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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona 
Pasūtītājs:  
SIA „Baložu komunālā saimniecība” 
Vienotais reģistrācijas numurs 40003201921 
Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128 
Mājaslapa: https://www.sia-bks.lv 
Tālrunis: +371 67916723, E-pasts: info@sia-bks.lv  

Pasūtītāja kontaktpersona:  
Ar Nolikumu saistītos jautājumos: Juris Piebalgs 
Tālrunis: +371 26514663 
E-pasts: juris.piebalgs@sia-bks.lv 

2. Iepirkuma procedūra un norise 

2.1. Iepirkuma procedūra – SPSIL iepirkums ar paredzamo līgumcenu zem Ministru kabineta 
noteiktajām robežvērtībām. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja 
(turpmāk – IUB) mājaslapā publicētām aktuālajām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējiem  (turpmāk – Vadlīnijas). Pretrunu gadījumā starp Iepirkuma 
nolikumā noteikto un SPIL vai Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējiem noteikto, noteicošais būs SPIL vai Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējiem. 

2.2. Iepirkumu organizē Pasūtītājs. Iepirkuma nolikuma apstiprināšanu, Pretendentu atlasi, 
piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 
nodrošina ar SIA „Baložu komunālā saimniecība” 2019. gada 5.decembra valdes lēmumu 
nr.14 izveidota iepirkumu komisija iepirkumam „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība 
Baložu pilsētā” (turpmāk – Iepirkumu komisija). 

3. Pretendents 
3.1. Var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Iepirkumā. 

3.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā 
(turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv 
piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta 
persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības 
biedri paraksta pieteikumu. 

3.3. Visiem Iepirkuma pretendentiem piemēro vienādus noteikumus. 

3.4. Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa 

3.4.1. Pretendents Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildē ir tiesīgs piesaistīt 
apakšuzņēmējus. 

3.4.2. Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz 
pakalpojumus Līguma izpildei; 

3.4.3. Pretendents piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu 
vērtība ir 10 procenti no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam 
apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu. 

3.4.4. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un 
apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar Pasūtātāja piekrišanu, ievērojot SPIL 67. 
punktā noteikto. 
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3.4.5. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, 
pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots 
iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to 
pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī 
pakalpojuma sniedzēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pakalpojuma sniedzējam Līguma 
izpildes laikā jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī 
jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts 
pakalpojuma sniegšanā.  

4. Saziņa 
4.1. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem un Pretendentiem Iepirkuma 

procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastam pievienojot skenētu 
dokumentu.  

4.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa elektronisko pastu (e-pastu) ir uzskatāms par saņemtu brīdī, 
kad ir saņemts paziņojums par elektroniskā pasta saņemšanu. 

4.3. Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma procedūras nosaukumu un tās identifikācijas numuru. 

4.4. Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkumu, paziņojumu par grozījumiem un paziņojumu 
par rezultātiem IUB Publikāciju vadības sistēmā. 

4.5. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem, jebkuriem 
to grozījumiem, ja tādi tiks veikti, kā arī skaidrojumiem, papildinājumiem un atbildēm uz 
uzdotajiem jautājumiem Pasūtītāja mājaslapā internetā https://www.sia-bks.lv. Ar 
izdrukātiem Iepirkuma dokumentiem var iepazīties SIA  „Baložu komunālā saimniecība”, 
administrācijas ēkas 2. stāvā, Kr. Barona ielā 1, Baložos, Ķekavas novadā līdz piedāvājumu 
iesniegšanas termiņā beigām, katru darba dienu no 08.00 – 12.00 un no 12.30 – 16.30, 
piektdienās līdz 13.30. Ieinteresētajam piegādātājam, kas vēlas saņemt Iepirkuma 
dokumentus drukātā veidā, laikus jāiesniedz rakstveida iesniegums 1. punktā norādītajai 
kontaktpersonai. Pasūtītājs Iepirkuma dokumentus izsniegs 3 (trīs) darba dienu laikā no 
pieprasījuma saņemšanas. 

4.6. Ieinteresētais piegādātājs rakstveidā var pieprasīt Pasūtītājam sniegt papildu informāciju 
par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz 5 
(piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām. 

4.7. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu 
Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pasūtītāja 
mājaslapā internetā https://www.sia-bks.lv, kurā ir pieejami Iepirkuma procedūras 
dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.  

4.8. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo 
informāciju mājaslapā internetā https://www.sia-bks.lv, kurā ir pieejami Iepirkuma 
procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par 
grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī IUB Publikāciju vadības sistēmā. 

4.9. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai un ievērtēt 
to savā piedāvājumā. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds Ieinteresētais piegādātājs nav 
iepazinies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

4.10. Iepirkuma dokumentu sastāvā ietilpst šī Iepirkuma nolikums (turpmāk – Nolikums) ar 10 
(desmit) pielikumiem. 
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5. Informācija par iepirkuma priekšmetu 
 
5.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 
 

5.1.1. Šī iepirkuma mērķis ir Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā, Titurgas 
rajonā, paredzot būvuzraudzības veikšanu siltumtrašu pārbūvei, saskaņā ar Tehniskajām 
specifikācijām (9. pielikums) un Būvprojektu (10. pielikums).  

5.1.2. Katrs Piegādātājs drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.  
 

5.1.3. Piegādātājs nevar iesniegt piedāvājuma variantus.  
 

5.1.4. Iepirkuma rezultātā tiks izvēlēts Pretendents, kuram tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu par 
Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzību Baložu pilsētā. Līguma projekts (turpmāk tekstā 
– Līgums) pievienots šī nolikuma 3. pielikumā.  

 

5.1.5. Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta „Siltumtīklu modernizācija Titurgā” 
(Nr. 4.3.1.0/17/A/011) ietvaros, kura realizācija notiks saskaņā ar darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti 
un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” īstenošanas noteikumiem. 

 
 

5.2. Iepirkuma līguma izpildes vieta 
Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Ķekavas novada Baložu pilsēta, Latvijas Republika.  

 
5.3. Līguma izpildes termiņš: 
  Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā – paredzamais Pakalpojuma 

sniegšanas laiks līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā ir 5 (piecu) mēnešu laikā pēc 
Pakalpojuma uzsākšanas, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 15.oktobrim. 

 
5.4. Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz Iepirkuma līgumā paredzēto līguma 

izpildes nodrošinājuma iesniegšanai, bet ne ilgāk ka 60 (sešdesmit) dienas no nolikumā 
noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 
5.5. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt Iepirkuma līgumu termiņā, kamēr ir spēkā 

piedāvājuma nodrošinājums, kas noteikts nolikuma 5.4. punktā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt 
Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma nodrošinājuma termiņu.  

 
5.6. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, Pretendents to 

rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta piedāvājuma nodrošinājuma izdevējam 
rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu, norādot 
pagarināto piedāvājuma nodrošinājuma termiņu. 

 
6. Objekta apskate  

Ieinteresētais piegādātājs vai Piegādātājs var pieprasīt objektu apskati, iepriekš saskaņojot 
laiku ar Pasūtītāju. 
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7. Piedāvājums 
 

7.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība 
 

7.1.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 17. aprīļa, plkst. 12:00 SIA 
„Baložu komunālā saimniecība” administrācijas ēkas 2. stāvā, Kr. Barona iela 1, Baloži, 
Ķekavas novads, LV-2128 darba dienās no plkst. 08.00 – 12.00 un no 12.30 – 16.30, 
piektdienās līdz 13.30, piedāvājumus iesniedzot personīgi valdes birojā vai nosūtot pa 
pastu vai kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz 
šajā punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegtie piedāvājumi ir 
Pasūtītāja īpašums.  

 
7.1.2. Piedāvājumi tiks atvērti SIA „Baložu komunālā saimniecība” administrācijas ēkas 2. stāvā, 

Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, 2020. gada 17. aprīlī plkst. 12:00. 
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. 

 
7.1.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma 

iesniegšanas laiku un piedāvāto līgumcenu EUR (euro bez PVN).  
 

7.1.4. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais 
iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz 
piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam. 

 
7.2. Piedāvājuma noformējums 

 
7.2.1. Piedāvājums sastāv no 2 (divām) šādām sadaļām: 

7.2.1.1. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (1 oriģināls un 2 
kopijas), 

7.2.1.2. Piedāvājuma nodrošinājuma (1 oriģināls un 2 kopijas), 
 

7.2.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez 
labojumiem un dzēsumiem.  

 
7.2.3. Piedāvājuma sadaļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma sadaļas lapas (izņemot 

piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē 
un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: 

7.2.3.1. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, 
7.2.3.2. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā paraksttiesīgā vai pilnvarotā 

pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
7.2.3.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
7.2.4. Atlases dokumentus var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta 

apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma 
nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
Tulkojuma apliecinājums ietver: 

7.2.4.1. norādi „TULKOJUMS PAREIZS”, 
7.2.4.2. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
7.2.4.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

Pretrunu vai neskaidrību gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un tulkoto 
dokumentu saturu, par pamatu tiks ņemts tulkoto dokumentu saturs. 

