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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

 Iepirkumu identifikācija Nr.ANP2018/23 

2. Pasūtītājs 
 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 

 Reģistrācijas numurs: 90000018622 

 Tālruņa numurs:64381496  

 Faksa numurs: 64381150 

 e-pasta adrese: dome@aluksne.lv 

 Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisija izveidota ar Alūksnes novada domes 

2017. gada 28. jūnija lēmumu Nr.204 (sēdes protokols Nr.10, 4 un 3.p) un Alūksnes 

novada pašvaldības izpilddirektores J.ČUGUNOVA 02.05.2018. rīkojumu Nr.ANP/1-

6/18/134 izveidota tās apakškomisija (turpmāk tekstā – Komisija). 

 Kontaktpersona par iepirkuma kārtību Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu 

speciāliste Ilona KALNIŅA un/vai pašvaldības iepirkuma speciālists – ekonomists Artūrs 

AIRE, tālrunis 26385501, faksa numurs 64381150 e-pasta adrese: 

ilona.kalnina@aluksne.lv vai arturs.aire@aluksne.lv. 

 Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu Komisijas priekšsēdētājs Ingus BERKULIS, 

tālrunis 28686707. 

3. Iepirkuma metode 

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 

9. pantu un šajā nolikumā noteikto kārtību. 

4. Iepirkuma priekšmets 

4.1. Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzība objektā, kura pārbūve tiks veikta atbilstoši: 

4.1.1. SIA “XDRAFTS” izstrādātajam būvprojektam “Pašvaldības autoceļa “Mežumuiža 

– Pakalni – Ezīšava - Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” pārbūve” 

(atzīme Būvatļaujā Nr.97 par projektēšanas nosacījumu izpildi 29.07.2016.) ar 

izmaiņām (saskaņotas Būvvaldē 23.02.2018.); 

4.1.2. Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.500 “Vispārējie 

būvnoteikumi” aktuālajai redakcijai un Tehniskās specifikācijas (sk. 1.pielikums) 

prasībām. 

4.2. Iepirkuma līguma plānots realizēt Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” ietvaros. 

4.3. CPV kods: 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība). 

4.4. Būvuzraudzības izpildes termiņš – pakalpojuma sniegšanas termiņš noteikts visā 

būvdarbu veikšanas laikā. Plānotais būvdarbu veikšanas ilgums – 8 (astoņi) mēneši no 

būvdarbu veikšanas līguma noslēgšanas dienas, līdz akta par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā parakstīšanai, neskaitot iespējamo tehnoloģisko pārtraukumu. 

4.5. Pakalpojuma apmaksas nosacījumi saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (skatīt 

5.pielikumu). 

5. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tā saņemšana 

5.1. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no 13.00 

līdz 16.30 Alūksnes novada pašvaldībā, 410.kab., Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes 

novadā līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  

5.2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājaslapā 

www.aluksne.lv sadaļā “Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

mailto:dome@aluksne.lv
mailto:ilona.kalnina@aluksne.lv
mailto:arturs.aire@aluksne.lv
http://www.aluksne.lv/


3 

 

5.3. Visas iepirkuma nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiks publicēti pasūtītāja mājaslapā 

www.aluksne.lv sadaļā “Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

5.4. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar 

informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

6.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 22. maijam, plkst.14.00, Alūksnes novada 

pašvaldības kancelejā, 306.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. 

Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam 

termiņam.  

6.2. Visi piedāvājumi, kas Alūksnes novada pašvaldībā tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā 

laika, netiek vērtēti un neatvērti tiek atgriezti atpakaļ iesniedzējam. 

6.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu 

grozīt.  

7. Piedāvājuma noformēšana 

7.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi “Piedāvājums Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkumam “Alūksnes novada pašvaldības autoceļu “Mežumuiža – Pakalni 

– Ezīšava - Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” pārbūves būvuzraudzība” 

(identifikācijas Nr.ANP2018/23). Neatvērt līdz 2018. gada 22. maijam, plkst.14.00”. 

Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 

7.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs pretendents var iesniegt vienu 

piedāvājuma variantu. 

7.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāms, bez labojumiem 

un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, 

lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai 

izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, 

datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums (ja uzņēmumam ir zīmogs) un, 

ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata 

nosaukums. 

7.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt 

attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem “KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju 

pareizību apliecina ar apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju 

autentiskumu oriģinālam, kopiju lapas numuri, un kuru ar zīmogu un parakstu apliecina 

paraksttiesīga persona. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto 

dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu visam 

piedāvājumam, kas ir cauršūts vai caurauklots. 

7.5. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, 

ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas 

radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā. 

7.6. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas 

kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi 

pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus 

dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms 

iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma 

termiņu. 

8. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti 

Pretendents ir piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs, atbilstoši PIL — 

fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt 

pakalpojumus.  

http://www.aluksne.lv/
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8.1. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 

izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

8.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts 

pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; 

8.1.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam 

Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu 

parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 

kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi 

dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru 

kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu 

parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās 

datu aktualizācijas datumā; 

8.1.3. iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma 

komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL 25. panta pirmās un otrās 

daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams 

novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem; 

8.1.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai 

iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, ir attiecināmi 8.1.1., 8.1.2. un 8.1.3.punkta nosacījumi. 

8.2. Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

8.2.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumam saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu 

“Piedāvājums iepirkumam”. 

8.2.2. Pretendentam, personālsabiedrībai un visiem personālsabiedrības biedriem (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem 

(ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītām personām, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par 

līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajos gadījumos ir jābūt reģistrētām komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs. 

8.2.2.1. Par reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, pasūtītājs 

pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv; 

8.2.2.2. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas 

komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības 

kopija. 

8.2.3. Pretendentam, personālsabiedrībai un visiem personālsabiedrības biedriem (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem 

(ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītām personām, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par 

līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas sniegs pakalpojumus, ir 

jābūt reģistrētām 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 citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

8.2.3.1. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā pasūtītājs pārliecinās Būvniecības 

informācijas sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/; 

8.2.3.2. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz attiecīgajā ārvalstī 

https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p25
http://www.ur.gov.lv/
https://bis.gov.lv/bisp/
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reģistrācijas/licencēšanas/ sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja 

attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. 

