3.3.3. punktā noteiktajai prasībai, apliecinājumu iesniedz par personu, kura
tiek piesaistīta, lai izpildītu Atklāta konkursa nolikuma 3.3.3. punktā noteikto prasību.
4.1.11. Lai apliecinātu 3.3.4. punktā noteikto prasību izpildi: Pretendenta atbildīgo speciālistu,
kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts atbilstoši Nolikumam
pievienotajām formām (4.PIELIKUMS un 5.PIELIKUMS) un pasūtītāju atsauksmes
par katru no speciālistam uzrādītajiem objektiem. Par atbildīgo būvdarbu vadītāju
papildus iesniedzamas saistību rakstu un būvatļauju kopijas, par katru no tā pieredzes
apliecināšanai uzrādītajiem objektiem.
4.1.12. Atbildīgo speciālistu būvprakses sertifikāta vai kompetences pārbaudes iestādes
lēmuma par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu apliecinātas kopijas;
*Būvspeciālistu darbības sfēras šajā Nolikumā norādītas saskaņā ar Ministru kabineta
2014. gada 7. oktobra noteikumiem Nr. 610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas
un patstāvīgās uzraudzības noteikumi”. Pasūtītājs par atbilstošiem atzīs arī tādus
spēkā esošus sertifikātus, kuros norādītas sertificēšanas jomas atbilstoši Ministru
kabineta 2003. gada 8. jūlija noteikumiem Nr. 383 “Noteikumi par būvprakses un
arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”.
4.1.13. Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem papildus jāiesniedz licences, sertifikāti vai citi
dokumenti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību
nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti), kā arī Latvijas Republikas kompetentas
institūcijas izsniegta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība. Ja ārvalstu
speciālistam šādas apliecības nav, jāiesniedz pretendenta apliecinājums par to, ka šis
speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas
profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā, un gadījumā, ja pretendentam tiks
piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, līdz līguma noslēgšanai attiecīgais speciālists
iegūs Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izsniegtu profesionālās
kvalifikācijas atzīšanas apliecību.
4.1.14. ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 vai līdzvērtīgu sertifikātu kopijas, vai citi pretendenta
iesniegti pierādījumi par līdzvērtīgu kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu.
4.1.15. lai izpildītu 3.3.6. punktā noteikto prasību: kredītiestādes izsniegtu apliecinājumu, ka tā,
pretendenta uzvaras gadījumā, izsniegs tam neatsaucamu beznosacījumu garantiju –
līguma nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma cenas;

4.1.16. lai izpildītu 3.3.7. punktā noteikto prasību: kredītiestādes izsniegtu apliecinājumu, ka tā,
pretendenta uzvaras gadījumā, izsniegs tam neatsaucamu beznosacījumu garantiju
Darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes
garantijas saistības pastiprināšanai 5% (piecu procentu) apmērā no līguma cenas par
garantijas termiņu, kurš nav mazāks par 5 (pieciem) gadiem.
4.1.17. lai izpildītu 3.3.8. punktā noteikto prasību: kredītiestādes izsniegtu apliecinājumu, ka tā
pretendenta uzvaras gadījumā, izsniegs tam avansa maksājuma garantiju par
Pretendenta izvēlēto avansa maksājuma apmēru, ja avansa maksājums tiek izvēlēts.
4.1.18. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai piesaista apakšuzņēmējus, lai
kvalificētos nolikumā izvirzītajām prasībām pretendentam, tad informāciju par šādiem
apakšuzņēmējiem iekļauj piedāvājumā, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo
darbu apjomu saskaņā ar nolikuma 6. PIELIKUMS .
4.1.19. 4.1.2. – 4.1.14. punktā minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai
personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem, kā arī pretendenta
apakšuzņēmējiem, ja ir paredzēts tādus piesaistīt un uz to spējām pretendents balstās.
Apakšuzņēmēji papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties
iepirkumā (7.PIELIKUMS).
4.2.Tehniskais piedāvājums
4.2.1. Pretendenta izvēlētajā (saskaņā nolikuma 5.7.2. un 5.7.7. punktiem) detalizācijas
pakāpē izstrādāts Darbu (projektēšana un būvniecības) izpildes grafiks, kurā atspoguļo
plānoto darbu izpildes termiņus pa nedēļām, nepārsniedzot Atklāta konkursa nolikuma
2.1.6. punktā noteikto termiņu.
4.2.2. Apliecinājums par pretendenta izvēlēto avansa maksājuma apmēru saskaņā ar nolikuma
5.7.2. punkta B kritēriju. Pasūtītājs paredz avansa maksājumu ne vairāk kā 20%
apmērā, no kopējās piedāvātās līguma cenas bez PVN. Ņemot vērā, ka Pasūtītājs pilnu
samaksu par izpildītajiem darbiem veic tikai pēc objekta pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas, atkarībā no pretendenta izvēlētā avansa apmēra, pie apliecinājumu
papildus jāpievieno:
-

izziņa no pretendenta kredītiestādes par pretendenta brīvo finanšu līdzekļu
rezervēšanu darbu realizācijai piedāvātās līguma cenas bez PVN apmērā, kura būs
atlikusi pēc pieprasītā avansa saņemšanas (ja avanss 0%, tad rezervācija jāveic visas
līguma cenas bez PVN apmērā vai ja avanss 20%, tad rezervācija jāveic 80%
apmērā). Rezervācijai jābūt spēkā uz piedāvājuma nodrošinājuma termiņu vai līdz
līguma noslēgšanai, vai

-

izziņa no pretendenta kredītiestādes par piešķirto kredītlīniju darbu realizācijai
piedāvātās līguma cenas bez PVN apmērā, kura būs atlikusi pēc pieprasītā avansa
saņemšanas (ja avanss 0%, tad rezervācija jāveic visas līguma cenas bez PVN
apmērā vai ja avanss 20%, tad rezervācija jāveic 80% apmērā), kuras līdzekļus
vismaz iepriekš minētās summas apmērā kredītiestāde ir rezervējusi uz piedāvājuma
nodrošinājuma termiņu vai līdz līguma noslēgšanai, vai

-

Latvijas Republikā vai ārvalstī reģistrētas kredītiestādes izdots apliecinājums par to,
ka kredītiestāde ir izskatījusi pretendenta pieteikumu kredīta saņemšanai un ir
pieņēmusi lēmumu piešķirt pretendentam kredītu vismaz piedāvātās līguma cenas

bez PVN apmērā, kura būs atlikusi pēc pieprasītā avansa saņemšanas (ja avanss 0%,
tad rezervācija jāveic visas līguma cenas bez PVN apmērā vai, ja avanss 20%, tad
rezervācija jāveic 80% apmērā) (ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju), kas tiks
izsniegts pretendentam pēc kredīta līguma noslēgšanas un kredīta izsniegšanas
priekšnosacījumu izpildes.
Izziņas vai apliecinājums nedrīkst būt izsniegts agrāk kā vienu mēnesī pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
4.2.3. Tehniskajā piedāvājumā, kā minimums, iekļauj saskaņā ar projektēšanas uzdevumu
(11. PIELIKUMS) un tehnisko specifikāciju (10. PIELIKUMS) izstrādātu
ģenerālplānu. Ceļa daļas, LKT un Darbu organizēšanas projekta sadaļas katrs
pretendents drīkst iesnieg pēc izvēles un saskaņā ar nolikuma 5.7.2., 5.7.8., 5.7.9. un
5.7.10. punktos noteikto vērtējumu.
4.2.4. Asfaltbetona rūpnīcas apraksts, norādot nosaukumu, izgatavotāju, izgatavošanas gadu,
svarīgākos tehniskos datus par atbilstību Tehnisko specifikāciju un Autoceļu
specifikāciju 2015 prasībām, uzrādot arī aprīkojumu reciklētā asfaltbetona
pievienošanai karstā veidā asfaltbetona ražošanā (pievienojot dokumentus, kuri
nepārprotami pierāda attiecīgā aprīkojuma uzstādīšanu - līgumi, pieņemšanasnodošanas akti un tehniskās specifikācijas), ja Pretendentam pieejamajai asfaltbetona
rūpnīcai ir uzstādīts šāds aprīkojums. Norādīt vai tā ir pretendenta īpašumā. Ja nomā vai
patapinājumā vai tml., tad - no kā, ar kādiem nosacījumiem; pievienot nomas,
patapinājuma vai tml. līguma vai priekšlīguma kopiju. Ja asfaltbetonu plānots piegādāt
no asfaltbetona rūpnīcas, kura tiks uzstādīta vai pārvietota tikai uz Darba izpildes laiku,
tad papildus noteiktajiem dokumentiem jāpievieno:
1) asfaltbetona rūpnīcas īpašnieka apliecinājums, kurā īpašnieks piekrīt rūpnīcas
pārvietošanai, uzstādīšanai un asfaltbetona ražošanai piedāvājumā norādītajā vietā,
termiņā un apjomā,
2) zemesgabala īpašnieka apliecinājums, kurā īpašnieks piekrīt rūpnīcas uzstādīšanai un
asfaltbetona ražošanai piedāvājumā norādītajā vietā, termiņā un apjomā,
3) pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā plānota asfaltbetona rūpnīcas
uzstādīšana, izziņa vai līdzvērtīgs dokuments, kurā apliecināts, ka saskaņā ar
pašvaldības teritorijas plānojumu ir iespējama asfaltbetona rūpnīcas uzstādīšana un
asfaltbetona ražošana piedāvājumā norādītajā vietā, termiņā un apjomā.
4.2.5. Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (11. PIELIKUMS) un tehnisko specifikāciju (10.
PIELIKUMS) būvdarbos izmantot paredzēto asfaltbetona maisījumu darba formulas
(atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015”), ražošanas procesa kontroles sertifikāta kopija un
apliecinājums no ražotāja, par apņemšanos nodrošināt asfaltbetonu nepieciešamajā
apjomā.
4.2.6. Būvdarbos izmantot paredzēto galveno būvmateriālu – šķembu maisījumu un smilts
eksplutācijas īpašību deklarācijas vai akreditētas laboratorijas izdoti testēšanas pārskati,
drenāžas cauruļu un lietus ūdens kanalizācijas cauruļu atbilstības sertifikāti.
4.2.7. Informācija par pretendentam pieejamajiem resursiem, norādot tikai tos tehnikas veidus
un vienību skaitu, un personālu, kas tiks izmantoti Atklāta konkursa līguma izpildē
(8.PIELIKUMS).