 
7.2.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas 

apliecinājums ietver: 
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7.2.5.1. norādi „KOPIJA PAREIZA”, 
7.2.5.2. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
7.2.5.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
7.2.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, un citus piedāvājuma dokumentus 

paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklofjumus apliecina: 
7.2.6.1. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  
7.2.6.2. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 
7.2.6.3. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „7.2.6.1.” un 

„7.2.6.2.” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 
7.2.6.4. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „7.2.6.1.” un „7.2.6.2.” 

apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai 
7.2.6.5. Pretendenta pilnvarota persona. 

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 
apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais 
personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta 7.2.6.1., 
7.2.6.2. un 7.2.6.5. apakšpunktā noteikto. 

 
7.2.7. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu 

atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss 
piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.  

 
7.2.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

SIA „Baložu komunālā saimniecība”, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-
2128. 

 
Piedāvājums iepirkuma procedūrai  

„Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā”  
(identifikācijas Nr. BKS2020/10) 

Neatvērt līdz 2020. gada 17. aprīļa  plkst.12:00 
 

(Pretendenta nosaukums, juridiskā un pasta adrese, tālrunis, e-pasta adrese) 
(Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese) 

 
7.2.9. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem 

vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā – piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem 
iepakojumiem attiecīgi norāda: 
a. atzīmi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJAS”, 
b. Pretendenta nosaukumu, 
c. atzīmi „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība 

Baložu pilsētā” (identifikācijas Nr. BKS2020/10)”. 

 
7.2.10. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai 

kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda: 
a. atzīmi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”, 
b. Pretendenta nosaukumu, 
c. piedāvājuma daļas nosaukumu („Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”). 

Pretrunu vai neskaidrību gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un kopijas 
dokumentu saturu, par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs. 
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8. Piedāvājuma nodrošinājums 

 
8.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 200,00 EUR 

(divi simti euro un 00 centi) apmērā. 
 

Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā (turpmāk – LR) vai citā Eiropas 
Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, tās filiāle vai 
ārvalsts bankas filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība vai ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas 
LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu LR 
teritorijā1. 

 
8.1.1. Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem: 

8.1.1.1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Nolikuma 
8.2.punktā noteiktajos gadījumos; 

8.1.1.2. garantijai jābūt spēkā Nolikumā 5.4.punktā noteiktajā termiņā; 

8.1.1.3. garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai; 

8.1.1.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības 
iesniegšanas garantijas devējam; 

8.1.1.5. garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas 
saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem; 

 
8.1.2. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem: 

8.1.2.1. prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, lai polise būtu 
uzskatāma par piedāvājuma nodrošinājumu uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, kā 
arī iesniedzams šīs prēmijas samaksu apliecinošs dokuments. 

8.1.2.2. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma 
summu Nolikuma 8.2.punktā noteiktajos gadījumos; 

8.1.2.3. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Nolikuma 5.4.punktā noteiktajā termiņā; 

8.1.2.4. polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai; 

8.1.2.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta 
pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam; 

8.1.2.6. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas 
Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

8.1.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, 
ka tas attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam 
piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam 
piedāvājumā). 

8.2. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 
8.2.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma 

nodrošinājums; 

 
1 Banku un apdrošinātāju, kas LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu LR teritorijā, sarakstu skatīt 
attiecīgi: 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba.html un 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba.html  
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8.2.2. Pretendents, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja 
noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam Iepirkuma procedūras dokumentos un 
Iepirkuma līgumā paredzēto Līguma izpildes nodrošinājumu; 

8.2.3. Pretendents, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta 
Iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

 
8.3. Piedāvājumi, kuriem nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums pieprasītajā apmērā vai 

iesniegts piedāvājuma nodrošinājums neatbildīs Nolikuma 8.1.punktā noteiktajām 
prasībām vai nebūs pievienoti nodrošinājumu apliecinoši dokumenti, tiks uzskatīti par 
Iepirkuma procedūras dokumentu prasībām neatbilstošiem un Pretendents izslēgts no 
tālākās dalības Iepirkumā. 

 
 

9. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi 
Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, kā arī neizskata 
Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

 
9.1. Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja 

līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks 
vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) 
nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas 
līgumu un tādēļ pasūtītājs vai publiskais partneris ir izmantojis iepirkuma līgumā, 
vispārīgās vienošanās noteikumos vai koncesijas līgumā paredzētās tiesības vienpusēji 
atkāpties no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās vai koncesijas līguma. 

 
9.2. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā 

darbība vai Pretendents tiek likvidēts. 
 
9.3. Ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, 

kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 
Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu 
parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā 
kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.  
 

9.4. Pretendentu norādītie izslēgšanas nosacījumi 9.1., 9.2. un 9.3. punktos attiecas uz: 
9.4.1. uz personālsabiedrības biedru (ja Pretendents ir personālsabiedrība); 
9.4.2. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10 procenti no kopējās būvdarbu līguma vērtības; 
9.4.3. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos 
noteiktajām prasībām. 

9.5. Gadījumā, ja Pretendents, kā arī 9.4.punktā minētās personas, atbilst 9.2. apakšpunktā 
minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par 
tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz pierādījumus uzticamības 
nodrošināšanai saskaņā ar Vadlīniju 6.4.2 punktā noteikto. 
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9.6. Uz Pretendenta patiesā labuma guvēju, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo 
personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas 
saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedra, valdes vai padomes locekli, patieso 
labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir 
personālsabiedrība, vai Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai 
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, nedrīkst 
būt noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus 
intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. 

9.7. Pasūtītājs pārbauda Nolikuma 9.6 pantā norādīto izslēgšanas nosacījumu esamību Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā. 
Ja uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, 
vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas saistītas ar filiāli, vai uz 
personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās 
vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas 
Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 
sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūrā. 
Ja uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, vai uz Pretendenta 
norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir noteiktas starptautiskās vai 
nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 
Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras 
kavē līguma izpildi, Pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūrā, ja Pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas 
vai nosūtīšanas dienas nav veicis šādas personas nomaiņu Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. 

 
10. Pretendenta kvalifikācijas prasības 

 
10.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

 
10.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu 
iesniedz personu apvienība), kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām 
Pretendents balstās, kā arī apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, normatīvajos tiesību 
aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

 
10.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), apakšuzņēmējs, kura veicamo 
būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma 
vērtības, kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija LR Būvkomersantu 
reģistrā vai Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, kas veiks 
darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija LR Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrētas 
LR Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai minētajām 
personām ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs 
dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, 
licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

Ārvalstu Piegādātajam un personu apvienībai līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai 
jāreģistrējas LR Būvkomersantu reģistrā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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10.1.3. Pretendenta piedāvātajam: 
10.1.3.1. Atbildīgajam būvuzraugam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes un 

ventilācijas sistēmu būvuzraudzības jomā. 

10.1.3.2. Ceļu, ielu un laukumu daļas būvuzraugam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu 
būvuzraudzības jomā. 

Par šajā punktā 10.1.3.1. un 10.1.3.2. norādīto speciālistu piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs 
pārliecinās LR Būvkomersantu reģistra mājaslapā internetā www.bis.gov.lv. 

 
10.1.4. Ārvalstu Pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts 

prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. 

Ārvalstu Būvdarbu vadītājiem līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai jāsaņem Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvprakses sertifikātu (ja attiecināms) vai 
atzīšanas institūcijas atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu2 (ja attiecināms) un 
informācijai par sertifikāciju vai īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā jābūt iekļautai būvspeciālistu reģistrā.  
 

10.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 
 

10.2.1. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2015., 2016., 2017., 2018., 2019. un 2020 gadā 
līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir realizējis vismaz 2 (divus) būvuzraudzības 
līgumus, kuru katra līguma objekta ietvaros ir veikti: 

 
10.2.1.1. siltumtrašu izbūves, rekonstrukcijas vai atjaunošanas darbi (ar bezkanāla metodi) ar 

kopējo izbūvēto siltumtrašu garumu vismaz 780 m; 

10.2.1.2. siltumtrašu izbūves,  rekonstrukcijas vai atjaunošanas darbi ēkās ar kopējo izbūvēto 
siltumtrašu garumu vismaz 680 m;  

10.2.1.3. veikti asfaltbetona segumu atjaunošanas darbi ar kopējo atjaunoto seguma platību 
vismaz 650 m2. 

Pretendents šajā punktā minēto pieredzi var apliecināt ar atsevišķiem līgumiem. 

10.2.2. Līgumu ietvaros veiktajai būvuzraudzībai objektā un objektam jābūt pieņemtiem - 
nodotiem ekspluatācijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu 
ekspluatācijā). 