8.2.3.3. Pretendentam un/vai iesaistītajām personām, kas nav reģistrētas 

Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks 

atzītas par uzvarētāju, tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies Būvkomersantu 

reģistrā. Uz būvdarbu uzsākšanas brīdi, saskaņā ar Būvniecības likuma 

22.pantu, komersantam (tai skaitā ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam 

Būvkomersantu reģistrā,  norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā 

reģistrētu būvspeciālistu. 

8.2.4. Pretendents kā būvuzraugs iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas 

brīdim veicis būvuzraudzību vismaz 2 (divos) objektos (objekts nodots ekspluatācijā), 

kuros veikti grants un/vai asfalta seguma ielu un/vai ceļu pārbūves vai izbūves darbi, un 

katra objekta būvdarbu līgumcena nav mazāka par 200000,00 EUR (divi simti tūkstoši 

euro) bez pievienotas vērtības nodokļa. 

Jāpievieno saraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikuma pievienotajai veidnei 

(2.pielikums) un pasūtītāja atsauksmes par sarakstā minētiem pakalpojumiem. 

Atsauksmēs jānorāda būvobjektu raksturojošie lielumi, tai skaitā objektu būvniecības 

līgumcenas. Ja atsauksmēs neuzrādās būvobjekta raksturojošie lielumi, tad papildus 

iesniedzamas objekta pieņemšanas ekspluatācijā aktu vai citu dokumentu, kas satur 

informāciju par objekta raksturojošiem lielumiem, kopijas. 

8.2.5. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina atbildīgais būvuzraugs, kurš sertificēts ceļu 

būvdarbu būvuzraudzībā. 

Jāiesniedz kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija un jāiesniedz speciālistu saraksts 

atbilstoši 3.pielikumam “Informācija par speciālistiem”. 

Par speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem pasūtītājs pārliecinās Būvniecības 

informācijas sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/ pieejamajā 

Būvspeciālistu reģistrā.  

Dokumenti ārvalstu speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija iegūta 

ārzemēs: Ja Pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt speciālistu, kuram profesionālā 

kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši 

kvalificēts ārvalstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu 

reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti). Ārvalstu pretendenta personāla 

kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu 

sniegšanai.  

Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts 

iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā no iepirkuma līguma 

noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai 

deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā 

reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto 

atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz 

speciālists to saņems (ja attiecināms). 

8.2.6. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja 

tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo 

attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā 

būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par 

nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu 

profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var 

balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru 

izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 

https://bis.gov.lv/bisp/
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8.2.7. Visi dokumenti jāparaksta pretendentu pārstāvēt tiesīgai personai. Ja piedāvājumu 

paraksta pilnvarota persona, jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 

atbilstošs pilnvarojums. 

8.3. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo ņemot vērā iepirkuma nolikuma Tehniskajā 

specifikācijā (1.pielikums) noteiktās prasības. 

8.4. Finanšu piedāvājums 

8.4.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar 

PVN. 

8.4.2. Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

8.4.3. Piedāvājuma cenā jāiekļauj: 

8.4.3.1. būvuzraudzības veikšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

8.4.3.2. būvuzraudzības dokumentācijas un atskaišu kārtošana; 

8.4.3.3. citi izdevumi, ja tādi paredzami (ceļa izdevumi, komandējumi u.c.); 

8.4.3.4. visi likumdošanā paredzētie nodokļi un citi maksājumi. 

8.4.4. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši 4.pielikumam “Piedāvājums iepirkumam”.  

8.4.5. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņems vērā kopējo cenu bez pievienotās vērtības 

nodokļa. 

9. Informācijas sniegšana  

9.1. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem 

Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt 

vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

9.2. Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Komisijai rakstiski pa 

pastu, adrese Alūksnes novada pašvaldība, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-

4301, pa e-pastu dome@aluksne.lv, ja iespējams vienlaicīgi tos nosūtot pa faksu 

64381150. 

9.3. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā 

iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs 

nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, 

kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu. 

10. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 
10.1. Komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktā 

norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst 

visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez 

tālākas vērtēšanas. 

10.2. Komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2.punktā norādītajām 

prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, 

kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks 

noraidīti bez tālākas vērtēšanas.  

10.3. Komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. Par 

atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst Tehniskās specifikācijas 

prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. 

10.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību 

iepirkuma nolikuma 8.4.punktā noteiktām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks 

noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai 

piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, Komisija šīs kļūdas 

izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus. 

10.5. No pretendentu piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, izvēlēsies 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

mailto:dome@aluksne.lv
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10.5.1. Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, ņemot vērā šādus kritērijus 

un to īpatsvaru: 

Nr. Kritēriji 
Kritēriju 

īpatsvars 

1. Cena, tajā skaitā: 70,00 

1.1. 

Piedavātā cena par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu 

“Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava - Vecāgas” posma “Mežumuiža – 

Pakalni - Ezīšava” pārbūves būvuzraudzību, saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju (cena euro bez PVN) 

60,00 

1.2. 
Avansa nepieciešamība (maksimāli pieļaujamais avansa apmērs 

līdz 10%) 
10,00 

2. 
Atbildīgā būvuzrauga atrašanās būvlaukumā, kad tiek veikti 

būvdarbi, biežums 
30,00 

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100,00 

10.5.2. Katrs Komisijas loceklis vērtē piedāvājumu pēc katra kritērija, piešķirot punktu 

saskaņā ar nolikuma 10.5.3., 10.5.4., 10.5.5.punktos noteiktā kārtībā. 

