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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1. Iepirkums, iepirkuma identifikācijas numurs: 

1.1.Iepirkums - ““VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA, futbola stadiona pārbūve 

 Rīgas ielā 91, Valmierā”, turpmāk – Iepirkums, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu 

“Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā regulētās iepirkuma procedūras”. 

1.2.Iepirkuma identifikācijas numurs - VOC/2018/1. 

1.3. Iepirkums saskaņā ar līgumu_______________. 

 

2. Pasūtītājs un pasūtītāja kontaktpersonas: 

2.1.Pasūtītājs: 

Pasūtītāja nosaukums: “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA 

Reģistrācijas numurs: 54103025871 

Juridiskā adrese: Rīgas iela 91, Valmiera, LV-4201 

Banka: Luminor Bank, As 

Konts: Nr. LV36NDEA0000082565819 

Kods: NDEALV2X 

Darba laiks No pirmdienas līdz piektdienai 09:00 – 17:30. 

 

2.2.Pasūtītāja kontaktpersona procedūras jautājumos: 

 

 

2.3. Pasūtītāja kontaktpersona realizācijas jautājumos: 

 

 

3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

3.1.Piedāvājums ir iesniedzams “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA, reģistrācijas 

Nr. 54103025871, juridiskā adrese: Rīgas iela 91, Valmiera, LV-4201, turpmāk – Pasūtītājs, 

Administrācijā pie lietvedes (Rīgas iela 91, Valmiera, LV-4201, 2.stāvs, 51. kabinets 

“Administrācija”), nododot to personīgi vai nosūtot pa pastu - līdz 2018.gada 23.maijam 

pulksten 11:00, ievērojot Pasūtītāja darba laikus. 

3.2.Ja piegādātājs izvēlas iesniegt piedāvājumu Pasūtītājam, to nosūtot pa pastu, tad visu 

atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt 

piedāvājuma savlaicīgu iesniegšanu Pasūtītājam, Iepirkuma nolikuma, turpmāk – 

Nolikums, 3.1.punktā norādītajā vietā, datumā, laikā un kārtībā, uzņemas attiecīgais 

piegādātājs, kurš izvēlējies iesniegt piedāvājumu Pasūtītājam, to nosūtīt pa pastu.  

3.3.Piedāvājumus, kuri netiks iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā, vai, kuri tiks saņemti pēc 

Nolikumā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neatvērti tiks izsniegti iesniedzējam 

vai nosūtīti atpakaļ sūtītājam. 

 

4. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

Iepirkuma ietvaros iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 28.maijā pulksten 11:00 Pasūtītāja 

juridiskajā adresē (Rīgas iela 91, Valmiera, LV-4201, 2.stāvā, 51.kab. “Administrācija”), slēgtā 

piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 

 

5. Piedāvājuma nodrošinājums: 

Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts. 

 

Kontaktpersona Jeļena Volkova 

Tālrunis +371 26313018 

E – pasta adrese jelena.volkova@voc.lv  

Kontaktpersona Zigmunds Ezergailis 

Tālrunis +371 26313018 

E – pasta adrese zigmunds.ezergailis@voc.lv  



                                  

 

 

6. Piedāvājuma noformēšana un sastāvs: 

6.1.Piedāvājums, tā atvasinājums, izstrādājams un noformējams latviešu valodā un saskaņā ar 

Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministra kabineta 2010. gada 28.septembra 

noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

6.2. Ja piedāvājumā tiek iekļauti dokumenti svešvalodās, tiem jāpievieno Latvijas Republikas 

MK 22.08.2000. noteikumos Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi 

valsts valodā” noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā” vai notariāli 

apliecināts tulkojums latviski. 

6.3.Piedāvājums iesniedzams slēgtā iepakojumā (aploksne, bandrole, u.tml.), uz kura norādīts: 

6.3.1.Pasūtītājs:   

 6.3.1.1.Nosaukums – “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA; 

 6.3.1.2.Reģistrācijas numurs – 54103025871; 

 6.3.1.3.Juridiskā adrese - Rīgas iela 91, Valmiera, LV-4201. 