 
10.2.3. Pretendents ir saņēmis pozitīvas pasūtītāju3 atsauksmes par būvuzraudzības līgumiem 

(atbilstoši 10.2.1. punktam), ar kuriem Pretendents apliecina savas profesionālās spējas. 

 

 

 

 
2 Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, 
piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs 
īslaicīgi).    
3 Atsauksmes var būt arī no viena pasūtītāja. 
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10.2.4. Pretendentam ir jānodrošina šādi galvenie speciālisti: 
10.2.4.1. Atbildīgo būvuzraugu, kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2015., 2016., 2017., 2018., 

2019. un 2020. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā atbildīgais būvuzraugs ir 
veicis būvuzraudzību 2 (divos) objektos, kuru katra objekta ietvaros veikti: 

10.2.4.1.1. siltumtrašu izbūves, rekonstrukcijas vai atjaunošanas darbi (ar bezkanāla metodi) ar 
kopējo izbūvēto siltumtrašu garumu vismaz 780 m; 

10.2.4.1.2. siltumtrašu izbūves vai pārbūves darbus ēkās būvdarbu līguma ietvaros ar kopējo 
izbūvēto siltumtrašu garumu vismaz 680 m.  

 
Pretendents var norādīt arī atsevišķus līgumus, kuros ir norādīta iepriekšminētās 
speciālista kvalifikācijas prasības. 
Līguma/-u ietvaros veiktajai būvuzraudzībai jābūt pabeigtai un objektam/-iem jābūt 
pieņemtiem – nodotiem ekspluatācijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par 
būves pieņemšanu ekspluatācijā). 
 

10.2.4.2.  Ceļu, ielu un laukumu daļas būvuzraugam kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2015., 
2016., 2017., 2018., 2019. un 2020.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā ceļu, 
ielu un laukuma daļas būvuzraugs ir veicis būvuzraudzību2 (divos) objektos, kuru katra 
objekta ietvaros ir veikti asfaltbetona segumu atjaunošanas darbi ar kopējo atjaunoto 
seguma platību vismaz 650 m2. 

Līgumu ietvaros veiktajai būvuzraudzībai jābūt pabeigtai un objektam/iem jābūt 
pieņemtiem – nodotiem ekspluatācijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves 
pieņemšanu ekspluatācijā). 

10.2.4.3. Atbildīgajam būvuzraugam un Ceļu, ielu un laukumu daļas būvuzraugam jābūt 
reģistrētiem LR Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta līgumdarbiniekiem, vai 
jāiesniedz savstarpēja vienošanās vai līgums par šajā iepirkumā paredzēto darbu 
veikšanu, vai apliecinājums, ka uzvaras gadījumā, līdz Būvuzraudzības līguma slēgšanas 
dienai (ne vēlāk, kā desmit darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas) speciālisti tiks 
reģistrēti LR Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta vai apakšuzņēmēja līgumdarbinieki 
(atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie 
būvnoteikumi”). 

10.2.5. Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz 
apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) 
iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas 
prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. 

10.2.6. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu 
(izmantojot Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē izveidoto rīku 
https://ec.europa.eu/tools/espd kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē 
ievietoto veidlapu MS Word formātā 
(https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_ESPD_20170725.pdf) kā 
sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt 
Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst 
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu 
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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 procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto 
apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 
procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas 
vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. 

 
 

11. Iesniedzamie dokumenti 
Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir 
uzskaitīti šajā punktā.  

 
11.1. Pieteikums dalībai iepirkumā 

Pretendenta pieteikumu dalībai Iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma 
1. pielikumā. Pretendenta pieteikumu dalībai Iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar: 

11.1.1. Atlases dokumentiem (kvalifikācijas dokumentiem), 
11.1.2. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī 

kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības 
pārstāvēt Pretendentu Iepirkuma 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 iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas 
apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo 
juridisko personu. 
Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas 
ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību 
tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs 
nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par 
sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt, lai piegādātājs un 
persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri 
atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi 

 
11.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 
11.2.1. Par Nolikuma 10.1.1. apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās publiskajās 

datubāzēs. 
Citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas apliecināta 
kopija4, kas apliecina, ka ārvalsts Pretendents, persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras 
iespējām Pretendents balstās, kā arī apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība 
ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā un joprojām darbojas (attiecas uz ārvalstī reģistrēto (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) 
Pretendentu, ārvalstī reģistrēto personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības ārvalstī 
reģistrētajiem (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) biedriem (ja piedāvājumu iesniedz 
personālsabiedrība) vai ārvalstī reģistrēto personu apvienību un visiem personu apvienības 
ārvalstī reģistrētiem (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz 
personu apvienība)). 

 
Personu apvienība līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, ja ar apvienību tāds tiks slēgts, pēc 
savas izvēles noformējas atbilstoši noteiktam  juridiskajam statusam vai noslēdz 
sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. 

 
4 Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās 
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11.2.2. Par Nolikuma 10.1.2. apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās publiskajās 

datubāzēs. 
Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja 
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai ārvalstu 
apakšuzņēmēja, kura veicamo būvuzraudzības vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 
vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības un citu personu (Personas, uz kuru iespējām 
Pretendents balstās) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija 
vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta 
kopija, ja attiecīgās valsts5 normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, 
licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

Personu apvienībai, kas noslēgusi sabiedrības līgumu atbilstoši SPSIL 51. panta 7. punkta 
noteikumiem, nav pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā, bet vienam no Personu 
apvienības dalībniekiem jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

 
11.2.3.  Pretendenta apstiprināts Pretendenta un Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās pēdējos piecos gados (2015., 2016., 2017., 2018., 2019. un 2020. gadā 
līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) veikto būvuzraudzības saraksts atbilstoši Veikto 
būvuzraudzības saraksta veidnei (4. pielikums) pasūtītāju6 atsauksmju7 vai cita veida 
dokumentālu pierādījumu, piemēram, būvatļauju oriģināli vai apliecinātas kopijas par 
vismaz 2 (diviem) būvuzraudzības līgumiem, ar kuriem Pretendents apliecina savas 
tehniskās un profesionālās spējas, un to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem 
normatīviem un atbilstošā kvalitātē.  
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Pretendenta kvalifikāciju (t.sk. izpildīto darbu) 
apstiprinošus dokumentus – izrakstu/us no būvdarbu žurnāla, būvatļaujas kopiju, aktu par 
būves pieņemšanu ekspluatācijā u.c. dokumentus, kas apliecina sniegto ziņu patiesumu. 

Veiktās būvuzraudzības sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par 
veiktajiempakalpojumiem, kas apliecina Iepirkuma nolikuma 10.2.1. punktā prasīto 
pieredzi. 

 
11.2.4. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (5 

pielikums). Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju 
par veiktajiem būvuzraudzības pakalpojumiem, kuri apliecina Iepirkuma nolikuma 10.2.4. 
apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi. 

 
5 Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts 
6 Atsauksmes var būt arī no viena pasūtītāja. 
7 Atsauksmē ietver ziņas par objekta nosaukumu, attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu (būvdarbu uzsākšanu un objekta 
nodošanas ekspluatācijā datumu) un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā kvalitātē. 
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11.2.5. Dokumenti, kuri apliecina Pretendenta piedāvāto speciālistu atbilstību iepirkuma nolikuma 
prasībām: 

11.2.5.1. akta par būvju pieņemšanu ekspluatācijā kopija vai citu dokumentu (kopijas) par 
objektiem, ar kuriem tiek apliecināta atbildīgā būvuzrauga pieredzes atbilstība 
iepirkuma nolikuma 10.2.4.1. apakšpunkta prasībām.  

11.2.5.2. akta par būvju pieņemšanu ekspluatācijā kopija vai citu dokumentu kopijas par objektiem, 
ar kuriem tiek apliecināta ceļu, ielu un laukumu daļas būvuzrauga pieredzes atbilstība 
iepirkuma nolikuma 10.2.4.2. apakšpunkta prasībām. 
 

Par Iepirkuma nolikuma 10.1.3. apakšpunktā norādīto speciālistu piešķirtajiem sertifikātiem 
Pasūtītājs pārliecinās LR Būvkomersantu reģistra mājaslapā internetā www.bis.gov.lv.  
 
Par ārvalstu speciālistiem iesniedzami dokumenti, kas apliecina uzdevumu izpildi atbilstoši 
attiecīgajā valstī noteiktajai kārtībai. 

Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu 
sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie 
tiesību akti) kopija un Pretendenta apliecinājums par to, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti 
atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības 
veikšanai, attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā un gadījumā, ja ar pretendentu 
tiks noslēgts Iepirkuma līgums, tas līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai saņems Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvprakses sertifikātu (ja attiecināms) vai 
atzīšanas institūcijas atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu8 (ja attiecināms) un 
informācijai par sertifikāciju vai īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā būs iekļauta būvspeciālistu reģistrā. 
  