10.5.3. Punkti par “Piedavātā cena par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu 

“Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava - Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni - 

Ezīšava” pārbūves būvuzraudzību, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (cena euro 

bez PVN)” tiks aprēķināti šādi: 

10.5.3.1. lētākais piedāvājums saņem 60,00 punktus, 

10.5.3.2. pārējiem pretendentiem punkti tiks noteikti pēc šādas formulas: 

iegūtie punkti=
lētākais piedāvājums

vērtējamais piedāvājums
x 60 punkti 

10.5.4. Punkti par “Avansa nepieciešamība” tiks noteikti šādi: 

10.5.4.1 nav nepieciešams avanss  = 10 punkti, 

10.5.4.2. nepieciešamais avanss 1-5% apmērā = 5 punkti, 

10.5.4.3. nepieciešams avanss 6-10% apmērā  = 0 punkti. 

10.5.5. Punkti par “Atbildīgā būvuzrauga atrašanās būvlaukumā, kad tiek veikti 

būvdarbi, biežums” tiks noteikti šādi: 

10.5.5.1 par atrašanos būvobjektā ne mazāk kā 2 (divas) 

reizes (ne mazāk kā 4 stundas vienā reizē) vienā 

nedēļā  = 

30 punkti, 

10.5.5.2. par atrašanos būvobjektā 1 (vienu) reizi (ne 

mazāk kā 4 stundas) vienā nedēļā  = 
15 punkti, 

10.5.5.3. atrašanos būvobjektā 1 (vienu) reizi (ne mazāk kā 

4 stundas) divās nedēļās  = 
0 punkti. 

10.5.5.4. Šajā vērtēšanas kritērijā nedrīkst iekļaut un netiek vērtēta 

būvuzraudzība segto darbu pieņemšanas laiks.  

10.5.6. Iegūtie skaitļi (punktu aprēķinos pretendentiem) tiek noapaļoti ar precizitāti līdz 

2 (divām) zīmēm aiz komata. 

10.5.7. Piedāvājuma kopējais punktu skaits veidojas, summējot aprēķinātos punktus, 

saskaņā ar 10.5.1.punktā noteiktajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem. 

Kopējais maksimāli iegūstamo punktu skaits ir 100 punkti. 

10.6. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis 

visaugstāko vidējo kopējo punktu skaitu. Vidējais kopējo punktu skaits tiek aprēķināts, 

saskaitot iegūto kopējo punktu skaitu un dalot to ar Komisijas locekļu skaitu. 

10.7. Komisija pārbaudīs vai pretendents (uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas 

paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības 

biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 9. panta astotās daļas 
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minēto nosacījumu dēļ. Nepieciešamo informāciju Komisija iegūst Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 9.panta devītās daļas noteikumiem. Atkarībā no 

pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma 

likuma 9. panta desmitās daļas noteikumiem. 

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.4.punktā 

minēto personu Komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās 

institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.4.punktā minēto personu neattiecas PIL 

9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka 

ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja 

attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz 

no dalības iepirkumā. 

Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var 

apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti 

vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas šā 

panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, 

ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai 

šā panta astotās daļas 4.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras 

vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares 

organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

10.8. Ja Komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta 

izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, 

datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu 

dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst 

faktiskajai situācijai. 

10.9. Komisija trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus 

par pieņemto lēmumu. 

10.10. Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas PIL 9. panta 

noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību 

aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona 

tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma 

saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas 

kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana 

neaptur tā darbību. 

11. Līguma slēgšanas nosacījumi 

11.1. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši iepirkuma līguma projektam (skatīt 

5.pielikumā). 

11.2. Grozījumus iepirkuma līgumā izdara, ievērojot PIL 61.panta noteikumus. 

11.3. Līgums tiks slēgts gadījumā, ja: 

11.3.1. tiks apstiprināts pasūtītāja projekts Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu 

konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Projekta 

neapstiprināšanas gadījumā, iepirkums var tikt pārtraukts. 

11.3.2. Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma procedūras “Alūksnes novada 

pašvaldības autoceļa “Mežamuiža – Pakalni – Ežīšava - Vecāgas” posma 

“Mežamuiža – Pakalni - Ežīšava” pārbūve” (identifikācijas Nr.ANP2018/15)” 

rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums par būvdarbiem. Līguma nenoslēgšanas 

gadījumā, iepirkums var tikt pārtraukts. 

11.4. Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma slēgt 

iepirkuma līgumu saņemšanas (uzaicinājums tiks nosūtīts pa faksu vai elektronisko 

pastu) jāierodas Alūksnes novada pašvaldībā (Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p67.1
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LV-4301) slēgt iepirkuma līgumu. Neierašanās minētā termiņā tiek uzskatīta par 

pretendenta atteikšanos slēgt iepirkuma līgumu un Komisijai ir tiesības izvēlēties 

nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

12. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas  

Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs 

pamatojums. 

Pielikumi: 1.pielikums “Tehniskā specifikācija”. 

2.pielikums “Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts”. 

3.pielikums “Informācija par speciālistiem”. 

4.pielikums “Piedāvājums iepirkumam”. 

5.pielikums “Līguma projekts”. 

 

SIA “XDRAFTS” izstrādātais būvprojekts “Pašvaldības autoceļa “Mežumuiža – Pakalni – 

Ezīšava - Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” pārbūve” (atzīme Būvatļaujā 

Nr.97 par projektēšanas nosacījumu izpildi 29.07.2016.) ar izmaiņām (saskaņotas Būvvaldē 

23.02.2018.) pieejams elektroniski CD un Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā, sadaļā 

“Pašvaldības iepirkumi”. 
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1.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

“Alūksnes novada pašvaldības autoceļu “Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava - Vecāgas” posma 

“Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” pārbūves būvuzraudzība”  

1. Veicamie darbi 

1.1. Būvuzraudzība objektā, kura izbūve tiks veikta atbilstoši SIA “XDRAFTS” 

izstrādātajam būvprojektam pasūtījuma Nr. MRPP/1-9/15/90 “Pašvaldības autoceļa 

“Mežumuiža - Pakalni- Ezīšava - Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” 

pārbūve" (atzīme Būvatļaujā Nr.97 par projektēšanas nosacījumu izpildi 29.07.2016.) 

ar izmaiņām (saskaņotas Būvvaldē 23.02.2018.), turpmāk tekstā – Objekts, atbilstoši 

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārējie būvnoteikumi” 

aktuālajai redakcijai, Tehniskās specifikācijas un Līguma prasībām. 

