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. Vispārīgā informācija
1.1.

1.2.

Atklāta konkursa nosaukums ir Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārb”ve
turpmāk tekstā – Konkurss, )epirkuma proced”ra . Iepirkuma proced”ras identifikācijas
numurs ir LNP 2016/86/ERAF.
Pas”tītājs:

Pas”tītāja nosaukums

Ludzas novada pašvaldība

Reģ. Nr.

90000017453

Adrese

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Raiņa iela

, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Tālruņa Nr.

+371-65707400

Faksa Nr.

+371-65707402

e-pasta adrese

dome@ludzaspils.lv

)epirkuma proced”ra tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta vajadzībām
(Darbības programmas „)zaugsme un nodarbinātība . . . specifiskā atbalsta mērķa
„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām ).

Konkursa priekšmets ir Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārb”ve
CPV kods: 45233330-1.

)epirkuma metode: Atklāts konkurss saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu
likumu turpmāk – PIL).
Līguma izpildes vieta: Ludzas pilsēta Ludzas novads, Latvija

Līguma izpildes laiks: 300 kalendārās dienas, neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus
Konkursa dokumentācijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība:

1.9.1. Ar Konkursa „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārb”ve
nolikumu, tā pielikumiem un b”vprojektiem var iepazīties Ludzas novada
pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskieiepirkumi/atklati-konkursi).

1.9.2. Pretendenti var arī iepazīties ar Konkursa dokumentiem uz vietas, sākot ar tā
izsludināšanas brīdi. Ja Pretendents pieprasīs izsniegt Konkursa dokumentus
drukātā veidā, Pas”tītājs tos izsniegs 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad
saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu
pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Ja
Pretendents vēlas saņemt iepirkuma proced”ras dokumentus drukātā veidā,
Pas”tītājs ir tiesīgs pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas
un nos”tīšanas faktiskos izdevumus.

1.9.3. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par Konkursa nolikumu, to dara rakstiski
ar pasta, faksa vai e-pasta starpniecību, adresējot Iepirkumu komisijai, ar norādi
Atklātam konkursam „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”
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identifikācijas Nr. LNP 2016/86/ERAF, uz adresi: Raiņa ielā
novads, LV-5701, fakss 65707402; e-pasts: izuka@ludza.lv.

, Ludzā, Ludzas

1.9.4. Visa informācija par iepirkumu, Nolikuma un citu ar to saistīto dokumentu
grozījumiem, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par
Konkursu, tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājaslapā sadaļā Publiskie
iepirkumi – Atklāti konkursi http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskieiepirkumi/atklati-konkursi/. Ja Pretendents uzdod jautājumu, Pas”tītājs nos”ta
papildu informāciju Pretendentam, kas ir uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto
šo informāciju mājaslapā, kur ir pieejami iepirkuma proced”ras dokumenti,
norādot arī uzdoto jautājumu.

1.9.5. Kontaktpersonas:

jautājumos par Konkursa dokumentāciju – iepirkumu komisijas sekretāre Inese
Žuka, tel. +37165707133, fakss +37165707402, e-pasts: izuka@ludza.lv;

jautājumos par tehniskajām specifikācijām – Ludzas novada pašvaldības
Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas inženierkomunikāciju speciālists Arturs
)sakovičs,
tel.
+371657071497,
fakss
+37165707402,
e-pasts:
arturs.isakovics@ludza.lv.

1.10. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.10. . Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 08. decembrī plkst. 11:00,
Ludzas novada pašvaldībā . stāvs, kabinetā Nr.
, Raiņa iela , Ludza, Ludzas novads,
LV–
, iesniedzot personīgi vai nos”tot pa pastu. Pasta s”tījumam jāb”t nogādātam šajā
Nolikuma punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam.

1.10. . Saņemot piedāvājumu, Pas”tītājs pašvaldības sekretārs reģistrē pretendentu
piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu juridiskai
personai – nosaukumu , tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī
piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pas”tītājs nodrošina, lai līdz piedāvājumu
atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var
pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts ar norādi par piedāvājuma
saņemšanas laiku . Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā: Ludzas
novada pašvaldībā,
. kabinetā . stāvs , Raiņa ielā, Ludzā. Piedāvājuma atsaukšanai ir
bezierunu raksturs, un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma proced”rā.
Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā
piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Visiem pretendentiem tiek piemēroti vienādi noteikumi.
1.10.3. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija neb”tu pieejama līdz
piedāvājumu atvēršanas brīdim, to reģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

1.10.4. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts Konkursa ietvaros, netiek atdots atpakaļ. Par
jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jāb”t īpašai norādei. Ja Pretendenta piedāvājumā
nav informācijas par komercnoslēpuma aizsardzības prasībām, kuras jāievēro Pas”tītājam
līgumu noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tiek pieņemts, ka no Pretendenta puses
netiek izvirzītas komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

1.10.5. Pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu.
Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
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1.10.6. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas
izmaksas. Pas”tītājs un Iepirkumu komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm
izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

1.11. Piedāvājuma derīguma termiņš

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 120 viens simts divdesmit kalendārās dienas
no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar
noslēgt noteiktajā termiņā, Pas”tītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu.
Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo
Pas”tītājam trīs darba dienu laikā no Pas”tītāja pieprasījuma saņemšanas.
2. Papildus informācija

2.1.

2.2.

)elu pārb”ves b”vprojektos ietilpst elektroapgādes tīklu izb”ves un pārb”ves darbi, bet
tie nav iekļauti šī iepirkuma proced”ras Nolikumā un Pretendentam nav jāiekļauj šīs
izmaksas savā Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā.
Līgums par ielu pārb”vi saskaņā ar Konkursa rezultātiem tiks noslēgts, kad tiks atbalstīts
projekts „)nfrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un
Ciblas novados .
3. Piedāvājuma noformējums

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā
, . stāvā,
.kab. līdz 2016. gada 08. decembrim, plkst. 11.00 aizlīmētā un aizzīmogotā
iepakojumā, uz kura ir jānorāda Atklāts konkurss „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža
ielas posma pārbūve”, identifikācijas Nr. LNP 2016/86/ERAF. Neatvērt līdz 2016. gada
08.decembrim plkst. 11:00 .

Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu dalībai konkursā un informāciju par
pretendentu (Nolikuma . un . pielikums . Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai
personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas Konkursā pārstāv attiecīgo
personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar Konkursu saistītos
dokumentus.

)esniegtie piedāvājumi ir Pas”tītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem,
izņemot gadījumus, kad Pretendents atsauc vai groza savu piedāvājumu pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kā arī PIL 55. panta 4.1 daļā noteiktajā
gadījumā.

Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši
Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām. Pretendents ir tiesīgs neizmantot
Nolikuma pielikumos piedāvātās veidnes, bet tā iesniegtajai informācijai jāiekļauj visa
informācija un dati, kas ir nepieciešami pienācīgai piedāvājuma izvērtēšanai saskaņā ar
Konkursa Nolikuma prasībām.

Piedāvājums ir jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam ir jāb”t skaidri salasāmam,
bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko
dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts
tulkojums latviešu valodā saskaņā ar
. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumu
Nr.
„Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā prasībām. Par
kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kartībā.
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3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

Piedāvājuma dokumentiem jāb”t caurš”tiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus
neb”tu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām ir jāb”t sanumurētām un jāatbilst
pievienotajam satura rādītājam. Pēdējās lapas otrajā pusē caurš”šanai izmantojamais
diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms caurš”to lapu skaits, ko ar
savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina Pretendenta pilnvarotais pārstāvis. Ja uz
piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta. )esniedzot piedāvājumu,
Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību
apliecināt ar vienu apliecinājumu. Ja dokuments izdots ārvalstī, dokumenta izdošanas
vietas nosaukumā norāda attiecīgās valsts administratīvās teritorijas oficiālo nosaukumu
un valsti.

Piedāvājums ir jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota
pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma proced”rā.

Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija, katrs savā
iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jāb”t norādei „Oriģināls , uz kopijas
iesējuma pirmās lapas jāb”t norādei „Kopija .

Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē
un iesniedz atbilstoši Nolikumā noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un
iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi vai „Piedāvājuma
atsaukums .

3.10. Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma, Finanšu piedāvājuma
dokumentiem un piedāvājuma elektroniskās versijas uz elektroniskā datu nesēja, kas
jāiesniedz iesieti, ievērojot šādu secību:
3.10.1.Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums atklātam konkursam „Ludzas pilsētas Odu
ielas un Jurdža ielas posma pārbūve identifikācijas Nr. LNP 2016/86/ERAF,
Pretendenta nosaukums un adrese, tālrunis.
3.10.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju.
3.10.3. Pieteikums (1. un 2. pielikums).
3.10.4. Pretendenta atlases dokumenti.
3.10.5. Pretendenta Tehniskais piedāvājums.
3.10.6. Pretendenta Finanšu piedāvājums.
3.10.7. Pretendenta piedāvājuma elektroniskā versija CD vai zibatmiņa .
4. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā

4.1. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. )esniedzot savu piedāvājumu
dalībai Konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā
ietvertās prasības un noteikumus.

4.2. Pas”tītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā jebkurā no šādiem gadījumiem:

4.2.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis,
pārstāvēttiesīgā persona vai prok”rists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt
Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai
tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārs”dzams, ir atzīta par
vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā
ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas
organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos;
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b kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā,
neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma
pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi;
c krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi ieg”tu līdzekļu legalizēšana;

d terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai
personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
e cilvēku tirdzniecība;

f izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.

4.2.2. Pretendents ar tādu kompetentas instit”cijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārs”dzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā,
kas izpaužas kā:
a vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba
atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,

b personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo
deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

4.2.3. Pretendents ar tādu kompetentas instit”cijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas
stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārs”dzams, ir atzīts par vainīgu konkurences
tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad
attiecīgā instit”cija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības
programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu
samazinājusi;

4.2.4. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta
saimnieciskā darbība, Pretendents tiek likvidēts;

4.2.5. ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas dienā vai lēmuma par
iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā Latvijā vai
valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, t.sk.
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm
pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem
pretendentiem Pas”tītājs ņem vērā informāciju, kas ir ievietota Ministru kabineta
noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskās nodokļu
parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā;

4.2.6. iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs Pas”tītāja amatpersona vai darbinieks ,
iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu PIL 23. panta pirmās un
otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē un Pas”tītājam nav
iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
4.2.7. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības Konkursā, jo tas vai ar to
saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta Konkursa sagatavošanā saskaņā ar PIL 11.panta
ceturto daļu, un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un Pretendents
nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība Konkursa sagatavošanā
neierobežo konkurenci;
4.2.8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.1 panta
noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai
vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
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4.2.9. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi
PIL 39.1 panta 1. daļas ., ., ., ., ., . vai . punktā minētie nosacījumi;

4.2.10. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo b”vdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās publiska b”vdarbu
līguma vērtības, ir attiecināmi PIL 39.1 panta . daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie
nosacījumi;

4.2.11. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos
noteiktajām prasībām, ir attiecināmi PIL 39.1 panta . daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā
minētie nosacījumi.

4.3. Pas”tītājs neizslēdz Pretendentu no dalības Konkursā, ja:

4.3.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārs”dzams tiesas spriedums, prokurora
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas instit”cijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL
39.1 panta pirmās daļas . punktā un . punkta a apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem,
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi;

4.3.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārs”dzams tiesas spriedums vai citas
kompetentas instit”cijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas
.punkta b apakšpunktā un . punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši.

4.4. Pas”tītājs pārbaudi par PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas
gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā
par līgumu un Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma
izvēles kritērijam b”tu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

4.5. Ja Pas”tītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar VID
publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto
informāciju Pretendentam vai PIL 39.1 panta pirmās daļas ., . un . punktā minētajai
personai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi,
t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150
(viens simts piecdesmit) euro, Pas”tītājs nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc
informācijas izsniegšanas vai nos”tīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai par to, ka
Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu,
t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150
(viens simts piecdesmit) euro. Ja apliecinājums nav iesniegts 10 (desmit) dienu laikā
pēc pieprasījuma nos”tīšanas, Pas”tītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā.
4.6. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības Konkursā PIL 39.1 panta pirmās
daļas ., . un . punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem
attiecīgā PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētā persona ir sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.1 panta
pirmās daļas . un . punktā minēto faktu dēļ, Pas”tītājs, izmantojot Ministru kabineta
noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu
personu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieg”st informāciju:
4.6.1. par PIL 39.1 panta pirmās daļas ., . un . punktā minētajiem pārkāpumiem un
noziedzīgajiem nodarījumiem – no )ekšlietu ministrijas )nformācijas centra Sodu reģistra .
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Pas”tītājs minēto informāciju no Sodu reģistra ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un
citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

4.6.2. par PIL 39.1 panta pirmās daļas . punktā minēto personu personu, kura ir kandidāta
vai pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prok”rists, vai
personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar
filiāli un par PIL 39.1 panta pirmās daļas . punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu
reģistra;

4.6.3. par PIL 39.1 panta pirmās daļas . punktā minētajiem faktiem – no VID. Pas”tītājs
attiecīgo informāciju no VID ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu PIL 39.1 panta
pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

4.7. Ja Pas”tītājs konstatē, ka apakšuzņēmējs, kura veicamo b”vdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit) procenti no kopējās b”vdarbu līguma
vērtības, vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām
prasībām, atbilst PIL 39.1 panta pirmās daļas ., ., ., ., ., . vai . punktā minētajam
izslēgšanas gadījumam, tas pieprasa, lai Pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja
Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nos”tīšanas
dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai Konkursa
dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras
iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par
līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, Pas”tītājs izslēdz Pretendentu no
dalības iepirkuma proced”rā.

4.8. Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli,
pārstāvēttiesīgo personu vai prok”ristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt
Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo
ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, vai PIL 39.1 panta
pirmās daļas .,
. un
. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo
ārvalstī, nav attiecināmi PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi,
Pas”tītājs, izņemot PIL 39.1 panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai
Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās instit”cijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā
reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prok”ristu,
vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un
kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz Pretendentu, vai PIL 39.1 panta pirmās
daļas ., . un . punktā minēto personu neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētie
gadījumi. Termiņš izziņas iesniegšanai ir 10 (desmit) darbdienas pēc pieprasījuma
nos”tīšanas dienas. Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pas”tītājs
to izslēdz no dalības iepirkuma proced”rā.

4.9. PIL 39.1 panta desmito daļu nepiemēro tām PIL 39.1 panta pirmās daļas .,
. un
.
punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir
norādītas Pretendenta piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar PIL 39.1 panta
septīto daļu.
4.10. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī P)L .1 panta pirmās daļas ., . un . punktā
minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit
euro 00 centi) EUR, PIL 39.1 panta piektajā daļā minētajā termiņā iesniedz attiecīgās
personas vai tās pārstāvja:
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4.10. . apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai VID izziņu par
to, ka šai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

4.10. . pirms pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas vai arī
dienas, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, VID izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai
atlikšanu vai vienošanās ar VID par nodokļu parāda nomaksu kopiju, vai citus objektīvus
pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.

4.11. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents var
apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti
vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas PIL
39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai,
ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, ‒ ar paša Pretendenta vai
citas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras
vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares
organizācijai to reģistrācijas pastāvīgās dzīvesvietas valstī.
5. Prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām un tehniskajām spējām un
iesniedzamie dokumenti

Lai sniegtu informāciju par pieredzi, speciālistiem, apakšuzņēmējiem u.c., Pretendentam ir
piedāvātas veidnes aizpildīšanai, bet Pretendents ir tiesīgs izveidot savas formas un veidnes ar
nosacījumu, ka tajās ietvertā informācija dos iespēju g”t nepieciešamos datus pienācīgai
piedāvājuma vērtēšanai.
5.1.

Prasība: Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai visi personu apvienības dalībnieki ja
piedāvājumu iesniedz personu apvienība , Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru
veicamo b”vdarbu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējā finanšu
piedāvājuma EUR bez PVN, pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām
Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa prasībām, ir
reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
Atbilstības pārbaude:

5.1.1. Par reģistrācijas faktu LR Uzņēmumu reģistrā Pas”tītājs pārliecināsies Uzņēmumu
reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv.

5.1.2. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam ir jāiesniedz komercreģistra vai
līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas
apliecības kopija.

5.2.

. . . Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība un Pas”tītājs pieņems lēmumu slēgt
iepirkuma līgumu ar konkrēto personu apvienību, tai b”s jāreģistrējas komercreģistrā
vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Šajā gadījumā
personu apvienība iesniedz apliecinājumu brīvā formā par gatavību reģistrēties
komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs , ja tai tiks piešķirtas līgumslēgšanas
tiesības.

Prasība: Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai visi personu apvienības dalībnieki ja
piedāvājumu iesniedz personu apvienība , pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru
veicamo b”vdarbu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējā finanšu
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piedāvājuma EUR bez PVN, pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām
Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa prasībām, kas
veiks B”vdarbus, ir reģistrētas B”vkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā
reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas instit”cijas izsniegta licence,
sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ka attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti
paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu
izsniegšanu.

Atbilstības pārbaude:

. . . Par reģistrāciju B”vkomersantu reģistrā Pas”tītājs pārliecinās B”vniecības
informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/;

5.2.2. Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas B”vkomersantu
reģistrā, ir jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par uzvarētāju, tās
pirms līguma slēgšanas reģistrēsies B”vkomersantu reģistrā un nodarbinās sertificētus
speciālistus norādot sertificēto speciālistu vārdus atbilstošā formā.

5.3.

. . . Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra
izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas instit”cijas izsniegtas
licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie
tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu
dokumentu iesniegšanu.

Prasība: )epriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā no
iesniegšanas brīdim Pretendentam ir šāda pieredze:

. gada līdz piedāvājuma

5.3.1. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir sekmīgi īstenojis vismaz 2 (divu)
līdzvērtīgu pēc rakstura, nozīmes, apjoma līgumus līgums, kura ietvaros veikti
pilsētas/apdzīvotu vietu ielu b”vniecības/pārb”ves darbi, pārb”vējot/izb”vējot
ielas ar asfaltbetona segumu). Objektiem ir jāb”t pieņemtiem ekspluatācijā. Kopējam
ielu garumam katrā no diviem līgumiem jāb”t ne mazāk ka
m.

5.3.2. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis ”densapgādes un sadzīves
kanalizācijas sistēmas pārb”ves vai izb”ves darbus ielās (vismaz 1 objekts, kurā tika
pārb”vēts/izb”vēts ”densvada tīkls 1
m garumā, izb”vēts/ pārb”vēts sadzīves
kanalizācijas tīkls
metru garumā). Pieredze var b”t ieg”ta arī pa daļām vairākos
objektos;

5.3.3. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis elektroapgaismes tīklu
pārb”ves vai izb”ves darbus vismaz objekts ;
5.3.4. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis telekomunikāciju tīklu
pārb”ves vai izb”ves darbus (vismaz 1 objekts).