11.2.6. Par to, ka atbildīgais būvuzraugs un ceļu, ielas un laukuma daļas būvuzraugs ir reģistrēti 
LR Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta vai Pretendenta piedāvāto apakšuzņēmēju 
līgumdarbinieki, Pasūtītājs pārliecinās LR Būvkomersantu reģistra mājaslapā internetā 
pieejamajā Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu datu bāzē. Ja atbildīgais  
būvuzraugs nav reģistrēti LR Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta vai Pretendenta 
piedāvāto apakšuzņēmēju līgumdarbinieki, tad Pretendents iesniedz savstarpēju 
vienošanos vai līgumu par šajā Iepirkumā paredzēto darbu veikšanu, vai apliecinājumu, ka, 
uzvaras gadījumā, līdz Būvuzraudzības līguma slēgšanas dienai (ne vēlāk, kā desmit darba 
dienu laikā no lēmuma paziņošanas) speciālisti tiks reģistrēti LR Būvkomersantu reģistrā 
kā Pretendenta vai apakšuzņēmēja līgumdarbinieki (atbilstoši 19.08.2014. Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”). 

 
11.2.7. Pretendenta 10.2.4. punktā piedāvāto galveno speciālistu CV un pieejamības apliecinājums 

visa līguma izpildes laikā atbilstoši Pretendenta piedāvātajam līguma izpildes laika 
grafikam atbilstoši CV un pieejamības apliecinājuma veidnei (6. pielikums). Par 
Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veikto 
būvuzraudzību, kuri apliecina Nolikuma 10.2.4. apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto 
pieredzi.  

11.2.8. Ja Pretendents Būvuzraudzībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz 
apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, 
lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, 
piedāvājumā jāietver:                                                                              
11.2.8.1. Visu apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apraksts atbilstoši 

Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nododamo 
būvuzraudzības saraksta veidnei (7. pielikums), 
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11.2.8.2. Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām Pretendents balstās, 
Apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām 
pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (8. pielikums) par gatavību veikt 
Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu sarakstā norādītos Būvuzraudzības  
un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus 
un/vai Pretendenta un Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām 
Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, 
ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi 
(nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti), 
gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, 

11.2.8.3. (ja attiecināms) citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības 
vai izziņas apliecināta kopija9, kas apliecina, ka Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz 
kuras iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā un joprojām darbojas, kā arī dokumentu vai dokumentus, kas apliecina 
Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām Pretendents balstās, 
piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus, ja 
attiecināms, apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu (t.sk. 
apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās Iepirkuma ietvaros. 
Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru 
parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko 
personu. 

11.2.9. Ja Pretendenta atbilstība atlases prasībām ir ietverta vai izriet no informācijas, kas sniegta 
ESPD, tad papildus dokumenti, kas to apliecina, nav jāiesniedz, ja vien to nepieprasa 
Pasūtītājs. 
Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesības, ir iesniedzis ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu 
vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, 
Iepirkumu komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību 
pretendenta atlases prasībām. 

11.2.10. Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, 
kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija 
ir pareiza. 

12. Piedāvājuma nodrošinājums 
Piedāvājuma nodrošinājuma bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģināls un 
apdrošināšanas polisē norādītās apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošu dokumentu 
apstiprinātas kopijas jāpievieno piedāvājuma dokumentiem neiesietā veidā. 

 

 
8 Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, 
piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs 
īslaicīgi). 
9 Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās 
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13. Pieteikums  
13.1. Pieteikumā jānorāda līgumcena bez PVN, par kādu tiks veikta Būvuzraudzība, kā arī visas 

vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Pieteikums jāsagatavo atbilstoši 
Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1. pielikums).  

 
13.2. Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi 

jānorāda līgumcena ar PVN (līguma summa). 

13.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvuzraudzības veikšanu. 
 
14. Piedāvājumu izvērtēšana 
14.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas Iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu 

izvērtēšanu. 
 
14.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un 

Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
prasībām. Ja Piedāvājuma nodrošinājums nav iemaksāts/ietverts Pretendenta piedāvājumā 
vai neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pretendenta 
piedāvājums tiek noraidīts. 

 
14.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā 

norādītā persona nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem 
vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai 
Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī 
iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja šis 
apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, 
ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 
Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta 
noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu 
jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot 
konkurenci. 

 
14.4. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 
vismaz 10 procenti no kopējās būvuzraudzības līguma vērtības, uz kuras iespējām tas 
balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos 
noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku 
reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 
euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar 
Vadlīniju 6.10.8. punktā noteikto. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek 
pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar 
Vadlīniju 6.10.8. punktā noteikto. 

 
14.5. Ziņas par Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta un apakšuzņēmēja pārbaudāmajām 

personām iegūst no Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā. 

 
14.6. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, kā arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 
vismaz 10 procenti no kopējās būvuzraudzības līguma vērtības, uz kuras iespējām tas 
balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos 
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noteiktajām prasībām, pārbauda publiski pieejamajās datu bāzēs un/vai elektronisko 
iepirkumu sistēmā vai Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 
nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek 
likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 
ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek 
likvidēts, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 6.10.9. punktā noteikto. 

 
14.7. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas 

institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms 
iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā 
sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis 
īsāku tā derīguma termiņu. 

14.8. Iepirkuma komisija atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu un personu, uz kuru 
iespējām Pretendenti balstās, atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
prasībām Pretendenta kvalifikācijai. 

14.9. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents vai persona, uz kuras iespējām 
Pretendents balstās: 

14.9.1. neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta 
dalībai Iepirkuma procedūrā vai 

14.9.2. nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta 
kvalifikācijas prasībām, vai 

14.9.3. ir sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai. 

14.9.4. Pretendenta iesniegtais piedāvājums tiks noraidīts, ja Pretendents laicīgi neiesniegs 
pieprasīto informāciju saskaņā ar 16.9. punktu. 
 

14.10. Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā 
informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta 
institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. 

 

14.11. Iepirkumu komisija Pretendenta veiktos uzticamības nodrošināšanas pasākumus vērtēs 
ņemot vērā Vadlīniju 6.4.2. punktā noteikto. 

 

14.12. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājumam 
pievienojis Eiropas vienoto iepirkumu procedūras dokumentu, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt 
iesniegt pierādījumus Pretendenta atbilstībai kvalifikācijas prasībām. Pasūtītājs nepieprasa 
tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. 

 

14.13. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski 
pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis 
informāciju šādā veidā, bet Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, 
attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. 
Pasūtītājs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos 
avotos iegūto informāciju. 
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14.14. Piedāvājumi, kuri neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma 
prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma procedūras dokumentos 
noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Pretendentu piedāvājumu 
vērtēšanu. 

 
14.15. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas 

atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, jo tehniskā specifikācija 
ir sagatavota detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. 

 
14.16. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto10 līgumcenu 

bez PVN. 
 
14.17. Ja Iepirkumu komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Iepirkumu 

komisija pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no 
Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem11, kā arī 
ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot 
saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums 
tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos 
risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj 
piedāvāt tik lētu cenu. 

 
14.18. Pasūtītājs var pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to 

vienlaikus rakstveidā informējot visus Ieinteresētos piegādātājus un Pretendentus, kā arī 
publicējot paziņojumu mājaslapā, kurā publicēts paziņojums par Iepirkuma procedūru. 

 
15. Iepirkuma līgums 

 
15.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz 

Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (3. pielikums).  
 

15.2. Pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendentam jāiesniedz: 

15.2.1. Apdrošināšana: 

15.2.1.1. Izpildītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz 
Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas līgums (turpmāk Polise) par atbildīgā būvuzrauga profesionālo 
civiltiesisko atbildību atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem 
Nr. 502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 
obligāto apdrošināšanu". Polisei jāatbilst šādām minimālajām prasībām: 

15.2.1.2. Atbildīgā būvuzrauga pašrisks nedrīkst būt lielāks par 1 000,00 EUR (viens tūkstotis 
euro). 

15.2.1.3. jābūt apdrošinātai profesionālajai atbildībai par zaudējumiem, kas var rasties trešo 
personu vai citu būvniecības dalībnieku, t.sk. Pasūtītāja, veselībai vai mantai, vai videi 
nodarītā kaitējuma dēļ būvniecības laikā vai garantijas laikā pēc projektējamo būvju 
nodošanas ekspluatācijā, kā arī par finansiālajiem zaudējumiem, kas neizriet no veselībai 

 
10 Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu 
11 Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) ražošanas procesa, būvdarbu veikšanas metodes vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām; 2) 
izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgiem būvdarbu veikšanas, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir 
pieejami pretendentam; 3) piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 4) vides, sociālo un darba tiesību un darba 
aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu; 5) saistībām pret apakšuzņēmējiem; 6) pretendenta 
saņemto komercdarbības atbalstu. 
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un mantai nodarītā kaitējuma, par pārbūves vai papildu būvdarbiem, kas radušies 
būvuzrauga vainas dēļ (tīrie finansiālie zaudējumi);  

15.2.1.4. Apdrošināšanas segumam jābūt spēkā nepārtraukti no Darba uzsākšanas līdz Objekta 
nodošanai ekspluatācijā un 1 (vienu) mēnesi pēc tās. (Apdrošināšanas seguma 
nepārtrauktības nodrošināšana ar vairākām secīgi noslēgtām polisēm ir pieļaujama). 