6.3.2.Pretendents: 

6.3.2.1.ja pretendents ir fiziskā persona – fiziskās personas vārds, uzvārds un ziņas, 

kas ļauj minēto personu nepārprotami identificēt; 

6.3.2.2.ja pretendents ir juridiska persona – juridiskās personas pilns nosaukums, kas 

atbilst juridiskās personas reģistrācijas dokumentos ierakstītajam 

nosaukumam, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese; 

6.3.2.3.ja pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā – personu 

apvienībā ietilpstošo personu dati, atbilstoši Nolikuma 6.3.2.1. un/vai 

6.3.2.2.punktam. 

6.3.2.4.prasības pretendentiem noteiktas Nolikuma 15.punktā. 

6.3.3.Teksts: “““VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA, futbola stadiona 

pārbūve Rīgas ielā 91, Valmierā”, iepirkuma identifikācijas Nr.: VOC/2018/1. 

Neatvērt līdz 2018. gada 23.maijam plkst. 11:00.” 

6.4.Katrs pretendents Iepirkumā drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu. 

6.5.Piedāvājums iesniedzams 2 eksemplāros, no kuriem viens ir Oriģināls, bet otrs – elektroniska 

kopija (ievietota atsevišķā aploksnē). Piedāvājumam jāsastāv no 3 (trim) atsevišķām daļām. 

Katru piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases dokumenti”, 

“Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”, tās ievietojot 6.3.punktā minētajā 

iepakojumā (aploksnē, bandrolē, u.tml.). Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt 

cauršūtiem ar diegu vai caurauklotiem ar auklu tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, 

lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz piedāvājuma daļu 

oriģināliem norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS”, bet uz elektroniskā kopijas – “KOPIJA”. 

Elektroniskā kopija jānoformē PDF formātā un tā iesniedzama elektroniskā datu nesējā – 

ZIB atmiņā ar USB portu. 

NB! Ja pretendents iesniedz pieteikumu visām lotēm, tam jāiesniedz “Tehniskais 

piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums” katrai lotei atsevišķi ar norādi 

“Tehniskais piedāvājums. 1.lote.” un “Finanšu piedāvājums. 1.lote.” 

6.7.Ja attiecībā uz piedāvājumu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot 

komercnoslēpumu, pretendents to norāda piedāvājumā. Piedāvājuma lapām, kas satur šāda 

rakstura informāciju, jābūt marķētām ar atzīmi “Komercnoslēpums”. 

6.8.Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendentu paraksta tiesīgā persona vai pretendenta 

pilnvarnieks. Ja piedāvājumā iekļauto dokumentāciju paraksta pilnvarnieks, piedāvājumam 

pievieno attiecīgu pilnvaru. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu dalībai 

Iepirkumā paraksta visas personas, kuras ietilpst personu apvienībā.  

6.9.Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kura 

Iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.  

6.10.Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, no Pasūtītāja var pieprasīt apliecinājumu tam, ka 

piedāvājums saņemts un reģistrēts. 

6.11.Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa 

beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas 

līdzdalības Iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas 



                                  

 

 

laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas laiks. Mainīt vai atsaukt piedāvājumu 

pretendents var personīgi vai ar tā pilnvarotās personas starpniecību (pilnvarotajai personai 

jāuzrāda pretendenta pilnvarojums ar tiesībām atsaukt vai mainīt piedāvājumu). Pēc 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu mainīt. 

6.12.Iepirkumam iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 3.3.punktā noteikto gadījumu, ir 

Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.  

 

7. Iepirkuma Nolikuma saņemšanas vieta un laiks: 

7.1.Iepirkuma Nolikumu un tā pielikumus var saņemt Pasūtītāja Administrācijā pie lietvedes 

(Rīgas iela 91, Valmiera, LV-4201, 2.stāvs, 51. kabinets “Administrācija”) līdz 2018.gada 

23.maijam plkst. 11:00 un tikai Pasūtītāja darba laika ietvaros. 