Nolikuma 5.3.1. – 5.3.4. apakšpunktos minētā pieredze var b”t ieg”ta vairāku objektu
ietvaros.
Atbilstības pārbaude:

Pretendentam ir jāiesniedz:

- informācija par savu pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā tabula Nolikuma 3.
pielikumā Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā),

- pozitīvas pas”tītāja/-u atsauksmes par tabulā norādītajiem objektiem. Atsauksmēs
par ielu seguma izb”vi prasība . . . jāietver vai tām jāpievieno ziņas par attiecīgo
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5.4.

b”vdarbu apjomu, finanšu ietilpību, b”vju veidiem, apakšuzņēmējiem, izpildes termiņiem
un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un ir
pabeigti līgumā nolīgtā kvalitātē. Atsauksmēs par ”densapgādes un sadzīves kanalizācijas
sistēmas darbiem prasība . . . ir jāb”t norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam,
izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei, izb”vēto/ pārb”vēto ”densapgādes un
sadzīves kanalizācijas garumiem. Atsauksmēs par elektroapgaismes pārb”ves/izb”ves
darbiem, telekomunikāciju tīklu pārb”ves/izb”ves darbiem prasības . .3. – 5.3.4.) ir
jāb”t norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu
kvalitātei. Atsauksmes nav jāiesniedz, ja Pretendenta un/vai tā norādīto apakšuzņēmēju
pārb”vēto/ izb”vēto objektu Pas”tītājs bija Ludzas novada pašvaldība.

Prasība: Pretendenta rīcībā ir jāb”t speciālistiem, kas līgumslēgšanas tiesību
piešķiršanas gadījumā darbosies iepirkuma līguma izpildē. Pretendenta piedāvājumā
iekļautajiem speciālistiem ir jāb”t sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas vai
attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām b”vniecības jomā. Ja
Pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, ir jāiesniedz kvalifikāciju apliecinošu
dokumentu kopijas un apliecinājums, ka attiecīgā speciālista izglītība un profesionālā
kvalifikācija atbilst attiecīgās profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un
gadījumā, ka ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz b”vdarbu uzsākšanai
izvirzītais ārvalstu speciālists ieg”s profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai
reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.
Pretendentam ir jāpiesaista vismaz šādi speciālisti:

5.4.1. Atbildīgais b”vdarbu vadītājs, kas ir sertificēts ceļu b”vdarbu vadīšanā, un
iepriekšējo piecu kalendāro gadu laikā no
. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas
brīdim kā atbildīgais b”vdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 2 (divus) šim Konkursam
līdzvērtīgu objektu b”vdarbus. Par līdzvērtīgiem tiks uzskatīti šādi objekti: pārb”vētas
rekonstruētas vai izb”vētas ielas ar asfaltbetona segumu pilsētās vai apdzīvotās vietās.
Objektiem ir jāb”t pieņemtiem ekspluatācijā. Kopējam ielu garumam katrā no diviem
līgumiem jāb”t vismaz 1000 m.
5.4.2. Sertificēts speciālists ”densapgādes un kanalizācijas sistēmu b”vdarbu
vadīšanā, kas iepriekšējo piecu kalendāro gadu laikā no
. gada līdz piedāvājuma
iesniegšanas brīdim ir vadījis vismaz 1 (viena) objekta ŪKT izb”ves/pārb”ves darbus,
kurā tika pārb”vēts/izb”vēts ”densvada tīkls
m garumā, izb”vēts/ pārb”vēts
sadzīves kanalizācijas tīkls
metru garumā. Pieredze var b”t ieg”ta arī pa daļām
vairākos objektos.
5.4.3. Sertificēts speciālists elektroietaišu ar spriegumu līdz
vadīšanā b”vdarbu vadīšana vismaz objektā .

kilovoltam darbu

5.4.4. Sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu b”vdarbu vadīšanā
b”vdarbu vadīšana vismaz objektā .
5.4.5. Darba aizsardzības koordinators.

Atbilstības pārbaude
-

Par piešķirtajiem sertifikātiem Pas”tītājs pārliecinās B”vkomersantu reģistra
mājaslapā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.
Pretendentam ir jāaizpilda Nolikuma 4. pielikuma un 5. pielikuma tabulas
veidlapas.
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-

5.5.

Pretendentam ir jāpievieno piedāvātā atbildīgā b”vdarbu vadītāja saistību rakstu
kopijas sarakstā norādītajiem objektiem.
Pretendentam jāiesniedz tā izvirzītā Darba aizsardzības un drošības koordinatora
izglītības apliecinošā dokumenta un apliecības kopija.

Pretendentam ir jāiesniedz katra piedāvājumā norādītā speciālista apliecinājums, ka
viņš ir iepazinies ar Atklāta konkursa dokumentiem un pildīs amata pienākumus
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā . pielikums .

Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams līgumu
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību rakstura. Pretendentam ir jāpierāda
Pas”tītājam, ka viņa rīcībā b”s nepieciešamie resursi tehniskais personāls, vadošais
personāls ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, tehniskais aprīkojums, iekārtas,
instrumenti). Prasības, kas noteiktas Nolikuma . punktā, tiks arī piemērotas Pretendenta
piesaistītiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, attiecībā uz tām
kvalifikācijas prasībām, kuras neizpilda pats Pretendents.

Jāiesniedz:
-

-

)nformācija par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, uz
kuru iespējām Pretendents balstās, vai kuriem nododamo darbu apjoms ir lielāks par
% no paredzamās līgumcenas (7. pielikuma Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju
apakšuzņēmēju saraksts tabula).
Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām vai nodod apakšuzņēmējam vairāk
nekā % veicamo darbu no paredzamās līgumcenas, Pretendents iesniedz katra tāda
Apakšuzņēmēja apliecinājumu (8. pielikums , kurā precīzi norādīti nododamie
resursi. Pretendents arī iesniedz dokumentus, kas apliecina attiecīgās apakšuzņēmēja
iespējas pieredzi, kvalifikāciju, personāla kvalifikāciju u.c. , kas ir nepieciešamas
)epirkuma līgumu izpildei.

PIL 20. panta 5. daļa nosaka, ka apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma
ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par
saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu
apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai
kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir
izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
5.6.

5.7.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Pretendents iesniedz visu apvienības
dalībnieku parakstītu apliecinājumu brīvā formā par gatavību Līgumu izpildei dibināt
pilnsabiedrību, gadījumā, ja personu apvienībai tiks piešķirtas iepirkuma Līgumu izpildes
tiesības, norādot atbildīgo personu, kas tiesīga pārstāvēt personu apvienību šajā
iepirkuma proced”rā. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku
parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišķi
un visi kopā ir atbildīgi par Līgumu izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots
parakstīt piedāvājumu, iepirkuma Līgumus un citus dokumentus, saņemt un izdot
rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no
Pas”tītāja. Vienošanās ir dokumentā jānorāda katra personu apvienības dalībniekam
nodoto darbu daļa procentos no kopējā Līgumu apjoma.
Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās,
kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma caurauklojumu apliecinājušās personas
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5.8.

tiesības pārstāvēt pretendentu Konkursa ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai
uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā
arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu
apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas
apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu
apvienības dalībnieku Konkursa ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno
dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības
pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Pretendentam saskaņā ar P)L .1 pantu ir tiesības iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma
proced”ras dokumentu ESPD Eiropas Komisijas
. gada . janvāra ieviešanas
regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma
proced”ras
dokumentam
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN.
5.8.1. Pretendents var iesniegt aizpildītu Regulas Nr. 2016/7 . pielikumā iekļauto formu
kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma proced”ras
dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām (Nolikuma 5. punkts). Ja
Pretendents ir izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām
atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām
Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma proced”ras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto
apakšuzņēmēju. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku.

5.8.2. Sagatavot ESPD veidlapu var, izmantojot Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē izveidoto
rīku https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv, kā arī )epirkumu
uzraudzības biroja tīmekļa vietnē ievietoto veidlapu MS Word formātā
(http://www.iub.gov.lv/lv/node/587).
5.8.3. Ja Pretendents izvēlas iesniegt ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma
proced”ras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām un pārbaudāmām
ziņām, tas aizpilda standarta veidlapas:
5.8.3.1. )) daļu – Informāciju par ekonomikas dalībnieku A, B, C daļas;

5.8.3.2. ))) daļu – Izslēgšanas iemesli A, B, C, D, kas apliecinātu atbilstību
noteikumiem;
5.8.3.3. )V daļu – atlases kritēriji A, C;

.1 panta

5.8.3. . V) daļu – Noslēguma apliecinājumi.

5.8.4. Pretendents, kurš piedāvājumā ir iekļāvis ESPD, pēc Komisijas uzaicinājuma iesniedz
iepirkuma proced”ras Nolikuma . punktā minētos piedāvājumā iekļaujamos dokumentus,
kuri tiek pieprasīti gadījumā, ja Pretendentam b”tu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

5.9.

5.8.5. Pas”tītājam jebkurā iepirkuma proced”ras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents
iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par
līgumu vai iepirkuma proced”ras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu
atlases prasībām. Pas”tītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tā
rīcībā vai pieejama publiskajās datubāzēs.

Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās
dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja Pretendents neatbilst Nolikuma
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.punkta prasībām, vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina Pretendenta
atbilstību dalības Konkursā nosacījumiem.
6. Tehniskais piedāvājums

6.1. Pretendenta Tehniskais piedāvājums kļ”s par )epirkuma līgumu sastāvdaļu līgumtiesību
piešķiršanas gadījumā.
6.2. Tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo, pamatojoties uz Konkursa nolikuma prasībām un
b”vprojektos iekļauto informāciju, atbilstoši konkursa nolikuma 9. pielikumam Tehniskais
piedāvājums. Tehniskā piedāvājuma aprakstā Pretendents apliecina, ka Pretendentam,
personālsabiedrības biedriem, piegādātāju apvienības dalībniekiem ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība , vai apakšuzņēmējam ja
Pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju ir pieejams personāls,
instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums iepirkuma Līgumu izpildei.

6.3. Pretendents sagatavo un iesniedz organizatorisko strukt”rshēmu (9. pielikuma
1.punkts), kurā norāda darbu izpildē iesaistītos b”vuzņēmējus, piegādātājus r”pnīcas,
karjeri u.c. , apakšuzņēmējus, kvalitātes kontroles laboratorijas, speciālistus, kas veiks
katra darbu veida kvalitātes kontroli darbu izpildes laikā. Katrai sastāvdaļai jānorāda
atbildīgo personu kontaktpersonu vārdi, uzvārdi, īsi aprakstot katras personas tiešos
pienākumus un atbildības līmeni konkrētā darba veikšanā un līgumu izpildē.

6.4. Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam ir jāiekļauj Apliecinājums par to, ka:

. . . iepirkuma Līgumu sekmīgai izpildei Pretendentam ir pieejami nepieciešamie
cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais
nodrošinājums, kas ir nepieciešams konkrēto b”vdarbu veikšanai;

6.4.2. pirms līgumu noslēgšanas, saskaņojot ar Pas”tītāju, tiks iesniegts b”vdarbu laika
grafiks nedēļās , nosakot b”vdarbu sākumu un beigas katram līgumam, ievērojot
Pas”tītāja, Nolikuma prasības un spēkā esošos normatīvus aktus;

6.4.3.
desmit darbdienu laikā Pretendents iesniegs Kredītiestādes vai
Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas Līgumu nodrošinājuma garantijas 10% (desmit
procentu) apmērā no katra Līguma līgumcenas, kas b”s spēkā līdz attiecīgā Akta par B”ves
pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas;

6.4.4. Pretendenta piedāvāta garantija b”vdarbiem un materiāliem nav īsāka par 5
(pieciem) gadiem;

6.4.5. 7 (septiņu) dienu laikā pēc katra Objekta pieņemšanas ekspluatācijā tiks iesniegtas
Garantijas laika garantijas 2% (divu procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās
līgumcenas, ko b”s izsniegusi Kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība.

6.5. Par tehniskā piedāvājuma sastāvdaļu tiks uzskatītas b”vniecības lokālajās tāmēs
norādītie b”vdarbu apjomi. Visi darbu apjomi un risinājumi, kuri norādīti B”vprojektos,
Pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevar
atsaukties uz nepilnīgu B”vprojektu. B”vuzņēmējam jāievērtē, ka tehniskajā specifikācijā
norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba
ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai
ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami
attiecīgā b”ves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši b”vnormatīvu un
ekspluatācijas noteikumu prasībām, ietverot visus nepieciešamos b”vdarbus konkrēta
darba izpildei.
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7. Finanšu piedāvājums
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Pretendents iesniedz saskaņā ar Nolikuma 11. pielikumu aizpildītu un parakstītu Finanšu
piedāvājumu un lokālās tāmes atbilstoši Ministru kabineta
. gada
. j”nija
noteikumu Nr.
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
„Būvizmaksu
noteikšanas kārtība formām. Finanšu piedāvājums ar lokālajām tāmēm iesniedzams arī
elektroniskā datu nesējā CD vai zibatmiņā Microsoft Excel formātā.

Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības
nodokļa PVN un tā ir jānosaka eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti
divi cipari aiz komata.

Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Līgumu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.
Līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu, nav pieļaujama. Pretendenta
finanšu piedāvājumā jāb”t paredzētiem visiem riskiem b”vdarbu veikšanai, kas saistīti ar
cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu, riskiem, tai skaitā pret trešajām
personām, kas var b”t saistīti ar b”vdarbu izpildi un kvalitāti, un citiem neparedzētiem
apstākļiem. Līgumcenas maiņas gadījumi ir norādīti iepirkuma Līgumu projektā
(13.pielikums).
Sastādot finanšu piedāvājumu, b”vuzņēmējam katra konkrētā darba izmaksās ir jāparedz
visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā:

- izpilddokumentācijas sagatavošana un uzmērījumu veikšana,
- mobilizācija un demobilizācija,
- palīgteritoriju ieg”šana un uzturēšana,
- saskaņojumi un atļaujas,
- sanitāro un drošības normu ievērošana,
- satiksmes organizēšana,
- nepieciešamās dokumentācijas noformēšana,
- darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrāde mērījumi, aprēķini, rasējumi,
apraksti, plāni, grafiki u.tml.),
- b”vniecības laukuma apsargāšana,
- kvalitātes nodrošināšana un kontrole paraugu ņemšana, testēšana, kvalitātes
proced”ras, preventīvās darbības u.tml. ,
- b”vmateriālu un b”vizstrādājumu sagatavošana, uzglabāšana, piegāde un iestrāde,
- iekārtas un ar tām saistītie izdevumi,
- pagaidu papildus darbi, lai izpildītu pamatdarbus vai sagatavošanas darbi,
- darbaspēks,
- vispārējās saistības, atbildības risku nodrošinājums,
- organizācija un administrēšana,
- tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksa, izņemot pievienotās vērtības
nodokli (pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērtības nodokli
. pantu, nodokli par
b”vniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā b”vniecības pakalpojuma saņēmējs, t.i.
PVN par darbu izpildi valsts budžetā iemaksās Pas”tītājs .

Pretendentam ir jāiesniedz )zdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās
deklarēšanas sistēmas EDS par Pretendenta t. sk. par katru piegādātāju apvienības
dalībnieku un tā piedāvājumā katru norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa
likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu
periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. )zdrukas ir jāiesniedz LR reģistrētiem vai
pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem, kā arī par LR reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem
apakšuzņēmējiem. Tiem pretendentiem, kuru EDS izziņās konstatējama neatbilstība
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vidējām stundas tarifa likmēm, piedāvājumā ir jāiekļauj paskaidrojumi par stundas
tarifa likmju atšķirību.
8. Piedāvājuma elektroniskā versija

8.1.

8.2.

Pretendenta piedāvājums iesniedzams arī elektroniskā veidā elektroniskā datu nesējā
CD vai zibatmiņā , ieskenējot piedāvājuma oriģināleksemplāra dokumentus PDF formātā
un ierakstot finanšu piedāvājumu ar lokālajām tāmēm MS Excel formātā.
Pretrunu gadījumos starp oriģinālo dokumentu un elektronisko versiju par pamatu tiks
ņemts piedāvājuma oriģinālo papīra dokumentu saturs.
9. Prasības attiecībā uz personu apvienībām

9.1.

Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Konkursa uzvarētāju,
personu apvienībai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PIL 67. pantā noteiktā
nogaidīšanas termiņa beigām, ja )epirkumu uzraudzības birojā nav PIL 83. pantā
noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma proced”ras pārkāpumiem, ir
jāizveido personālsabiedrība, jāreģistrē tā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī
un B”vkomersantu reģistrā. Sabiedrība rakstveidā informē Pas”tītāju par personu, kas
pārstāvēs
sabiedrību
Līgumu
parakstīšanā,
paziņojumam,
pievienojot
personālsabiedrības reģistrācijas apliecību kopijas.
10. Cita informācija

10.1. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pas”tītājam un )epirkuma komisijai,
turpmāk tekstā – Komisijai, ir aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību.
Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pas”tītājam un Komisijai ir
aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.
10.2. Pretendents, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem
vai iepirkuma proced”ras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā
paša projekta posmos vai iepirkuma proced”rā, ja minētie apstākļi šim Pretendentam dod
priekšrocības šajā iepirkuma proced”rā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma
projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota
galarezultāta sasniegšanu.
Publisko iepirkumu likuma
. panta piektā daļa paredz, ka, ja Pasūtītājs, konstatējis
nolikuma 10.2. apakšpunktā minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas
ļauj tam apliecināt, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dod jebkādas priekšrocības
attiecīgajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

10.3. Odu un Jurdža ielas pārb”ves darbi ir paredzēti valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa
Odu kalns – senkapi valsts aizsardzības Nr.
aizsardzības zonā, tiešā to tuvumā, un
valsts nozīmes pilsētb”vniecības pieminekļa Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts
aizsardzības Nr.
teritorijā. Visi laukakmeņi, vēsturiskais apaļo akmeņu bruģis,
senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta darbu izpildes laikā pašvaldības
īpašumā, pieder pašvaldībai un ir obligāti nododama pašvaldības vai Valsts kult”ras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem. B”vuzņēmējam ir pienākums
nodrošināt to saglabātību un atrašanās vietas pilnvērtīgu foto fiksāciju.
11. B”vlaukumu apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme

11.1. B”vlaukumi ir brīvi pieejami.

11.2. Pas”tītājs rīkos ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas
pirms piedāvājumu atvēršanas dienas, tiks saņemti vismaz 2 (divi) iesniegumi rīkot
Atklāta konkursa „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve” nolikums
ID Nr. LNP 2016/86/ERAF

18

ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. )nformācija par sanāksmi tiek ievietota Pas”tītāja
mājaslapā
(http://www.ludza.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi)
vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

11.4. Pas”tītājs sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem
jautājumiem.
11.5. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

12. Komisijas tiesības

12.1. Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu oriģinālus vai
apliecinātas kopijas.

12.2. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī
finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var
pieprasīt tikai atbilstoši Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši LR
normatīviem aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, tā
nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

12.3. Komisija labo aritmētiskās kļ”das finanšu piedāvājumos.
13. Komisijas pienākumi

13.1. Komisijai ir jānodrošina iepirkuma proced”ras norise un dokumentēšana.

13.2. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma
proced”ras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un
iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pas”tītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne
vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus
informāciju Pas”tītājs nos”ta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto
šo informāciju mājaslapā http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskieiepirkumi/atklati-konkursi/ , kur ir pieejami iepirkuma proced”ras dokumenti, norādot
arī uzdoto jautājumu.

13.3. )nformācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos
iekļautie dati b”tu aizsargāti, un Pas”tītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc
to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to
atvēršanas brīdim Pas”tītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību.
Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pas”tītājs nesniedz informāciju
par vērtēšanas procesu.
13.4. Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko
iepirkumu likumu, iepirkuma proced”ras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem
aktiem.

13.5. Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par iepirkuma proced”ru ne vēlāk par dienu, kad tiek
nos”tīts paziņojums par iepirkuma proced”ras rezultātiem. Ziņojums, pamatojoties uz
pieprasījumu, ir jāizsniedz 2 (divu) darbdienu laikā.
14. Pretendents, tā tiesības un pienākumi

14.1. Atbilstoši PIL Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirg” sniegt pakalpojumus un kurš ir
iesniedzis piedāvājumu.