15.2.1.5. Ja 15.2.1.3. punktā minētais apdrošināšanas segums tiek nodrošināts ar vairākām secīgi 
noslēgtām polisēm, tad 10 (desmit) dienas pirms pēdējās Polises termiņa beigām, 
Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam jaunu Polisi, kurā iekļauts retroaktīvais 
periods, kas sākas ne vēlāk par Darbu uzsākšanas datumu.  

15.2.2.  Izpildītājs, kopā ar Polisi iesniedz maksājuma uzdevumu vai apdrošinātāja apliecinājumu 
par Polises prēmijas apmaksu. Ja maksājuma veikšanas datums ir vēlāks par Polisē 
noteikto, apdrošinātāja apliecinājums par Polises spēkā esamību ir obligāts. Ja Izpildītāja 
Polise attiecas uz visu un jebkura objekta būvuzraudzību atbilstošajā periodā (gada polise), 
Izpildītājs pēc līguma noslēgšanas kopā ar Polisi iesniedz apdrošinātāja apliecinājumu par 
to, ka Polise attiecas uz Līguma ietvaros veicamajiem Darbiem. 

 
15.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nenoslēgt Līgumu un pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs 

pamatojums, tostarp, bet ne tikai, ja Pretendentu piedāvātās līgumcenas bez PVN pārsniedz 
Pasūtītāja finanšu iespējas, ja Pasūtītājam netiek piešķirts finansējums iepirkuma līguma 
izpildei, ja tehnisku iemeslu dēļ ir nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Iepirkuma 
dokumentācijā u.c. 
 

15.4. Ja Pretendents, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt 
Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai atsauc piedāvājumu tā derīguma termiņa laikā, 
Iepirkumu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt 
nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis nākošo piedāvājumu ar zemāko cenu, vai 
pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  
 

15.5. Ja pieņemts lēmums Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam 
Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās slēgt 
Iepirkuma līgumu, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, 
neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
 

15.6. Ja tiks pieņemts lēmums līgumu slēgt ar personu apvienību, tās pienākums ir līdz līguma 
noslēgšanas termiņam izveidot juridisku apvienību, reģistrējot to normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā LR Uzņēmumu reģistrā vai ekvivalentā iestādē ārvalstīs, kā arī 
reģistrēties Ekonomikas ministrijas LR Būvkomersantu reģistrā, un iesniegt Pasūtītājam 
nepieciešamos dokumentus līguma noslēgšanai. 
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1. pielikums 
Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne 

Iepirkuma „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā” nolikumam,  
iepirkuma identifikācijas Nr. BKS2020/10  

 
SIA „Baložu komunālā saimniecība” 
Vienotais reģistrācijas numurs 40003201921 
Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, 
LV-2128 

 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 
 
 

„Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā” (identifikācijas Nr. BKS2020/10). 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods > (ja Pretendents ir fiziska persona) 
<adrese> (turpmāk – Pretendents) 
 
 
1. Iepazinušies ar SIA „Baložu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas numurs 

40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128 (turpmāk – Pasūtītājs) 
organizētās iepirkuma procedūras „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā” 
nolikumu (turpmāk – Nolikums), apliecinot, ka mēs esam pārbaudījuši un saprotam šos 
dokumentus, un pārliecinājušies, ka tie nesatur kļūdas vai citus defektus un, pieņemot visas 
Nolikumā noteiktās prasības, ka arī esam apzinājuši Būvobjektu un mums ir pilnīgi skaidri visi 
apstākļi, tā stāvoklis un visas komunikāciju pieslēgumu vietas. 

 
2. Mēs iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Pretendenta atlases dokumentiem, 
b. Piedāvājuma nodrošinājuma, 
(turpmāk – Piedāvājums). 

 
3. Apņemoties:  

a. veikt Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzibu Baložu pilsētā saskaņā ar Tehniskajām 
specifikācijām (Nolikuma 9. pielikums) un Būvprojektu (Nolikuma 10. pielikums) 
(turpmāk – Būvuzraudzība) par Līgumcenu (jānorāda 2 (divi) cipari aiz komata): 

Līgumcena par būvuzraudzību„Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu 
pilsētā” ________ : <…> EUR (<summa vārdiem> euro), 
 

b. slēgt Iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līgumam (Nolikuma 3. 
pielikums) un tā veidnēm, 

4. Piedāvājums ir spēkā 60 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 
 

5. Apliecinām: 
a. ka atbilstam (mazā12, vidējā13 vai lielā) uzņēmuma statusam; 
b. ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā, ar būvdarbu 

apjomiem – tāmes formām, Pasūtītāja pārstāvja sniegto papildus informāciju. Saprotam šo 
dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja 
vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav; 
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c. ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektiem, to tehnisko stāvokli un citiem 
apstākļiem, kas var ietekmēt objekta būvniecību, ka esam pārbaudījuši būvuzraudzības 
apjomu atbilstību būvobjektos; 

d. ka mums kā Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu būvuzraudzības 
pakalpojumu līgumu atbilstoši šī Iepirkuma tehnisko specifikāciju un citu dokumentu 
prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un 
apņemamies veikt būvuzraudzību par līgumcenu, kas norādīta pieteikumā. 

 
6. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības 
dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka: 
a. uz viņu nav attiecināms Nolikuma 9.1., 9.2. un 9.3. punktā noteiktais Pretendentu 

izslēgšanas nosacījums; 
b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa. 

 
7. [Mūs Iepirkumā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums 

slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs: 

         
<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja 
attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 
<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese>]14 
 
 

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu 
apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 
<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 
[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska 
persona)> 
<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]15 
 

 
12 Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 
10 miljonus euro; 
13 Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums 
nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. 
14 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība. 
15 Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)! 
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2.pielikums 
Iepirkuma „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā” nolikumam,  

iepirkuma identifikācijas Nr. BKS2020/10  
 

              SIA „Baložu komunālā saimniecība” 
Vienotais reģistrācijas numurs 40003201921 

Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads,  
 LV-2128 

 
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA 

BŪTISKIE NOSACĪJUMI 
 

Piedāvājuma nodrošinājums ir nolikumā paredzēts nodrošinājums bankas garantijas vai 
apdrošināšanas polises veidā, kuru pretendents iesniedz Pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā 
esamībai, kas atbilst nolikuma 5.4 punktam, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 
likuma 27.pantu. Ņemot vērā to, ka kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām atsevišķi nosacījumi 
piedāvājuma nodrošinājuma izsniegšanai var būt atšķirīgi, vienlaikus nodrošinot atbilstību pasūtītājam 
nepieciešamajiem būtiskajiem nosacījumiem, Pasūtītājs norāda, ka neierobežo pretendentus, sagatavojot 
piedāvājumus un iegūstot piedāvājuma nodrošinājuma dokumentus, izmantot pasūtītāja noteiktu 
piedāvājuma nodrošinājuma veidni (formu). Pasūtītājs sniedz informāciju par pasūtītājam būtiskiem 
piedāvājuma nodrošinājuma nosacījumiem, kuri izklāstīti šajā pielikumā un kuriem jābūt iekļautiem 
nodrošinājumā, lai Pasūtītājs pēc vienādiem noteikumiem izvērtētu piedāvājuma nodrošinājuma 
dokumentu likumību, atbilstību un attiecināmību šim iepirkumam. Pasūtītājs norāda, ka nodrošinājuma 
pieprasījums attiecināms uz visiem Pretendentiem vienādi un bez izņēmuma, un nodrošinājuma dokumentā 
jābūt sniegtai šādai informācijai: 
1) piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņš, kas atbilst nolikuma 5.4. punktam un Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 27.panta piektās daļas noteikumiem; 
2) nosacījumi, pie kuriem pasūtītājs ietur Pretendenta piedāvājuma nodrošinājumu summu, saskaņā ar 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 27.panta sesto daļu; 
3) piedāvājuma nodrošinājuma summa, kas atbilst nolikuma 8.1. punktam, saskaņā ar Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 27.panta otro daļu; 
4) iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs, lai iesniegtais dokuments būtu tieši un 

nepārprotami identificējams.  
Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentam jābūt izstrādātam atbilstoši likuma „Dokumentu juridiskā 

spēka likums” prasībām un Ministru kabineta 2018.gada 04.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, un jābūt norādītai šādai informācijai: 
1) dokumenta autoru nosaukums (kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums); 
2) dokumenta datums; 
3) paraksts (dokumenta parakstītāja pilns amata nosaukums, personiskais paraksts un paraksta 
atšifrējums); 
4) adresāts (Pasūtītājs); 
5) dokumenta izdošanas vietas nosaukums; 
6) zīmoga nospiedums; 
7) dokumenta reģistrācijas numurs; 
8) cita informācija. 
 