4.3.Finanšu piedāvājums
4.3.1. Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro. Finanšu piedāvājumā ietver visas
izmaksas, kurās iekļauti visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN),
atsevišķi norādot PVN lielumu. Papildu izmaksas līguma darbības laikā netiks
pieļautas.
4.3.2. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver pilnu izmaksu par visiem iepirkuma priekšmeta
darbiem ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.
4.3.3. Finanšu piedāvājumu iesniedz saskaņā ar klāt pievienoto Finanšu piedāvājuma veidlapu
(9. PIELIKUMS) un Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma formu (9.2. PIELIKUMS),
ievērojot Paskaidrojuma rakstu par finanšu piedāvājuma kopsavilkuma formas (tāmes)
aizpildīšanu (9.1. PIELIKUMS).
5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
5.1.Piedāvājumu izvēles kritērijs
5.1.1. Atklāta konkursa nolikumam atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
saskaņā ar nolikuma 5.7. punktu.
5.1.2. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu
izvērtēšanu.
5.1.3. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst
Nolikuma prasībām, projektēšanas uzdevumam, tehniskajai specifikācijai un iegūst
vislielāko punktu skaitu.
5.2.Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
5.2.1. Pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām
prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
5.2.2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī
neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tā konstatē apstākļus, kas atbilst Publisko
iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas noteiktajiem pretendenta izslēgšanas
nosacījumiem, vai, ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas
novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
5.2.3. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
5.2.3.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude.
5.2.3.2. pretendentu atlase.
5.2.3.3. tehniskā piedāvājuma vērtēšana.
5.2.3.4. finanšu piedāvājumu vērtēšana.
5.2.4. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti
iepriekšējā vērtēšanas posmā.
5.3.Piedāvājuma noformējuma pārbaude

5.3.1. Komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 1.10. punktā
noteiktajām prasībām.
5.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma
komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
5.4.Pretendentu atlase
5.4.1. Komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību
Atklāta konkursa nolikuma 3.2. un 3.3. punktā noteiktajām pretendentu atlases
prasībām.
5.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma 3.2. un 3.3. punktā
noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās
dalības Atklātā konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
5.5.Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
5.5.1. Komisija novērtē pretendentu atlases prasībām atbilstošo pretendentu Tehnisko
piedāvājumu atbilstību, pārbaudot vai tehniskajā piedāvājumā ir iekļauti visi Nolikuma
4.2. punktā norādītie dokumenti, kā arī pārbauda, vai dokumenti un tajos sniegtā
informācija atbilst Nolikuma 4.2. punktā, Projektēšanas uzdevumā (11. PIELIKUMS)
un Tehniskajā specifikācijā (10. PIELIKUMS)izvirzītajām prasībām; tālāk Komisija
izskata tikai tos piedāvājumus, kuros ir iesniegti visi pieprasītie Tehniskā piedāvājuma
dokumenti, kā arī tajos ietvertā informācija atbilst Nolikuma III sadaļā izvirzītajām
prasībām; minētie apstākļi tiek fiksēti attiecīgajā Komisijas lēmumā;
5.5.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma 4.2. punktā noteiktajām prasībām,
Projektēšanas
uzdevuma
(11.PIELIKUMS)
un
Tehniskās
specifikācijas
(10.PIELIKUMS) prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās
dalības Atklātā konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
5.6.Finanšu piedāvājumu vērtēšana
5.6.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājums nesatur aritmētiskas
kļūdas. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu
un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās
kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma
komisijas veikto aritmētisku kļūdu labojumus.
5.6.2. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo cenu
bez PVN.
5.6.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48. panta noteikumiem. Ja iepirkuma komisija
konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.
5.7.Piedāvājumu izvēles kritēriji
5.7.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst
Nolikuma prasībām, projektēšanas uzdevumam (11. PIELIKUMS), tehniskajai
specifikācijai (10. PIELIKUMS) un iegūst vislielāko punktu skaitu.

5.7.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:
Vērtēšanas kritēriji
A

B
C

Pretendenta piedāvātā būvdarbu
līgumcena, EUR bez PVN
Avansa maksājuma
nepieciešamība būvdarbu
veikšanai / piešķiramais
vērtējums
Būvdarbu izpildes termiņš

D

Videi draudzīgas asfaltbetona
ražošanas tehnoloģijas izmantošana
objekta būvniecībā

E

Tehniskajā piedāvājumā iekļautās
priekšrocības:

E1

Būvdarbu veikšanas grafika
detalizācija

Papildus iesniegto projekta sadaļu
vērtējums
E2
E3
E4

Ceļu sadaļa
LKT sadaļa
Darbu organizēšanas projekta
sadaļa
KOPĀ

Iespējamais punktu skaits
55
20%

15%

10%

5%

0%

0

1

2

3

4

9
Pretendentam pieejamajai
asfaltbetona rūpnīcai nav
uzstādītas attiecīgās videi
draudzīgā asfaltbetona
ražošanas tehnoloģijas
un
Būvdarbu izpildē netiks
izmantots asfaltbetons ar
karstā veidā pievienotu
reciklēto asfaltbetonu
sastāvā.
0

Pretendentam pieejamajai
asfaltbetona rūpnīcai ir
uzstādītas attiecīgās videi
draudzīgā asfaltbetona
ražošanas tehnoloģijas
un
Būvdarbu izpildē tiks
izmantots asfaltbetons ar
karstā veidā pievienotu
reciklēto asfaltbetonu
sastāvā.
5
27

Vidēja
detalizācijas
pakāpe
1-3
4-6
Nav
Iesniegta
Iesniegta
iesniegta
zemā
vidējā
detalizācijā detalizācijā
Zema detalizācijas
pakāpē

Augsta
detalizācijas
pakāpe
7-9
Iesniegta
augstā
detalizācijā

0
0

1-2
1-2

3-4
3-4

5-6
5-6

0

1-2

3-4

5-6

100

Punktu skaitu katram pretendentam par iepriekšējā punktā (tabulā) minētajiem kritērijiem,
iepirkuma komisija nosaka sekojoši:
5.7.3. A kritērija punktu skaits Pretendenta piedāvātajai būvdarbu līgumcenai EUR bez PVN
(1. kritērijs): Pretendenta piedāvājums ar zemāko piedāvāto līgumcenu, EUR bez PVN

tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 55 punkti. Punkti pārējo
pretendentu piedāvājumiem tiek aprēķināti pēc sekojošas formulas:
A = lētākā piedāvātā līgumcena / Pretendenta piedāvātā līgumcena x 55
55 = Maksimāli iespējamais punktu skaits par pretendenta piedāvāto līgumcenu EUR
bez PVN.
5.7.4. B kritērija punktu skaits Avansa maksājuma nepieciešamībai darbu veikšanai: ja
Pretendentam iepirkuma līguma izpildei nav nepieciešams avansa maksājums,
Pretendentam vērtējot šo kritēriju tiek piešķirti 4 punkti. Par 5% avansa pieprasīšanu no
līguma cenas Bez PVN piešķir 3 punktus. Par 10% avansa pieprasīšanu no līguma
cenas Bez PVN piešķir 2 punktus. Par 15% avansa pieprasīšanu no līguma cenas Bez
PVN piešķir 1 punktus. Par 20% avansa pieprasīšanu no līguma cenas Bez PVN piešķir
0 punktus.
5.7.5. C kritērija punktu skaits darbu izpildes termiņam: Pretendenta piedāvājums ar īsāko
piedāvāto darbu izpildes termiņu, tiek vērtēts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu – 9
punkti. Punkti pārējo pretendentu piedāvājumiem tiek aprēķināti pēc sekojošas
formulas:
C = īsākais piedāvātais darbu izpildes termiņš / Pretendenta piedāvātais darbu
izpildes termiņš x 9
9 = Maksimāli iespējamais punktu skaits par pretendenta piedāvāto darbu izpildes
termiņu.
5.7.6. D kritērija punktu skaits Videi draudzīgas asfaltbetona ražošanas tehnoloģijas
izmantošanai objekta būvdarbos, tiek piešķirts sekojoši:
5 punkti:
- pretendentam ir pieejama asfaltbetona rūpnīca, kurai ir uzstādīts aprīkojums, lai
reciklēto asfaltbetonu karstā veidā pievienotu asfaltbetona maisījumu ražošanā šī
iepirkuma būvdarbiem (jāpievieno attiecīgie apliecinošie dokumenti kuri nepārprotami
pierāda attiecīgā aprīkojuma uzstādīšanu - līgumi, pieņemšanas-nodošanas akti un
specifikācijas);
- pretendents šī iepirkuma būvdarbos izmantos asfaltbetona maisījumus ar karstā veidā
pievienotu reciklēto asfaltbetonu sastāvā.
0 punkti:
- pretendentam nav pieejama asfaltbetona rūpnīca, kurai ir uzstādīts ir aprīkojums, lai
reciklēto asfaltbetonu karstā veidā pievienotu asfaltbetona maisījumu ražošanā šī
iepirkuma būvdarbiem.
- pretendents šī iepirkuma būvdarbos neizmantos asfaltbetona maisījumus ar reciklēto
asfaltbetonu sastāvā vai izmantos asfaltbetona maisījumus ar aukstā viedā pievienotu
reciklēto asfaltbetonu sastāvā.