14.2. Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par Konkursa Nolikumu.
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14.3. Pretendentam ir tiesības PIL 83. panta otrās daļas . punktā noteiktajā kārtībā un
termiņos iesniegt )epirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pas”tītāja vai
iepirkumu komisijas darbību saistībā ar Konkursu.
14.4. Pēc iepirkuma Līgumu noslēgšanas Pretendents Pas”tītāja pieņemtos lēmumus var
pārs”dzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā. )epirkuma uzraudzības biroja iesniegumu
izskatīšanas komisijas lēmuma pārs”dzēšana neaptur tā izpildi.
14.5. Pretendents var apsekot objektu.

14.6. Pretendentam ir pienākums sniegt Pas”tītājam patiesu informāciju.

14.7. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus
informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei,
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

14.8. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai saistībā ar Konkursu, kas tiek publicēta
Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.ludza.lv/pasvaldibaskalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/
15. Piedāvājumu atvēršana

15.1. Piedāvājumu atvēršanai Pas”tītājs rīko atklātu sanāksmi. Sanāksme notiks 2016. gada
. decembrī plkst. 11.00, Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā , Ludzā.
15.2. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus t”līt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām Konkursa Nolikumā noradītajā vietā un laikā.
15.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma
iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc
sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pas”tītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā
atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot,
ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.
16. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana

16.1. Komisija slēgtā sēdē atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas
prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem un
izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritērijiem.
16.2. Piedāvājuma noformēšanas vērtēšana. Uzsākot pretendenta piedāvājuma vērtēšanu,
Komisija izvērtē, vai piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma
prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši kādai no Nolikumā izvirzītajām
prasībām, un ja tr”kumi ir b”tiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, tad
Komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no )epirkuma proced”ras un tā piedāvājumu
nevērtēt.

16.3. )zvērtējot Pretendentu piedāvājumu noformējumu, Pas”tītājs ievēros samērīguma
principu, nenoraidot piedāvājumus, pamatojoties uz formālām noformējuma neatbilstības
prasībām.
16.4. Atlases dokumentu kvalifikācijas vērtēšana

16.4.1. Komisija pārbauda pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma
kvalifikācijas prasībām.

16.4. . Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā Komisija noskaidro pretendentu
kompetenci un atbilstību iepirkuma Līgumu izpildes prasībām pēc pretendentu
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iesniegtajiem atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai izvirzītajai
prasībai.

16.4.3. Ja Pretendents neatbilst kādai Konkursa Nolikumā norādītajai prasībai, un ja
tr”kumi ir b”tiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, Komisija turpmāk šo
piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma
proced”rā.

16.5. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

16.5.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē Komisija nosaka tehniskā
piedāvājuma atbilstību Konkursa Nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Komisija
pārbauda darbu apjomu pozīcijas, kas ir norādīti Pretendenta iesniegtajās lokālajās
tāmēs.
16.5.2. Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst kādai Konkursa
Nolikumā norādītajai prasībai, un ja tr”kumi ir b”tiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt
piedāvājumu, Komisija izslēdz pretendentu no iepirkuma proced”ras un tā piedāvājumu
nevērtē.

16.6. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

16.6.1. Komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.

16.6.2. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Finanšu
piedāvājumā nav aritmētisko kļ”du. Par kļ”du labojumu un laboto piedāvājuma summu
Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļ”das labotas. Vērtējot finanšu
piedāvājumus, Komisija ņem vērā labojumus.

16.6.3. Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas ieg”ta
sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.

16.6.4. Komisijai ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tā
konstatē, ka Pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju
vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada
ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir
mazāka par % vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi no darba
ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā perioda
pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti V)D mājaslapā. Ja pretendents kā nodokļu
maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no
nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.
16.6.5. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās
noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par b”tiskajiem piedāvājuma
nosacījumiem un, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus P)L
. panta 2. daļā
minētos faktorus. P)L
. panta 2. daļas . punktā minēto faktu izvērtēšanai Komisija
pieprasa no V)D atzinumu par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju
darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes pamatotību atbilstoši Pretendenta un tā
piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju veiktajai saimnieciskajai darbībai. V)D, veicot
nodokļu administrēšanas pasākumus, pārbauda vidējās stundas tarifa likmes pamatotību
un sniedz atzinumu Pas”tītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā.
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16.6. . Ja Pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst kādai Nolikumā izvirzītajai prasībai,
un ja tr”kumi ir b”tiski, kas neļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, Komisija izslēdz
Pretendentu no iepirkuma proced”ras un piedāvājumu nevērtē.

16.7. Pēc Pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc
piedāvājumu atbilstības pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, no
atbilstošajiem piedāvājumiem Pas”tītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto
piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājumu ar viszemāko cenu.
17. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līgumu slēgšana

17.1. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma proced”ru, ja tam ir objektīvs
pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma proced”ras rezultātiem, kā arī
nos”ta pamatojumu )epirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem.
Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu proced”ras pārtraukšanai.

17.2. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma Līgumus ar Pretendentu, kuram ir Konkursa
Nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un
iepirkuma priekšmetam un ir ar viszemāko cenu. Ja tikai viens Pretendents atbilst visām
Konkursa Nolikumā vai paziņojumā par Līgumu noteiktajām Pretendentu atlases
prasībām, Pas”tītājs sagatavo un ietver iepirkuma proced”ras ziņojumā pamatojumu tam,
ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Pas”tītājs nevar
pamatot, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tas pieņem
lēmumu pārtraukt iepirkuma proced”ru.

17.3. Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto
lēmumu attiecībā uz iepirkuma Līgumiem.

17.4. Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pretendenta
informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma
proced”ras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma Līgumu noslēgšanu vai
iepirkuma proced”ras izbeigšanu vai pārtraukšanu.
17.5. Iepirkuma Līgumus slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa
beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 (desmit) dienas pēc lēmuma par iepirkuma
proced”ras rezultātiem nos”tīšanas Pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot
drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena.

17.6. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumus ar Pas”tītāju, Komisija
pieņem lēmumu slēgt Līgumus ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai
pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt
Līgumus ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt
Līgumus, Pas”tītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma proced”ru, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
17.7. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līgumu noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš
piedāvājis zemāko cenu, Pas”tītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma
Līgumus ar Pas”tītāju. Ja nepieciešams, Pas”tītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā
pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par
vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais
Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto
Pretendentu, Pas”tītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.
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17.8. Ja Konkursam nav iesniegti piedāvājumi, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma
prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt Konkursu.

17.9. Iepirkuma Līgumus slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši Konkursa
Nolikuma 13. pielikumam „Līgumu projekts .
17.10. )epirkuma Līgumi tiks noslēgti, ja tiks apstiprināts Ludzas novada pašvaldības ERAF
līdzfinansētais projekts.
18. )epirkuma līgumi

18.1. Pas”tītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma 2 (divus) Līgumus (viens – par Odu
ielas pārb”vi, otrs – par Jurdža ielas posma pārb”vi , pamatojoties uz Pretendenta
piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma Līgumu projektu
(13.pielikums).
18.2. )epirkuma līgumus slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa
beigām P)L . panta ., ., .1 daļa , ja )UB nav P)L . pantā noteiktajā kārtībā iesniegts
iesniegums par iepirkuma proced”ras pārkāpumiem un ir piešķirts ES atbalsts.

18.3. Pirms iepirkuma līgumu noslēgšanas, saskaņojot ar Pas”tītāju, izvēlētais Pretendents
iesniedz izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafikus nedēļās , nosakot
izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu, ievērojot pas”tītāja
prasības un Nolikuma noteikumus. Grafiki sastādami, ievērojot sezonas darbu veikšanas
plānošanu, Odu ielas un Jurdža ielas savienotību, katra grafika sākuma punkts – Līguma
noslēgšanas brīdis; grafika beigu punkts – Objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdis.
18.4. Desmit darbdienu laikā pēc līgumu parakstīšanas )zpildītājs iesniedz Līguma izpildes
nodrošinājumu katram parakstītajam Līgumam, iekļaujot tajā informāciju, kas ir norādīta
Nolikuma 12. pielikumā Saistību nodrošinājuma izpildes forma.
18.4.1. Līguma izpildes nodrošinājums ir iesniedzams LR vai citā Eiropas Savienības vai
Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas
sabiedrības garantijas veidā.

18.4.2. Izsniegtajai garantijai ir jāatbilst Nolikumā un Līgumu projektā ietvertajiem
nosacījumiem. Katra Līguma nodrošinājuma summas apmērs ir 10% (desmit) procentu
apmērā no Līgumcenas.
18.4.3. Līguma izpildes garantijai jāatbilst šādiem nosacījumiem:

18.4. . . garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pas”tītājam garantijas summu
bezstrīdus kārtībā pēc Pas”tītāja pirmā pieprasījuma;
18.4. . . garantijai jāb”t spēkā iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā;

18.4. . . garantijai jāb”t no pretendenta puses neatsaucamai.

18.5. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma Līgumu projekta
nosacījumiem, tie ir jāiesniedz rakstiski Nolikumā noteiktajā kārtībā. Pēc Nolikumā
13.2.punktā minētā termiņa iebildumi par Līgumu projekta nosacījumiem netiks ņemti
vērā.

18.6. Iepirkuma Līgumu grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līgumu vispārējo raksturu –
veidu un iepirkuma proced”ras dokumentos noteikto Līgumu mērķi. Grozījumu kārtība ir
atrunāta iepirkuma Līgumu projektā. B”tiski Līgumu grozījumi ir pieļaujami, kad
iepirkuma līgumu grozījumu vērtība vienlaikus nepārsniedz:
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18.6. . saskaņā ar P)L . pantu Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežas, sākot ar
kurām paziņojums par līgumu publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;
18.6.2. 15% (piecpadsmit procenti) no sākotnējās iepirkuma Līguma līgumcenas.

18.7. )zvēlētā Pretendenta Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums kļ”s par )epirkuma
līgumu sastāvdaļām.

18.8. Līgumu garantijas saistības paliek spēkā visā garantijas laika periodā, t.i., 5 (piecu) gadu
laikā pēc Objektu pieņemšanas ekspluatācijā. )zvēlētajam Pretendentam pēc Objekta
pieņemšanas ekspluatācijā
septiņu dienu laikā ir jāiesniedz kredītiestādes vai
apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā garantijas laika garantija
. pielikums . Garantijas
laika garantijas iesniegšanas termiņš var b”t pagarināts, ja kredītiestādes vai
apdrošināšanas sabiedrības noteiktais garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par
dienām. Garantijas laika garantija paredz garantijas summas samaksu 2% (divu procentu)
apmērā no Līgumcenas bez PVN, ja b”vuzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar
Līgumu.

19. Pielikumi

1. pielikums Pieteikums dalībai atklātā konkursā
2. pielikums )nformācija par pretendentu
3. pielikums Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu b”vdarbu veikšanā
4. pielikums Atbildīgā b”vdarbu vadītāja un ŪKT b”vdarbu vadītāja kvalifikācija un pieredze
5. pielikums )nformācija par piedāvāto personālu līguma izpildei
6. pielikums Speciālista apliecinājuma forma
7. pielikums Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts
8. pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājums
9. pielikums Tehniskais piedāvājums
10. pielikums Tehniskās specifikācijas
11. pielikums Finanšu piedāvājums
12. pielikums Saistību nodrošinājuma izpildes forma
13. pielikums Līgumu projekts
14. pielikums Garantijas laika garantijas forma
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1.pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve
identifikācijas Nr. LNP 2016/86/ERAF
nolikumam

P)ETE)KUMS DALĪBA) ATKLĀTĀ KONKURSĀ
_________. gada ____. ______________
Atklāta konkursa nosaukums: „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārb”ve
identifikācijas Nr. LNP 2016/86/ERAF
. Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar atklāta konkursa Nolikumu un piekrītam
visiem Nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar atklāta konkursa Nolikuma prasībām piedāvājam
veikt darbus par summu:
piedāvājuma cena bez PVN EUR) skaitļos un vārdiem
. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja m”su piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbus līdz
Nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam.
. Ar šo mēs apstiprinām, ka m”su piedāvājums ir derīgs 120 (viens simts divdesmit)
kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms
tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

. Ar šo mēs apliecinām, ka uz <uzņēmuma nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu
likuma 39.1 pantā minētie izslēgšanas nosacījumi.
Pretendenta piegādātāju apvienības
dalībnieka, apakšuzņēmēja pārstāvis:

amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs
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2. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve
identifikācijas Nr. LNP
/86/ERAF
nolikumam

)NFORMĀC)JA PAR PRETENDENTU

Atklātam konkursam
„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārb”ve
identifikācijas Nr. LNP 2016/86/ERAF
1.

Nosaukums:

2.

Reģistrācijas numurs:

3.

Adrese:

4.

Kontaktpersona :

5.

Telefons:

6.

Fakss:

7.

E-pasts:

8.

Uzņēmuma darbības sfēra īss apraksts :

9.

Finanšu rekvizīti:

Bankas nosaukums:
Bankas adrese tai skaitā
pilsēta,
valsts,
pasta
indekss)
Bankas kods:
Konta numurs:
Pilnvarotā persona, kas
b”s tiesīga parakstīt
līgumu

Pretendenta piegādātāju apvienības
dalībnieka, apakšuzņēmēja pārstāvis:

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs
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3. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve
identifikācijas Nr. LNP 2016/86/ERAF
nolikumam

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU P)EREDZE LĪDZĪGU BŪVDARBU VE)KŠANĀ
Pilsētas/apdzīvotu vietu ielu b”vniecības/pārb”ves darbi, pārb”vējot/izb”vējot ielas ar asfaltbetona
segumu jānorāda vismaz objekti
Prasības ir norādītas Nolikuma 5.3.1. apakšpunktā
1. objekts
)zpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā
apakšuzņēmējā šajā iepirkuma
proced”rā nosaukums
Pas”tītāja* nosaukums, kontaktpersona,
tālrunis, e-pasts
Līguma nosaukums un numurs
)zpildes termiņi no mm/gggg – līdz
mm/gggg); objekta pieņemšanas
ekspluatācijā datums
Objekta atrašanās vieta
Ielas garums metros
Veikto darbu apraksts, to apjoms
Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs,
norādot darbu veidu un apjomu % no
līguma cenas
2. objekts
)zpildītāja t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā
apakšuzņēmējā šajā iepirkuma
proced”rā nosaukums
Pas”tītāja* nosaukums, kontaktpersona,
tālrunis, e-pasts
Līguma nosaukums un numurs
)zpildes termiņi no mm/gggg – līdz
mm/gggg ; objekta pieņemšanas
ekspluatācijā datums
Objekta atrašanās vieta
Ielas garums metros
Veikto darbu apraksts, to apjoms
Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs,
norādot darbu veidu un apjomu % no
līguma cenas
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas pārb”ves vai izb”ves darbi ielās
jānorāda vismaz objekts, kur darbus veica Pretendents vai tā piedāvātais apakšuzņēmējs
Prasības ir norādītas Nolikuma . . . apakšpunktā
)zpildītāja t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā
apakšuzņēmējā šajā iepirkuma
proced”rā nosaukums
Pas”tītāja* nosaukums, kontaktpersona,
tālrunis, e-pasts
Līguma nosaukums un numurs
)zpildes termiņi no mm/gggg – līdz
mm/gggg ; objekta pieņemšanas
ekspluatācijā datums
Objekta atrašanās vieta
Veikto darbu apraksts, to apjoms
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”densapgādes, sadzīves kanalizācijas
sistēmas izb”ve/pārb”ve, metros)
Elektroapgaismes tīklu pārb”ves vai izb”ves darbi
jānorāda vismaz objekts, kur darbus veica Pretendents vai tā piedāvātais apakšuzņēmējs
)zpildītāja t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā
apakšuzņēmējā šajā iepirkuma proced”rā
nosaukums
Pas”tītāja* nosaukums, kontaktpersona,
tālrunis, e-pasts
Līguma nosaukums un numurs
)zpildes termiņi no mm/gggg – līdz
mm/gggg ; objekta pieņemšanas ekspluatācijā
datums
Objekta atrašanās vieta
Telekomunikāciju tīklu pārb”ves vai izb”ves darbi
jānorāda vismaz objekts, kur darbus veica Pretendents vai tā piedāvātais apakšuzņēmējs
)zpildītāja t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā
apakšuzņēmējā šajā iepirkuma proced”rā
nosaukums
Pas”tītāja* nosaukums, kontaktpersona,
tālrunis, e-pasts
Līguma nosaukums un numurs
)zpildes termiņi no mm/gggg – līdz
mm/gggg ; objekta pieņemšanas ekspluatācijā
datums
Objekta atrašanās vieta

* Par pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs.

Papildus tabulā norādītajai informācijai pievienojiet pozitīvas pas”tītāja/-u
atsauksmes par tabulā norādītajiem objektiem:
1. Atsauksmēs par ielu seguma izb”vi Nolikuma prasība . . . apakšpunktā jāietver vai
tām jāpievieno ziņas par attiecīgo b”vdarbu apjomu, finanšu ietilpību, b”vju veidiem,
apakšuzņēmējiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši
attiecīgajiem normatīviem un ir pabeigti līgumā nolīgtā kvalitātē.
2. Atsauksmēs par ”densapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas darbiem (Nolikuma
prasība . . . apakšpunktā ir jāb”t norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes
termiņiem, vietai un darbu kvalitātei, izb”vēto/ pārb”vēto ”densapgādes un sadzīves
kanalizācijas garumiem.
3. Atsauksmēs par elektroapgaismes pārb”ves/izb”ves darbiem, telekomunikāciju tīklu
pārb”ves/izb”ves darbiem Nolikuma prasības . . . – . . . apakšpunktā ir jāb”t norādītam
objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei.
Atsauksmes nav jāiesniedz, ja Pretendenta un/vai tā norādīto apakšuzņēmēju pārb”vēto/
izb”vēto objektu Pas”tītājs bija Ludzas novada pašvaldība.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze
uzrādāma kopā. Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem pieņemtiem ekspluatācijā uz
Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.
Pretendenta piegādātāju apvienības
dalībnieka, apakšuzņēmēja pārstāvis:

amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs
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4. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve
identifikācijas Nr. LNP
/86/ERAF
nolikumam

ATB)LDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA UN ŪKT BŪVDARBU VADĪTĀJA KVAL)F)KĀC)JA UN
PIEREDZE
Atbildīgā b”vdarbu vadītāja pieredze
Prasības ir norādītas Nolikuma . . . apakšpunktā
1. objekts
Pas”tītāja* nosaukums, kontaktpersona,
tālrunis, e-pasts
Līguma nosaukums un numurs
)zpildes termiņi no mm/gggg – līdz
mm/gggg)
Objekta atrašanās vieta
Ielas garums metros
Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā**
Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā***
2. objekts
Pas”tītāja* nosaukums, kontaktpersona,
tālrunis, e-pasts
Līguma nosaukums un numurs
)zpildes termiņi no mm/gggg – līdz
mm/gggg)
Objekta atrašanās vieta
Ielas garums metros
Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā**
Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā***
ŪKT darbu vadītāja pieredze
Prasības ir norādītas Nolikuma . . . apakšpunktā
Pas”tītāja nosaukums, kontaktpersona,
tālrunis, e-pasts
Līguma nosaukums un numurs
)zpildes termiņi no mm/gggg – līdz
mm/gggg)
Objekta atrašanās vieta
)zb”vētā/ pārb”vētā ”densvada garums
metros
)zb”vēto/ pārb”vēto sadzīves
kanalizācijas tīklu garums metros
Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā**
Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā***

Nepieciešamības gadījumā papildiniet tabulu.