Piezīme: Šai garantijai ir jābūt pakļautai Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform 
Rules for Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija 
Nr.758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē 
minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. 
Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas 
Republikas tiesā. 
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3.pielikums 
Līguma projekts 

Iepirkuma „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība  
Baložu pilsētā” nolikumam,  

iepirkuma identifikācijas Nr. BKS2020/10 
 
 

BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS Nr.  
 

Baložos 2020.gada ________________ 
 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baložu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas 
Nr.40003201921, juridiskā un biroja adrese Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128, tā/tās 
_______________________ personā, saskaņā ar________________, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas 
puses, un 
SIA “______”, vienotās reģistrācijas numurs _______________, kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas tās 
valdes loceklis ____________, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses,  

Izpildītājs un Pasūtītājs kopā un katrs atsevišķi saukti arī Puses vai Puse,  

 

pamatojoties uz cenu aptaujas procedūru, noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts Līgums: 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt būvobjekta “_____________________________” 

turpmāk saukts Objekts, būvuzraudzību, pamatojoties uz Izpildītāja piedāvājumu būvuzraudzībai 
(pielikumā). 

1.2. Līgumā paredzētie Darbi tiek veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo 
AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta “Siltumtīklu modernizācija Titurgā”, saskaņā 
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtā līguma (līguma Nr. 4.3.1.0/17/A/011) ietvaros. 

1.3. Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības atbilstību būvniecības normām, saskaņotam tehniskajam 
projektam, noslēgtajam būvniecības līgumam un kvalitātes prasībām saskaņā ar spēkā esošajiem 
Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  

1.4. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei (Objekta 
nodošanai ekspluatācijā). 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 
2.1. Kopējā līgumcena, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Līgumā noteikto darbu veikšanu bez PVN 

ir __________ EUR (__________  eiro un __ centi), un  PVN 21% __________ EUR, kopējā līguma 
summa sastāda EUR __________  ( __________  eiro un __ centi). Šajā punktā noteiktā kopējā 
līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Izpildītājam pienākas sakarā ar Līgumā noteikto 
saistību izpildi. 

2.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam ikmēneša maksājumu proporcionāli būvnieka izpildītajiem darbiem 15 
(piecpadsmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas no Izpildītāja uz rēķinā norādīto bankas kontu. 

2.3. Paredzamais Pakalpojuma sniegšanas laiks (līguma termiņš) līdz objekta pieņemšanai 
ekspluatācijā ir 5 (piecu) mēnešu laikā pēc Pakalpojuma uzsākšanas, bet ne ilgāk kā līdz 
2020.gada 15.oktobrim. 

2.4. Gala maksājumu 10 % apmērā no Līguma summas, kas ir __________  EUR (__________  eiro un __ 
centi), Pasūtītājs samaksā Izpildītājam pēc noteiktā būvdarbu izpildes perioda beigām (Objekta 
nodošanas ekspluatācijā), atbilstoši noteikto darbu izpildei, maksājumu veicot 15 (piecpadsmit) dienu 
laikā pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja uz rēķinā norādīto bankas kontu. 

2.5. Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses 
noformē aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu 
proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 30 
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(trīsdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam 
par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar Pušu parakstīto aktu. 

 
 

3. Pušu pienākumi un tiesības 
3.1. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības: 
3.1.1. Izpildītājs apņemas veikt būvuzraudzību atbilstoši saskaņotajam būvprojektam, Latvijas 

būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību vai būvuzraudzību 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem 
aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošs sertifikāts; 

3.1.2. Izpildītājs apņemas būvdarbu gaitā pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un 
citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam, normatīvajiem aktiem un 
noslēgtā būvniecības līguma pielikumam (Tāmes); 

3.1.3. Izpildītājs apņemas ievērot vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī 
ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai Līgumu; 

3.1.4. Izpildītājs apņemas piedalīties Pasūtītāja vai būvuzņēmēja rīkotajās ar Objekta būvniecību 
saistītajās sanāksmēs (būvsapulcēs), vienojoties ar būvuzņēmēju un Pasūtītāju par sanāksmju 
formu, biežumu un sasaukšanas kārtību. Izpildītājs saskaņo un paraksta sanāksmju protokolus; 

3.1.5. Izpildītājs apņemas pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar būvdarbu izpildes tehnisko projektu, tā 
izmaiņām būvdarbu laikā, līgumu un tā pielikumiem par Objekta būvniecību;  

3.1.6. Izpildītājs apņemas iepazīties un sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību 
darbu veikšanas projekta, izpildzīmējumu un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai 
saskaņošanas laikā, kā arī iespējamo tehniskā projekta grozījumu gadījumā; 

3.1.7. Izpildītājs apņemas uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un līgumā par Objekta būvniecību 
noteiktos darbu izpildes termiņus. Iespējamo termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties informēt 
Pasūtītāju;  

3.1.8. Izpildītājs apņemas būvuzraudzības veikšanas laikā veikt būvobjekta un būvlaukuma apskati, 
fiksējot fotogrāfijās un nosūtot tās elektroniski uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi, kā arī sagatavot 
mutiskus ziņojumus par būvdarbu norisi Pasūtītājam sanāksmju (būvsapulču) laikā; 

3.1.9. Izpildītājs apņemas nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja 
tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai noslēgtā būvniecības līguma, vai, ja netiek 
ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā 
Izpildītājs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu 
pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai; 

3.1.10. Izpildītājs apņemas pārliecināties un uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās drošības 
un darba aizsardzības prasības; 

3.1.11. Izpildītājs apņemas aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar Objekta būvniecības būvprojekta 
izpildes dalībniekiem. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt 
lēmumus, kuri ir saistīti noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības 
izmaksu palielināšanu; 

3.1.12. Izpildītājs apņemas informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt 
Objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju; 

3.1.13. Izpildītājs apņemas ierasties Objektā ne vēlāk kā sešu stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai 
mutiska pamatota pieprasījuma; 

3.1.14. Izpildītājs apņemas parakstīt segto darbu aktus un citu dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem 
aktiem; 

3.1.15. Izpildītājs apņemas Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto 
juridisko dokumentāciju, ja tāda atrodas pie Izpildītāja; 

3.1.16. Izpildītājs ir tiesīgs Līguma saistību jebkuras daļas izpildi īslaicīgi nodot trešajām personām, kura 
ir sertificēts būvuzraugs, tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu. Izpildītājs ir atbildīgs par 
Līgumā noteikto darbu izpildīšanu arī tad, ja tas kādu no darbiem ir uzticējis trešajai personai. 

3.1.17. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam 
Izpildītāja un tā personāla/apakšuzņēmēja vai piesaistītā personāla, kurš sniegs konkrēto 
pakalpojumu, civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopijas atbilstoši 2014.gada 
19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu 
veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām. Apdrošināšanas polisei ir jābūt 
spēkā visu Līguma darbības laiku un Būvdarbu garantijas laiku. Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt spēkā 
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esošu apdrošināšanas polisi, ja tā atbilst  Līguma nosacījumiem un tai  pievienota izziņa, kas 
apliecina, ka šī polise attiecas arī uz konkrēto Objektu un, ka Pasūtītājs tiks uzskatīts par trešo 
personu attiecīgā apdrošināšanas līguma/polises izpratnē. Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz 
polisi/polises oriģinālu vai Izpildītāja apliecinātu polises kopiju kopā ar apdrošināšanas 
noteikumiem un maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu; 

3.1.18. Gadījumā,  ja  Līguma  darbības  laikā  Izpildītājs  maina  vai  piesaista  jaunus 
speciālistus/apakšuzņēmējus, tad civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise par šiem 
speciālistiem/apakšuzņēmējiem jāiesniedz no jauna. 

3.1.19. Gadījumā, ja Līguma  darbības laikā civiltiesiskās  atbildības obligātās apdrošināšanas polises spēkā 
esamības termiņš tuvojas beigām, Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam jaunu civiltiesiskās 
atbildības obligātās apdrošināšanas polisi. 
 
3.2. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības: 
3.2.1. Pasūtītājs apņemas norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā; 
3.2.2. Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo 

informāciju un dokumentāciju, tai skaitā būvdarbu izpildes līguma un tā pielikumu kopijas, 
tehniskā projekta nepieciešamo daļu kopijas, būvdarbu veikšanas projekta kopiju, iepriekš objektā 
paveiktu būvdarbu izpilddokumentācijas nepieciešamo daļu kopijas. 

3.2.3. Pasūtītājs apņemas nepieciešamības gadījumā sniegt Izpildītājam iespēju izmantot pasūtītāja rīcībā 
esošo biroja tehniku, kancelejas piederumus un saņemt citu saskaņotu nepieciešamo tehnisko 
atbalstu Līguma saistību izpildei. 