1.2. Projektu plānots realizēt Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 

2. Darbu izpildes termiņš 
Darbu izpildes termiņš noteikts visā būvdarbu veikšanas laikā. Plānotais būvdarbu 

veikšanas ilgums Objektā – 8 (astoņi) mēneši no būvdarbu veikšanas līguma noslēgšanas 

dienas, līdz akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanai, neskaitot iespējamo 

tehnoloģisko pārtraukumu. 

3. Darba uzdevums: 

3.1. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas: 
3.1.1. sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt nepieciešamos dokumentus 

būvatļaujas darbu uzsākšanas nosacījumu izpildei; 

3.1.2. novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādātās projekta ieviešanas programmas (detalizēts 

kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), darba grafika, tehnisko 

personāla, aprīkojuma un citas Būvdarbu veicēja iesniegtās informācijas atbilstību 

optimālai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījuma 

piedāvājot konkrētas korekcijas; 

3.1.3. precizēt būvuzraudzības plānu atbilstoši augstāk minētajai informācijai un iesniegt 

to Būvvaldē. 

3.2. Prasības būvuzraudzībai būvdarbu izpildes laikā: 
3.2.1. nodrošināt būvuzraudzību visām būvprojektos iekļautajām sadaļām, ko veic 

atbilstoši sertificēti būvuzraugi; 

3.2.2. nodrošināt būvuzrauga klātbūtni Objektā segto darbu pieņemšanas brīdī un 

pretendenta piedāvājumā norādītajā laikā; 

3.2.3. būvdarbu veikšanas laikā veikt regulāru būvobjekta un būvlaukuma apsekošanu 

dokumentējot to fotogrāfijās; 

3.2.4. nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā: 

3.2.4.1. konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi 

u.c. jautājumiem; 

3.2.4.2. kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, 

būvprojektiem, būvprojektu izmaiņām autoruzraudzības kārtībā, būvdarbu 

veikšanas projektam, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem; 

3.2.4.3. vadīt un protokolēt Objekta būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces: 

3.2.4.3.1. sapulces tiek sasauktas vienu reizi divās nedēļās, ja vien puses nav 

vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību; 
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3.2.4.3.2. sapulču grafiks neierobežo Būvuzrauga tiesības sasaukt papildus 

būvsapulces, ja tas to uzskata par nepieciešamu 

3.2.4.4. novērst iespējamo sūdzību par būvdarbu veikšanu rašanās iemeslus un 

gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītajam argumentētus 

izskaidrojumus, ieteikumus un atbildes projektus; 

3.2.4.5. kontrolēt, lai Būvdarbu veikšanai nepieciešamās atļaujas un Būvdarbu veicēja 

garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības projekta realizācijas 

fāzēs; 

3.2.4.6. kontrolēt, lai darbu izpildi objektā veiktu Būvuzņēmējs un tikai tādi 

apakšuzņēmēji, kādus būvuzņēmējs iekļāvis konkursa piedāvājumā, vai kuru 

nomaiņai ir saņemta Pasūtītāja rakstiska atļauja; 

3.2.4.7. nepieļaut, ka būvdarbu veikšanā iepirkuma procedūrā norādītie atbildīgie 

speciālisti tiek aizstāti ar citiem bez saskaņošanas ar Pasūtītāju. 

3.2.4.8. izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par: 

3.2.4.8.1. atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un 

reālajiem apstākļiem; 

3.2.4.8.2. informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes 

laikā, atšķirībām no līguma dokumentiem; 

3.2.4.8.3. līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par 

turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē. 

3.2.4.9. ja, sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu, ir nepieciešams veikt grozījumus 

būvprojektos un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no iepirkuma 

dokumentācijas, vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumos (saistībā ar 

izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu vai Būvdarbu kvalitātes 

līmeni), iesniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai; 

3.2.4.10. izskatīt Būvdarbu izpildītāja rosinātās izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, 

papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, 

kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas 

kopsumma nepārsniedz tāmē noradīto kopējo summu, saskaņot tās un iesniegt 

Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai, norādot 

izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas; 

3.2.4.11. regulāri izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto darbu izpildes atbilstību Būvdarbu 

izpildes kalendārajam grafikam, par jebkuru darbu veikšanas grafikā noteikto 

starptermiņu kavējumu nekavējoties rakstveidā ziņot Pasūtītajam; 

3.2.4.12. Veikt Būvdarbu izpildes apjoma un kvalitātes kontroli: 

3.2.4.12.1. pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par 

būvdarbu izpildi; 

3.2.4.12.2. pārbaudīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un 

vērtības atbilstību par objektu kopumā; 

3.2.4.12.3. pārbaudītos aktus akceptēt un nodot Pasūtītājam, vai pamatoti 

rakstveidā noraidīt 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas, 

atgriezt Būvdarbu izpildītājam labošanai un par savu lēmumu 

nekavējoties informēt Pasūtītāju; 

3.2.4.12.4. par apmaksājamiem atzīt tikai tādus darbus, kuru izpilde noformēta 

parakstot segto darbu aktus un / vai apstiprinot izpilduzmērījumus; 

3.2.4.12.5. nepieļaut nekvalitatīvi izpildītu darbu apmaksu. 

3.2.4.12.6. šaubu gadījumos par apjomu un kvalitātes atbilstību, piedalīties 

uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūtīt pārbaudes ar 

speciālām testēšanas iekārtām, nogādāt pielietoto materiālu paraugus 

Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai; 

3.2.4.12.7. piedalīties būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veikt savas pārbaudes, 

lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības 
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kā konstruktīvo kārtu ģeometriskos parametrus, garenlīdzenumus un 

šķērslīdzenumus, temperatūru, u.c., un šaubu gadījumā organizēt 

attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes. 