* Par Pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs
** Norāda, vai piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir:
A – pretendenta piegādātājs var personu 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 piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts
personai, kuru pārstāv:
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A – darba līgums,
B – uzņēmuma līgums,
C – cits norādīt, kāds
Papildus tabulā norādītai informācijai pievienojiet atbildīgā b”vdarbu vadītāja saistību
rakstu kopijas tabulā norādītajiem objektiem.
Pretendenta piegādātāju apvienības
dalībnieka, apakšuzņēmēja pārstāvis:

amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs
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5. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve
identifikācijas Nr. LNP
/86/ERAF
nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PIEDĀVĀTO PERSONĀLU LĪGUMA IZPILDEI

Speciālists

Vārds
Uzvārds

Persona, kuru
pārstāv*

Līgumattiecību
pamats**

Elektroietaišu
izb”ves darbu
vadītājs b”vdarbu
vadīšanā līdz kV
Telekomunikāciju
sistēmu un tīklu
b”vdarbu vadītājs
Darba aizsardzības
speciālists

Pieredze būvdarbu
vadīšanā norādīt
objektu, izpildes
termiņus, pasūtītāja
kontaktinformāciju

* Norāda, vai piedāvātais speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir:
A – pretendenta piegādātājs var personu 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 piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts
personai, kuru pārstāv:
A – darba līgums,
B – uzņēmuma līgums,
C – cits norādīt, kāds
Pretendentam jāiesniedz tā izvirzītā Darba aizsardzības un drošības koordinatora
izglītības apliecinošā dokumenta un apliecības kopija.
Pretendenta piegādātāju apvienības
dalībnieka, apakšuzņēmēja pārstāvis:

amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs
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6. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve
identifikācijas Nr. LNP
/86/ERAF
nolikumam

SPEC)ĀL)STA APL)EC)NĀJUMS

Pretendentam ir jāiesniedz katra piedāvātā speciālista aizpildīts apliecinājums.

Es, apakšā parakstījies/ parakstījusies, apliecinu, ka:

1) esmu iepazinies/ iepazinusies ar Ludzas novada pašvaldības izsludināta atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve )D Nr.
/86/ERAF dokumentāciju
un prasībām;

2) piekrītu piedalīties iepirkumā „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve )D Nr.
2016/86/ERAF <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā <amats>;
3 gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, b”šu pieejams
Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža līdz Objekta pieņemšanai
ekspluatācijā;
4 šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams
paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties rakstiski informēt savu darba
devēju un Pas”tītāju.
Vārds Uzvārds
Paraksts
Datums
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7. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve
identifikācijas Nr. LNP
/86/ERAF
nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU UN APAKŠUZŅĒMĒJU APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

Pretendentam ir jānorāda visi, uz kuru iespējām Pretendents balstās, vai kuriem
nododamo darbu apjoms ir lielāks par % no paredzamās līgumcenas, un kas tiks piesaistīti
Līguma izpildē, ja Pretendentam tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības.
Apakšuzņēmēja,
apakšuzņēmēja
apakšuzņēmēja
nosaukums

Veicamā darba daļa

Darba daļas nosaukums no Darba
daudzumu saraksta

Pretendenta piegādātāju apvienības
dalībnieka, apakšuzņēmēja pārstāvis:

Apakšuzņēmējam,
apakšuzņēmēja
apakšuzņēmējam
nodotais apjoms (%)

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs
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8. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve
identifikācijas Nr. LNP
/86/ERAF
nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJA APL)EC)NĀJUMS
aizpilda tikai tas apakšuzņēmējs, kura veicamo b”vdarbu vērtība ir % vai lielāka par kopējo
līguma vērtību, vai uz kura iespējām Pretendents balstās

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums un adrese>:

1) apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>
turpmāk – Pretendents iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs
, Raiņa ielā
, Ludzā, Ludzas novads organizētā Atklāta konkursa „Ludzas
pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve identifikācijas Nr. LNP
/86/ERAF
ietvaros;
2) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
a) veikt šādus b”vdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu sarakstā
norādītajam (Nolikuma 7. pielikums) un summa EUR, bez PVN, kādā apmērā darbi tiek
nodoti>
b) nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma apraksts>.

3) Apliecinām, ka uz <apakšuzņēmēja nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma
39.1 pantā minētie izslēgšanas nosacījumi.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Datums>
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9. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve
identifikācijas Nr. LNP
/86/ERAF
nolikumam

TE(N)SKA)S P)EDĀVĀJUMS
Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba
izpildei.
1. Organizatoriskā struktūrshēma

Kopējā strukt”rshēmā ir jāattēlo Darba izpildē iesaistītie b”vuzņēmēji, b”tiskākie piegādātāji
r”pnīcas, karjeri u.c. , apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai
jānorāda atbildīgo personu kontaktpersonu vārdi, uzvārdi, īsi aprakstot katras personas tiešos
pienākumus un atbildības līmeni konkrētā darba veikšanā un līguma izpildē.
. Apliecinājums brīvā formā par to, ka:

- iepirkuma Līguma sekmīgai izpildei Pretendentam ir/b”s pieejami cilvēkresursi, tehniskais
aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams
konkrēto b”vdarbu veikšanai.
- pirms līguma noslēgšanas, saskaņojot ar Pas”tītāju, tiks iesniegts b”vdarbu laika grafiks
nedēļās , nosakot b”vdarbu sākumu un beigas, ievērojot Pas”tītāja prasības un spēkā esošos
normatīvus aktus.

desmit darbdienu laikā Pretendents iesniegs Kredītiestādes vai apdrošināšanas
sabiedrības izsniegtu Līguma nodrošinājuma garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no
Līgumcenas, kas b”s spēkā līdz Akta par B”ves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas.
- Pretendenta piedāvāta garantija b”vdarbiem un materiāliem nav īsāka par 5 (pieciem)
gadiem;

- septiņu dienu laikā* pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā tiks iesniegta Garantijas laika
garantija 2% apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas, ko b”s izsniegusi Kredītiestāde vai
apdrošināšanas sabiedrība.
Pretendenta piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja pārstāvis:

_________________________________________________________________________________
amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs

laika garantijas iesniegšanas termiņš var būt pagarināts, ja kredītiestādes vai
apdrošināšanas sabiedrības noteiktais garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par 7 dienām.

*Garantijas
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10. pielikums
Atklāta konkursa
„ Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve
identifikācijas Nr. LNP
/86/ERAF
nolikumam

TE(N)SKĀS SPEC)F)KĀC)JAS

Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Ar
uzvarētāju tiks noslēgti divi atsevišķi līgumi par divu objektu pārb”vi – par Odu ielas pārb”vi
un par Jurdža ielas posma pārb”vi. )epirkumā norādītie objekti tiks pieņemti ekspluatācijā
atsevišķi.
Lai izstrādātu piedāvājumu, Pretendentam r”pīgi jāiepazīstas ar b”vprojektu
risinājumiem, kas ir pieejami Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļā
http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/.
Odu ielas pārb”ves b”vdarbu apjomi
Ceļu daļa

Izmaksu
pozīcija
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
2
2.1.
2.2.
3

Specifikā
-cijas Nr
b”vprojektā
1.6.
2.1.
2.2.
2.2.
2.2.

Mērvienība

Darba nosaukums
Sagatavošanas darbi
Arheoloģiskā uzraudzība
Uzmērīšana un nospraušana
Koku zāģēšana ar celmu laušanu
Esošu celmu laušanu
Kr”mu zāģēšana

2.3. Augu zemes/grants segas noņemšana (vid =
2.5. Esošās a/b segas nojaukšana salaužot (vid =

cm

cm

2.6. Esošo betona konstrukciju demontāža
Asfalta seguma savienojumu izlīdzinošā frēzēšana
2.4.
h=4cm
2.7. Esošā bruģa seguma pārlikšana
2.8. Esošā žoga pārvietošana un atjaunošana
2.9. Esošo ceļa zīmju demontāža
Aku vāku nomaiņa uz "peldošā" tipa vākiem un
2.10.
regulēšana ar betona gredzeniem
2.11. )evalkas h= cm izb”ve
Piebraucamo/apbraucamo ceļu/ielu izb”ve un
1.5.
uzturēšana
Skatrakumu/šurfu veikšana inženiertīklu
2.12.
aizsargjoslā
Zemes darbi
2.13. Zemes klātnes ierakuma izb”ve grunti aizvedot
Minerālās grunts uzbērums/piebērums no ierakuma
2.14.
grunts
)elas asfalta segas izb”ves darbi

Darba
daudzums

KS
km
gab.
gab.
m2

1,0
0,90
18,0
6,0
1000,0

m3

2006,0

m3

6,0

m3

5,0

m2

35,0

m2
M
gab.

6,0
575,0
3,0

gab.

50,0

M

60,0

KS

1,0

gab.

304,0

m3

5990,0

m3

225,0
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3.1.

2.15. Neaustais ģeotekstils Fmin=

kN/m

m2

9405,0

m3

3650,4

m2

5070,0

m2

5070,0

m2

5070,0

m2

5070,0

m2

5070,0

m2

5105,0

m3

144,0

m2

99,0

m2

201,0

m2

201,0

m2

300,0

m2

201,0

4.7.

2.16. Salizturīgas kārtas b”vniecība cm biezumā
Šķembu maisījuma / pamata izb”ve cm
2.17.
biezumā
Šķembu maisījuma / pamata izb”ve cm
2.17.
biezumā
Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas kārtu
2.18.
gruntēšana
2.18. Ar saistvielām saistītu blīvu segas kārtu gruntēšana
Karsta asfaltbetona ACb22 base 50/70(AADTj,
2.18.
smagie aut./dnn pamatkārtas izb”ve, h= cm
Karsta asfaltbetona AC11 surf 50/70(AADTj, pievestā
2.18.
aut./dnn virskārtas izb”ve, h= cm
Nobrauktuvju un krustojumu segas izb”ves darbi
2.16. Salizturīgas kārtas b”vniecība cm biezumā
Šķembu maisījuma / pamata izb”ve cm
2.17.
biezumā
Šķembu maisījuma / pamata izb”ve cm
2.17.
biezumā
Šķembu maisījuma / pamata izb”ve cm
2.17.
biezumā
Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas kārtu
2.18.
gruntēšana
2.18. Ar saistvielām saistītu blīvu segas kārtu gruntēšana

m2

201,0

4.8.

2.18.

m2

99,0

4.9.

2.18.

m2

195,0

5
5.1.

2.16.

m3

101,2

5.2.

2.17.

m2

220,0

5.3.

2.17.

m2

220,0

5.4.

2.17.

m2

220,0

5.5.
6
6.1.

2.19. Bruģakmens prizma sarkans seguma izb”ve h= cm
Noejas uz vārtiņiem segas izb”ves darbi
2.16. Salizturīgas kārtas b”vniecība cm biezumā
Šķembu maisījuma / pamata izb”ve cm
2.17.
biezumā
2.16. Skalotas smilts / kārtas izb”ve, h = cm

m2

220,0

m3

3,6

m2

12,0

m2

12,0

m2

12,0

M

2000,0

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

6.2.
6.3.
6.4.
7
7.1.

2.18.

Karsta asfaltbetona ACb16base 50/70(AADTj, smagie
aut./dnn pamatkārtas izb”ve, h= cm
Karsta asfaltbetona AC11 surf 50/70(AADTj, pievestā
aut./dnn virskārtas izb”ve, h= cm
Karsta asfaltbetona AC11 surf 50/70(AADTj, pievestā
aut./dnn virskārtas izb”ve, h= cm
Nobrauktuvju uz īpašumiem segas izb”ves darbi
Salizturīgas kārtas b”vniecība cm biezumā
Šķembu maisījuma / pamata izb”ve cm
biezumā
Šķembu maisījuma / pamata izb”ve cm
biezumā
Sīkšķembas fr. / , h= cm

2.19. Bruģakmens prizma pelēka seguma izb”ve h= cm
Konstrukcijas
Betona apmaļu
* * cm uzstādīšana uz betona
2.20.
C16/20 pamata
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7.2.
7.3.
8
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.3.
9
9.1.
9.2.
10.

10.1.

2.20.

Betona apmaļu
C16/20 pamata

*

* cm uzstādīšana uz betona

2.21. Ģeorežģa ieklāšana
Aprīkojums
2.22. Cinkotu metāla stabu uzstādīšana
2.22. Zīmju uzstādīšana
- priekšrocības zīmes
- aizlieguma zīmes
- norādījuma zīmes
- papildzīmes
(orizontālo apzīmējumu izveide ar karsto
2.23.
termoplastu
Labiekārtošanas un nostiprināšanas darbi
Teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi,
2.24.
apsēšana ar daudzgadīgu zāļu sēklām, h= cm
2.25. Esošo trepju atjaunošana to sākotnējā stāvoklī
)nformatīvās plāksnes uzstādīšana
)nformatīvās plāksnes uzstādīšana pēc b”vdarbu
pabeigšanas izmēri
mm x
mm. Materiāls –
metāla. Stiprināma pie apgaismojuma balsta. Teksts
saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pas”tīšanas

ŪKT daļa
Ūdensvads Odu ielā

Izmaksu
pozīcija
1.
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2

Darba nosaukums
Ūdensvads Ū
Sagatavošanas un mērniecības darbi

)zb”vējamo cauruļvadu trašu nospraušana
)zb”vēto ”densvada cauruļu un mezglu digitālā uzmērīšana
Zemes darbi

Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas
malas vai autotransportā izvešanai
Grunts izstrāde ar roku darba spēku

Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un
akmeņu piejaukuma b= , m, blietējot

Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma
ar ekskavatoru un rokām, blietējot
Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru
Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām cm
Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darba spēku
Ūdensvada Ū montāžas darbi
PE N ”dens spiedvada caurules D x , ieguldīšana b”vgrāvi
uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti
Apakšzemes aizbīdņa ar uzmavām un telesk. kātu, D , h līdz
, m, montāža b”vgrāvī uz sagatavotas pamatnes, nostiprinot ar
grunti, uzstādot kapi

M

155,0

m2

200,0

gab.

13,0

gab.
gab.
gab.
gab.

7,0
6,0
6,0
3,0

m2

102,0

m2

1519,0

gab.

6,0

gab.

1

Mērvienība

Darba
daudzums

m
st.

11,4
0,5

m3

22,0

m3

2,5

m3

0,9

m3

1,9

m
h

20,2
0,80

m

18,0

m

5,9

gab.

2,00
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3.3
3.4
3.4.1
3.4.2.
3.4.3.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
4
4.1
4.1.1
4.2

PE PN ”dens spiedvada caurules D x , ieguldīšana
b”vgrāvi uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti

PE elektrometināmo formdaļu montāža ar DN līdz
mm,
izmantojot metināmo iekārtu , uz gatavas pamatnes, b”vgrāvī
PE EM dubultuzmava D32
PE EM dubultuzmava D25
PE EM sedlu atzars D110/32
PE cauruļu kompresijas noslēgkorķu D uzstādīšana uz
cauruļvadiem
Brīdinājuma lentas ieguldīšana b”vgrāvī uz grunts piebēruma
Šķērsojošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana, PE D
dalītās
aizsargcurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l= m
Esošo ”densvada dz.bet. aku grants seg.tipa ķeta vāku nomaiņa uz
peldošajiem T vākiem ar dz.b. augstuma regulēšanas
gredzeniem
Esošo ”densvada aizbīdņu kātu grants seguma tipa kapju nomaiņa
uz "peldošajām" asfalta segumam
Cauruļvadu skalošana, dezinfekcija ar hloru, hidrauliskā pārbaude
B”vniecības darbi
Cauruļvadu betona balstu izb”ve b”vgrāvī B
,
Betons B20
Ūdens ats”knēšana no tranšejas pēc vajadzības

m

m

5,5

gb
gb
gb
gb

12,00
2,00
8,00
2,00

gb
100 m

2,00
0,120

viet.

6,00

gab.

4,00

gab.
100 m

27,00
0,120

gb
m3
m3

2,0
0,04
0,57

Mērvienība

Darba
daudzums

m
st.

87,4
5,5

m3

169,5

m3

9,0

m3

6,1

m3

11,1

m
h

161,8
4,70

m
m

18,50
148,0

Ūdensvads ārpus ielas izb”ves robežas

Izmaksu
pozīcija
1.
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3

Darba nosaukums
Ūdensvads ārpus ielas izb”ves robežas
Sagatavošanas un mērniecības darbi

)zb”vējamo cauruļvadu trašu nospraušana
)zb”vēto ”densvada cauruļu un mezglu digitālā uzmērīšana
Zemes darbi

Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas
malas vai autotransportā izvešanai
Grunts izstrāde ar roku darba spēku
Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un
akmeņu piejaukuma b= , m, blietējot

Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma
ar ekskavatoru un rokām, blietējot
Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru
Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām cm
Liekās izraktās grunts izvešana ar autotransp. Uz atbērtni, līdz 10
km
Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darba spēku
Tranšeju sienu stiprinājumu vairogu , x , x m noma, kpl pēc
vajadzības
Ūdensvada ārpus ielas robežas montāžas darbi

d/n
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3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8
3.9
3.10
3.11
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.3

PE PN ”dens spiedvada caurules D
x , ieguldīšana
b”vgrāvi uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti
PE PN ”dens spiedvada caurules D x , ieguldīšana b”vgrāvi
uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti
Apakšzemes aizbīdņa ar uzmavām un telesk. kātu, D , h līdz
, m, montāža b”vgrāvī uz sagatavotas pamatnes, nostiprinot ar
grunti, uzstādot kapi

PE elektrometināmo formdaļu montāža ar DN līdz
mm,
izmantojot metināmo iekārtu , uz gatavas pamatnes, b”vgrāvī
PE EM īscaurule ar atloku D
PE EM dubultuzmava D110
PE EM dubultuzmava D32
PE EM sedlu atzars D110/32
PE cauruļu kompresijas noslēgkorķu D uzstādīšana uz
cauruļvadiem
Ķeta atloka DN
ar vītni " un blīvi, skr”vēm ar uzgriežņiem un
lodveida ventili Dn uzstādīšana uz cauruļvadiem
PE cauruļvadu aizsargčaulas uzstādīšana izveidojot, aizdarot
montāžas atveres grodu akā
aizsargčaula ar gumiju D 10
aizsargčaula ar gumiju D
Pievienošanās esošajam Ū D
dz/betona grodu akā
Brīdinājuma lentas ieguldīšana b”vgrāvī uz grunts piebēruma
Šķērsojošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana, PE D
dalītās
aizsargcurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l= m
Cauruļvadu skalošana, dezinfekcija ar hloru, hidrauliskā pārbaude
B”vniecības darbi
Dz/betona grodu konstrukciju saliekamās akas D
izb”ve,
savienoj. iestrādājot betona javā, virsmu apstrādājot ar
hidroizolācijas mastiku, ķeta l”ku t, h līdz m
(idroizolācijas mastika
Šķembas dz/betona akas pamatnei
Betons B25
Cauruļvadu betona balstu izb”ve b”vgrāvī B
,
m
Betons B20
Ūdens ats”knēšana no tranšejas pēc vajadzības

m

69,3

m

18,1

gab.