3.2.4. Pie izpildīto būvdarbu vai to daļas pieņemšanas no Būvuzņēmēja Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem 
ieskaitiem veikt Izpildītāja izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību būvdarbu 
līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt 
izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst būvdarbu 
līgumam, par ko noformē pamatotu aktu. Šādā gadījumā Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
pārbaudes veikšanas paziņo Izpildītājam par atteikumu pieņemt darbus un iesniedz noformēto aktu.  

3.2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu saskaņā ar Līguma 4.2.punktu un, nesaņemot rakstisku 
atskaiti no Izpildītāja par aktā minēto neatbilstību novēršanu, vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot 
Izpildītājam pamatotu rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Šādā gadījumā 
Puses piemēro Līguma 2.5.punkta noteikumus. 
 

4. Pušu atbildība 
4.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina 

otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus. 
4.2. Ja Izpildītājs neievēro Līguma noteikumus, par ko Pasūtītājs noformē un iesniedz Izpildītājam aktu, 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja samaksāt līgumsodu 0,5% apmērā no līgumcenas par 
katru dienu, līdz rakstiskas atskaites iesniegšanai Pasūtītājam par aktā minēto neatbilstību novēršanu, 
bet ne vairāk kā 10% apmērā no līgumcenas. 

4.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līguma 2.punktā noteiktajā termiņā pēc rēķina saņemšanas, 
Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja samaksāt līgumsodu 0,5% apmērā no neveiktā 
maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neveiktā maksājuma summas. 
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma saistību izpildes. 

4.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 
nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne 
iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, 
epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. 
Līguma Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas 
varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāziņo otrai Pusei. 

 
5. Pārējie noteikumi 

5.1.  Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto 
informāciju un dokumentāciju. Pasūtītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai 
Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust 
trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību. 

5.2. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un darbojas visu Līgumā noteikto būvdarbu izpildes 
perioda laiku. 
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5.3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi 
un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi 
Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.  

5.4. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, risina 
pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā. 

5.5. Līgumu var pārtraukt, Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Vienpusēja Līguma pārtraukšana ir 
pieļaujama tikai Līgumā noteiktajos gadījumos. 

5.6.  Līgums izstrādāts un noformēts divos eksemplāros uz 3 lapām (ar pielikumu uz 1 lapas), no kuriem 
viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja. 

 
6. Pušu paraksti un rekvizīti 

PASŪTĪTĀJS:  
 
 
     
 
 
_____________________     
                        /paraksts/ 

        Z.v. 

IZPILDĪTĀJS 
 
 
 
 
 
____________________       
                        /paraksts/ 

Z.v.                                         
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4. pielikums 
Veikto būvuzraudzības pakalpojumu saraksta veidne 

Iepirkuma „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā” nolikumam,  
iepirkuma identifikācijas Nr. BKS2020/10  

 

 
VEIKTO BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SARAKSTS 

 
 

Veikto būvuzraudzības pakalpojumu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veikto būvuzraudzību, kas 
apliecina Nolikuma 10.2.1.apakšpunktā prasīto pieredzi 

 
 

Nr. 
p.k. 

Līguma un 
būvobjekta/u 

nosaukums un 
veikto 

būvuzraudzību  
īss raksturojums 

(norādot 
būvniecības veidu, 

izbūvēto 
siltumtrašu 

garumu, 

Būvuzraudzības  
līguma kopējā 

vērtība bez PVN 
(EUR) 

Vieta 

Pašu spēkiem 
veiktais darbu 

apjoms  
(% no 

būvuzraudzības 
līguma vērtības 

bez PVN) 

Pasūtītājs 
(nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, 
adrese un 
kontakt- 
persona) 

Būvuzraudzības  
uzsākšanas un 

pabeigšanas 
gads un mēnesis 
(norādot būves 

nodošanas 
ekspluatācijā 

datumu) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

2. <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 
3. <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

 
 
 
Amatpersona  
(pretendenta pilnvarotā persona): 
 
___________________________                           _________________          _________________ 
              /vārds, uzvārds/                                      /amats/                               /paraksts/ 
 
 
Datums:_______________ 
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5. pielikums 
Speciālistu saraksta veidne 

Iepirkuma „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā” nolikumam,  
iepirkuma identifikācijas Nr. BKS2020/10  

 
 

 
SPECIĀLISTU SARAKSTS 

 
 

Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvuzraudzības 
pakalpojumiem, kuri apliecina Nolikuma 10.2.3.1. un 10.2.3.2. apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi 

 
 

Galvenais 
speciālists 

Vārds un 
uzvārds 

Sertifikāta 
numurs 

Profesionālā 
pieredze 
atbilstoši 
Nolikumā 

noteiktajām 
prasībām 

 

Statuss (Pretendents, 
personālsabiedrības biedrs, 

personu apvienības dalībnieks 
vai apakšuzņēmējs / Persona 

(Norādīt statusu), vai šo 
personu darbinieks vai darba 

ņēmējs, vai darba vai 
uzņēmuma līgums tiks noslēgts, 
ja pretendentam tiks piešķirtas 
tiesības slēgt iepirkuma līgumu 

(Norādīt personas statusu, 
nosaukumu un speciālista 

statusu) 
1 2 3 4 5 

Atbildīgais 
būvuzraugs 

<…> <…> <…> <…> 

Ceļu, ielu un 
laukumu daļas  
būvuzraugs 

<…> <…> <…> <…> 

 
 
Amatpersona  
(pretendenta pilnvarotā persona): 
 
___________________________                           _________________          _________________ 
              /vārds, uzvārds/                                      /amats/                               /paraksts/ 
 
 
Datums:_______________ 
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6. pielikums 
CV un pieejamības apliecinājuma veidne 

Iepirkuma „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā” nolikumam,  
iepirkuma identifikācijas Nr. BKS2020/10 

 
CV un pieejamības apliecinājums 

Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvuzraudzības 
pakalpojumiem, kuri apliecina Nolikuma 10.2.4.apakšpunktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi.  

 
1. Uzvārds: 
2. Vārds: 
3. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: 
4. Pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām: 
 

Projekta izpildes 
uzsākšanas un 

pabeigšanas gads un 
mēnesis 

Projekta 
izpildes 

vieta 
(valsts) 

Darba devējs vai 
Pasūtītājs 

(uzņēmuma 
līguma 

gadījumā) 

Pasūtītāja (klienta) 
nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 
adrese un 

kontaktpersona 

Īss veikto 
darbu 

apraksts, m, 
platība u.tml. 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 
<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

 
Ar šo es, apakšā parakstījies apliecinu, ka iepriekš minētais atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. Apliecinu, ak 
esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) 
piedalīsies <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā iepirkuma procedūrā „Siltumtrases 
atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. BKS2020/10 un gadījumā, ja <Pretendenta 
nosaukums> tiks atzīts par minētās iepirkuma procedūras uzvarētāju un noslēgts iepirkuma līgums, piekrītu un 
apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt <amata nosaukums> pienākumus, būšu pieejams piedāvājumā norādīto 
uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz objekta galīgai pieņemšanas-nodošanas akta 
parakstīšanas dienai.  
 
[Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas reģistrācijas valsts prasībām 
noteiktu pakalpojumu sniegšanai un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma 
noslēgšanai saņemšu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvprakses sertifikātu (ja attiecināms) 
vai atzīšanas institūcijas atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu16 Latvijas Republikā reglamentētā profesijā (ja 
attiecināms).]17 
 

<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums> 
 
[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta 
raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma 
līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

 
<Darba devēja nosaukums> 

<Reģistrācijas numurs> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]18 

 
16 Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, 
piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs 
īslaicīgi).    
17 Attiecas uz ārvalstu speciālistiem 
18 CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības 
dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs. 
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7. pielikums 
Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās,  

nododamo darbu saraksta veidne 
Iepirkuma „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā” nolikumam,  

iepirkuma identifikācijas Nr. BKS2020/10  
 
 
 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM19/PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,  
NODODAMO DARBU SARAKSTS20 

 
Apakšuzņēmēja / Personas 
nosaukums/vārds, uzvārds, 

reģistrācijas 
numurs/personas kods, 

adrese un kontaktpersona/ 
kontaktinformācija 

Nododamo 
darbu apjoms 

(% no 
Līgumcenas bez 

PVN) 

Īss apakšuzņēmēja/Personas 
nododamo darbu apraksts 

Apakšuzņēmējam 
nododamo darbu 

apjoms % 

1 2 3 4 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 
 
 
Amatpersona  
(pretendenta pilnvarotā persona): 
 
___________________________                           _________________          _________________ 
              /vārds, uzvārds/                                      /amats/                               /paraksts/ 
 
 
Datums:_______________ 

 
19 Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no 
kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, 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 izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme 
apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķiroša ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā 
apakšuzņēmējā 
20 Pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus Pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā ģenerāluzņēmējs saglabājot atbildību 
par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju un pierādot, ka Pretendentam būs pieejami apakšuzņēmēju resursi 
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8. pielikums 
Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām 

 pretendents balstās, apliecinājuma veidne 
Iepirkuma „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā” nolikumam,  

iepirkuma identifikācijas Nr. BKS2020/10  
 
 

SIA „Baložu komunālā saimniecība”,  
Vienotais reģistrācijas numurs 40003201921,  

Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128 
 

APAKŠUZŅĒMĒJA21 / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS 
BALSTĀS, APLIECINĀJUMS22 

 
 
Iepirkuma procedūras „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā”, iepirkuma 
identifikācijas Nr.  
 