3.2.4.13. Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu 

papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta 

korekciju ieviešanu; 

3.2.4.14. Būvdarbu izpildes laikā konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas 

pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju un 

būvprojekta autoru iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju 

ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju 

ekspertīzi; 

3.2.4.15. veikt Būvdarbu izpildītāja sagatavotās dokumentācijas, kas saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešama Objekta nodošanai 

ekspluatācijā, pārbaudi pirms tās nodošanas Pasūtītājam un organizēt 

trūkumu novēršanu, ja tādi atklājušies. 

3.2.4.16. Pirms būvdarbu veikšanas būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvuzrauga 

pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, 

jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Minētais līgums jāuztur 

spēkā visu būvdarbu un būvdarbu garantijas laiku (2014.gada 19.augusta 

Ministru kabineta noteikumi Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un 

būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 2.daļas 

3.punkts). 
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2.pielikums 

PRETENDENTA SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS  

(atbilstoši nolikuma 8.2.4.punkta prasībām) 

Pasūtītājs 

Pasūtītāja 

kontaktinformācija 

(adrese, tālrunis) 

Objekta 

nosaukums, veids 

un apraksts 

Pakalpojumu 

kopējais apjoms, 

EUR 

(bez PVN) 

Līguma 

izpildes 

termiņš 

(datums) 

1…….     

2…….     

 

 

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  

 

 

 

3.pielikums 

INFORMĀCIJA PAR SPECIĀLISTIEM 

(atbilstoši nolikuma 8.2.5.punkta prasībām) 

Piedāvātā pozīcija, 

saskaņā ar nolikuma 

8.2.5.punktu 

Speciālista 

vārds, uzvārds 
Kvalifikācija 

Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, 

numurs, derīguma termiņš) vai 

apliecība (apliecības izdevējs, 

numurs, derīguma termiņš) 

Sertificēts atbildīgais 

būvuzraugs* 

   

 

* - norādāms viens atbildīgais būvuzraugs 

 

 

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  
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4.pielikums 

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 

“ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU “MEŽUMUIŽA – PAKALNI – 

EZĪŠAVA - VECĀGAS” POSMA “MEŽUMUIŽA – PAKALNI - EZĪŠAVA” 

PĀRBŪVES BŪVUZRAUDZĪBA” (IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2018/23) 

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Rekvizīti 

(adrese, bankas norēķinu konts) 

  

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fax  

e-pasta adrese  

3. PIEDĀVĀJUMS 

3.1. Apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma nolikumam, un piedāvājam veikt būvuzraudzību, 

saskaņā ar iepirkuma ““Alūksnes novada pašvaldības autoceļu “Mežumuiža – Pakalni – 

Ezīšava - Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” pārbūves būvuzraudzība”” 

(identifikācijas Nr.ANP2018/23) nolikuma nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt 

piedāvāto pakalpojumu izpildi. Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumu, saskaņā ar iepirkuma 

nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem. 

3.2. Apliecinām, ka uzņemamies visus riskus, kas varētu būt saistīti ar darbiem, kurus 

iespējams neesam paredzējuši iesniedzot šo piedāvājumu šī projekta realizācijai, līdz 

ar to mūsu finanšu piedāvājums ir:  

Iepirkuma priekšmets 
Cena EUR 

bez PVN 
PVN 

Cena EUR 

ar PVN 

Līgumcena par Alūksnes novada pašvaldības 

autoceļu “Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava - 

Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” 

pārbūves būvuzraudzība. 

   

3.3. Apliecinām, ka Līguma izpildei nepieciešams avanss ____ % apmērā. 

3.4. Apliecinām, ka nodrošināsim būvuzrauga atrašanos objektā, kad tiek veikti būvdarbi, ne 

retāk kā _(norādīt atbilstoši nolikuma 10.5.5.punktā noteiktiem vērtēšanas kritērijiem) un 

segto darbu pieņemšanas laikā. 

3.5. Apņemamies iepirkumā paredzētos pakalpojumus sniegt visā būvdarbu veikšanas laikā, 

ņemot vērā, ka plānotais būvdarbu veikšanas ilgums – 8 (astoņi) mēneši no būvdarbu 

veikšanas līguma noslēgšanas dienas, līdz akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā 

parakstīšanai, neskaitot iespējamo tehnoloģisko pārtraukumu. 

3.6. Apliecinām, ka esam iepazinušies un piekrītam šī iepirkuma nolikuma, līguma projekta un 

Tehniskās specifikācijas nosacījumiem. 

3.7. Papildus informācijai lūdzam norādīt (atzīmēt ar “X”): 

 mūsu uzņēmumā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un gada apgrozījums 

nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro; 

 mūsu uzņēmumā nodarbinātas vairāk kā 250 personas un gada apgrozījums pārsniedz 

50 miljonus euro, un/vai gada bilance kopā pārsniedz 43 miljonus euro. 

2018.gada “__”. ____________ 

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs: z.v. 

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:  

Piedāvājumu iesniedzējas sabiedrības nosaukums:  
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5.pielikums 

LĪGUMA PROJEKTS 

 

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas Uzņēmēja līgumu reģistrācijas 

Nr. <numurs> Nr.<numurs> 

 

LĪGUMS Nr.______________ 

par būvuzraudzības pakalpojumu 

 

Alūksnē, 2018. gada <datums> 

 

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju 

reģistrā ar kodu 90000018622, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā saskaņā ar <pilnvarojums> 

rīkojas tās <amats, vārds un uzvārds>, 

<Uzņēmēja nosaukums>, reģistrēts <reģistra iestādes nosaukums> ar Nr.<numurs>, 

turpmāk – Uzņēmējs, kura vārdā saskaņā ar <pilnvarojums> rīkojas tā/-s <amatpersonas amats 

un vārds, uzvārds>, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā organizēto Alūksnes 

novada pašvaldības iepirkumu “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mežumuiža – Pakalni 

– Ezīšava - Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” pārbūves būvuzraudzība” ar 

identifikācijas Nr.ANP2018/23, turpmāk tekstā – Iepirkums, un Būvuzrauga iesniegto 

piedāvājumu tam, 

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta 

projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta Nr. …. ietvaros, 

noslēdz šo līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs apņemas sniegt būvuzraudzības pakalpojumu, turpmāk – 

Pakalpojums, Alūksnes novada pašvaldības autoceļu “Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava - 

Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” pārbūves būvdarbiem Mārkalnes 

pagastā, Alūksnes novadā, turpmāk – Objekts. 