4,00

gb
gb
gb
gb
gb

14,00
3,00
3,00
4,00
4,00

gb

4,00

gb

1,00

viet.
gb
gab.
viet.
100 m

3,00
2,00
1,00
1,00
0,873

viet.
100 m

2,00
0,873

kpl
kg.
m3
m3
gb
m3
m3

1,00
20,00
0,20
0,10
3,0

Mērvienība

Darba
daudzums

m

879,5

m
m

759,8
879,5

0,07
4,37

Sadzīves kanalizācijas izb”ve Odu ielā

Izmaksu
pozīcija
1.
1.1
1.2
1.3

Darba nosaukums
Kanalizācija K
Sagatavošanas, uzmērīšanas un kvalitātes kontroles darbi
)zb”vējamo cauruļvadu trašu nospraušana
Cauruļvadu CCTV inspekcijas veikšana, rezultātu fiksēšana CD ar
grafisko analīzi
)zb”vēto kanalizācijas cauruļvadu digitālā uzmērīšana

Atklāta konkursa „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve” nolikums
ID Nr. LNP 2016/86/ERAF

40

1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.9.1
3.10
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.11

)zb”vēto kanalizācijas aku digitālā uzmērīšana
Zemes darbi
Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas
malām vai autotransportā izvešanai
Grunts izstrāde ar roku darba spēku

Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un
akmeņu piejaukuma b= , m, blietējot
Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla un akmeņu
piejaukuma ar ekskavatoru , roku darbu, ar blietēšanu
Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru
Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām cm

Liekās izraktās grunts izvešana, ar autotransp. uz pagaidu
atbērtni, atvešana, līdz 10 km
Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darbaspēku

Tranšeju sienu stiprinājumu vairogu , x , x m noma, kpl pēc
vajadzības
Kanalizācijas K montāžas darbi
PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar uzmavām D
montāža b”vgrāvī
PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar uzmavām D
montāža b”vgrāvī

x , SN
x , SN

PP kanalizācijas skatakas D
/
-200 ar pam., teleskopisko
cauruli ar ķeta rāmi ar vāku t, montāža, h līdz . m
PP kanalizācijas skatakas D
/315-200 ar pam., teleskopisko
cauruli ar ķeta rāmi ar vāku t, montāža, h līdz , m
PP kanalizācijas skatakas D
/
-200 ar pam., teleskopisko
cauruli ar ķeta rāmi ar vāku t, montāža, h līdz , m
PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko
cauruli ar ķeta rāmi ar vāku t, montāža, h līdz , m
PP kanalizācijas skatakas D
/
-200 ar pam., teleskopisko
cauruli ar ķeta rāmi ar vāku t, montāža, h līdz , m
Brīdinājuma lentas ieguldīšana b”vgrāvī uz grunts piebēruma
PE cauruļvadu aizsargčaulas D
uzstādīšana izveidojot,
aizdarot montāžas atveres dz/b. akā
PE cauruļvadu aizsargčaula ar gumiju D
Cauruļu pārkritumu izb”ve dz/betona grodu akās
Kanalizācijas PP SN D
gludsienu caurules ar uzmavām un
stiprinājumiem
PP SN D
līkumi gr
PP SN4 D160 T gabali 90gr
Aizsargčaulas D
ar blīvgumiju uzstādīšana

Šķērsojošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana, PE D
dalītās
aizsargcurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l= m
3.13
Polistirola EPS
x
montāža b”vgrāvī
3.13.1 Polistirola plāksnes EPS
x
x 00
3.14
Cauruļvadu skalošana
4
B”vniecības darbi
3.12

gab.

76,0

m3

2115,0

m3

111,0

m3

63,9

m3

124,1

m
h

2027,0
58,00

m
m

1827,00
1483,0

d/n

m

40,0

759,80

m

119,7

kpl

2,0

kpl

24,0

kpl

17,0

kpl

18,0

kpl
100 m

5,0
8,80

viet.
viet.
viet.

18,00
18,00
9,00

m
gab.
gab.
gab.

17,00
18,00
9,00
9,00

viet.
m
gab.
100 m

58,00
4,00
8,00
8,80
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Dz/betona grodu konstrukciju saliekamās akas D
izb”ve,
akas savienoj. iestrādājot betona javā, virsmu apstrādājot ar
hidroizolācijas mastiku, ķeta l”ku t, h līdz m
4.1.1 (idroizolācijas mastika
4.1.2 Betons B25
4.1.3 Šķembas dz.bet akas pamatnē
4.2
Ūdens ats”knēšana no tranšejas pēc vajadzības
4.1

kpl
kg.
m3
m3
m3

9,00
270,00
0,90
1,80
44,00

Sadzīves kanalizācijas izb”ve ārpus ielas izb”ves robežas

Izmaksu
pozīcija

Darba nosaukums

1.
1.1

Kanalizācijas izb”ve ārpus ielas izb”ves robežas
Sagatavošanas, uzmērīšanas un kvalitātes kontroles darbi

1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1

)zb”vējamo cauruļvadu trašu nospraušana
Cauruļvadu CCTV inspekcijas veikšana, rezultātu fiksēšana CD ar
grafisko analīzi
)zb”vēto kanalizācijas cauruļvadu digitālā uzmērīšana
)zb”vēto kanalizācijas aku digitālā uzmērīšana
Zemes darbi
Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas
malām vai autotransportā izvešanai
Grunts izstrāde ar roku darba spēku
Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un
akmeņu piejaukuma b= , m, blietējot
Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla un akmeņu
piejaukuma ar ekskavatoru, roku darbu, ar blietēšanu
Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru
Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām cm
Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darbaspēku
Kanalizācijas K montāžas darbi
PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar ar uzmavām D
x ,
SN montāža b”vgrāvī
PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar ar uzmavām D
x ,
SN montāža b”vgrāvī
PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko
cauruli ar ķeta rāmi ar vāku t, montāža, h līdz , m
PP kanalizācijas skatakas D
/
-200 ar pam., teleskopisko
cauruli ar ķeta rāmi ar vāku t, montāža, h līdz , m
Brīdinājuma lentas ieguldīšana b”vgrāvī uz grunts piebēruma
Šķērsojošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana, PE D
dalītās
aizsargcaurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l= m
Cauruļvadu skalošana
B”vniecības darbi
Ūdens ats”knēšana no tranšejas pēc vajadzības

Mērvienība

Darba
daudzums

m

89,1

m
m
gab.

77,7
89,1
8,0

m3

160,0

m3

9,0

m3

6,5

m3

12,5

m
h
m

160,0
6,00
140,0

m

77,70

m

11,4

kpl

6,0

kpl
100 m

2,0
0,89

viet.
100 m

1,00
0,89

m3

4,50

Sadzīves kanalizācijas spiedvada izb”ve Odu ielā
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Izmaksu
pozīcija
1.
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1

3.4

3.5
3.6
3.7
3.7.1
3.8
3.9
3.10
3.11

Darba nosaukums
Spiedvada kanalizācija KSP
Sagatavošanas un mērniecības darbi
)zb”vējamo cauruļvadu trašu nospraušana
)zb”vēto spiedvada cauruļu un mezglu digitālā uzmērīšana
Zemes darbi
Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas
malas vai autotransportā izvešanai
Grunts izstrāde ar roku darba spēku
Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un
akmeņu piejaukuma b= , m, blietējot
Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma
ar ekskavatoru un rokām, blietējot
Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru
Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām cm
Liekās izraktās grunts izvešana, ar autotransp. uz pagaidu
atbērtni, atvešana, līdz
km
Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darba spēku
Tranšeju sienu stiprinājumu vairogu , x , x m noma, kpl pēc
vajadzības
Spiedvada KSP montāžas darbi
PE PN spiedvada caurules D x , ieguldīšana b”vgrāvi uz
sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti
PE elektrometināmo formdaļu montāža ar DN līdz
mm,
izmantojot metināmo iekārtu , uz gatavas pamatnes, b”vgrāvī
PE EM īscaurule ar atloku D
Dn
PE EM dubultuzmava D75
PE EM līkums gr D
PE cauruļvadu aizsargčaulas D
uzstādīšana izveidojot,
aizdarot montāžas atveres grodu akā
PE cauruļvadu aizsargčaula D
R”pnieciski ražotas kanalizācijas notek”deņu s”kņu stacijas ar
hermētisku siltinātu vāku D
, (= , m, GRP korpusa ieb”ve
b”vbedrē, nostiprinot uz dzelzbetona plāksnes, ieskaitot s”kņu
stacijas aprīkojuma; kanalizācijas s”kņiem ar vadulām, atbalsta
bloku, iekares sistēmu, iepluses cauruli ar nažveida aizbīdni,
automātikas un signalizācijas skapi noslēgvārstiem, pretvārstiem,
NT s”kņu apsaistes caurulēm, SCADA sistēmas pieslēgumu,
montāžu, grunts piebēršanu, blietējot. Atsevišķi uz kājas stāvoša
atomātiskā vadības bloka uzstādīšana
Brīdinājuma lentas ieguldīšana b”vgrāvī uz grunts piebēruma
Šķērsojošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana, PE D
dalītās
aizsargcurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l= m
Pieslēgšanās esošai kanalizācijai dz.bet. grodu akā
PE cauruļvadu aizsargčaula D
Ner”sošā tērauda spiediena dzēšanas uzgaļa montāža uz D PE
caurules dz.bet. grodu akā
Aizsargčaula D
ar blīvējumu akas dibenā, montāža
Aizsargcaurule D110 uz spiedvada D , montāža
Cauruļvadu skalošana, hidrauliskā pārbaude

Mērvienība

Darba
daudzums

m
st.

523,0
15,0

m3

1026,0

m3

54,0

m3

38,0

m3

72,0

m
h

970,0
32,00

m
m

560,00
786,0

d/n

26,0

m

523,0

gb
kpl.
gb
gb

15,00
1,00
12,00
2,00

viet.
viet.

2,00
2,00

kpl.
100 m

1,00
5,23

vietas
viet.
viet.

5,00
1,00
2,00

gb
gb
m
100 m

1,00
1,00
198,00
5,23
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4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.3
4.4

B”vniecības darbi
Dz/betona grodu konstrukciju saliekamās akas D
izb”ve,
akas savienoj. )estrādājot betona javā, virsmu apstrādājot ar
hidroizolācijas mastiku, ķeta l”ku t, h līdz m
(idroizolācijas mastika
Šķembas dz/betona akas pamatnei
Betons B25
Cauruļvadu betona balstu izb”ve b”vgrāvī B , ,
m
Betons B20
Dzelzbetona pamatnes plātnes KCD- ieb”ve zem s”kņu stacijas
korpusa 1,5x1,5m
Ūdens ats”knēšana no tranšejas pēc vajadzības

kpl
kg.
m
m
gb
m

gb
m3

1,00
16,00
0,20
0,15
8,0
0,27
1,00
26,20

)elas apgaismojuma izb”ve Odu ielā

Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nosaukums
B”vniecības darbi
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu caurules
guldīšanai . m dziļumā
Kabeļu aizsargcaurules d=līdz
mm ieguldīšana gatavā tranšejā
ZS kabeļa līdz
mm ievēršana caurulē
ZS kabeļa visu šķērsgriezumu montāža pa koka balstu
Apgaismojuma balsta ar „L veida konsoli (= m un vienu
apgaismojuma armat”ru uzstādīšana
ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz
mm gala apdare
Zemējuma ierīkošana balstam, sadalnei
Kabeļu komutācijas sadalnes montāža
EPL digitālā uzmērīšana
Demontāžas darbi
Esošā gaismekļa demontāža
Piekarkabeļa AMKA demontāža
Kailvada demontāža
ZS koka balsta demontāža
B”vniecības materiāli
Kabelis AXPK 4x25
Kabelis NYY-J 3x1,5
Gofrētā PVC caurule mm
Kabeļa gala apdare SE(
-15
Apgaismojuma balsta pamatne ar skr”vēm P-1,3
Gumijas blīve
Apgaismojuma balsts 6PJ60 HS
Konsole H=2m,L=1m
Konsole (= m,L= m °
Apgaismojuma armat”ra Bousval LED-STR -90CW
Spaiļu komplekts SV-15
Automātslēdzis B A

Mērvienība
m
m
m
kabelis
gab.

Darba
daudzums

975
975
975
3

gab.
gab.
gab.
km

23
50
24
1
0,98

gab.
km/kabelis
km/vads
gab.

25,00
0,220
0,670
1,00

m
m
m
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.

1180
230
975
50
23
23
23
19
4
23
23
23
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Kabeļa signāllenta
Zemējuma elektrods L=1500mm D=20mm cinkots
Apaļdzelzs D= mm cinkota
Zemējuma elektroda pieslēgspaile
Zemējuma spaile
Vads ar vara dzīslām, dzeltenzaļš
mm
Kabeļkurpe
mm
Pretkorozijas lenta
Kabeļa nosegekrāns uz balsta c mm kabelim
Distancnagla
Kabeļu komutācijas sadalne KS-I-03
Pamatne MP-2
Nazis NH-00
Drošinātājs N(-00
Smiltis

m
gab.
m
gab.
gab.
m
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
m3

975
50
75
25
17
12
24
4
4
24
1
1
3
6
41

EST izb”ves darbi Odu ielā
Izmaksu
pozīcija
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
2.
2.1.
2.2.

Darba nosaukums
MATER)ĀL) KABEĻU KANAL)ZĀC)JA)
Kabeļu kanalizācijas caurule,
x
Kabeļu kanalizācijas caurule,
x
Lokanā caurule
/ mm gofretā ar dubultsienu
/
mm savienošanai
un
caur.
Kab.kanaliz.cauruļu atzars
/
Caurules līkums
/ grādu leņķī
Caurules līkums
/ grādu leņķī
Caurules līkums
/ grādu leņķī
Caurules līkums / grādu leņķī
Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTM
Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals mm
Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta mmx
m
Plastmasas aka KP-PEH 800x650 ar kv.pamatni
Atloks dz/b gredzena stiprināšanai
(ermetiķis
Kabeļu akas vāks "peldošā tipa", , t
Kabeļu akas vāks "peldošā tipa",
t
Kabeļu akas dzelzsbetona riņķis
Kab. kanalizācijas aka Nr. -80
Kabeļu konsoles -vietīgās
Kabeļu konsoles skr”ve
Cementa java
Tālr.stabs m antisept.Cellcure kg/m
KABEĻU KANAL)ZĀC)JA
Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz . m
Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā

Mērvienība
gab.
gab.
rullis
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
rullis
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
m3
gab.
m
m
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Darba
daudzums
53,0
168,0
0,5
4,0
21,0
2,0
1,0
32,0
1,0
2,0
32,0
2,6
10,0
30,0
15,0
10,0
6,0
32,0
6,0
12,0
12,0
0,2
1,0
1284,5
1284,5
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4
4.1.
4.2.
4.3.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Kabeļu akas PE( uzstādīšana
Kabeļu akas KKC uzstādīšana
Caurules atzara uzstādīšana
Metālkonstrukciju ierīkošana kabeļu kanalizācijas akās
Slēgtās pāreja-caurdure (1 caurule)
Esošā staba nostiprināšana ar balstu
DEMONTĀ²AS DARB)
Piekārtā kabeļa demontāža, tilpums līdz
x ieskaitot
GVL stabu demontāža
Sadales skapju demontāža
Kabeļa demontāža no sienas
CITI DARBI
Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana ar
geogrāfisko piesastīšanu
Telekomunikāciju tīklu trases nospraušana
B”vgružu izvešana un utilizācija
CELTN)ECĪBAS SAGATAVOŠANAS UN ATJAUNOŠANAS DARB)
Bruģa demontāža
Bruģa seguma atjaunošana
Grants seguma atjaunošana
Zaļās zonas atjaunošana

gab.
gab.
gab.
aka
m
gab.

10,0
6,0
21,0
6,0
4,0
1,0

1 km
gab.
gab.
m

0,9
9,0
2,0
100,0

m

1288,5

m
m3

1288,5
10,0

1m2
1m2
m2
m2

2,0
2,0
14,0
150,0

B”vdarbu apjomi
Jurdža ielas pārb”ve posmā no Kr. Barona ielas līdz Odu ielai

Izmaksu Specifik.
pozīcija
Nr
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2
2.1.
2.2.
3
3.1.
3.2.
3.3.

Mērvienība

Darba nosaukums

Sagatavošanas darbi
2.1. Uzmērīšana un nospraušana
2.2. Kr”mu zāģēšana

2.3. Augu zemes/grants segas noņemšana (vid =
2.5. Esošās a/b segas nojaukšana salaužot (vid =

cm

cm

2.4. Asfalta seguma savienojumu izlīdzinošā frēzēšana h= cm

Aku vāku nomaiņa uz "peldošā" tipa vākiem un regulēšana
ar betona gredzeniem
1.5. Apbraucamā ceļa izb”ve un tā uzturēšana
2.7. Skatrakumu/šurfu veikšana inženiertīklu aizsargjoslā
Zemes darbi
2.8. Zemes klātnes ierakuma izb”ve grunti aizvedot
2.6.

2.9. Minerālās grunts uzbērums/piebērums no ierakuma grunts

)elas asfalta segas izb”ves darbi
2.10. Salizturīgas kārtas b”vniecība cm biezumā
2.11. Šķembu maisījuma /
2.11. Šķembu maisījuma /

pamata izb”ve
pamata izb”ve

cm biezumā
cm biezumā
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Darba
daudzums

km

0,20

m2

500,0

m3

248,0

m3

4,0

m2

15,0

gab.

8,0

KS
gab.

1,0
48,0

m3

473,9

m3

48,0

m3

414,6

m2

691,0

m2

691,0
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3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6
6.1.
6.2.
7
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
8
8.1.
9
9.1.

2.12. Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas kārtu gruntēšana

m2

691,0

m2

691,0

2.12.

m2

691,0

m2

691,0

m3

24,2

m2

55,0

m2

55,0

m2

55,0

2.13. Bruģakmens prizma sarkans seguma izb”ve h= cm

m2

55,0

m3

2,7

2.11. Šķembu maisījuma /

m2

9,0

m2

9,0

m2

9,0

m

345,0

m

37,0

gab.

2,0

gab.
gab.

1,0
3,0

m2

320,0

gab.