5.7.7. E1 kritērija punktu skaits darbu izpildes grafika detalizācijai tiek noteikts katram
komisijas loceklim vērtējot attiecīgo sadaļu: Zema detalizācijas pakāpe (1-3 punkti) vispārīgi izdalīta projektēšanas un būvdarbu gaita, darbu izpildes posmi. Izdalīti
būtiskākie darbu veidi, norādot to uzsākšanas un pabeigšanas laiku. Iekļauti mehānismu
un darba spēka noslodzes grafiki Vidēja detalizācijas pakāpe (4-6 punkti) - izdalīta
projektēšanas un būvdarbu gaita, darbu izpildes posmi. Izdalīti darbu veidi, norādot to
uzsākšanas un pabeigšanas laikus, ņemot vērā iespējamos riskus projektēšanas un
būvniecības procesā, kas pamatoti ar mehānismu, iekārtu un darba spēka noslodzes
grafikiem. Augsta detalizācijas pakāpe (7-9 punkti) – detalizēti izdalīta projektēšanas
un būvdarbu gaita, darbu izpildes posmi. Izdalīti darbu veidi, norādot to uzsākšanas un
pabeigšanas laikus, ņemot vērā iespējamos riskus projektēšanas un būvniecības
procesā, kas pamatoti ar detalizētiem pieejamo mehānismu, iekārtu un darba spēka
noslodzes grafikiem. Katrs komisijas loceklis rakstiski pamato savu vērtējumu
5.7.8. E2 kritērija punktu skaits ceļu sadaļai tiek noteikts katram komisijas loceklim vērtējot
attiecīgo sadaļu: 0 punkti, tiek piešķirti, ja pretendents piedāvājumā nav pievienojis
izstrādātu ceļu sadaļu. 1-2 punkti tiek piešķirti, ja pretendents piedāvājumā ir
pievienojis izstrādātu ceļu sadaļu, taču tā ir vispārēja un izstrādāta zemā detalizācijas
līmenī, atrodamas atsevišķas neatbilstības projektēšanas uzdevumam un tehniskajai
specifikācijai. 3-4 punkti tiek piešķirti, ja pretendents piedāvājumā ir pievienojis
izstrādātu ceļu sadaļu, taču tā ir izstrādāta vidējā detalizācijas pakāpē, bez atsevišķu
profilu un griezumu detalizācijas, atrodamas atsevišķas nebūtiskas neatbilstības
projektēšanas uzdevumam un tehniskajai specifikācijai. 5-6 punkti tiek piešķirti, ja
pretendents piedāvājumā ir pievienojis izstrādātu ceļu sadaļu, tā ir izstrādāta augstā
detalizācijas pakāpē, ar visām profilu un griezumu detalizācijām, pilnībā atbilstoša
projektēšanas uzdevumam un tehniskajai specifikācijai. Katrs komisijas loceklis
rakstiski pamato savu vērtējumu.
5.7.9. E3 kritērija punktu skaits LKT sadaļai tiek noteikts katram komisijas loceklim vērtējot
attiecīgo sadaļu: 0 punkti, tiek piešķirti, ja pretendents piedāvājumā nav pievienojis
izstrādātu LKT sadaļu. 1-2 punkti tiek piešķirti, ja pretendents piedāvājumā ir
pievienojis izstrādātu LKT sadaļu, taču tā ir vispārēja un izstrādāta zemā detalizācijas
līmenī, atrodamas atsevišķas neatbilstības projektēšanas uzdevumam un tehniskajai
specifikācijai. 3-4 punkti tiek piešķirti, ja pretendents piedāvājumā ir pievienojis
izstrādātu LKT sadaļu, taču tā ir izstrādāta vidējā detalizācijas pakāpē, bez atsevišķu
profilu, mezglu un griezumu detalizācijas, atrodamas atsevišķas nebūtiskas
neatbilstības projektēšanas uzdevumam un tehniskajai specifikācijai. 5-6 punkti tiek
piešķirti, ja pretendents piedāvājumā ir pievienojis izstrādātu LKT sadaļu, tā ir
izstrādāta augstā detalizācijas pakāpē, ar visām profilu, mezglu un griezumu
detalizācijām, pilnībā atbilstoša projektēšanas uzdevumam un tehniskajai specifikācijai.
Katrs komisijas loceklis rakstiski pamato savu vērtējumu.
5.7.10. E4 kritērija punktu skaits Darbu organizēšanas sadaļai tiek noteikts katram komisijas
loceklim vērtējot attiecīgo sadaļu: 0 punkti, tiek piešķirti, ja pretendents piedāvājumā
nav pievienojis izstrādātu Darbu organizēšanas projekta sadaļu. 1-2 punkti tiek
piešķirti, ja pretendents piedāvājumā ir pievienojis izstrādātu Darbu organizēšanas
projekta sadaļu, taču tā ir vispārēja un izstrādāta zemā detalizācijas līmenī, bez
konkrētiem darba organizācijas risinājumiem un satiksmes organizācijas, atrodamas
atsevišķas neatbilstības projektēšanas uzdevumam un tehniskajai specifikācijai. 3-4
punkti tiek piešķirti, ja pretendents piedāvājumā ir pievienojis izstrādātu Darbu
organizēšanas projekta sadaļu, taču tā ir izstrādāta vidējā detalizācijas pakāpē, ir
uzrādīti pamatprincipi darbu organizēšanai, uzrādīti vispārīgi satiksmes organizēšanas

principi, atrodamas atsevišķas nebūtiskas neatbilstības projektēšanas uzdevumam un
tehniskajai specifikācijai. 5-6 punkti tiek piešķirti, ja pretendents piedāvājumā ir
pievienojis izstrādātu Darbu organizēšanas projekta sadaļu, tā ir izstrādāta augstā
detalizācijas pakāpē, ir skaidri un detalizēti aprakstīta darba organizācija objektā,
sniegti detalizēti satiksmes organizēšanas un piekļuves īpašumiem risinājumi, darbu
organizēšanas projekts pilnībā saskaņots ar darbu grafiku un pilnībā atbilstošs
projektēšanas uzdevumam un tehniskajai specifikācijai. Katrs komisijas loceklis
rakstiski pamato savu vērtējumu.
5.7.11. Katrā no kritērijiem, kopējais pretendenta vērtējums veidojās aprēķinot vidējo
aritmētisko komisijas locekļu vērtējumu.
5.7.12. Kopējais galīgais katra pretendenta iegūtais punktu skaits tiek aprēķināts sekojoši
A+B+C+D+E (E1+E2+E3+E4).

=

5.7.13. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Iepirkumu komisija atzīst tā pretendenta
piedāvājumu, kas vērtēšanā saņem visaugstāko punktu novērtējumu.

6. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA
SLĒGŠANA
6.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu pieņemšanas
6.1.1. Pasūtītājs pieprasīs tam pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu
vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un Nolikuma 5.7. punktā
minētajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
10 (desmit) darbdienu laikā pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniegt
pasūtītājam šādus dokumentus:
6.1.1.1.ja, pārbaudot Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā, vai pretendentam,
pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20
procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedram, ja
pretendents ir personālsabiedrība, vai pretendenta norādītajai personai, uz kuras
iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par
līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav nodokļu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro, pasūtītājs konstatē, ka šāds parāds ir – attiecīgās
personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai
personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītā pieprasījuma saņemšanas dienas nav nodokļu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro;
6.1.1.2.papildus, attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu,
pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz
20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja
pretendents ir personālsabiedrība, vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, – attiecīgās ārvalsts
kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz attiecīgajām personām neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi.

6.1.1.3.Ja 6.1.1. punktā noteiktajā termiņā pretendents neiesniedz visus dokumentus, ko
pasūtītājs ir pieprasījis saskaņā ar 6.1.1.1. vai 6.1.1.2. punktā minēto, pasūtītājs to
izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.
6.1.1.4.Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Komisija noformē lēmumu par atklāta konkursa
rezultātiem un publicē to saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.
6.2. Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana
6.2.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis
Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, kurš atzīts par
saimnieciski visizdevīgāko.
6.2.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Atklāta konkursa rezultātu 3 (trīs) darba
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
6.2.3. Ja Atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu
izbeigt Atklāto konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā
minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par
Atklāta konkursa rezultātu.
6.2.4. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Atklāto konkursu, ja tam ir objektīvs
pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus (vienā dienā)
informē pretendentus par iemesliem, kuru dēļ Atklāts konkurss tiek pārtraukts.
Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc
pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam
paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
norādot apstākļus, kas bija par pamatu Atklāta konkursa pārtraukšanai.
6.3. Iepirkuma līguma slēgšana
6.3.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu (12. PIELIKUMS) ar Atklāta konkursa uzvarētāju
saskaņā ar PIL 67. panta piekto daļu - ne ātrāk kā nākamajā darba dienā pēc
nogaidīšanas termiņa beigām. Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz
Pasūtītāja lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu un Atklāta konkursa uzvarētāja
iesniegto piedāvājumu.
6.3.2. Atklāta konkursa uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no
iepirkuma komisijas nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu (arī e-pasta
veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Atklāta konkursa uzvarētājs neparaksta
iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
6.3.3. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru
pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu: noslēdz sabiedrības līgumu, kur visi biedri
par uzņemtajām saistībām atbild solidāri, iesniedzot Pasūtītājam sabiedrības līguma
kopiju.
6.3.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs var
pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Atklāta
konkursa nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu
EUR bez PVN.

6.3.5. Apakšuzņēmēju
noteikumiem.

nomaiņa

tiek

veikta

atbilstoši

Publisko

iepirkumu

likuma

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu, Atklāta konkursa
nolikumu un Stopiņu novada domes lēmumu par iepirkuma komisijas izveidošanu.
Gadījumā, ja iepirkuma nolikuma tekstā un Publisko iepirkumu likuma nosacījumos ir
konstatētas pretrunas, Iepirkumu komisija, ievērojot normatīvo tiesību aktu hierarhiju, vadās
no Publisko iepirkumu likuma regulējuma.
7.1. Iepirkuma komisijas tiesības
7.1.1. Pieprasīt precizēt
paskaidrojumus.

piedāvājumā

iesniegto

informāciju

un

sniegt

detalizētus

7.1.2. Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.
7.1.3. Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
7.1.4. Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.
7.1.5. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
7.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem
aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
7.1.7. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
7.1.8. Pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju. Pasūtītājs ir
tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās
datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
7.1.9. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to
pretendentu.
7.1.10. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, tehniskā
un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
7.1.11. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma
līgumu ar pasūtītāju.
7.1.12. Visus ar šo iepirkuma saistītos paziņojumus nosūtīt uz Pretendenta norādīto e-pasta
adresi vai faksu.
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
7.2.1. Nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
7.2.2. Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par Atklāta konkursa nolikumu.
7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu un Atklāta konkursa nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par
Atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7.2.5. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem
aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Pretendenta tiesības
8.1.1. Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Atklāta konkursa
nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.
8.1.2. Rakstiski pieprasīt Atklāta konkursa nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā
izmantojot elektronisko pastu.
8.1.3. Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā konkursā.
8.1.4. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
8.1.5. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.
8.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem
aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
8.2. Pretendenta pienākumi
8.2.1. Lejupielādējot vai saņemot Atklāta konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs
apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī
iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas
tiks publicētas Pasūtītāja interneta mājas lapā www.stopini.lv.
8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
8.2.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu
piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Atklāta
konkursa nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.
8.2.4. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus
uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
8.2.5. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā,
rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma finanšu piedāvājumā
norādītās cenas veidošanās mehānismu.
8.2.6. Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Atklāta
konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Atklāta konkursa izpildei.