1.2. Uzņēmējs Pakalpojumu izpilda pats ar saviem līdzekļiem, iekārtām un citiem 

nepieciešamajiem resursiem, ja vien to tieši nav uzņēmies Pasūtītājs. 

1.3. Līdzēji vienojas par Pakalpojuma sniegšanu visā būvdarbu izpildes laikā atbilstoši 

termiņiem, kādi norādīti ar Pasūtītāja atklātā konkursa ar ID Nr. ANP2018/15 uzvarētāju 

noslēgtajā būvdarbu līgumā – 8 (astoņi) mēneši no būvdarbu veikšanas līguma 

noslēgšanas dienas, līdz akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanai, neskaitot 

iespējamo tehnoloģisko pārtraukumu. 

1.4. Par Būvdarbu līguma noslēgšanu un Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu Pasūtītājs 

informē Uzņēmēju telefoniski vai ar e-pasta vēstuli, pēc kā Uzņēmējam 10 (desmit) 

darba dienu laikā Pasūtītājam jāiesniedz būvuzraudzības plāns, rīkojums par būvuzrauga 

nozīmēšanu un būvuzrauga saistību raksts. 

1.5. Pakalpojums jāsniedz visā līguma termiņā un kad vien norit būvdarbi (ieskaitot maiņu 

darbu, ja tāds nepieciešams būvdarbu kalendāra grafika izpildei), arī ārpus 

vispārpieņemtā darba laika, brīvdienās un svētku dienās, atbilstoši līguma pielikumā 

pievienotajai Tehniskajai specifikācijai. 

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Kopējā līgumcena par Pakalpojuma sniegšanu sastāda <summa skaitļos> (<summa 

vārdos>) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, turpmāk – Līgumcena. 
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2.2. PVN tiek aprēķināts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajam apmēram. 

2.3. Līgumcenā ir iekļautas visas ar Pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas – nodokļi 

(izņemot PVN), materiāli, darbaspēka izmaksas, tehniskais nodrošinājumus u.c. 

2.4. Pasūtītājs pieņem un atzīst Uzņēmēja elektronisko rēķinu, ja tas noformēts atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un nosūtīts uz elektronisko adresi rekini@aluksne.lv.  

2.5. Līgumcena var tikt samaksāta Uzņēmējam pa daļām vairākos maksājumos, sadalot 

Līgumcenu pa mēnešiem proporcionāli Būvdarbu līguma izpildei, tajā skaitā avansa 

maksājums ______ apmērā (līdz desmit procentu apmēram) no kopējās Līguma summas 

ar PVN saskaņā ar uzņēmēja iesniegto piedāvājumu iepirkumam. 

2.6. Līguma ietvaros no katra Uzņēmēja izrakstītā rēķina par Pakalpojumu iepriekšējā 

kalendāra mēnesī Pasūtītājs uz laiku līdz iestājušies visi līguma 2.7.punktā noteiktie 

apstākļi ietur 5 (piecus) %, kā nodrošinājumu pienācīgai līgumā noteikto un to tā izrietošo 

saistību izpildei.  

2.7. Gala norēķinu ar Uzņēmēju, Pasūtītājs veic pēc Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas 

akta parakstīšanas (līguma 5.1. punkts) un Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas.  

2.8. Gadījumā, ja paredzamais 8 (astoņu) mēnešu būvdarbu kopējais ilgums Būvdarbu līgumā 

noteiktajā kārtībā tiek būtiski pagarināts, vai tiek palielināta būvdarbu izpildes līgumcena, 

izņemot 2.9. punkta gadījumu, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības Pakalpojuma 

izpildes termiņš, par to paredzot Uzņēmējam papildus samaksu proporcionāli 

būvuzraudzības termiņam, bet ne vairāk kā par 15% no Līgumcenas. 

2.9. Pakalpojuma izpildes termiņš var tikt pagarināts, par to neparedzot papildus samaksu 

Uzņēmējam, ja paredzamais būvniecības darbu kopējais ilgums tiek pagarināts Būvdarbu 

līgumā noteiktajā kārtībā, bet ne vairāk kā par 6 (sešām)  nedēļām, kā arī uz visu 

tehnoloģiskā pārtraukuma laiku.  

2.10. Ja līgums tiek izbeigts no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad līdzēji sastāda aktu, 

fiksējot tajā sniegtā Pakalpojuma apjomu proporcionāli izpildītajam būvdarbu apjomam 

un Pasūtītājs veic norēķinu par faktiski izpildīto. 

2.11. Uzņēmēja izrakstītajos rēķinos ir jāuzrāda: 

2.11.1. normatīvajos aktos noteiktie rekvizīti;  

2.11.2. līguma numurs un Objekta nosaukums; 

2.11.3. Pasūtītāja realizējamā projekta numurs un nosaukums; 

2.11.4. norāde vai tas ir kārtējā maksājuma rēķins vai gala rēķins, norādot nodošanas – 

pieņemšanas akta datumu un numuru; 

2.11.5. cita Pasūtītāja norādītā informācija.  

2.12. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto kontu 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā pēc kalendāra mēnesī sniegtā Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta 

sastādīšanas un rēķina saņemšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā 

Pasūtītājs ir devis rīkojumu savai bankai pārskaitīt uz Uzņēmēja norēķinu kontu attiecīgo 

maksājuma summu.  

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

maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras saskaņā ar līguma noteikumiem 

Uzņēmējam ir pienākums maksāt, kā zaudējumus vai līgumsodus. 

 

3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

3.1. Pasūtītājs apņemas:  

3.1.1. norēķināties ar Uzņēmēju līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā; 

3.1.2. nodrošināt Uzņēmēju ar Pasūtītāja rīcībā esošo līguma izpildei nepieciešamo 

informāciju un dokumentiem. 