1,0

2.12. Ar saistvielām saistītu blīvu segas kārtu gruntēšana

Karsta asfaltbetona ACb22 base 50/70(AADTj,smagie - 75
aut./dnn pamatkārtas izb”ve, h= cm
Karsta asfaltbetona AC surf / AADTj,pievestā - 131
2.12.
aut./dnn virskārtas izb”ve, h= cm
Nobrauktuvju uz īpašumiem segas izb”ves darbi
2.10. Salizturīgas kārtas b”vniecība cm biezumā
2.11. Šķembu maisījuma /
2.11. Šķembu maisījuma /

pamata izb”ve

pamata izb”ve

2.11. Sīkšķembas fr. / , h= cm

Noejas uz vārtiņiem segas izb”ves darbi

2.10. Salizturīgas kārtas b”vniecība

cm biezumā

cm biezumā

cm biezumā

pamata izb”ve

2.10. Skalotas smilts / kārtas izb”ve, h = cm

cm biezumā

2.13. Bruģakmens prizma pelēka seguma izb”ve h= cm
Konstrukcijas
Betona apmaļu
* * cm uzstādīšana uz betona
2.14.
C16/20 pamata
Betona apmaļu
* * cm uzstādīšana uz betona C /
2.14.
pamata
Aprīkojums
2.15. Cinkotu metāla stabu uzstādīšana
2.15. Zīmju uzstādīšana
- priekšrocības zīmes
- norādījuma zīmes
Labiekārtošanas un nostiprināšanas darbi
Teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, apsēšana
2.16.
ar daudzgadīgu zāļu sēklām, h= cm
)nformatīvās plāksnes uzstādīšana
)nformatīvās plāksnes uzstādīšana pēc b”vdarbu
pabeigšanas izmēri
mm x
mm. Materiāls – metāla.
Stiprināma pie apgaismojuma balsta. Teksts saskaņojams ar
Projekta vadītāju pirms pas”tīšanas

)elas apgaismojuma izb”ve Jurdža ielā

Nr

1
2
3

Nosaukums
B”vniecības darbi
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu caurules
guldīšanai . m dziļumā
Kabeļu aizsargcaurules d=līdz
mm ieguldīšana gatavā tranšejā
ZS kabeļa līdz
mm ievēršana caurulē
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Mērvienība
m
m
m

Darba
daudzums

145
145
145
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ZS kabeļa visu šķērsgriezumu montāža pa koka balstu

kabelis

Apgaismojuma balsta ar „L veida konsoli (= m un vienu
apgaismojuma armat”ru uzstādīšana
ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz
mm gala apdare
Zemējuma ierīkošana balstam, sadalnei
EPL digitālā uzmērīšana
Demontāžas darbi
Esošā gaismekļa demontāža
Piekarkabeļa AMKA demontāža
Kailvada demontāža
B”vniecības materiāli
Kabelis AXPK 4x25
Kabelis NYY-J 3x1,5
Gofrētā PVC caurule mm
Kabeļa gala apdare SE(
-15
Apgaismojuma balsta pamatne ar skr”vēm P-1,3
Gumijas blīve
Apgaismojuma balsts 6PJ60 HS
Konsole H=2m,L=1m
Apgaismojuma armat”ra Bosval LED-STR-90CW
Spaiļu komplekts SV-15
Automātslēdzis B A
Spaile SL 37.2
)zolācijas apvalks SP-15
Kabeļa signāllenta
Zemējuma elektrods L=1500mm D=20mm cinkots
Apaļdzelzs D= mm cinkota
Zemējuma elektroda pieslēgspaile
Zemējuma spaile
Vads ar vara dzīslām, dzeltenzaļš
mm
Kabeļkurpe
mm
Pretkorozijas lenta
Kabeļa nosegekrāns uz balsta x mm kabelim
Distancnagla SO 71

gab.

1

gab.
gab.
km

5
13
5
0,15

gab.
km/kabelis
km/vads

4,00
0,080
0,100

m
m
m
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
m
gab.
m
gab.
gab.
m
gab.
gab.
gab.
gab.

250
50
145
13
5
5
5
5
5
5
5
4
3
145
10
15
5
5
5
5
2
2
12

EST izb”ves darbi Jurdža ielā
Izmaksu
pozīcija
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Darba nosaukums
MATER)ĀL) KABEĻU )EGULDĪŠANA)
Krosējamais vads x .
Pazemes kab. x x , , želeja pildījums
Atvienotājmodulis / , profils …
Kabeļa aizsargs Nr.
x mm
Naglu dībeļi

Mērvienība

Darba
daudzums

m
m
gab.
gab.
100 gab.

20,0
535,0
3,0
5,0
1,0
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1.6.
1.7.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.

Montāžas materiāli
Virve kabeļa ievilkšanai 6mm/500m
KABEĻU )EGULDĪŠANAS DARB)
Kabeļu ieguldīšana kab. kan., tilpums līdz
x ieskaitot
Buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā
Kabeļa ieguldīšana stiprinot pie sienas
Leņķa dzelzs vai cita veida metāla kabeļa aizsardzības
nodrošināšana, kabeli stiprinot pie sienas
Caurumu urbšana
KABEĻU MONTĀ²A
Kabeļu montāža sadales skapjos un krosos, ieskaitot moduļu
uzstādīšanu
Abonentu līniju pārslēgšana
KROSĒJUM)
Krosējumu nomaiņa sadales skapja
DA²ĀD) DARB)
Kabeļa demontāžas no sienas
Kabeļu boksu demontāža
CITI DARBI
)zpilddokumentācija kabelis kanalizācijā, tranšejā, piekārtais,
stiprināts pie sienas vai fasādes.
MATER)ĀL) KABEĻU KANAL)ZĀC)JA)
Kabeļu kanalizācijas caurule, x
Kabeļu kanalizācijas caurule,
x
Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx500m
Kab. kanaliz. cauruļu atzars
/
Plastmasas aka KP-PEH 800x650 ar kv. pamatni
Atloks dz/b gredzena stiprināšanai
(ermetiķis
Kabeļu akas vāks , t
Kabeļu akas dzelzsbetona riņķis
Caurules līkums
/ grādu leņķī
Caurules līkums
/ grādu leņķī
Caurules līkums
/ grādu leņķī
Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals
mm
KABEĻU KANAL)ZĀC)JA
Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz . m
Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā
Kabeļu akas PE( uzstādīšana
CITI DARBI
Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana ar
ģeogrāfisko piesaistīšanu
Telekomunikāciju tīklu trases nospraušana

komplekts
gab.

1,0
1,0

km
m
m

0,51
510,0
25,0

m

12,5

gab.

5,0

pāri

0,21

gab.

5,0

10 gab.

0,7

m
pāri

25,0
0,3

m

535,0

gab.
gab.
rullis
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.

11,0
28,0
0,5
4,0
3,0
9,0
3,0
3,0
6,0
1,0
5,0
2,0
5,0

m
m
gab.

224,5
224,5
3,0

m

224,5

m

224,5
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9.3. B”vgružu izvešana un utilizācija

10. CELTN)ECĪBAS SAGATAVOŠANAS UN ATJAUNOŠANAS DARB)

10.1. Zaļās zonas atjaunošana

m3

4,0

m2

35,0
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11. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve
identifikācijas Nr. LNP
/86/ERAF
nolikumam

F)NANŠU P)EDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārb”ve
identifikācijas Nr. LNP 2016/86/ERAF
Odu ielas pārb”ve Ludzā Ludzas novadā
N.p.
k.
1.
2.
3.
4.

Tāmes
izmaksa EUR
bez PVN

Nosaukums

Tai skaitā
Alga

Mat.

Meh.

Darbietilpība
(c/h)

)elas seguma pārb”ves darbi
ŪKT daļa
Ielas apgaismojums
EST daļa

Kopā
B”vorganizācijas virsizdevumi <norādīt
procentus>
Peļņa <norādīt procentus>
Darba devēja sociālais nodoklis . %
Kopsumma

Jurdža ielas pārb”ve posmā no Kr.Barona ielas līdz Odu ielai

1.
2.
3.

)elas seguma pārb”ves darbi
Ielas apgaismojums
EST daļa

Kopā
B”vorganizācijas virsizdevumi <norādīt
procentus>
Peļņa <norādīt procentus>
Darba devēja sociālais nodoklis 23.59%
Kopsumma

B”vniecības koptāme

Objekta nosaukums

Objekta izmaksas
(euro)

Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārb”ve

PVN (____%)
KOPĀ ar PVN

Pretendenta piegādātāju apvienības
dalībnieka, apakšuzņēmēja pārstāvis:

amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs

Pretendentam ir jāiesniedz lokālās tāmes, kas ir sastādītas atbilstoši Tehnisko
specifikāciju darbu apjomiem un Ministru kabineta 2015. gada
. j”nija noteikumu Nr.
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība tāmes
formai.
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12. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve
identifikācijas Nr. LNP
/86/ERAF
nolikumam

SA)STĪBU NODROŠ)NĀJUMA )ZP)LDES FORMA
Līguma izpildes nodrošinājums Nr. [numurs]

Ludzas novada pašvaldībai
Adrese: Raiņa iela , Ludza, Ludzas novads, LV-5701
)evērojot to, ka
[pretendenta nosaukums, Reģ. Nr. un adrese] ir uzvarējis atklātā konkursā „Ludzas pilsētas
Odu ielas un Jurdža ielas posma pārb”ve identifikācijas Nr. LNP 2016/86/ERAF,
un [datums] noslēdza līgumu [līguma numurs, līguma nosaukums] ar Ludzas novada pašvaldību,
mēs [kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un adrese] turpmāk –
Kredītiestāde , apņemamies nodrošināt ar Kredītiestādes garantijas [pretendenta nosaukums]
līgumsaistības Ludzas novada pašvaldībai turpmāk – Pas”tītājs 10% (desmit) procentu
apmērā no Līguma cenas (bez PVN) – [līguma cena skaitļos un vārdiem] apmērā.
Līguma izpildes nodrošinājums neatsaucama līguma izpildes nodrošinājuma garantija ir
saistošs Kredītiestādei, tās tiesību pārņēmējiem un pēctečiem.
Šo saistību nosacījumi:
Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā un Kredītiestāde izmaksā Pas”tītājam līguma izpildes
nodrošinājuma summu, ja:
1) [pretendenta nosaukums] neuzsāk darbus līgumā noteiktajā termiņā;
2) [pretendenta nosaukums] neizpilda darbus līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;
3 [pretendenta nosaukums] lauž līgumu pirms tā termiņa notecējuma;
4 [pretendenta nosaukums] nav veicis līgumsoda maksājumu
četrdesmit divu dienu laikā.
Kredītiestāde apņemas samaksāt līguma izpildes nodrošinājumu Ludzas novada
pašvaldībai pēc tās pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību,
jebkuru summu, kas nepārsniedz līguma izpildes nodrošinājuma summu, ar noteikumu, ka savā
pieprasījumā Ludzas novada pašvaldība norāda, ka tās pieprasītā summa ir jānomaksā līguma
izpildes nodrošinājumā norādīto nosacījumu dēļ. Pieprasītā summa tiek pārskaitīta uz Ludzas
novada pašvaldības norādīto bankas kontu 5 (piecu) dienu laikā pēc Ludzas novada pašvaldības
pieprasījuma saņemšanas.
Samaksas pieprasījums ir iesniedzams rakstiski, nos”tot uz adresi: [norādīt adresi]
Šī garantija paliek spēkā līdz Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas
dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Kredītiestādei ne vēlāk kā
minētajā termiņā. Garantija zaudē savu spēku pirms termiņa, ja garantijas oriģināls tiek atgriezts
Kredītiestādei vai, ja Ludzas novada pašvaldība rakstveidā paziņojusi Kredītiestādei par
[pretendenta nosaukums] saistības pienācīgu izpildi.
[vieta, datums]
Kredītiestādes vārdā:
[amats, vārds, uzvārds, paraksts]
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13. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve
identifikācijas Nr. LNP
/86/ERAF
nolikumam

Ar izraudzīto Pretendentu tiks noslēgti divi atsevišķi līgumi: viens – par Odu ielas
pārb”vi, otrs – par Jurdža ielas posma pārb”vi.
LĪGUMU PROJEKTS

Par Ludzas pilsētas <ielas/ ielas posma nosaukums> pārb”vi

Ludzā

<datums>

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr.
, juridiska adrese: Raiņa iela
,
Ludza, LV–
, turpmāk saukts – PASŪTĪTĀJS, <paraksttiesīgās personas vārds uzvārds>
personā, kas rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums>, no vienas puses un

<izpildītāja nosaukums>, <reģistrācijas numurs>, <juridiska adrese>, turpmāk –
)ZP)LDĪTĀJS <paraksttiesīgās personas vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta
nosaukums> pamata, no otras puses,
abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk – LĪDZĒJ),

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Atklāta konkursa „Ludzas pilsētas Odu ielas
un Jurdža ielas posma pārbūve <atklāta konkursa identifikācijas numurs>, <iepirkumu komisijas
protokola numurs un datums> , turpmāk tekstā – Atklāts konkurss, rezultātiem,
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „)nfrastruktūras attīstība
uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados <projekta reģistrācijas
numurs>) Darbības programmas „)zaugsme un nodarbinātība . . . specifiskā atbalsta mērķa
„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām ietvaros,
noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

. Līgumā lietotie termini un saīsinājumi

1.1. Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar )zpildītāju par
noteiktas Darba daļas veikšanu.

1.2. Autoruzraugs – b”vprojekta izstrādātāja norīkota persona, kas veic b”vdarbu kontroli no
darbu sākuma līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu b”ves realizāciju
atbilstoši B”vprojektam.
1.3. B”vdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam )zpildītāja norīkota
persona, kura )zpildītāja vārdā vada Darba izpildi. B”vdarbu vadītāja nomaiņa rakstiski
jāsaskaņo ar Pas”tītāju.
1.4. B”vdarbu apjomi – Līguma ietvaros izpildāmo b”vniecības darbu daudzumi.

1.5. B”vdarbu izmaiņu akts – dokuments, ko sastāda Līdzēji B”vdarbu apjomu palielināšanas
un/vai samazināšanas gadījumā.
1.6. B”ves vieta (Objekts) – Darba tiešās izpildes vieta.

1.7. B”vuzraugs – sertificēta persona, kura Pas”tītāja vārdā veic b”vdarbu veikšanas procesa
profesionālo un neatkarīgo uzraudzību, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu b”ves
b”vniecību.
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1.8. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, B”vprojektu un
b”vdarbu apjomiem.
1.9. ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

1.10. Forma Nr. 2 – akts par izpildītajiem Darbiem noteiktajā izpildes periodā.

1.11. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un
kurā konstatētos defektus )zpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar
saviem materiāliem Pas”tītāja noteiktajā termiņā.
1.12. Līguma cena/ Līgumcena – )zpildītāja apstiprinātā finanšu piedāvājuma cena bez
pievienotās vērtības nodokļa.

1.13. Līguma summa/ Līgumsumma – Līguma pamata summa, kurā ir iekļauts pievienotās
vērtības nodoklis.
1.14. PIL – Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likums.

1.15. Projekta vadītājs – Pas”tītāja norīkota persona, kura Pas”tītāja uzdevumā vada Līguma
izpildi.

1.16. Projekts – ERAF līdzfinansētais projekts (<projekta nosaukums>,<projekta reģistrācijas
numurs> , kas tiek īstenots Darbības programmas „)zaugsme un nodarbinātība . . .
specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām ietvaros.

1.17. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

. Līguma priekšmets

2.1. Pas”tītājs pas”ta, un )zpildītājs apņemas veikt <ielas/ ielas posma nosaukums> pārb”vi
Ludzā Ludzas novadā turpmāk – B”ves vieta/Objekts ERAF projektā „Infrastruktūras
attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados ietvaros
turpmāk – Darbs) Līgumā noteiktajā laikā.
2.2. Pas”tītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un )zpildītājs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā
saskaņā ar spēkā esošajiem b”vniecības normatīvajiem aktiem, Darbu izpildes kalendāro
grafiku Līguma . pielikums , )zpildītāja tehnisko piedāvājumu, piedaloties Atklātā
konkursā Līguma . pielikums , Pas”tītāja apstiprināto Tāmi Līguma . pielikums ,
Atklāta konkursa nolikumu un b”vprojektu <būvprojekta nosaukums>, kā arī nodrošināt
Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.3. Pas”tītājs un )zpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma
. .apakšpunktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem
dokumentiem.
. Līguma summa

3.1. Par Darba izpildi Pas”tītājs samaksā )zpildītājam Līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā
tas noteikts šajā Līgumā.

3.2. Līguma summa ir <līgumsumma cipariem un vārdiem> EUR, kas sastāv no Līguma cenas
<līgumcena skaitļiem un vārdiem> EUR un pievienotās vērtības nodokļa <pievienotās
vērtības nodoklis procentos, skaitļiem un vārdiem> EUR.
3.3. Līguma summa ir pamatsumma, kas ir izveidojusies, aprēķinot b”vdarbu izmaksas saskaņā
ar Atklāta konkursa Tehniskajām specifikācijām/ B”vdarbu apjomiem. Pamatsummā ir
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iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz Atklāta konkursa
izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai.

3.4. Līgumcena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz )zpildītāja
izmaksu pieaugumu.

3.5. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas
normatīvajos aktos par nodokļu likmēm, tad nodokļu apmērs tiek pārrēķināts un kārtējie
rēķini tiek sastādīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos
aktus.

3.6. Papildus Līgumcenai Pas”tītājs var veikt samaksu, neizsludinot jaunu iepirkuma
proced”ru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai līdz iepirkuma slieksnim saskaņā ar
P)L , kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē, un par ko tika rīkots Atklāts konkurss, bet kuru
apjoms ir palielinājies piemēram, tiek konstatētas nepilnības b”vprojektā; atklātas tādas
apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to
aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana; tiek atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts,
uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus
pastiprināšana u.tml. . Maksimāli pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15%
(piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas saskaņā ar P)L.
3.7. Gadījumā, ja )zpildītājs atklāj, ka ir radusies nepieciešamība palielināt B”vdarbu apjomus,
)zpildītājs nekavējoties informē par to Pas”tītāju. Par atklāto nepieciešamību )zpildītājs
sastāda aktu par neparedzēto apstākļu atklāšanu, veic papildus b”vdarbu aprēķinus. Aktu
paraksta abi Līdzēji un Objekta B”vuzraugs, kā arī apliecina Projekta vadītājs, un
pieaicinātie eksperti ja tie tika piesaistīti . Neparedzētie darbi, kas tika veikti,
nesaskaņojot tos ar Pas”tītāju, netiks apmaksāti šī Līguma ietvaros.
3.8. Ja papildus darbu, kuri nav bijuši paredzami, vērtība pārsniedz iepirkuma slieksni saskaņā
ar P)L, vai arī papildus darbu veidi nebija iekļauti Atklāta konkursa B”vdarbu apjomos,
Pas”tītājs rīko iepirkuma proced”ru saskaņā ar P)L.

3.9. Ja papildu darbu dēļ nevar turpināt Darbus Objektā sakarā ar Pas”tītāja veicamo iepirkuma
proced”ru, Darbi tiek apturēti, sastādot aktu, un tiek pasludināts pārtraukums. Līguma
izpildes termiņš tiek pagarināts par pārtraukuma perioda dienu skaitu.
3.10. Pas”tītājs ir tiesīgs samazināt b”vdarbu apjomus
piemēram, saskaņā ar
izpilduzmērījumiem, b”vprojekta nepilnībām u.tml. . Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas
izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas.
. Maksājumu kārtība un dokumenti

4.1. Samaksa )zpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta )zpildītāja
norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:

4.1.1. priekšapmaksa avanss 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas tiek
izmaksāta
trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc Darba uzsākšanas dienas,
pamatojoties uz rēķina, kuru )zpildītājs piestāda Pas”tītājam. Avansa dzēšana
notiks, veicot ikmēneša maksājumus, sākot ar maksājumu pēc pirmā mēneša,
proporcionālās summās mēneša summai pret kopējo Līguma summu.

4.1.2. ikmēneša maksājumi – vienu reizi mēnesī
trīsdesmit kalendāro dienu laikā
no )zpildītāja rēķina saņemšanas dienas, kas tiek apstiprināts pēc Formas Nr.
parakstīšanas. )kmēneša maksājums tiek veikts, procentuāli atskaitot avansa
maksājumu.
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4.1.3. galīgais norēķins – ne vēlāk ka
trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc
)zpildītāja gala rēķina saņemšanas dienas, kas tiks apstiprināts pēc Objekta
pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas.

4.2. Ja Līguma darbības laikā notiek izmaiņas Projekta finansēšanas plānā, Pas”tītājs ir tiesīgs
koriģēt paredzamos maksājumus par izpildītājiem apjomiem b”vdarbu izpildes gaitā.
4.3. Pas”tītājs veic ikmēneša maksājumu atbilstoši )zpildītāja piestādītajam rēķinam, kurā ir
norādīta šāda informācija:
4.3.1. attiecīgajā periodā veikto b”vdarbu izmaksu summa;
4.3.2. atskaitījumi par izmaksāto avansa summu;

4.3.3. kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumiem bez pievienotās vērtības nodokļa;
4.3.4. atsauce uz ERAF līdzfinansēto Projektu, norādot vismaz projekta numuru;

4.3.5. B”vdarbu Līguma numurs;
4.3.6. Formas Nr.

kārtas numurs un datums, saskaņā ar kuru tiek izrakstīts rēķins.