8.2.7. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem
aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

Iepirkumu
vietnieks

komisijas

priekšsēdētājas

A.Senkāns

1.PIELIKUMS

PRETENDENTA PIETEIKUMS
PRETENDENTA NOSAUKUMS
Pretendenta nosaukums un adrese

IEPIRKUMA PROCEDŪRA

ID

IEPIRKUMA NOSAUKUMS

“KAUDZĪŠU, BITENIEKU UN GETLIŅU IELU
POSMU REKONSTRUKCIJA STOPIŅU
NOVADĀ BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE,
BŪVDARBI UN AUTORUZRAUDZĪBA”

Saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām piedāvājumā
sniegto patiesumu un piedāvājam veikt iepirkuma procedūras ID “KAUDZĪŠU, BITENIEKU
UN GETLIŅU IELU POSMU REKONSTRUKCIJA STOPIŅU NOVADĀ BŪVPROJEKTA
IZSTRĀDE, BŪVDARBI UN AUTORUZRAUDZĪBA” par šādu līguma summu:
Piedāvāta cena EUR bez
PVN

1. Ar šo mēs apliecinām, ka:
1.1. Uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būsim reģistrēti Latvijas Republikas
Būvkomersantu reģistrā;
1.2. Darbu un darbu izpildei izmantojamo būvizstrādājumu, iekārtu, mehānismu,
konstrukciju un inženierkomunikāciju garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no
akta par būves (objekta) pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma;
1.3. Varam nodrošināt Atklāta konkursa nolikuma projektēšanas uzdevumā un tehniskā
specifikācijā noteiktās prasības;
1.4. Uzvaras un līguma noslēgšanas gadījumā veiksim civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanu par darbības vai bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai
un mantai nodarītajiem zaudējumiem visa līguma darbības period, apdrošinājuma
summa 100% apmērā no kopējās līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa
(turpmāk – PVN). Civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu slēgsim ar noteikumu, saskaņā
ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta
tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai personai;
1.5. Ja kļūsim par uzvarētāju iepirkumā un ar mums tiks noslēgts iepirkuma līgums,
noslēgsim līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu savākšanu, pārvadāšanu
un uzglabāšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;
1.6. Nodrošināsim darba drošības nosacījumu ievērošanu un vides aizsardzības prasību
nodrošināšanu;
1.7. Neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts iepirkumā;
1.8. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Atklāta konkursa
nolikumā un Tehniskās specifikācijās norādītās prasības.
2. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

2.1. Personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ.nr., juridiskā adrese):
_____________________________________________________________________
2.2. Katras personas atbildības līmenis _________________________________________;
2.3. Piegādātāju apvienības dalībnieks, kurš ir pilnvarotā persona iepirkuma procedūras
ietvaros ______________________________________________________________;
3. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:
3.1. Apakšuzņēmējs
(nosaukums,
reģ.nr.,
juridiskā
adrese):
_____________________________________________________________________;
3.2. Apakšuzņēmēja atbildības līmenis %: ______________________________________.
PRETENDENTA NOSAUKUMS
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese
Tālrunis, fakss
e-pasts
Bankas nosaukums, kods
Konts
Kontaktpersonas vārds, uzvārds
Kontaktpersonas tālrunis, fakss
Kontaktpersonas e-pasts

Ar šo apņemos pilnu atbildību par Atklātam konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju,
tajos ietverto informāciju, noformēju, atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām. Sniegtā
informācija un dati ir patiesi.

(paraksts / z.v.)
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
Pilnvarotās personas amats:
Pieteikums sastādīts un parakstīts 2015.gada _____________________.

2.PIELIKUMS

IZZIŅA
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA [PRETENDENTA NOSAUKUMS] FINANŠU
APGROZĪJUMU (BEZ PVN) 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

Finanšu apgrozījums (EUR)

2012.
2013.
2014.
Kopā iepriekšējos 3 gados
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.

(paraksts / z.v.)
Pretendenta nosaukums:
Pilnvarotās personas vārds,
uzvārds, amats:

3.PIELIKUMS

APLIECINĀJUMS PAR PRETENDENTA DARBA PIEREDZI

№

Noslēgtā
līguma
summa, euro
bez PVN

pasūtītāja nosaukums,
adrese un
kontaktpersona un
tālruņa numurs

Līguma
priekšmeta
nosaukums

izpildes
termiņi (no līdz)

Informācija par paveiktajiem darbiem
Veikto darbu raksturojums
ekspluatācijā
atbilstoši Nolikuma 3.3.3.1.,
nodošanas
3.3.3.2. un 3.3.3.3 punktiem
datums)

Apliecinājumam pievienotas atsauksmes:
1.
2.
3.

(paraksts / z.v.)
Pretendenta nosaukums:
Pilnvarotās personas vārds,
uzvārds, amats:

4.PIELIKUMS

PAKALPOJUMA SNIEGŠANĀ IESAISTĪTO PERSONU SARAKSTS
(atbilstoši nolikuma 3.3.4. punktam)

Piedāvātā
pozīcija*

Speciālist
Kvalifikāci
a vārds,
ja
uzvārds

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

Profesionāl
ā pieredze
(gados)

Persona,
kuru
pārstāv **

Līgumattiecīb
u 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)

(paraksts / z.v.)
Pretendenta nosaukums:
Pilnvarotās personas vārds,
uzvārds, amats:

5.PIELIKUMS

PAKALPOJUMA SNIEGŠANĀ IESAISTĪTĀS PERSONAS
KVALIFIKĀCIJAS, IZGLĪTĪBAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTS
Piedāvātā pozīcija līguma izpildē:
Vārds, Uzvārds:
Dzimšanas dati:
Izglītība:
Mācību gads

Izglītības iestāde

Iegūtais grāds vai kvalifikācija

Valodu prasmes (no 1-pamatzināšanas līdz 5-teicami):
Valoda
Lasot
Runājot Rakstot

Darba pieredze:
Laiks
No
Līdz

Uzņēmums

Amats

Nozīmīgākie darbi un projekti

Veikto darbu uzskaitījums atbilstoši Nolikuma 3.3.4.1.vai3.3.4.2.vai 3.3.4.3., kuros
piedāvātais specialists darbojās tādā pašā pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija šī iepirkuma
izpildē:

№

Noslēgtā
līguma
summa, euro
bez PVN

Līguma
pasūtītāja
priekšmeta
nosaukums,
nosaukums
adrese un
kontaktpersona
un tālruņa
numurs

izpildes
termiņi
(no līdz)

Informācija par paveiktajiem
darbiem
Veikto darbu
raksturojums
atbilstoši
ekspluatācij
Nolikuma
ā nodošanas
3.3.4.1., 3.3.4.2.
datums)
un 3.3.4.3
punktiem

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un
kvalifikāciju.
Ar šo es apņemos kā ______________ (norādīt pozīciju) strādāt pie līguma “KAUDZĪŠU,
BITENIEKU UN GETLIŅU IELU POSMU REKONSTRUKCIJA STOPIŅU NOVADĀ
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE, BŪVDARBI UN AUTORUZRAUDZĪBA” izpildes tādā
statusā, kāds man ir paredzēts “________” piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam tiks
piešķirtas tiesības slēgt līgumu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams
paredzēt iepirkuma laikā.
(paraksts)

Vārds, Uzvārds:
Datums:

6.PIELIKUMS

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN/VAI PERSONU APVIENĪBAS
DALĪBNIEKIEM
N.P.K.

Nosaukums un reģistrācijas
numurs vai vārds, uzvārds,
personas kods

Statuss piedāvājumā
(apakšuzņēmējs vai
personu apvienības
dalībnieks)

Juridiskā adrese, kontaktpersona,
telefons

Veicamo
darbu apjoms
no kopējā
apjoma (%) un
naudas
izteiksmē

(paraksts / z.v.)
Pretendenta nosaukums:
Pilnvarotās personas vārds,
uzvārds, amats:

Apakšuzņēmējam / personu apvienības
dalībniekam nodoto darbu apraksts un
pamatojums un/vai norāda iespējas, uz kurām
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām
prasībām

7.PIELIKUMS

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
Pretendents, _________________________________________________________________,
Apakšuzņēmēja nosaukums

reģ.Nr.______________________________________________________________________,
Vienotais reģistrācijas numurs

tā ______________________________________ personā (personas kods _______________),
Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds uzvārds
ar šī apliecinājuma iesniegšanu apliecina, ka:


piekrīt piedalīties Stopiņu novada domes, reģistrācijas Nr. 90000067986, Institūta iela
1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā
iepirkumā “KAUDZĪŠU, BITENIEKU UN GETLIŅU IELU POSMU
REKONSTRUKCIJA STOPIŅU NOVADĀ BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE,
BŪVDARBI UN AUTORUZRAUDZĪBA” (ID.Nr.SND2015/38(AK)) kā
<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk –
Pretendents) apakšuzņēmējs,
 gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādu darbu izpildi:
<īss veicamo darbu daļas izpildes apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās līguma
izpildes daļas izpildes sarakstā norādītajam>
un nodot pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

(paraksts / z.v.)
Apakšuzņēmēja vadītājs vai
pilnvarotais pārstāvis, Vārds,
uzvārds1

Amats:

Apliecinājums ir jāparaksta Apakšuzņēmēja vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā
Apakšuzņēmēja piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).
1

8.PIELIKUMS

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTAM PIEEJAMAJIEM
RESURSIEM
Izpildītāja bāzes atrašanās vieta (adrese)
Izpildītāja paredzētais darbos iesaistītais
personāla skaits, atbilstoši līguma darbu
apjomam
Izpildītāja kontaktpersona, tālrunis un fakss
defektu paziņojumu pieņemšanai garantijas
laikā
Izpildītāja rīcībā esošo iekārtu, transporta vienību uzskaitījums darbu veikšanai, kuri
nepieciešami līgumā minēto darbu izpildei.
Nr. Iekārtu
nosaukums

Izgatavotājs

Izgatavošanas Īpašumā
gads
nomā

/ Darbi, kas tiks veikti
ar attiecīgo tehnikas
vienību

Apliecinām, ka mums ir atbilstoša tehnika tādā daudzumā, lai varētu veikt darbus atbilstoši
tehniskajai specifikācijai.

(paraksts / z.v.)
Pretendenta nosaukums:
Pilnvarotās personas vārds,
uzvārds, amats:

9.PIELIKUMS

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Mūsu piedāvātā cena iepirkuma procedūrā „Kaudzīšu, Bitenieku un Getliņu ielu posmu
Stopiņu novadā būvprojekta izstrāde, būvdarbi, autoruzraudzība”
ir:
1. par būvprojekta izstrādi „Kaudzīšu, Bitenieku un Getliņu ielu posmu Stopiņu novadā
rekonstrukcija” EUR __________,___ (___________________________) bez PVN
(summa vārdiem).
2. par Būvdarbu veikšanu „Kaudzīšu, Bitenieku un Getliņu ielu posmu Stopiņu novadā
rekonstrukcija” ietvaros EUR __________,___ (___________________________) bez
PVN (summa vārdiem).
3. par
Izstrādātā
Būvprojekta
autoruzraudzību
(___________________________) bez PVN (summa vārdiem).

EUR

__________,___

4. KOPĒJĀ piedāvātā līgumcena, summējot finanšu piedāvājuma 1.,2.,3. punktā noteiktās
izmaksas sastāda EUR __________,___ (___________________________) bez PVN
(summa vārdiem).