7.2.Iepirkuma Nolikuma un tā pielikumu elektroniskā versija tiek ievietota lejupielādēšanai, 

nodrošinot piegādātājiem brīvu un tiešu pieeju tiem, Pasūtītāja mājaslapā internetā 

https://www.voc.lv/iepirkumi/.  

7.3.Iepirkuma Nolikuma un tā pielikumu elektroniskā versija ir identiska drukātajai versijai un 

izmantojama piedāvājuma sagatavošanai. 

7.4.Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Iepirkumu, tiks publicēta 

Pasūtītāja mājaslapā internetā https://www.voc.lv/iepirkumi/, līdztekus Iepirkuma 

Nolikumam un tā pielikumiem.  

7.5.Piegādātājam/pretendentiem ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja publicētajai informācijai tā 

mājaslapā internetā https://www.voc.lv/iepirkumi/.  

7.6.Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds piegādātājs/pretendents nav iepazinies ar informāciju, 

kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja Pasūtītāja mājaslapā internetā 

https://www.voc.lv/iepirkumi/. 

 

II. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

8. Iepirkuma priekšmets, tā apjoms un apraksts: 

9.1.Iepirkuma priekšmets – ar “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA, futbola stadiona 

pārbūve Rīgas ielā 91, Valmierā saistīties darbi – teritorijas darbi, lietus ūdens kanalizācijas 

izbūves darbi, un ārējās elektroapgādes darbi, turpmāk – Iepirkuma priekšmets, saskaņā ar 

Iepirkuma Nolikuma pielikumam pievienoto tehnisko specifikāciju. 

9.2. Iepirkuma priekšmets sadalīts lotēs: 

a) 1.lote – ar “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA futbola stadiona pārbūvi Rīgas 

ielā 91, Valmierā, saistītie teritorijas darbi. 

b) 2.lote - ar “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA futbola stadiona pārbūvi Rīgas 

ielā 91, Valmierā, saistītie lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbi. 

c) 3.lote – ar “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA futbola stadiona pārbūvi Rīgas 

ielā 91, Valmierā, saistītie ārējās elektroapgādes izbūves darbi. 

 

9. Iepirkuma nomenklatūra (CPV): 

10.1.Iepirkuma nomenklatūra (CPV) – 45200000-9 

 

10. Iepirkuma finansējuma avots: 

Iepirkuma priekšmeta izpilde tiek finansēta no Pasūtītāja budžeta līdzekļiem. 

 

11. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta:  

12.1.Iepirkuma līguma izpildes laiks – saskaņā ar Iepirkuma līguma noteikumiem. 

12.2. Pakalpojuma īstenošanas vieta – Rīgas iela 91, Valmiera, LV-4201. 

 

12. Cita informācija par Iepirkuma priekšmetu: 

12.1. Maksa par paveiktajiem darbiem Iepirkuma kontekstā veicama saskaņā ar Iepirkuma 

līguma nosacījumiem. 



                                  

 

 

12.2. Pasūtītājs nodrošina iespēju ar “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA futbola 

stadiona teritoriju, kurā īstenojams pakalpojums, iepazīties klātienē, iepriekš sazinoties ar 

Pasūtītāja pārstāvi realizācijas jautājumos Zigmundu Ezergaili, pa tālruni: +371 

26 100 227. 

12.3. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaitā atklājās, ka tāmes norādītajā 

apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītājiem 

darbiem notiek pēc faktiskās izpildes nemainot Pretendenta piedāvātās vienību cenas 

darbiem, materiāliem, mehānismiem, ka arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās 

izmaksas. 

12.4. Gadījumā, ja Pasūtītājam nav pieejams viss Iepirkuma priekšmeta īstenošanai 

nepieciešamais finansējums, Pasūtītājam ir tiesības samazināt Iepirkuma noteikto veicamo 

darbu apjomu, par to iepriekš rakstveida paziņojot Pretendentam.  