4.4. Līgumā noteikto maksājumu apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pas”tītājs ir veicis
pārskaitījumu )zpildītāja norēķinu kontā.
4.5. )zpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Pas”tītājam
aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Forma Nr. četros eksemplāros, kuru
ir pārbaudījis un ar savu parakstu ir saskaņojis Vadošais b”vuzraugs.
trīs darba dienu
laikā pēc Formas Nr. saņemšanas Pas”tītājs saskaņo, apstiprina vai noraida Formu Nr. .
Ja iesniegtā Forma Nr. neatbilst šī Līguma prasībām un/vai izpildīto darbu apjomam,
B”vuzraugs un Pas”tītājs ir tiesīgi neparakstīt ikmēneša Formu Nr. , bet
trīs darba
dienu laikā B”vuzraugam un Pas”tītājam jāmotivē savi iebildumi. )zpildītājs
trīs darba
dienu laikā veic labojumus un iesniedz precizētu Formu Nr. .
4.6. Līgumsodu un zaudējumus )zpildītājs atmaksā Pas”tītājam, vai Pas”tītājs atskaita no
)zpildītājam paredzētā maksājuma, Līdzējiem parakstot atsevišķu vienošanos.
4.7. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo
nākamajā Formā Nr. 2.

4.8. Pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērtības nodokli , nodokli par b”vniecības
pakalpojumiem valsts budžetā maksā b”vniecības pakalpojuma saņēmējs, un Līdzēji
vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā
iemaksā Pas”tītājs.
5. Darba izpildes termini

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

)zpildītājam ir jāuzsāk Darba veikšana B”ves vietā pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk ka 14
četrpadsmit kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas datuma, ja tas ir
tehnoloģiski iespējams.
Ja Darbus nevar uzsākt . . apakšpunktā norādītajā termiņā tehnoloģisko apsvērumu dēļ,
Līdzēji sastāda aktu, norādot paredzamos Darbu uzsākšanas termiņus.

Pirms Darba uzsākšanas Līdzēji paraksta B”ves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, ar
kuru Pas”tītājs nodod )zpildītājam Objektu Darbu veikšanai.

)zpildītājam Objekts ir jānodod ekspluatācijā <dienu skaits skaitļos un vārdiem>
kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
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5.5.

5.6.

5.7.

Līguma izpildes termiņā neieskaita to laika periodu, kas radies tehnoloģisko pārtraukumu
rezultātā b”vniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi u.tml. saskaņā ar Līdzēju sastādītu aktu
par Darbu apturēšanu/ pārtraukšanu uz laiku.

)zpildītājs garantē veikto darbu un b”vmateriālu kvalitāti 5 (piecu) gadu laikā. Garantijas
periods sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijas datuma. Šajā termiņā konstatētos
defektus )zpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pas”tītāja noteiktā laikā. Ja )zpildītājs
nenovērš Defektus Pas”tītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pas”tītājs var nolīgt
citu personu Defektu novēršanai, un )zpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas.
Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pas”tītājam jāinformē )zpildītājs 5 (piecas) dienas
iepriekš.
B”vdarbu izpildes gaitā pēc nepieciešamības, saskaņojot ar )zpildītāju, Pas”tītājs ir tiesīgs
grozīt b”vdarbu grafiku.
. Darba veikšanas projekts un Darba vadības apspriedes

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Pirms Darbu uzsākšanas )zpildītājs sagatavo Darba veikšanas projektu. Darba veikšanas
projektu veido dokumenti, kas norādīti B”vprojekta specifikācijās, un B”vuzrauga
pieprasītie dokumenti.
Darba veikšanas projekts, tā grozījumi )zpildītājam jāsaskaņo ar B”vuzraugu un informē
par to Pas”tītāju. Bez apstiprināta Darba veikšanas projekta un pielietojamo materiālu
saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
)zpildītājs rīko Darba vadības apspriedes telpas un aprīkojumu nodrošina Pas”tītājs ,
kurās piedalās Projekta vadītājs, B”vuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās
personas, ja tas ir nepieciešams.

Darba vadības apspriedes ir sasaucamas vienu reizi
divās nedēļās Darba izpildes
laikā. Pirmo Darba vadības apspriedi )zpildītājs sasauc pirms Darba uzsākšanas. Līdzēji ir
tiesīgi mainīt Darba vadības sapulču regularitāti pēc nepieciešamības. Ārkārtas Darba
vadības apspriedi var sasaukt Pas”tītājs, )zpildītājs, B”vuzraugs vai Autoruzraugs,
paziņojot par to iesaistītajām personām vismaz 2 (divas) darbdienas iepriekš.
Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba veikšanas projekts un grozījumi tajā, paveiktie
un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas tehnoloģijas,
konstrukcijas, materiāli , izmaksas un citi jautājumi, kas ir saistīti ar Objekta pārb”vi.

)zpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes. )zpildītājs
septiņu dienu laikā pēc
Darba vadības apspriedes izsniedz protokola oriģinālus Projekta vadītājam un
B”vuzraugam parakstīšanai, un pēc nepieciešamības – protokola kopijas citiem
apspriedes dalībniekiem.
. )zpildītāja pienākumi un tiesības

)zpildītāja pienākumi

7.1.
7.2.
7.3.

Izpildītājs iesniedz Pas”tītājam dokumentus, kas ir nepieciešami dokumentācijas
noformēšanai pirms Darbu uzsākšanas.
)zpildītājam jāpieprasa visas nepieciešamās rakšanas darbu atļaujas un rakšanas darbi ir
jāsaskaņo ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētājiem.

)zpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši b”vprojekta dokumentācijai un ievērojot
Pas”tītāja, B”vuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, spēkā esošos b”vnormatīvus,
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

b”vniecības un citu tiesību aktu prasības. B”vdarbi ir izpildāmi precīzi un profesionālā
līmenī.

)zpildītājs veic b”vdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai
personai atbilstoši )zpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Atklātam konkursam. Ja
)zpildītājs vēlas nomainīt Atklāta konkursa piedāvājumā izvirzīto personālu vai
apakšuzņēmējus, )zpildītājam ir jārīkojas saskaņā ar šā Līguma . punkta prasībām.

Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, ir jāatbilst normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām. Darba izpildes gaitā atg”tie materiāli bruģakmeņi, aku detaļas, ceļa
zīmes u.c. ir Pas”tītāja īpašums un pēc Pas”tītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz
Pas”tītāja norādīto vietu bez grunts vai citu materiālu piemaisījumiem ne tālāk kā 10
(desmit) kilometru attālumā no Objekta.

Pēc Pas”tītāja pieprasījuma, )zpildītājam ir jāuzrāda darbos izmantojamo
b”vizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti. Darbā
pielietojamie materiāli ir jāsaskaņo ar B”vuzraugu un Autoruzraugu. Materiāliem ir
jāatbilst )zpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam norādītajiem materiāliem.
)zpildītājs veic visu nepieciešamo b”vizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī
nodrošina pareizu un kvalitatīvu b”vizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu b”vniecības
procesā.
)egādātie materiāli tiek glabāti )zpildītāja noliktavās, par ko )zpildītājs uzņemas materiālo
atbildību.

)zpildītājam jānodrošina, lai darbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais Atbildīgais
b”vdarbu vadītājs. B”vdarbu vadītāja nomaiņa ir jāsaskaņo ar Pas”tītāju, )zpildītājam
nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu, ievērojot šī Līguma . punkta prasības.

7.10. Pirms darbu uzsākšanas )zpildītājam jāpieņem no Pas”tītāja B”ves vieta, par ko Pas”tītājs
sastāda B”ves nodošanas – pieņemšanas aktu. )zpildītājam jānodrošina b”vlaukuma
norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un darba drošības nodrošināšana b”vdarbu
laikā un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana t.sk., transporta kustības
ierobežošana u.c. . )zpildītājam jānodrošina Objekta piebraucamo ceļu uzturēšana
(piebraucamo un apbraucamo ielu un ceļu uz atbērtni tehniskā stāvokļa uzturēšanu
b”vniecības laikā, t.sk. veicot laistīšanu, slaucīšanu, greiderēšanu pēc Pas”tītāja
pieprasījuma līdz Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācija parakstīšanai.

7.11. Pirms Darba uzsākšanas )zpildītājam ir jāveic vizuālā Objekta apskate, kuras laikā
)zpildītājam ir jāveic B”ves vietā esošo b”vju, apstādījumu, iežogojumu u.tml. objektu
stāvokļa fotofiksācija.
7.12. )zpildītājam ir jānodrošina pieslēgšanās nepieciešamām inženierkomunikācijām par
saviem līdzekļiem.
7.13. )zpildītājam ir jāveic darbi taupīgi un racionāli, izmantojot b”vizstrādājumus un
b”vniecībai atvēlētos resursus. )zpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo b”vdarbu
sagatavošanas darbu veikšanu.

7.14. )zpildītājam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu
draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā.
)zpildītājam ir nepieciešams mazināt b”vniecības darbu ietekmi uz ēkām Objektā, kā arī
satiksmes dalībniekiem. Veicot darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatība ir pēc
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iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus,
veicot laistīšanu, kā arī satiksmes ierobežošanu.

7.15. Pēc Pas”tītāja pieprasījuma )zpildītājam ir pienākums sniegt atskaiti par darbu gaitu vai
informāciju par jautājumiem saistītiem ar b”vdarbiem. Rakstiska atskaite tiek iesniegta
Pas”tītājam trīs darba dienu laikā no pieprasījuma datuma, ja Pas”tītājs nav noteicis
ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.
7.16. )zpildītājs iesniedz informāciju Vadošajam b”vuzraugam, kas ir nepieciešama ikmēneša
B”vuzraudzības ziņojuma sastādīšanai.

7.17. )zpildītājam ir jānodrošina kārtība un tīrība b”vniecības darba teritorijā visā b”vdarbu
izpildes laikā. )zpildītājam pastāvīgi ir jāatbrīvo B”ves vieta no atkritumiem. )zpildītāja
rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbu, ir jānodod atpakaļ ne
sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Darba uzsākšanas.
7.18. )zpildītājs sargā apstādījumus no bojājumiem. Koku ciršanai )zpildītājam ir jāsaņem
Pas”tītāja atļauja.

7.19. )zpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pas”tītāja
īpašumiem un inženierkomunikāciju tīkliem.

7.20. )zpildītājam ir jānodrošina operatīvā transporta pārvietošanās Objekta teritorijā, ka arī
iedzīvotāju piekļ”šanu dzīves vietai, kas atrodas blakus Objekta teritorijai.

7.21. )zpildītājs nodrošina Projekta vadītājam, Pas”tītāja pilnvarotajām personām,
B”vuzraugam un Autoruzraugam brīvu pieeju Objektam un citām vietām, kur notiek
b”vdarbi. B”vuzraugam ir tiesības izmantot )zpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces,
kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.
7.22. )zstrādājot Darba veikšanas projektu, )zpildītājam ir jāsaskaņo satiksmes organizācijas
shēma ar Pas”tītāju.
7.23. Gadījumā, ja )zpildītājs konstatē kļ”das vai neprecizitātes b”vprojektā vai citā ar darbiem
saistītajā dokumentācijā, vai ja )zpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt
izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt B”ves drošību vai kvalitāti,
)zpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pas”tītājam. )zpildītājs
turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē b”ves vai personāla drošību, ja vien
Pas”tītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi
apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Līdzēji ir vienojušies par grozījumiem izpildāmo
darbu apjomos un b”tiskajos noteikumos, vai kad Pas”tītājs ir devis rīkojumu turpināt
darbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem B”vdarbu apjomiem.

7.24. )zpildītājam ir pienākums izstrādāt, saskaņot un apstiprināt visu nepieciešamo
izpilddokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām,
un nodot to Pas”tītājam. )zpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību
apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus segto darbu pieņemšanas akti,
nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāju garantijas,
izgatavoto b”vkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c. )zpildītājs izsniedz
Pas”tītājam vienlaikus ar Formu Nr. par attiecīgajā periodā izpildīto Darbu apjomu.

7.25. )zpildītājam Līgumā noteikto Darbu izpildei ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus tikai
gadījumā, ja tie ir minēti Atklāta konkursa ietvaros )zpildītāja iesniegtajā piedāvājumā.
Šādā gadījumā )zpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līgumā noteiktā garantijas laikā pilnā
mērā atbild par savu piesaistīto apakšuzņēmēju veikto darbu, kā arī par viņu pieļautām
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kļ”dām. )zpildītājs ir atbildīgs pret Pas”tītāju un trešajām personām par visiem
zaudējumiem, kuri radušies )zpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību izpildes un/vai
neizpildes ietvaros.

7.26. Nododot Objektu ekspluatācijā, )zpildītājs uzstāda 1 (vienu informatīvo plāksni
atbilstoši Eiropas Savienības fondu
.. gada plānošanas perioda publicitātes
vadlīnijām. Informatīvās plāksnes teksts ir saskaņojams ar Projekta vadītāju.
)zpildītāja tiesības

7.27. )zpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un
apjomā.

7.28. )zpildītājam ir tiesības saņemt no Pas”tītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, ja
tie ir Pas”tītāja rīcībā.

7.29. )zpildītājam ir tiesības mainīt Darba veikšanā iesaistīto personālu un apakšuzņēmējus,
ievērojot šī Līguma prasības.
7.30. )zpildītājam ir tiesības ierosināt šī Līguma grozījumus vai izbeigt Līgumu, ievērojot
Līgumā noteiktās proced”ras.
. Pas”tītāja pienākumi un tiesības

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

Pas”tītājam ir jāiesniedz no )zpildītāja saņemtie dokumenti Ludzas novada b”vvaldē, lai
)zpildītājs var uzsākt Darbus Objektā.

Pas”tītājs par saviem līdzekļiem nolīgst B”vuzraugu, kurš kontrolē B”vdarbu izpildi un
pielietojamo b”vizstrādājumu kvalitāti.
Pas”tītājs par saviem līdzekļiem nodrošina Darbu autoruzraudzību.

Pas”tītājs apņemas pēc Darbu pabeigšanas pieņemt no )zpildītāja Objektu un samaksāt
par izpildītajiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
Pas”tītājs neatbild par )zpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas Objektā.

Pas”tītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes. Pas”tītāja veiktā
Līguma izpildes kontrole vai )zpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar b”t par pamatu
Līgumā vai ar likumu noteiktās )zpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem
samazināšanai.

Pas”tītājam ir tiesības apturēt darbus, ja )zpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā
Objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo
Līgumu, un )zpildītājs nav novērsis tr”kumus
četrpadsmit kalendāro dienu
termiņā. Darbus )zpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pas”tītāju, pēc konstatētā
pārkāpuma novēršanas. )zpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā B”vdarbu izpildes
termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu.

Gadījumā, ja pēc Darbu pieņemšanas, Pas”tītājs parakstītajā Formā Nr. atklāj darbu,
kurš Objektā nav izpildīts un/vai Formā Nr. iekļauts Darbs, kas satur defektus un/vai
tr”kumus, un/vai ir neatbilstošs b”vprojekta dokumentācijai, tad Pas”tītājam, rakstiski
brīdinot )zpildītāju, ir tiesības līdz saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem, no
nākamā maksājuma, kas maksājams )zpildītājam, ieturēt summu, kas atbilst )zpildītāja
neveikto un/vai nepabeigto un/vai ar defektiem un/vai tr”kumiem izpildīto un/vai
neatbilstoši b”vprojekta dokumentācijai izpildīto Darbu vērtībai. Formas Nr. un/vai citu
dokumentu parakstīšana no Pas”tītāja puses neatbrīvo )zpildītāju no Darbu atbilstības
Līguma noteikumiem garantēšanas un nodrošināšanas.
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8.9.

Pas”tītājs ierosina Objekta pieņemšanu ekspluatācijā pēc visas nepieciešamās
dokumentācijas saņemšanas no )zpildītāja.
9. Apdrošināšana

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

)zpildītājs pirms b”vdarbu sākšanas noslēdz Atbildīgā b”vdarbu vadītāja b”vspeciālista
civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un b”vdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas
līgumu par visu b”vdarbu laiku un garantijas periodu. Apdrošināšanas līgumu slēdz
atbilstoši Līguma noslēgšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Apdrošināšanas polises un apliecības )zpildītājam jānodod Pas”tītājam pirms Darba
uzsākšanas.

Ja )zpildītājs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pas”tītājs
drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt )zpildītājam, un )zpildītajam jāatmaksā
apdrošināšanas prēmijas, kuras Pas”tītājs ir samaksājis )zpildītāja vietā, vai, ja nekādi
maksājumi )zpildītājam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda
saistībām.
Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pas”tītāja piekrišanas.
. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

10.1. )zpildītāja personālu, kuru tas ir iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju
Pas”tītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pas”tītājs ir vērtējis
Atklāta konkursa ietvaros, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Atklātā konkursā
)zpildītājs bija balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Atklāta konkursa
dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar
Pas”tītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma
. . apakšpunktā paredzētos
nosacījumus.

10.2. Pas”tītājs nepiekrīt .1. apakšpunktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja
pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
10.2. . )zpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par
Līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz
)zpildītāja personālu vai tā apakšuzņēmējiem;

10.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Atklātā konkursā )zpildītājs bija
balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un
Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam
apakšuzņēmējam nav vismaz līdzvērtīga kvalifikācija, uz kādu Atklātā konkursā
)zpildītājs bija atsaucies, apliecinot savu atbilstību Atklāta konkursa noteiktajām
prasībām;

10.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem
pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību,
Pas”tītājs piemēro arī P)L 39.1 panta noteikumus. PIL 39.1 panta ceturtajā daļā
minētos termiņus skaita no dienas, kad l”gums par personāla vai apakšuzņēmēja
nomaiņu iesniegts Pas”tītājam.

10.3. )zpildītājs drīkst veikt P)L
. panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko
neattiecas . . punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju
vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Atklātā konkursā )zpildītājs par to paziņojis
Pas”tītājam un saņēmis Pas”tītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai
jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pas”tītājs piekrīt apakšuzņēmēja
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nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto
apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas
nosacījumi.

10.4. Pas”tītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt )zpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju
nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne
vēlāk kā
piecu darbdienu laikā pēc tam, kad b”s saņēmis visu informāciju un
dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
10.5. B”vniecības laikā Pas”tītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju
gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus
normatīvos aktus. )zpildītāja pienākums ir nodrošināt Pas”tītāja pamatotu prasību izpildi
par apakšuzņēmēja nomaiņu.
. Kvalitātes kontrole

11.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro )zpildītājam, nosaka B”vprojekts, Tehniskās
specifikācijas un spēkā esošie normatīvie akti.

11.2. Pas”tītāja ieceltam B”vuzraugam ir jāpārbauda )zpildītāja darbs un jāinformē Pas”tītājs
par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai b”vizstrādājumu iekārtu,
konstrukciju, materiālu un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, B”vprojektam,
b”vdarbu apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem Līguma dokumentiem.
Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt )zpildītāja pienākumu izpildi. B”vuzraugs var dot
norādījumu )zpildītājam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc
B”vuzrauga ieskatiem, varētu b”t defekti.