__________________________
(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)

______________
(datums)

z.v.

_________________
(paraksts)

_________________
(paraksta atšifrējums)

9.1. PIELIKUMS

Paskaidrojuma raksts par finanšu piedāvājuma kopsavilkuma formas (tāmes) aizpildīšanu
1. Tāme jāsagatavo un jāiekļauj piedāvājumā, lai iepirkuma komisija var iepazīties ar
Pretendenta piedāvātajiem izcenojumiem. Gadījumā, ja pretendenta tāme pēc būvprojekta
izstrādes tiek koriģēta, tas nav pamats papildus finansējuma piešķiršanai.
2. Tāmes rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst.
3. Pretendentam ir pienākums veikt objekta izpēti. Ņemot vērā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē
visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un būves pilnīgai nodošanai
ekspluatācijā.
4. Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām
būvdarbu uzsākšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā.
5. Norādītajās cenās ir iekļaujami visi darbi un materiāli, kas nepieciešami katras uzskaitītās
pozīcijas pilnīgai izpildei. Būvniecības laikā pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai
neizprastu uzdevumu.
6. Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, kuri ietver visus darbus, kuri ietverti sekojošos
aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts,
tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi
būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī
defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem
netiek atzīta.

9.2. PIELIKUMS

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMA FORMA (TĀME)
Nr.p.k.
I.
1

Pozīcija
Tehniskais projekts

Cena, EUR
N/A

Tehniskā projekta izstrāde
Kopā I.

II.
1

Autoruzraudzība
Autoruzraudzības darbu veikšana

N/A
Kopā II.

III.
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Būvdarbi
Sagatavošanas darbi
Zemes darbi, t.sk. grunts pastiprināšana
Segas izbūve Kaudzīšu iela, t.sk.
Salturīgais slānis
Šķembu pamats
Asfaltbetona sega
Betona bortakmeņi uz betona pamata
Nomaļu izbūve
Drenāža
Pieslēgumi un nobrauktuves
Segas izbūve Bitenieku un Getliņu ielas, t.sk.
Salturīgais slānis
Šķembu pamats
Asfaltbetona sega
Betona bortakmeņi uz betona pamata
Drenāža
Pieslēgumi un nobrauktuves
Satiksmes organizācijas aprīkojums, marķējums
Lietus kanalizācijas tīklu izbūve
Ūdens apgādes tīklu pārbūve un aizsardzība
Sakaru tīklu pārbūve un aizsardzība
Elektrotīklu pārbūve un aizsardzība
Labiekārtošana (apzaļumošana)
Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, izpildshēmu
sagatavošana
Satiksmes organizācijas izmaksas būvdarbu laikā
Būvlaukuma uzturēšanas izmaksas būvdarbu laikā
Citi iepriekš neuzskaitītie darbi, kas ir nepieciešami pilnīgai
būvdarbu veikšanai un Objekta nodošanas ekspluatācijā
nodrošināšanai
Kopā III.
Kopsavilkums

N/A

N/A

N/A

I.
II.
III.

Tehniskā projekta izstrāde
Autoruzraudzība
Būvdarbi
Kopā cena, neskaitot PVN (I. + II. + III.):
PVN (21:):
Kopā ar PVN:

__________________________
(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)

______________
(datums)

z.v.

_________________
(paraksts)

_________________
(paraksta atšifrējums)

10.PIELIKUMS
Tehniskā specifikācija
1. Pretendents izstrādā tehnisko projektu atbilstoši projektēšanas uzdevumam, Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
2. Pretendents veic būvdarbus atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam, iepirkuma
līgumam un tehniskajām specifikācijām.
3. Tehniskajā projektā obligāti iekļaujamas sekojošas sadaļas:
3.1 Ģeotehniskā izpēte;
3.2 Ģenerālplāns;
3.3 Ceļu daļa, t.sk.
3.3.1 paskaidrojuma raksts,
3.3.2 trases plāns ar satiksmes organizācijas līdzekļiem,
3.3.3 garenprofils (ar iekļautiem ģeotehniskās izpētes datiem),
3.3.4 šķērsprofili, pieslēgumu un nobrauktuvju risinājumi,
3.3.5 tehniskie risinājumi (detaļu rasējumi u.tml.);
3.4 Inženierkomunikāciju daļa, t.sk.
3.4.1 paskaidrojuma raksts,
3.4.2 lietus kanalizācijas tīklu daļa, t.sk.
3.4.2.1 trases plāns,
3.4.2.2 garenprofils,
3.4.2.3 šķērsprofili,
3.4.2.4 BK daļa, ja nepieciešams,
3.4.2.5 tehniskie risinājumi (detaļu, mezglu rasējumi u.tml.);
3.4.3 Ūdens apgādes tīklu pārbūve un aizsardzība;
3.4.4 Sakaru tīklu pārbūve un aizsardzība;
3.4.5 Elektrotīklu pārbūve un aizsardzība;
3.5 Vides aizsardzības pasākumi;
3.6 Darbu organizācijas projekts;
3.7 Darbu apjomu saraksts.
Ja nepieciešams, tehniskais projekts papildināms ar papildus sadaļām, rasējumiem.
4. Pretendents veic autoruzraudzību, pamatojoties uz izstrādāto tehnisko projektu.
5. Darba un Darba izpildē izmantojamo būvizstrādājumu, iekārtu, mehānismu, konstrukciju
un inženierkomunikāciju garantijas termiņš ne mazāks kā 60 (sešdesmit) mēneši. Darba
izpildē izmantojamiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionālajā standarta statusā
adaptētiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai
reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.
6. Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs Pretendents.
Pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā Darba aizsardzības plāns saskaņā ar aktuālo
redakciju 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Pretendentam jāsaņem visas darbu veikšanai

nepieciešamās atļaujas. Izpildot darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos
aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c. prasības.
7. Pretendentam būvdarbi jāveic saskaņā ar aktuālo redakciju 2014.gada 8.augusta Ministru
kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Uzsākot būvdarbus,
Pretendentam jāiesniedz atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts un apdrošinātāja
izsniegta būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises
apliecināta kopija Stopiņu novada Būvvaldē. Būvdarbi jāveic saskaņā ar tehnisko
projektu.
8. Izmaksu izcenojumos ir jāietver veco materiālu un būvgružu aizvākšana no objekta un to
utilizācija atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9. Būtiskāko materiālu minimālās prasības:
Kaudzīšu iela:
Karstais asfaltbetons SMA 11 surf – SI klase (PMB),
Karstais asfaltbetons AC 22 bin – SII klase (PMB),
Karstais asfaltbetons AC 32 base – SII klase,
Šķembu pamata virskārta – granīta šķembu maisījums fr.0/45 NI klase,
Šķembu pamata apakškārta – šķembu maisījums fr.0/56 NII klase.
Bitenieku un Getliņu ielas:
Karstais asfaltbetons AC 11 surf – SII klase (PMB),
Karstais asfaltbetons AC 22 base – SIII klase,
Šķembu pamata virskārta – šķembu maisījums fr.0/45 NII klase,
Šķembu pamata apakškārta – šķembu maisījums fr.0/56 NII klase.
10. Salturīgā slāņa izbūve no materiāla ar kfiltr>3m/s.
11. Asfaltbetona rūpnīcai, ja asfaltbetona ražošanā tiek paredzēts izmantot reciklētu
asfaltbetonu, jābūt aprīkotai ar iekārtu reciklētā asfalta pievienošanai karstā veidā,
nodrošinot asfaltbetona maisījumu ražošanā apakškārtām un saistes kārtām reciklētā
asfaltbetona pievienošanu > 15 masas %. Asfaltbetona ražošanā virskārtām asfaltbetonas
ar reciklētu asfaltbetonu sastāvā nevar tikt izmantots.
12. Būvdarbi Pretendentam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un
būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem
līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem) u.c.
resursiem.
13. Veicot būvdarbus laika posmā no 07:00 līdz 22:00, nedrīkst tikt pārtraukta smagā
autotransporta pieeja CSA poligonam „Getliņi”. Satiksmes plūsma būvdarbu laikā
organizējama, iespējami ierobežojot sastrēgumu veidošanos.
14. Pretendentam jāsagatavo visa nepieciešamā dokumentācija būvobjekta pieņemšanai
ekspluatācijā.

15. Būvuzņēmējam jānodrošina būvprojektā paredzēto būvju, tajā skaitā uzbūvēto
inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumus digitālā veidā, LKS 92 koordinātu
sistēmā. Uzmērījumus jāveic atbilstoši sertificētam speciālistam, kuram ir tiesības veikt
ģeodēziskos darbus. Uzmērījumi izpildāmi digitālā formā ar būves un tās elementu kopu
topogrāfisko attēlojumu. Uzmērījumi jāizpilda mērogā M 1:500. Uzmērījuma kopijā
grafiskā veidā ir jāparāda šādi lielumi:
 brauktuves atjaunotā seguma robežas un apjoms;
 atjaunotās vai izbūvētās zaļās zonas robežas un apjoms
 nomainīto vai izbūvēto apmaļu novietojums;
 atjaunotās vai izbūvētās apakšzemes inženierkomunikācijas;
 citu būves elementu un inženierkomunikāciju izvietojums atjaunoto vai izbūvēto
platību robežās;
16. Būvdarbi veicami, ievērojot VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2015. gada
11. maijā apstiprinātās specifikācijas „Ceļu specifikācijas 2015”