3.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt līguma nosacījumiem un normatīvajos aktos 

notiektajām prasībām atbilstoša Pakalpojuma pieņemšanu. 

mailto:rekini@aluksne.lv
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3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Uzņēmējam vai atteikties no Pakalpojuma 

pieņemšanas, ja Pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem un normatīvajos aktos 

noteiktajai kārtībai. 

3.4. Pasūtītājam ir tiesības nodot ar līgumu saistīto informāciju tā izpildes kontrolē 

iesaistītajām institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem, vai citiem noslēgtajiem 

līgumiem, kā arī tiesības no līguma izrietošo maksājumu piedziņu nodot trešajām 

personām. 

3.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmēja nozīmētā būvuzrauga nomaiņu, ja būvuzraugs 

Pakalpojuma izpildi neveic atbilstoši līguma nosacījumiem. 

  

4. Uzņēmēja pienākumi un tiesības 

4.1. Uzņēmējs apņemas: 

4.1.1. pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar līguma 1.3. punktā minēto būvdarbu līgumu; 

4.1.2. sniegt Pakalpojumu un izpildīt tā sastāvā ietilpstošos darbus saskaņā ar līguma 

noteikumiem un tā pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju augstā kvalitātē, 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Uzņēmējs ir 

atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā Pakalpojuma izpildē iesaistītajām 

personām būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, un apdrošināšana, ja tādi 

nepieciešami; 

4.1.3. ievērot vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot 

Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai līgumu; 

4.1.4. aizstāvēt Pasūtītāja tiesības un intereses, kā arī sniegt Pasūtītājam nepieciešamās 

konsultācijas Pakalpojuma izpildes gaitā. Uzņēmējs bez iepriekšējas rakstiskas 

Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kas ir saistīti ar līguma 1.3.punktā 

minētā būvdarbu līguma noteikto būvdarbu apjomu vai termiņu palielināšanu vai 

grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu; 

4.1.5. nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt būvdarbu 

kvalitāti, par neparedzētiem darbiem, kā arī, rodoties nepieciešamībai, sastādīt 

defektu aktus; 

4.1.6. nodrošināt nozīmētā būvuzrauga ierašanos Objektā atbilstoši Pasūtītāja 

pieprasījumam; 

4.1.7. būvdarbu gaitā pārbaudīt būvdarbos lietoto izstrādājumu un materiālu atbilstību 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noslēgtajam 

Būvdarbu līgumam; 

4.1.8. būvdarbu gaitā pārbaudīt, lai būvdarbu veikšanā pielietotā tehnoloģija nodrošina 

būvdarbu līgumā Pasūtītāja noteiktās kvalitātes prasības; 

4.1.9. nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, ja tiek 

konstatētas patvaļīgas atkāpes no noslēgtā būvdarbu līguma, kā arī, ja netiek 

ievērotas spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Uzņēmējs, iepriekš 

saskaņojot ar Pasūtītāju, nekavējoties iesniedz būvdarbu līguma izpildītājam 

rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai; 

4.1.10. pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai būvdarbu līguma izpildītājs ievēro 

normatīvajos aktos noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības; 

4.1.11. piedalīties segto darbu pieņemšanā, paraugu ņemšanā atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, organizēt būvdarbu līguma izpildītāja izpildāmā vai izpildītā 

darba kvalitātes kontroles veikšanu atbilstoši būvdarbu līguma tehniskajai 

specifikācijai; 

4.1.12.  pastāvīgi uzraudzīt, lai būvdarbu līguma izpildītājs ievēro būvdarbu līgumā 

noteiktos būvdarbu izpildes termiņus, veicot būvdarbu kalendārā plāna 

salīdzinājumu ar faktiski paveiktiem darbiem. Termiņu kavējuma gadījumā 

nekavējoties informēt Pasūtītāju;  

4.1.13. kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību būvdarbu līguma tāmēm; 
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4.1.14. regulāri apsekot Objektu un veikt attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā, kā arī 

kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu 

izpildi; 

4.1.15. nodrošināt, ka līguma izpildes beigās Pasūtītājam ar aktu tiek nodota visa ar 

Pakalpojuma izpildi saistītā izpilddokumentācija; 

4.1.16. pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ja Pasūtītājam rodas tāda nepieciešamība, 

saņemot attiecīgu uzaicinājumu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš, ierasties 

Objektā tā apsekošanai un defektu akta sastādīšanai, bet ne vairāk kā 1 (vienu) reizi 

garantijas termiņā. 

4.2. Uzņēmējam ir tiesības saņemt samaksu par kvalitatīvu un spēkā esošiem normatīvajiem 

aktiem atbilstošu Pakalpojuma izpildi līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.  

4.3. Uzņēmējs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

informēt Pasūtītāju, ja līguma izpildes laikā:  

4.3.1. tiesā tiek ierosināta Uzņēmēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības 

(ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta;  

4.3.2. Uzņēmēja saimnieciskā darbība tiek apturēta; 

4.3.3. Uzņēmējs tiek izslēgts no ar PVN apliekamo personu reģistrā vai reģistrēts tajā; 

4.3.4. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra. 

4.4. Uzņēmējs papildus minētajām saistībām apņemas: 

4.4.1. Atrodoties Pasūtītāja īpašumā ievērot Pasūtītāja iekšējās kārtības un ugunsdrošības 

noteikumus un darba režīmu, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības 

instrukcijas, normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu, kā arī uzņemas 

pilnu atbildību par minēto iekšējo un ārējo normatīvo aktu pārkāpumiem un to 

izraisītām sekām; 

4.4.2. nekavējoties pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas sniegt ar līguma izpildi 

saistīto informāciju (pārskatu). 

 

5. Pakalpojuma izpildes nodošana – pieņemšana 

5.1. Pakalpojuma nodošana – pieņemšana notiek Uzņēmējam un Pasūtītājam parakstot 

Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu, kad izpildījušies visi šādi nosacījumi: 

5.1.1. Objekta būvdarbi saskaņā ar būvdarbu līguma noteikumiem ir pabeigti, un būve 

ir pieņemta ekspluatācijā; 

5.1.2. Pasūtītājam ar aktu ir nodota visa ar Pakalpojuma izpildi saistītā 

izpilddokumentācija; 

5.1.3. Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam būvspeciālistu apdrošināšanas dokumentus 

būvdarbu garantijas termiņam. 