11.3. Ja Pas”tītājam un/vai B”vuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par ieb”vēto materiālu,
iekārtu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, Pas”tītājam ir tiesības dot
norādījumu )zpildītājam veikt pārbaudi, lai pārliecinātos, ka kādam no )zpildītāja
veiktajiem b”vdarbiem nav defekti. Pas”tītājs arī ir tiesīgs pieprasīt )zpildītājam izpildīto
Darbu, ieb”vēto materiālu un/vai iekārtu atsegšanu. Gadījumā, ja pārbaudes laikā tiek
konstatēts, ka )zpildītāja veiktie Darbi/ iestrādātie materiāli/ iekārtas neatbilst normatīvo
aktu un/vai Līguma noteikumiem, )zpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par
jebkādu izdarīto paraugu ņemšanu un testēšanu, atsegšanas un konstatēto defektu un/vai
tr”kumu novēršanas izmaksas un novērš konstatētos Līguma pārkāpumus. Ja nav atklāti
nekādi defekti, Pas”tītājam ir jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem
izdarītajiem paraugiem.
11.4. Katrā gadījumā, kad Pas”tītājs izdara pamatotu paziņojumu, )zpildītājam ir jāizlabo
paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds ir norādīts Pas”tītāja paziņojumā.
12. Līguma izpildes garantija

12.1. )zpildītāja Līguma saistību garantija ir 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas
(bez PVN).

12.2. )zpildītājs iesniedz Pas”tītājam Līguma izpildes garantiju 10 (desmit) darbdienu laikā pēc
līguma parakstīšanas, iekļaujot tajā . . apakšpunktā norādīto informāciju. Garantijai ir
jāb”t spēkā līdz Akta par B”ves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienai.
12.3. Pas”tītājam ir tiesības prasīt garantijas summu:

. . . ja )zpildītājs neuzsāk darbus Līgumā noteiktajā termiņā;

12.3.2. ja )zpildītājs neizpilda darbus Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;
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. . . ja )zpildītājs lauž Līgumu pirms tā termiņa notecējuma;
. . . ja )zpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu

četrdesmit divu dienu laikā.

13. Objekta pieņemšana un nodošana

13.1. Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms ar brīdi, kad ir parakstīts Akts par B”ves
pieņemšanu ekspluatācijā.
13.2. Pēc B”vdarbu pabeigšanas ne vēlāk ka 10 (desmit) darbdienas pirms Līguma izpildes
termiņa beigām )zpildītājs Pas”tītājam iesniedz normatīvajos aktos noteikto
izpilddokumentāciju, tajā skaitā:
- apliecinājumu par b”ves gatavību ekspluatācijai,

- pārb”vētās ielas izpildshēmas
divos eksemplāros papīra formātā un uz elektroniskā
datu nesēja CD vai zibatmiņā DWG un DGN formātā. )zpildshēmās jāb”t uzrādītam izb”vēto
un uzmērīto elementu daudzumam.
14. Sadarbība

14.1. Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos )zpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.

14.2. Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas
paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.

14.3. )zpildītājam ir jānomaina ikviena B”ves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas
kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Pas”tītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
14.3. . atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi;
14.3. . Darba izpildei nepieciešamo spēju tr”kumu;

14.3. . tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

14.4. Pas”tītājam ir jāatbild uz )zpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet
ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
15. Garantijas

15.1. )zpildītājs garantē visu b”vdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.

15.2. )zpildītājs garantē:

. . . Garantijas laiku fiziski izpildītajiem b”vdarbiem –

. . . Pielietoto b”vmateriālu kvalitāti ne mazāk par

pieci kalendārie gadi.

pieciem kalendāriem gadiem.

15.3. Garantijas laiks tiek rēķināts no Akta par B”ves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas
dienas.
15.4. )zpildītājs apņemas ierasties Objektā un likvidēt defektus un/vai tr”kumus veiktajos
Darbos, kuri radušies garantijas laikā, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pas”tītāja
elektroniska, faksimila vai rakstiska pieprasījuma izs”tīšanas dienas.
15.5. Ja nav iespējams uzsākt garantijas darbus . . apakšpunktā norādītajā termiņā, )zpildītājs
rakstiski saskaņo garantijas darbu izpildes termiņus ar Pas”tītāju.

15.6. Ja defektus un/vai tr”kumu novēršanai nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts Līguma
15.4. punktā, tad )zpildītājs Līguma . . punktā noteiktajā termiņā uzsāk defektu un/vai
tr”kumu novēršanu un to pilnīgas novēršanas termiņu, kas objektīvi nepieciešams šāda
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apjoma un rakstura tr”kumu, defektu un/vai tr”kumu novēršanai, rakstveidā saskaņo ar
Pas”tītāju.

15.6. Gadījumā, ja )zpildītājs nepilda Līguma
. . un/vai
.6. punktā noteiktās saistības,
Pas”tītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un
citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās personas defektu novēršanai bez
iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Visas atbilstošās defektu un/vai tr”kumu novēršanas
izmaksas Pas”tītājs pieprasa no )zpildītāja.

15.7. 7 (septiņu dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā )zpildītājs iesniedz
Pas”tītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Garantijas laika
garantiju, paredzot garantijas summas samaksu vismaz 2% (divu procentu) apmērā no
Līgumcenas, ja )zpildītājs nepildīs savas Līgumā noteiktās garantijas perioda saistības,
piemēram, novērst konstatētos izpildīto b”vdarbu Defektus garantijas perioda laikā.
16. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

16.1. Ja Pas”tītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, )zpildītājam ir tiesības prasīt
līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma parāda par katru kavējuma dienu, bet
kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.

16.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pas”tītājam ir tiesības prasīt līgumsodu
0,1% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja )zpildītājs neievēro
Darba veikšanas kalendāro grafiku un tas negatīvi ietekmē Darba izpildi, Pas”tītājam ir
tiesības prasīt līgumsodu 0,1% no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā
ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī Pas”tītājam ir tiesības prasīt
visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.
16.3. Pas”tītājam ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 400,00 četri simti euro) apmērā un visu
zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes
organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.
16.4. Pārtraucot Līguma darbību pēc viena Līdzēja iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Līdzēja
līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgais Līdzējs maksā otrai līgumsodu
10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies
saistībā ar Līguma neizpildi.
17. Nepārvarama vara

17.1. Līdzēji neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies
nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi,
kurus Līdzēji nav varējuši paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki,
karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai
kontrolei.
17.2. Par šādu apstākļu iestāšanos Līdzējam, kurš ir cietis no nepārvaramas varas radītiem
apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru Līdzēju. Ja Līguma turpmāka izpilde
nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, Līdzēji sagatavo Darba
nodošanas-pieņemšanas aktu un )zpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta
saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam
kvalitatīvi paveikto darbu.
. Līguma grozīšana, papildināšana

18.1. Pieļaujami tikai Līguma neb”tiski grozījumi. B”tiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šādos
gadījumos:
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18.1.1. Līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad
grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un b”tību;

18.1.2. saskaņā ar P)L
. panta nosacījumiem par Līguma grozījumiem ir piemērota
sarunu proced”ra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par Līgumu;

18.1.3. Atklātā konkursā izraudzīto pretendentu aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību
jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma
pāreju.

18.2. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. )kviena Līguma izmaiņa
tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi
stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļ”st par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

18.3. Nepieciešamības gadījumā piemēram, ja B”vdarbu apjomi netika pareizi aprēķināti
B”vprojektā, u.tml. Pas”tītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi
samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti
)zpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam.

18.4. Nepieciešamības gadījumā Līdzēji ir tiesīgi viena Objekta ietvaros novirzīt ieekonomētos
līdzekļus, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti )zpildītāja piedāvājumā Atklātam
konkursam, iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nol”kā
sasniegt projekta mērķus. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji
bija ietverti B”vdarbu apjomu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies Līguma izpildes
laikā piemēram, tiek konstatētas nepilnības b”vprojektā; atklātas tādas apakšzemes
komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība,
demontāža vai pārslēgšana; tiek atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav
iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana
u.tml. . Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji Atklāta konkursā nebija paredzēti, tiks
veikts jauns iepirkums, piemērojot P)L regulējumu.
18.5. Konstatējot B”vdarbu apjomu palielināšanas nepieciešamību, )zpildītājs sastāda
apsekošanas aktu, pieaicinot B”vuzraugu un Pas”tītāja pilnvaroto pārstāvi,
nepieciešamības gadījumā piesaistot citus speciālistus. Apsekošanas aktiem, ja iespējams,
ir jāpievieno fotoattēli un aprēķini.

. . Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos B”vdarbu apjomus, Līdzēji sastāda
B”vdarbu izmaiņu aktus, kuros norāda )zslēgto un )eslēgto Būvdarbu apjomus. B”vdarbu
izmaiņu aktus paraksta Pas”tītāja paraksttiesīgā persona, )zpildītāja paraksttiesīgā
persona, B”vuzraugs, Autoruzraugs, kā arī tos apliecina Projekta vadītājs un pieaicinātie
speciālisti ja tie tika pieaicināti . Veicot izmaiņas B”vdarbu apjomos, Līdzēji paraksta
papildus vienošanos par Līguma grozījumiem, pievienojot tai B”vdarbu izmaiņu aktus.
B”vdarbu izmaiņu akti ir iesniedzami Pas”tītājam kopā ar Formu Nr. , kurā ir redzamas
Darbu apjomu izmaiņas. Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15%
(piecpadsmit procentiem) apmērā no Līgumcenas, nepārsniedzot P)L noteikto iepirkuma
veikšanas slieksni.

18.7. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu
izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo
ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja
nepieciešams, jāpagarina ar Līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā
pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem, veicot grozījumus Līgumā.
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18.8. Līdzējiem ir tiesības vienoties par Darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja kāds no
Līdzējiem pamatoti norādījis zemāk minētos Darba kavēšanās iemeslus, to argumentējot:
18.8.1. ja zemes darbu veikšanas laikā tiek atsegtas jaunas kult”rvēsturiskas vērtības, kā
dēļ jāpārtrauc darbi;

18.8.2. ja Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem, statistiski vidējiem rādītājiem b”tiski
atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;
18.8.3. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi;

18.8.4. citi objektīvi iemesli.

18.9. Ja kādam no Līdzējiem Līguma 18.8. punktā minēto iemeslu dēļ nepieciešams Darba
izpildes termiņa pagarinājums, tas par to ziņo rakstiski otrajam Līdzējam. Šāds paziņojums
nos”tāms nekavējoties pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs uzzinājis par esošiem vai vēl
sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darba izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek
nos”tīts 2 (divu) darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pas”tītāja nokavējums,
tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Katram Līdzējam ir pienākums
nekavējoties sniegt otram atbildi uz saņemto paziņojumu.

18.10. )zpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu apjomu vai materiālu, vai izcenojumu maiņu.

18.11. B”vprojekta paredzēto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas var aizstāt ar citiem
risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:
.

. . šāda nepieciešamība ir saistīta ar autoruzrauga pamatotu ierosinājumu;

.

. . citos objektīvi pamatotos gadījumos.

. . . Atklāta konkursa laikā apstiprināto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas vairs
neražo;

18.12. Pamatotās materiālu/ izstrādājumu / iekārtu aizstāšanas gadījumā, kā noteikts Līguma
. . apakšpunktā, tiek sastādīts akts ar aizstāšanas pamatojumu, ko paraksta
B”vuzņēmējs, Autoruzraugs un B”vuzraugs un apliecina Pas”tītājs.
18.13. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka:

18.13.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

18.13.2. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

18.13.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;

18.13.4. notikušas izmaiņas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.
. Līguma izbeigšana

19.7. Pas”tītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to )zpildītājam rakstveidā
piecas kalendārās dienas iepriekš, ja:

19.7.1. )zpildītājs nepieņem Objektu un neuzsāk Darbu Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums
tomēr netiek izbeigts, ja )zpildītājs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka
nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;
19.7.2. pēc Pas”tītāja pieprasījuma neatkarīga b”vtehniskā ekspertīze ir konstatējusi, ka
)zpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši projektam vai Latvijas
Republikas b”vnormatīviem, kas b”tiski varētu ietekmēt Objekta tālāko
ekspluatāciju;
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19.7.3. )zpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc
Pas”tītāja viedokļa, var b”tiski ietekmēt )zpildītāja spējas pildīt savas saistības
saskaņā ar šo Līgumu un par to nav strīdu;

19.7.4. )zpildītājs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz
piecām darba dienām vai tā
izpilde nenotiek paredzēto Darbu apjomā, bet esošajā Darbu veikšanas projektā un
Darbu izpildes kalendārajā grafikā šāds Darbu pārtraukums nav paredzēts un šo
pārtraukumu nav apstiprinājis Pas”tītājs;
19.7.5. ir pasludināts )zpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz
vai liegs )zpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai
kas negatīvi ietekmē Pas”tītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

19.7.6. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas
spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta aprakstīta )zpildītāja manta, uzlikts
liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un
nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;

19.7.7. )zpildītājs ir nokavējis Darbu izpildes termiņus;

19.7.8. Darbu izpilde neatbilst šim Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta
Līgumā paredzētajā termiņā;

19.7.9. )zpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai
nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
19.7.10. )zpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku
darbību;

19.7.11. ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams Līguma izpildes
nodrošinājums, un tas pēc Pas”tītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu
nodrošinājumu uz Pas”tītājam pieņemamiem noteikumiem;

19.7.12. )zpildītājs pārkāpj vai nepilda citu b”tisku Līgumā paredzētu pienākumu;

19.7.13. )zpildītājs Pas”tītājam nodarījis zaudējumus;

19.7.14. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar )zpildītāja
darbību vai bezdarbību ir noteikusi Projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25%
divdesmit pieci procentu apmērā no Līgumsummas;

19.7.15. )zpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja )zpildītājs nav
sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
19.7.16. citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

19.7.17. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo
aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota
Līguma izmaksu korekcija
% viens simts procentu apmērā;

19.7.18. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;

19.7.19. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā strukt”rfondu plānošanas
perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pas”tītājam ir b”tiski samazināts vai
atņemts ERAF finansējums, ko Pas”tītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto
maksājuma saistību segšanai.

19.8. )zpildītāja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.
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19.9. )zpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pas”tītājam rakstveidā
20(divdesmit) darbdienas iepriekš, ja Pas”tītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto
maksājumu termiņu ilgāk nekā
trīsdesmit dienas un maksājumu nav veicis arī
10(desmit) darbdienu laikā pēc )zpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas,
pastāvot nosacījumam, ka )zpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma
saņemšanai.
19.10. Ja Pas”tītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu . . . – . . . apakšpunktos
paredzētajos gadījumos, )zpildītājs atmaksā Pas”tītājam saņemto avansa maksājumu,
saņemtos starpmaksājumus, ja tādi ir veikti.

19.11. Ja Pas”tītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma . . . un
. . . apakšpunktiem, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu
apjomu un to vērtību. Pas”tītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst
Līgumam un ir turpmāk izmantojami.
19.12. Līguma izbeigšanas gadījumā )zpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc
Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts drošā stāvoklī un atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pas”tītājam uz Darbiem attiecināmo
dokumentāciju, nodrošina, lai )zpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā
arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.
20. Citi noteikumi

20.1. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi ir risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt
vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā pēc Objekta
atrašanās vietas. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī
tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

20.2. Parakstot šo Līgumu, )zpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehnisko dokumentāciju,
tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darbu
apjomiem, pielietotajiem materiāliem un visām prasībām, un )zpildītājs tiem piekrīt.

20.3. Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par
spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību
izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
20.4. Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pas”tītājs ir tiesīgs
noteikt prioritāro dokumentu.

20.5. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
20.6. Par Līguma izpildei b”tisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai
amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darba
dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā
Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā
sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

20.7. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas
un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas, kļ”st par šī Līguma
pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
20.8. Šis Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem.
Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus
pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds
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no Līdzējiem kļ”st par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu subjektu,
kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma
izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas.

20.9. Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abi Līdzēji
tos ir parakstījuši.
20.10. Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un tā
darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Līdzēju saistību izpildi, ja vien Līgums
netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem.

20.11. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pas”tītāja puses ir <amats, vārds
uzvārds>, <tālruņa numurs>, <e-pasta adrese>.

20.12. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no )zpildītāja puses ir <amats, vārds uzvārīs>,
<tālruņa numurs>, <e-pasta adrese>.

20.13. Līgums sagatavots latviešu valodā
trīs eksemplāros uz <lapu skaits skaitļos un
vārdiem> lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens
Līguma eksemplārs tiek nodots )zpildītājam, divi – Pas”tītājam.
20.14. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un
neatņemama sastāvdaļa:
20.14.1.

1. pielikums Būvdarbu veikšanas laika grafiks

20.14.2.

2. pielikums Tehniskais piedāvājums

20.14.3.

3. pielikums Būvdarbu tāmes
21. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS
Ludzas novada pašvaldība
Reģ. Nr.
Juridiska adrese: Raiņa iela , Ludza,
Ludzas novads, LV-5701
Faktiska adrese: Raiņa iela , Ludza,
Ludzas novads, LV-5701
Banka:
Konta Nr.:
SWIFT kods:

)ZP)LDĪTĀJS
<uzņēmuma nosaukums>
<uzņēmuma reģistrācijas numurs>
<uzņēmuma juridiska adrese>
<uzņēmuma juridiska adrese>
<uzņēmuma bankas rekvizīti>

___________________________
<paraksttiesīgās personas paraksta
atšifrējums>
Z.v.

__________________________
<paraksttiesīgās
personas
atšifrējums>
Z.v.
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14. pielikums
Atklāta konkursa
„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve
identifikācijas Nr. LNP
/86/ERAF
nolikumam

GARANTIJAS LAIKA GARANTIJA

Līguma <līguma nosaukums, numurs> garantijas laika garantija
<Vieta>, <datums>
Mēs, <kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums>, vienotais reģistrācijas
Nr.<reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese> turpmāk – Kredītiestāde , esam informēti par to,
ka <līguma parakstīšanas datums> starp m”su klientu – <uzņēmuma nosaukums> <reģistrācijas
numurs><juridiskā adrese> turpmāk – Piegādātājs – un Jums – Ludzas novada pašvaldību,
vienotais reģistrācijas numurs
, juridiskā adrese Raiņa iela
, Ludza, Ludzas
novads LV-5701, turpmāk – Pas”tītājs – ir noslēgts Līgums Nr. <Līguma numurs> <Līguma
nosaukums> turpmāk – Līgums . Saskaņā ar Līguma noteikumiem Piegādātājam jāiesniedz
Pas”tītājam garantijas laika saistību izpildes garantija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu
samaksāt Pas”tītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot <naudas summa
skaitļiem un vārdiem>, jeb 2% (divus procentus) no Līguma cenas bez PVN, gadījumā, ja,
ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pas”tītāja
parakstīts dokuments turpmāk – Pieprasījums 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pieprasījuma
saņemšanas dienas Kredītiestādē, ar kuru Pas”tītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz
šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pas”tītāja apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis savas
saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas. Maksājums tiek veikts uz
Pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.
Pieprasījums ir iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski
iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SW)FT. )dentifikācijas nol”kā
Pieprasījuma parakstītāju paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums
iesniedzams ar Piegādātāju apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina
Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pas”tītāja vārdā.

Šī garantija ir spēkā no Objekta nodošanas ekspluatācijā līdz <datums> turpmāk – Beigu
datums . Kredītiestādei jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē, <adrese>
vai – gadījumā, ka Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, - <Kredītiestādes SW)FT
adrese>.

Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem the Uniform
Rules for Demand Guarantees). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībā, ciktāl
attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami
Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pas”tītāju
saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.
Šī garantija ir sastādīta
divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pas”tītajā,
otrs eksemplārs glabājas Kredītiestādē.

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums>
< Zīmoga nospiedums>
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