11. PIELIKUMS
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Objekta nosaukums:
Kaudzīšu, Bitenieku un Getliņu ielu posmu rekonstrukcija Stopiņu novadā.
Objekta adrese:
Kaudzīšu iela posmā no Stopiņu novada robežas līdz CSA poligonam „Getliņi”, Bitenieku iela
posmā no Getliņu ielas līdz Kaudzīšu ielai, Getliņu iela no Bitenieku ielas līdz tās asfaltētajam
posmam (skatīt grafisko shēmu (13. PIELIKUMS)
Pasūtītājs:
Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novadā, LV-2130.
Būvniecības veids:
Rekonstrukcija.
Būvprojektēšanas stadija:
1. Būvprojekts minimālā sastāvā.
2. Tehniskais projekts.
1. Ievads
Šis uzdevums reglamentē pamatnosacījumus ielu rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei.
2. Pamatojums
Kaudzīšu iela posmā no Stopiņu novada ir vienīgais pievedcelš uz CSA poligonu „Getliņi”. Uz šo
brīdi ielas posms ir bīstamā stāvoklī – uz tā ir neskaitāmi iesēdumi un bedres, kas apgrūtina
poligona pieejamību, neļaujot nodrošināt drošu atkritumu pārvadāšanas automašīnu, kā arī citu
satiksmes dalībnieku kustību. Lietus ūdens atvade tiek nodrošināta ar sāngrāvju palīdzību, kas
tiek novadīti Daugavā vai noplūst gruntsūdeņos. Daļēji Kaudzīšu iela kā pievedcelš CSA
poligonam „Getliņi” var tikt dublēta, izmantojot Bitenieku un Getliņu ielas, kas uz šo brīdi
projekta ietvaros apskatītajos posmos ir ar grunts segumu, zemu nestspēju un bez lietus ūdens
noteces.
3. Mērķis
Izstrādāt būvprojektu, kura risinājums ļautu uzlabot pieejamību CSA poligonam „Getliņi”,
uzlabojot Kaudzīšu ielas funkcionālo situāciju kā tā pievedceļam, tādējādi nodrošinot drošu
atkritumu pārvadāšanas automašīnu, kā arī citu satiksmes dalībnieku kustību, kā arī Bitenieku
un Getliņu ielu piemērošana palielinātai satiksmes plūsmai, kas nepieciešamības gadījumā ļautu
tās izmantot kā pievadceļu poligonam, nodrošinot pieeju no Granīta ielas.
4. Metodoloģija
4.1. Pasūtītājs (Stopiņu novada dome)
4.1.1. nodrošina Izpildītāju ar topogrāfisko plānu digitālā formātā projekta izstrādes
robežās,
4.1.2. saņems nepieciešamos saskaņojumus un iesniegs tos reģistrēšanai pašvaldības
MDC sistēmā.
4.2. Izpildītājam

4.2.1. būvvaldē jāiesniedz būvniecības iesniegums (MK Nr.633 7.pielikums) un
izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā (saskaņā ar MK Nr.633),
4.2.2. jāveic ielas pārbūves būvprojekta izstrāde atbilstoši būvnormatīvu, tehnisko
specifikāciju un tehnisko noteikumu prasībām,
4.2.3. jāpieprasa un jāsaņem sekojošu ieinteresēto institūciju Tehniskos noteikumus un
jāizmanto tos tālākajā darbā:
4.2.3.1.
VAS ”Latvijas Valsts ceļi”;
4.2.3.2.
Rīgas domes Satiksmes departaments;
4.2.3.3.
AS „Sadales tīkls”;
4.2.3.4.
SIA ”Lattelecom”;
4.2.3.5.
SIA ”Latvijas Gāze”;
4.2.3.6.
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”;
4.2.3.7.
PA „Saimnieks”;
4.2.3.8.
SIA ”Latvijas mobilais telefons”;
4.2.3.9.
SIA ”Optron”;
4.2.3.10. VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas un sakaru distance;
4.2.3.11. SIA „Rīgas ūdens”;
4.2.3.12. Eksp. iecirknis ”Gāzes transports”;
4.2.3.13. VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".
4.2.4. jāveic nepieciešamie izpētes un uzmērīšanas darbi ne mazākā apjomā kā noteikts
MK noteikumos un projektēšanas standartos,
4.2.5. jāveic trases ģeotehniskā izpēte atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 207-15
„Ģeotehniskā projektēšana” noteiktajām prasībām,
4.2.6. projekta izstrādāšanā jāņem vērā īpašumu zemes robežas,
4.2.7. jāievēro komunikāciju izvietojums un jāparedz to aizsardzība vai pārbūve
atbilstoši tehniskajiem noteikumiem,
4.2.8. jāizstrādā Darbu organizācijas projekts ar satiksmes organizācijas risinājumiem
būvdarbu laikā,
4.2.9. projekta tā minimālajā sastāvā risinājumi pirmsprojekta stadijā jāsaskaņo ar
Pasūtītāju, kas būs pamats būvprojekta tālākajai izstrādāšanai,
4.2.10. uz visiem ielām pieguļošajiem īpašumiem jāparedz jaunas nobrauktuves vai esošo
iebrauktuvju rekonstrukcija, pēc iespējas saglabājot tās esošajās vietās,
nobrauktuvēm paredzot jaunas asfalta segas izbūvi, bet ne tālāk kā līdz
privātīpašumu zemes robežām,
4.2.11. visā rekonstrukcijas posma garumā jāparedz slēgta tipa lietus ūdens kanalizācijas
sistēma, ja nepieciešams paredzot sūkņu staciju uzstādīšanu un pieslēgšanu.
4.2.12. visā rekonstrukcijas posma garumā jāparedz slēgtas drenāžas sistēmas izbūve
atbilstoši teritorijas hidroloģiskajam tipam,
4.2.13. jāsaskaņo projekts ar visām ieinteresētām institūcijām, kas izsniegušas tehniskos
noteikumus, kā arī zemes īpašniekiem, ja projekta risinājumi skar privātus zemes
īpašumus.
5. Speciālie noteikumi
5.1. Rekonstruējamo ielu posmu robežās paredzēt
5.1.1. Kaudzīšu ielas brauktuves seguma konstrukciju ar sekojošiem minimālajiem

konstruktīvo slāņu biezumiem un materiāliem:
Karstais asfaltbetons SMA 11 surf (PMB) S I 4cm;
Karstais asfaltbetons AC22bin (PMB) S II 6cm;
Karstais asfaltbetons AC32base S II 8cm;
Šķembu pamata virskārta no maisījuma 0/45 N I (granīts) - 10 cm;
Šķembu pamata apakškārta no maisījuma 0/56 N II - 20 cm;
Salizturīgais slānis (kfiltr> 3 m/dnn) 40cm.
Zemes klātnes deformācijas modulim Ev2 uz zemes klātnes virsmas jābūt vismaz
45 MPa. Segas pastiprināšanu paredzēt no salizturīgā materiāla hmin 20cm.
5.1.2. Getliņu un Bitenieku ielu brauktuves seguma konstrukciju ar sekojošiem
minimālajiem konstruktīvo slāņu biezumiem un materiāliem:
Karstais asfaltbetons AC11 surf (PMB) S II4cm;
Karstais asfaltbetons AC22base S III 6cm;
Šķembu pamata virskārta no maisījuma 0/45 N II - 10 cm;
Šķembu pamata apakškārta no maisījuma 0/56 N III - 15 cm;
Salizturīgais slānis (kfiltr> 3 m/dnn) 40cm.
Zemes klātnes deformācijas modulim Ev2 uz zemes klātnes virsmas jābūt vismaz
45 MPa. Segas pastiprināšanu paredzēt no salizturīgā materiāla hmin 20cm.
5.2. Kaudzīšu ielā posmā no Stopiņu novada robežas līdz Gaismas internātpamatskolai
ģenerālplānā jāparedz zona perspektīvas gājēju ietves izbūvei ielas labajā pusē (skatoties
no Rīgas pilsētas robežas) ar minimālo platumu 1.5m. Pašu gājēju ietvju projektēšana ne
Kaudzīšu ielas posmā no Stopiņu novada robežas līdz Gaismas internātpamatskolai, ne
arī citur nav jāparedz.
5.3. Apzaļumošana ar zālāju hmin-15cm biezumā, atjaunojot būvdarbu laikā skartās teritorijas.
5.4. Tehniskās specifikācijas balstāmas uz VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā
2015. gada 11. maijā apstiprinātām specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2015”.
5.5. Gan Kaudzīšu, gan Getliņu un Bitenieku ielas rekonstruējamas, izbūvējot ielas profilu ar
betona apmalēm abās ielas pusēs visā to garumā. Kaudzīšu ielā jāparedz nomaļu izbūve
no nesaistīta minerālmateriālu maisījuma 0/16 vai 0/32 ar platumu 1.0m katrā ielas pusē.
5.6. Brauktuvju platums atbilstoši LVS190-2 visā rekonstrukcijas posma garumā gan
Kaudzīšu, gan Bitenieku, gan Getliņu ielās ne mazāks kā 7.5m.
5.7. Rekonstrukcijas darbi veicami, Kaudzīšu ielā saglabājot esošās koku audzes (izņemot
bīstamos kokus). Koku izzāģēšana pieļaujama Getliņu un Bitenieku ielu krustojuma
izbūves vietā.
5.8. Paredzamas II grupas izmēra un 1. vai 2.klases gaismu atstarojošās ceļa zīmes uz
cinkotiem metāla balstiem ar betonētu pamatni, horizontālo apzīmējumu materiāls –
termoplasts.
5.9. LMT optiskais kabelis pārvietojams, paredzot tā novietojumu ārpus brauktuves zonas.
6. Projekta dokumentācija un sastāvs

6.1. Pasūtītājam nododamā tehniskā projekta dokumentācija:
6.1.1. Būvprojekts drukātā versijā – 5 eksemplāri;
6.1.2. Būvprojekts (visi sējumi) digitālā formātā 1 eksemplārā datu nesējā. Teksts un
aprēķini „Microsoft Office” failos, skanētie dokumenti PDF formātā, grafiskā daļa
PDF un DWG formātā. Projekts digitālā formātā sakārtojams tā, lai tas pilnībā
atbilstu projekta sējuma saturam.
6.2. Pasūtītājam nododamā tehniskā projekta sastāvs:
6.2.1. Ģeotehniskā izpēte;
6.2.2. Ģenerālplāns;
6.2.3. Ceļu daļa, t.sk.
6.2.3.1.
paskaidrojuma raksts,
6.2.3.2.
trases plāns ar satiksmes organizācijas līdzekļiem,
6.2.3.3.
garenprofils (ar iekļautiem ģeotehniskās izpētes datiem),
6.2.3.4.
šķērsprofili, pieslēgumu un nobrauktuvju risinājumi,
6.2.3.5.
tehniskie risinājumi (detaļu rasējumi u.tml.);
6.2.4. Inženierkomunikāciju daļa, t.sk.
6.2.4.1.
paskaidrojuma raksts,
6.2.4.2.
lietus kanalizācijas tīklu daļa, t.sk.
6.2.4.3.
trases plāns,
6.2.4.4.
garenprofils,
6.2.4.5.
šķērsprofili,
6.2.4.6.
BK daļa, ja nepieciešams,
6.2.4.7.
tehniskie risinājumi (detaļu, mezglu rasējumi u.tml.);
6.2.5. Ūdens apgādes tīklu pārbūve un aizsardzība;
6.2.6. Sakaru tīklu pārbūve un aizsardzība;
6.2.7. Elektrotīklu pārbūve un aizsardzība;
6.2.8. Vides aizsardzības pasākumi;
6.2.9. Darbu organizācijas projekts;
6.2.10. Darbu apjomu saraksts.
Ja nepieciešams, tehniskais projekts papildināms ar šeit neuzskaitītām sadaļām.