5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Pakalpojuma 

nodošanas – pieņemšanas akts tiek saskaņots pēc visu konstatēto trūkumu novēršanas.  

5.3. Pakalpojuma (vai tā daļas) izpildes pieņemšanas laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem 

ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par to atbilstību līgumam, ja 

nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt 

izpildīto, ja konstatē, ka Pakalpojums ir sniegts nekvalitatīvi vai nepilnīgi un uzskatāms par 

neatbilstošu līguma noteikumiem. 

 

6. Atbildība 

6.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par līgumā noteikto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu 

izpildi, kā arī atlīdzina otram līdzējam šajā sakarā radušos zaudējumus. 

6.2. Līdzēji nav atbildīgi par daļēju vai pilnīgu līgumā noteikto saistību nepildīšanu, ja tam par 

iemeslu ir nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi – plūdi, ugunsgrēks, avārijas, 

streiki, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi vai darbība, kas radusies pēc līguma 

noslēgšanas, un kuru iestāšanos līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Tādā gadījumā 

līdzēji vienojas par līguma darbības apturēšanu vai izbeigšanu.  
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6.3. Ja Uzņēmējs vispār neizpilda kādu no līguma izrietošajām saistībām, Uzņēmējs par katru 

no tām maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu par katru gadījumu 100 EUR (viens simts 

euro) apmērā. 

6.4. Ja Uzņēmējs kādu no līguma izrietošajām saistībām izpilda nepienācīgi vai neizpilda īstā 

laikā (termiņā),  Uzņēmējs par katru no pārkāpumiem maksā Pasūtītājam: 

6.4.1. līgumsodu 0,5% apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto 

dienu, ja konkrētā saistība ir izsakāma summā, vai; 

6.4.2. līgumsodu 50 EUR (piecdesmit euro) apmērā par katru nokavēto dienu, ja konkrētā 

saistība nav izsakāma summā. 

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākas līgumā noteikto saistību izpildes, ja 

vien Pasūtītājs konkrētā gadījumā nenosaka savādāk. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu, 

veicot savstarpējos norēķinus ar Uzņēmēju kā ieskaitu bezstrīda kārtībā. 

 

7. Līguma grozīšana un izbeigšana 

7.1. Visi līguma grozījumi, papildinājumi, kā arī citas līdzēju vienošanās, kas saistītas ar līguma 

izpildi un darbību, noformējamas rakstiskā veidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās 

parakstījuši abi līdzēji. Visi līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir līguma 

neatņemamas sastāvdaļas. 

7.2. Ja kāds no līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo līguma nosacījumu spēkā 

esamību, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie līguma punkti vai daļas. 

7.3. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu pirms tā izpildes, rakstiski brīdinot par to 

Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, gadījumā, ja Pasūtītājs nepilda no 

līguma izrietošās saistības, un pat pēc brīdinājuma saņemšanas nav pārtraucis vai turpina 

savu darbību vai bezdarbību. Šādā gadījumā Uzņēmējs ir atbildīgs par būvuzraudzības 

veikšanu Objektā līdz līguma izbeigšanas dienai. Līguma izbeigšana neatbrīvo Pasūtītāju 

no apmaksas par faktiski sniegto Pakalpojumu līgumā paredzētajā kārtībā. 

7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Uzņēmējam, vienpusēji izbeigt līgumu, ja 

Uzņēmējs neizpilda kādu no līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas turpina 

to nepildīt vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta 

Uzņēmēja maksātespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) 

procesa lieta, vai Pasūtītājs konstatē Uzņēmēja vai tā nozīmētā būvuzrauga saistību ar 

būvdarbu līguma izpildītāju. 

7.5. Līguma izbeigšana neierobežo līdzēju tiesības uz līgumsodu un zaudējumu atlīdzību pilnā 

apmērā. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz visu līgumā paredzēto 

saistību pilnīgai izpildei. 

8.2. Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par līguma izpildi Pasūtītājs nozīmē <amats, vārds 

uzvārds>, tālrunis: <numurs>, e-pasts: <adrese>, un Uzņēmējs nozīmē <amats, vārds 

uzvārds>, tālrunis: <numurs>, e-pasts: <adrese>, izmaiņu gadījumā vienpusēji 

informējot otru līdzēju. 

8.3. Pakalpojuma izpildes organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. 

Būvsapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti 

protokolā, un tie ir saistoši visiem iesaistītajiem būvniecības dalībniekiem un obligāti 

izpildāmi. 

8.4. Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas pasta sūtījumā nosūtīta uz līdzēja norādīto 

adresi, uzskatāma par paziņotu 7 (septītajā) dienā pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē. 

8.5. Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru līdzēju un 

kļuvusi zināma līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā. 
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8.6. Uzņēmējam ir pienākums būt lojālam un uzticamam pret Pasūtītāju, sniegt patiesu un 

pilnīgu informāciju par savu darbību, rīkoties ar vislielāko rūpību, pieņemot lēmumus,  

pildīt savus pienākumus, novēršot iespējamos interešu konfliktus. 

8.7. Līdzēji strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā saprātīgā termiņā vienošanos 

panākt nav iespējams, līdzēji strīdu risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

8.8. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, un pa 1 (vienam) eksemplāram izsniegts katram 

līdzējam uz 6 (sešām) lapām un šādiem pielikumiem: 

“Tehniskā specifikācija”, 

“Finanšu piedāvājums”, 

<nosaukums>. 

9. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

         

  Pasūtītājs  

<Pasūtītāja rekvizīti> 

<personīgais paraksts> 

<amatpersonas amats un vārds, uzvārds> 

<Piegādātāja rekvizīti> 

 

 
 

Uzņēmējs 

<Uzņēmēja rekvizīti> 

<personīgais paraksts> 

<amatpersonas amats un vārds, uzvārds> 

  

 

 

 