 
Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un 

uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas 
numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs/persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska 
persona) un adrese>: 
 
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk 

– Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA „Baložu komunālā saimniecība”, vienotais reģistrācijas 
numurs 40003201921, Kr. Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128 (turpmāk – Pasūtītājs) 
organizētā iepirkuma procedūras „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība Baložu pilsētā”, iepirkuma 
identifikācijas Nr. BKS2020/10; 

 
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

[veikt šādus darbus: 
<īss būvuzraudzības apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un] 
[nodot Pretendentam šādus resursus: 
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu23, speciālistu apraksts>]  
 

 
3. Kā arī apliecina, ka uz viņu nav attiecināms uz viņu nav attiecināms Nolikuma 9.1.un 9.2. punktā 

noteiktie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 
 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 
 

 
 
 

 
21 Aapakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka 
22 Attiecas uz tām Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma 
dokumentācijā noteiktām prasībām 
23 Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta tikai ar Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, 
palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar 
citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām 
saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie 
resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē 



  

 

9. pielikums 
Iepirkuma „Siltumtrases atjaunošanas būvuzraudzība  Baložu pilsētā” nolikumam,  

iepirkuma identifikācijas Nr. BKS2020/10 
  

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 
1. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana objektam “Siltumtīklu atjaunošanas būvdarbi Baložu 

pilsētā”. 
2. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu izbūves laikā Baložos veicama saskaņā ar 

Latvijas Republikas Būvniecības likumu, LR Ministru kabineta noteikumiem „Vispārīgie 
būvnoteikumi”, kā arī citiem Latvijas Republikas Būvniecības likumam pakārtotajiem 
būvnoteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz Būvuzraudzības veikšanu. 

3. Būvdarbu veikšanas laikā Pretendentam jānodrošina attiecīgo speciālistu pastāvīgs darbs 
būvobjektā atbilstoši darbu veidam konkrētajā posmā. Ir jānodrošina būvuzrauga klātbūtne 
būvsapulču dienās.  

4. Ja būvdarbu līguma saistību izpildes laikā rodas vajadzība veikt būvdarbus ārpus minētā darba 
laika, Pretendentam jānodrošina attiecīgo speciālistu pastāvīgs darbs būvobjektā arī minēto 
darbu izpildei. Nolikumā minētais speciālistu saraksts nav uzskatāms kā ierobežojums 
Pretendenta darbībai. Darba izpildei var būt nepieciešami arī citi speciālisti un Pretendentam 
jānodrošina viss noteikto pienākumu izpildei nepieciešamais personāls.  

5. Uzņemoties būvuzraudzību, būvuzraugs paraksta saistību rakstu saskaņā ar Ministru kabineta 
2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500“Vispārīgie būvnoteikumi”.  

6. Pārbaudīt, vai būvlaukumā būvdarbu izpildītāja rīcībā ir Būvniecības likumā un Ministru 
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500“Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktā 
būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija. Pārbaudīt, vai būvdarbu uzsākšana ir veikta 
atbilstoši Būvniecības  likumā un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos 
Nr.500“Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajām prasībām. 

7. Iepazīties ar būvdarbu izpildītāja un darbuzņēmēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) 
līgumiem. Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Būvniecības likumā un 
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 
noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi.  

8. Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, 
kā arī būvniecības, darba drošības un ugunsdrošības atbilstību reglamentējošiem 
normatīvajiem aktiem. 

9. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo materiālu un būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību 
deklarācijas, atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību 
būvprojektam. 

10. Pārbaudīt objekta, kā arī izbūvēto būvmateriālu un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta 
risinājumiem. 

11. Izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem. 
12. Ierasties būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Pasūtītāja pārstāvja, autoruzrauga, vai būvniecības 

administratīvās inspekcijas amatpersonas pirmā uzaicinājuma. 
13. Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi. 
14. Ziņot pasūtītāja pārstāvim par normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un 

būvdarbu veikšanas laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta. 
15. Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja objektā konstatētas bīstamas 

konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai 
eksplozijas draudi un paziņot par to pasūtītājam un būvniecības administratīvajai inspekcijai, 
kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo 
dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

16. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju. 
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17. Būvuzraugs nodrošina Ceļu un ielu, laukumu segumu atjaunošanas darbu būvuzraudzību. 
18. Visu ar objektā veikto būvdarbu izpildi nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādes 

dokumentu izskatīšana atbilstībai tehniskajam projektam.  
19. Veikt ikdienas darbu foto fiksāciju.  
20. Kontrolēt, uzraudzīt un vadīt pieaicinātos būvuzraugus. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti 

segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta. 
21. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam 

Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma konkursa nolikuma prasībām. 
22. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma novērtēt būvdarbu veicēja piesaistītā personāla, 

tehniskā aprīkojuma, piesaistīto apakšuzņēmēju atbilstību tā būvdarbu iepirkuma procedūras 
piedāvājumam. 

23. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši būvuzņēmēja līguma noteikumiem, 
autoruzrauga papildinājumiem, LR normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem. 

24. Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, 
veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta 
realizācijas procesu. 

25. Izvērtēt nepieciešamās izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem 
darbiem esošā būvdarbu līguma ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala 
rezultātu. 

26. Būvdarbu izpildes laikā objektā, konstatējot neparedzētos būvdarbus, saskaņojot ar Pasūtītāju 
un būvprojekta autoru iesniegt Pasūtītājam nepieciešamo darbu aprakstu (aprakstu pieļaujams 
sagatavot arī tāmju veidā). 

27. Katru mēnesi izvērtēt būvdarbu izpildītāja veikto darbu izpildes atbilstību būvdarbu izpildes 
kalendārajam grafikam, citām būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām, to saskaņot un 
iesniegt Pasūtītajam. 

28. Veikt būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, piedalīties iknedēļas 
būvsapulcēs. 

29. Veikt būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt būvdarbu izpildītāja sagatavotos 
ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2, forma Nr.3) un objekta kopumā darbu 
nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt un nodot 
Pasūtītajam. 

30. Pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba 
izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam. Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta 
vai netiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr 
tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, projekta vadītājam, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku 
pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt būvniecības administratīvajai inspekcijai 
motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju. 

31. Sniegt informāciju Pasūtītājam par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi objektā u.c. 
jautājumiem. 

32. Nodrošināt, lai būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus 
standartus, apstiprinātos būvprojekta risinājumus un noteikumus. 

33. Nodrošināt dokumentācijas, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem objekta 
nodošanai ekspluatācija ir jānodrošina Pasūtītājam, komplektu sagatavošanu. 

34. Nepieciešamības gadījumā, pēc objekta būvdarbu veikšanai nepieciešamo materiālu 
saņemšanas, pēc Pasūtītāja uzdevuma, jābūt spējīgam organizēt neatkarīgu ekspertīzi cauruļu 
un citu metāla konstrukciju atbilstības noteikšanai EN normām. 

35. Sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus 
saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 
“Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 
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“Ēku būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu 
inženierbūvju būvnoteikumi”. 

36. Piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem objektu ekspluatācijā. 
37. Būvuzraugs ir atbildīgs: 

37.1.1.  par Būvprojekta īstenošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 
37.1.2. par to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektiem atbilstoši 

būvizstrādājumi un būvmateriāli; 
37.1.3. Par neplānotajiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ. 

Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga 
darbības vai bezdarbības vainas dēļ; 

38. Ja būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi 
konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, būvuzrauga un citu būvniecības 
dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka būvniecības administratīvās inspekcijas 
organizētās ekspertīzes atzinumā. 

39. Būvuzrauga domstarpības ar citiem būvniecības dalībniekiem pēc minēto personu 
pieprasījuma izšķir teritoriāla Būvniecības administratīvā inspekcija. Tās atzinumu var 
apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

40. Ja būvuzraugs nepilda Būvniecības likumā un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 
noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktos pienākumus un prasības, pasūtītājam 
ir tiesības: 

40.1. lauzt būvuzraudzības līgumu; 
40.2. ierosināt būvuzrauga prakses sertifikāta anulēšanu institūcijai, kura to izsniegusi 
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10. pielikums 
Iepirkuma „Siltumtrases atjaunošanas būvdarbi Baložu pilsētā” nolikumam,  

iepirkuma identifikācijas Nr. BKS2020/10 
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