12. PIELIKUMS

Būvdarbu līgums nr._____
Stopiņu novadā

2015. gada __.______

Stopiņu novada dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000067986, adrese Institūta iela
1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130, tās priekšsēdētāja Jāņa Pumpura personā, kurš rīkojas,
pamatojoties uz LR likumu “Par pašvaldībām” un Stopiņu novada domes 2013. gada 26. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.10/13 „STOPIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”,
turpmāk tekstā, Pasūtītājs no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „______”, vienotais reģistrācijas nr. ________, juridiskā
adrese: _____________________, tās valdes locekļa _________________ personā, kas rīkojas
uz statūta pamata, turpmāk tekstā Būvuzņēmējs, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā –
Puses, saskaņā ar iepirkuma “KAUDZĪŠU, BITENIEKU UN GETLIŅU IELU POSMU
REKONSTRUKCIJA STOPIŅU NOVADĀ BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE, BŪVDARBI UN
AUTORUZRAUDZĪBA”(iepirkuma identifikācijas Nr. ) rezultātiem noslēdz līgumu, turpmāk –
Līgums, par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pamatojoties uz iepirkumu ( ID Nr. __________) un Būvuzņēmēja finanšu piedāvājumu (
līguma pielikums nr.1), Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas par samaksu ar saviem
darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un
termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt objekta “KAUDZĪŠU, BITENIEKU UN GETLIŅU
IELU POSMU REKONSTRUKCIJA STOPIŅU NOVADĀ BŪVPROJEKTA
IZSTRĀDE, BŪVDARBI UN AUTORUZRAUDZĪBA” (turpmāk – objekts) būvniecību
(turpmāk – Būvdarbi) kopā ar inženierizpēti, būvprojektēšanu, un autoruzraudzību
(turpmāk kopā-darbi).
1.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Līgumam pievienoto
projektēšanas uzdevumu, tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem
risinājumiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt
jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka uzdevums ir
realizējams un ka pretendenta finanšu piedāvājumā, Līguma pielikums Nr.1, ir iekļauti visi
Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi.
1.3. Būvuzņēmējs 14 darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam
līguma nodrošinājumu – kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu garantiju 10% (desmit
procentu) apmērā no līguma cenas, kas ir sagatavota atbilstoši atklāta konkursa nolikuma
2.2.4. punkta un 15. PIELIKUMA prasībām.
1.4. Ja līguma izpildes laikā tiek pagarināts būvdarbu izpildes termiņš, Uzņēmējam ir
pienākums uz līdzvērtīgu termiņu pagarināt līguma 1.6. punktā noteiktā līguma
nodrošinājuma – kredītiestādes garantijas derīguma termiņu.

2. BŪVPROJEKTĒŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar nolikumā ietvertajām prasībām, Līguma noteikumiem,
projektēšanas uzdevumu, tehnisko specifikāciju un Latvijas Republikas būvnormatīviem.
2.2. Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmēju ar dokumentiem, kas nepieciešami būvprojekta
izstrādāšanai.
2.3. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un
pietiekošā apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas
saistīta ar Līgumu un iepirkuma dokumentiem un pēc satura atbilst visiem Līguma
noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos
apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma esošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu
ietekmēt darbu vidi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un materiālu
piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un visi
Būvuzņēmēja pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas
pievienota Līgumam. Būvuzņēmējam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa
nepieciešamā informācija darbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai
būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu līgumcenas
palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses
atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai
skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu
veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvlaukumā un visu darbu izpildi līdz nodošanai
ekspluatācijā, uzņemas Būvuzņēmējs.
2.4. Būvuzņēmējs Pasūtītāja vārdā saskaņo būvprojektu būvvaldē un līdz 201_. gada __.
_______ būvvaldē saskaņoto būvprojektu nodod Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc būvprojekta iesniegšanas, atbilstoši Līguma 8.1. un 8.2..punktam, paraksta
nodošanas – pieņemšanas aktu vai šajā laikā iesniedz savus pamatotus rakstiskus
iebildumus.
2.5. Būvuzņēmējs būvprojektu nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu 3 (trīs)
izdrukātos eksemplāros un vienu eksemplāru elektroniski sagatavotu datu formā.
2.6. Būvprojekts uzskatāms par pilnībā izstrādātu atbilstoši šim līgumam ar brīdi, kad ir
saņemts pozitīvs būvprojekta ekspertīzes, kuru veic Pasūtītāja nolīgts eksperts, slēdziens.
2.7. Ja būvprojekta ekspertīzes slēdzienā norādīts uz būvprojekta nepilnībām, Pasūtītājs 5
(piecu) darba dienu laikā pēc būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas iesniedz
Būvuzņēmējam pamatotus rakstiskus iebildumus. Puses rakstiski vienojas par nepilnību
būvprojektā novēršanas termiņu.
3. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
3.1. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši izstrādātajam būvprojektam, Darba
uzdevumam, Tehniskajai specifikācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos
būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un
profesionālā līmenī.
Būvdarbi sevī ietver visus Līguma objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības
vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, nodošanu
ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas
darbības, kuras izriet no Līguma. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

3.2. Pasūtītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu
vai Būvuzņēmēja saistību izpildi.
3.3. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus.
Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas vai Eiropas Savienības
sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
3.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo
būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.
3.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu
Būvdarbu procesā.
3.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Būvdarbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītais
Būvdarbu vadītājs un atbildīgais personāls.
3.7. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs pieņem no Pasūtītāja objektu, par ko tiek
sastādīts objekta pieņemšanas akts. Būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju
izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana ir
Būvuzņēmēja pienākums.
3.8. Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmēju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem
(elektroenerģija, 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.
3.9. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un
būvniecībai atvēlētos resursus.
3.10. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.
3.11. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu
draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.
3.12. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu
veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.
3.13. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
3.14. 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.
3.15. 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.
3.16. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā
personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, 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.
3.17. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai
šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi līgumā noteiktajos termiņos.
4. AUTORUZRAUDZĪBAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
4.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši būvprojektam, Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” citiem Latvijas
būvnormatīviem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Būvuzņēmējs
ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un
sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem
aktiem;
4.2. Būvuzņēmējam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas būvprojektā, ja šādu
izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu
būvprojekta autora vainu vai nolaidību;
4.3. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ
tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības darbu izpildes termiņš, par to
neparedzot papildus samaksu Būvuzņēmējam.
5. ATĻAUJAS
5.1. Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaņem būvatļauja normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam
Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu un citus būvatļaujas
saņemšanai nepieciešamos dokumentus.
5.2. Būvuzņēmējs nodrošina citu no būvniecības izrietošo un/vai saistīto Būvdarbu veikšanai
vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās
iestādēs.
5.3. Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā
palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un būvuzrauga
apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību par
Būvdarbiem.
5.4. Pasūtītājam ir tiesības samazināt veicamo darbu un materiālu apjomu kopā ne vairāk kā
par 15%,, veicot nebūtiskus Līguma grozījumus, ja no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu
dēļ būvprojektu nav iespējams pilnībā realizēt.
5.5. Būvuzņēmējs personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru piedāvājumā sniedzis
informāciju un kurš ticis vērtēts, kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem tas informējis
pasūtītāju un uz kura spējām tas balstījies savas kvalifikācijas pierādīšanai, speciālistus pēc
līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt
apakšuzņēmēja, speciālista maiņai tikai tādā gadījumā, ja iesaistāmais apakšuzņēmējs,
speciālists ir ar līdzvērtīgu kvalifikāciju.

5.6. Lai veiktu apakšuzņēmēju vai speciālistu maiņu, Būvuzņēmējs ne mazāk kā 10 dienas
pirms maiņas iesniedz pasūtītājam rakstisku iesniegumu un kvalifikāciju apliecinošus
dokumentus, kas apliecina, ka apakšuzņēmējā vai speciālista kvalifikācija ir līdzvērtīga.
6. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
6.1. Puses vienojas, ka par pilnīgu un pienācīgu komplekso Darbu izpildi atbilstoši šī Līguma
noteikumiem Pasūtītājs samaksās Būvuzņēmējam kopējo Atlīdzības summu (Līgumcenu)
EUR _____________ (_________________________________ Euro, ____ centi)
apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa: kas sastāv no:
6.1.1. Atlīdzības par būvprojekta izstrādi „________________” EUR __________,___
(___________________________) bez PVN (summa vārdiem);
6.1.2. Atlīdzības par Būvdarbu veikšanu „________________________” ietvaros EUR
__________,___ (___________________________) bez PVN (summa vārdiem);
6.1.3. Atlīdzības par Izstrādātā Būvprojekta autoruzraudzību EUR
(___________________________) bez PVN (summa vārdiem).

__________,___

Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs maksā atbilstoši 29.11.2012. likuma "Pievienotās
vērtības nodokļa likums" 142.panta otrās daļas nosacījumiem.
6.2. Līguma summa ietver visas un jebkādas izmaksas un riskus, kas Uzņēmējam varētu rasties
saistībā ar pienācīgu Darbu izpildi, citu personu pieaicināšanu Darbu daļas izpildei šajā
Līgumā noteiktajā kārtībā, meteoroloģiskajiem un citiem no Uzņēmēja gribas neatkarīgiem
apstākļiem (izņemot šajā Līgumā paredzētos Forcemajeure apstākļus), trešo personu
rīcību, iespējamām izmaiņām Darbu izpildē nepieciešamajos resursos, jebkādām izmaiņām
valsts ekonomiskajā situācijā (tostarp iespējamo inflāciju) u.tml., un Puses vienojas, ka
Uzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt Atlīdzības palielināšanu jebkāda iemesla dēļ vai jebkādas
papildus atlīdzības vai kompensāciju izmaksu, izņemot šajā Līgumā tieši paredzētos
gadījumus.
6.3. Kopējās Līguma summas samaksu Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
6.3.1. Avansa maksājumu ____% apmērā (maksimālā avansa summa 20%) Pasūtītājs samaksā
Būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā līguma parakstīšanas un attiecīga
Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas dienas, kurā ir iekļauta atsauce uz reverso PVN
maksāšanas kārtību (atbilstoši 29.11.2012. likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums"
142.panta otrās daļas nosacījumiem), ar nosacījumu, ka vienlaikus ar rēķinu
Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam bankas avansa maksājuma garantiju (bankas
garantijas dokumenta saturs tiek iepriekš rakstveidā saskaņots ar Pasūtītāju).
6.3.2. Pasūtītājs samaksā galīgo norēķinu– 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc objekta
pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienas, bankas garantijas (galvojuma) par
garantijas laika nodrošinājumu 5 % apmērā no Līguma kopējās summas iesniegšanas un
rēķina, kurā ir iekļauta atsauce uz reversā PVN apmēru, saņemšanas
6.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu
novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.
6.5. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
7. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

7.1. Būvuzņēmējs būvprojektēšanu uzsāk, ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc attiecīgās līguma
izpildes spējas garantijas iesniegšanas.
7.2. Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas
saņemšanas.
7.3. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic darbu izpildes grafikā noteiktajā termiņā pilnībā
pabeidzot līdz 201__. gada ___________.
7.4. Būvuzņēmējs veic būvprojekta realizācijas autoruzraudzību visā Objekta būvniecības
periodā, kas noteikts Līguma 7.2. un 7.3.punktā.
8. BŪVPROJEKTA, BŪVDARBU, AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU NODOŠANA –
PIEŅEMŠANA
8.1. Būvprojekta izstrādi un tā pieņemšanu apliecina Pušu parakstīts nodošanas – pieņemšanas
akts. Gadījumā, ja, pieņemot būvprojektu, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai
pretenzijas, Puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas
termiņiem. Minētajā gadījumā nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo
trūkumu novēršanas.
8.2. Ja Pasūtītājs Līguma 2.4. punktā noteiktajā termiņā neparaksta būvprojekta nodošanas –
pieņemšanas aktu vai neizvirza Būvuzņēmējam iebildumus vai pretenzijas, nodošanas –
pieņemšanas akts tiek uzskatīts par parakstītu.
8.3. Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana
notiek attiecībā uz visiem līgumā paredzētajiem Būvdarbiem.
8.4. Būvdarbu nodošana- pieņemšana jāveic pēc Būvdarbu pabeigšanas.
8.5. Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai
informācijai:
8.5.1. -kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;
8.5.2. -defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;
8.5.3. -termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;
8.5.4. -cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.
8.6. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek
atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves normālu ekspluatāciju.
8.7. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja
Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.
8.8. Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās
Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.
8.9. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina
protokolā
noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par
Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

8.10. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar Būvdarbu
veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas
dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam
ir priekšnoteikums galīgā pieņemšanas-nodošanas akta, kas apliecina objekta gatavību
pieņemšanai ekspluatācijā, parakstīšanai.
8.11. 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 apstiprināts akts par būves pieņemšanu
ekspluatācijā.
8.12. Pēc būvdarbu pabeigšanas un būves pieņemšanas ekspluatācijā Būvuzņēmējs iesniedz
Pasūtītājam Autoruzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
8.13. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 8.12. punktā noteiktā Akta saņemšanas paraksta
to, vai arī rakstiski iesniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt Autoruzraudzības
darbu.
9. PUŠU ATBILDĪBA
9.1. Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši līguma
nosacījumiem.
9.2. Visu risku par Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Būvdarbu
uzsākšanas līdz to nodošanai ar galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu nes Būvuzņēmējs.
9.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības
likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.
9.4. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, Pasūtītājam ir tiesības
pieprasīt un Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 % apmērā no kopējās
Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās Līguma
summas.
9.5. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 6. punktā noteiktos maksājumus, tad Būvuzņēmējam
ir tiesības pieprasīt un Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,05 % apmērā no
nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10%
no kopējās Līguma summas.
9.6. Visus šai līgumā noteiktos līgumsodus vainīgā puse apņemas samaksāt viena mēneša laikā
no attiecīga paziņojuma saņemšanas. Gadījumā, ja līgumsoda samaksas pienākums ir
radies pirms šai līgumā noteiktās līgumcenas samaksas veikšanas, līgumsodu Pasūtītājs var
ieturēt no līgumcenas summas.
10. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI
10.1. 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.

10.2. 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.
10.3. 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.
11. GARANTIJAS SAISTĪBA
11.1. Darbu un tajos izmantoto materiālu garantijas laiks saskaņā ar Būvuzņēmēja piedāvājumu
atklātam konkursam ir ___ gadi, skaitot no dienas, kad Objekts pieņemts ekspluatācijā.
11.2. Līguma 11.1. punktā noteiktā Būvuzņēmēja garantijas saistība tiek nodrošināta ar
kredītiestādes neatsaucamu beznosacījuma garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no
līguma cenas, kas ir noformēta saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 2.2.5. punkta un 16.
PIELIKUMA prasībām.
11.3. Garantijas laika saistības nodrošinājumu – kredītiestādes garantiju – Būvuzņēmējs iesniedz
Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
11.4. Ja līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas noteikumus piemēro atbilstoši šajā līguma
nodaļā noteiktajam, bet garantijas laiks tiek skaitīts no līguma laušanas dienas un attiecas
uz būvdarbiem (tai skaitā būvmateriāliem, konstrukcijām un tehnoloģijām), kuru
pabeigšana noformēta ar segto darbu pieņemšanas aktiem vai nozīmīgo konstrukciju
pieņemšanas aktiem, un par kuriem ir veikta samaksa.
11.5. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par būvdarbu (tai skaitā izmantoto būvmateriālu,
konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos būvniecības
defektus Būvuzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.
11.6. Garantijas laikā būvuzņēmējs novērš Objektā ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības
defektus piecu darba dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis
rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto defektu.
11.7. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz piecas
darba dienas vai normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu papildu saskaņojumi vai
papildu tehniskie noteikumi) konstatētos būvniecības defektus nav iespējams novērst piecu
darba dienu laikā, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu.
11.8. Ja būvuzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā atklātu defektu, būvuzņēmējs
piecu darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo
Pasūtītājam.
11.9. Strīdus un domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ja
Pasūtītājs nepiekrīt būvuzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Puses
pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamās Puses noteikšanai.
Eksperta izdevumus sedz vainojamā Puse. Eksperta slēdziens ir Pusēm saistošs.

11.10. Ja būvuzņēmējs piecu darba dienu laikā pēc līguma 12.6. punktā minētā paziņojuma
saņemšanas neuzsāk defektu novēršanas darbus, nesniedz atbildi vai neiesniedz līguma
11.8. punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Būvuzņēmējs atsakās
veikt defektu novēršanas darbus.
11.11. Ja būvuzņēmējs atsakās veikt defektu novēršanas darbus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar
būvuzņēmēju, ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā
samaksu par defektu novēršanas darbiem Pasūtītājs pieprasa no kredītiestādes saskaņā ar
kredītiestādes garantijas noteikumiem. Gadījumā, ja garantijas summa pilnībā nesedz
radušās izmaksas, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība pret būvuzņēmēju par tās starpības
piedziņu, kas izveidojusies starp garantijas devēja samaksāto summu un faktiskajām
izmaksām.
11.12. Ja būvuzņēmējs nav iesniedzis kredītiestādes garantiju savas garantijas saistības
pastiprināšanai, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība par pilnu līguma 11.11. punktā minēto
defektu novēršanas faktisko izmaksu summu.
12. LĪGUMA IZBEIGŠANA
12.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā
noteiktajā kārtībā.
12.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt
Līgumu, ja:
12.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes
termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz
10 (desmit) dienas;
12.2.2. Būvuzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda
kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav
novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga
paziņojuma saņemšanas;
12.2.3. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par
maksātnespējīgu.
12.3. Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt
līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja
nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas.
12.4. 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.
12.5. Izbeidzot Līgumu 12.1., 12.2., 12.33 punktā 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.
12.6. 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.

12.7. Puses savstarpējo norēķinu 12.5. punktā 12.6. punktā minētajā gadījumā veic 30
(trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.
13. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI
13.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav
iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
13.2. Izmaiņas Būvdarbu līguma darba apmaksā, kas saistītas ar darbu finansējuma
samazinājumu neatkarīgi no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja, noformē ar atsevišķu abu pušu
vienošanās protokolu. Ja Pasūtītājs nevar vienoties ar Būvuzņēmēju un noslēgt minēto
vienošanās protokolu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu bez jebkādu soda
sankciju piemērošanas vai kompensācijas par labu Būvuzņēmējam. Norēķini tiek veikti par
faktiski paveikto darbu uz līguma laušanas brīdi.
13.3. Līguma grozījumi līguma summā nav pieļaujami par gadījumiem, kurus Būvuzņēmējam,
iepazīstoties ar iepirkuma dokumentāciju, bija iespējams paredzēt piedāvājuma
sagatavošanas procesā.
13.4. 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.
13.5. Līgums sagatavots divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie
Būvuzņēmēja.
13.6. Šī līguma visi pielikumi, kā arī visi šī līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu
parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas.
14. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
14.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā
arī attiecībā uz Darba izpildi un līguma izpildes termiņiem ir Stopiņu novada domes
izpilddirektors Maksims Griščenko 67910095, 29128420, maksims.griscenko@stopini.lv.
14.2. Būvuzņēmēja pilnvarotā persona ar šo līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā,
kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: __________.
15. LĪGUMA PIELIKUMI
15.1. PIELIKUMS NR.1 “Finanšu piedāvājums”.
15.2. PIELIKUMS NR.2 “Darbu izpildes grafiks”.
15.3. PIELIKUMS NR. 3 „Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma forma (tāme)”
16. PUŠU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS

BŪVUZŅĒMĒJS

Stopiņu novada dome

„____________”

Reģ. Nr. 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka,
Stopiņu novads, LV 2130
Latvijas Unibanka, UNLALV2X
LV79UNLA0033300130908

Reģ.nr. _______________

Domes priekšsēdētājs

Jānis Pumpurs

Valdes loceklis

13. PIELIKUMS
(GRAFISKĀ SHĒMA)

14.PIELIKUMS
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 „Kaudzīšu, Bitenieku un Getliņu ielu posmu
rekonstrukcija Stopiņu novadā būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” (iepirkuma
identifikācijas Nr.(______)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.2
Garantijas saistības termiņš ir 60 (sešdesmit) 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:
1.1.1. ir beidzies piedāvājuma nodrošinājuma garantijas spēkā esamības termiņš;
1.1.2. piedāvājums nav iesniegts noteiktajā laikā vai kārtībā;
Kārtību, kādā iesniedzams Pieprasījumsun 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

1.1.3. Pretendents nav kļuvis par Konkursa uzvarētāju un ir noslēgts būvdarbu līgums ar
citu piegādātāju;
1.1.4. Konkurss izbeigts, neizvēloties nevienu piedāvājumu, vai pārtraukts;
1.1.5. ar Pretendentu Nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņos noslēgts iepirkuma līgums
un Pretendents ir iesniedzis pasūtītājam līguma nodrošinājumu.
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.

15. PIELIKUMS
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.3
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:

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

(parakstītāja amata nosaukums, paraksts, parakstītāja vārds un uzvārds)

16. PIELIKUMS
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.4
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.

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.
4

[Kredītiestādes nosaukums] vārdā:
(parakstītāja amata nosaukums, paraksts, parakstītāja vārds un uzvārds)