 

III. PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI NO DALĪBAS IEPIRKUMĀ 

(ATTIECINĀMI UZ VISĀM LOTĒM) 

 

13. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi no dalības iepirkumā: 

13.1 Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no 42..panta pirmajā daļā 

noteiktajiem gadījumiem, ņemot vērā iepriekš minētajā pantā, norādītos izņēmumu, 

termiņus un pārbaudīšanas kārtību. Komisija pārbaudes veic, ievērojot Publisko 

iepirkumu likuma 42. pantā noteikto kārtību. Gadījumā, ja pretendents savā piedāvājumā 

ir pievienojis dokumentāciju atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 43. panta otrajā daļā 

noteiktajam, pasūtītājs iesniegtās dokumentācijas izvērtēšanu veic saskaņā ir Publisko 

iepirkumu likuma 43. pantā noteikto kārtību. 

13.2. Nolikuma 14.1.punktā minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz 

pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Iepirkumā 

noteiktajām prasībām un kritērijiem. 

13.3. Pretendents tiek izslēgts arī no turpmākas dalības Iepirkumā, bet tā piedāvājums noraidīts, 

ja pretendents un/vai tā piedāvājums kādā no piedāvājumu izvērtēšanas kārtām ir saņēmis 

negatīvu vērtējumu. Negatīva vērtējuma gadījumā pretendents un tā piedāvājums netiek 

virzīts uz nākamo piedāvājumu vērtēšanas kārtu, un turpmāk vērtēts. 

 

IV. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA IESPĒJĀM VEIKT PROFESIONĀLO 

DARBĪBU, PRETENDENTA SAIMNIECISKAJAM UN FINANSIĀLAJAM 

STĀVOKLIM UN TEHNISKAJĀM UN PROFESIONĀLAJĀM SPĒJĀM NOTEIKTĀS 

PRASĪBAS 

(ATTIECAS UZ VISĀM LOTĒM) 

 

14. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību: 

14.1. Pretendentam ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt Pasūtītājam nepieciešamo preču piegādi. Ārvalstī 

reģistrētam pretendentam, kas nav, reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus 

apliecinoši dokumenti (kopijas). 

14.2. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 42. 

panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem, ņemot vērā iepriekš minētajā pantā norādītos 

izņēmumus, termiņus un pārbaudīšanas kārtību. 

14.3. Pretendentam ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus/preču 

piegādi Latvijas Republikā. 

14.4. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai Iepirkuma līguma 

izpildei. 

14.5. Ja piedāvājumu Iepirkumam iesniedz piegādātāju apvienība, tad pieteikumu par piedalīšanos 

atklātā Iepirkumā (nolikuma 1.pielikums) un finanšu piedāvājumu (nolikuma 3.pielikums) 

paraksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki vai arī piegādātāju apvienības dalībnieks, kas 



                                  

 

 

tam pilnvarots ar piegādātāju apvienības vienošanos, citus piedāvājumā esošos dokumentus 

paraksta ar minēto vienošanos noteiktais apvienības dalībnieks vai arī visi apvienības 

dalībnieki. 

14.5.1. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie 

dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi. Uz katru apvienības 

dalībnieku attiecas nolikuma 14.5.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības 

jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ievērojot Iepirkuma likuma noteiktās prasības. 

14.5.2. Ja Iepirkuma rezultātā tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar piegādātāju 

apvienību, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz 

sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens 

līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek, uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam, 

vai jāizveido  personālsabiedrība, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam. 

14.5.3. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, tajā skaitā, lai pierādītu atbilstību 

Iepirkuma nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, ja tas ir nepieciešams konkrētā 

līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā 

Pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo 

uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu 

Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildei, ja Iepirkuma rezultātā 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam. 

14.6. Pretendentam Pakalpojuma veikšanai jānodrošina tāds specializētais personāls, kuram ir 

zināšanas un atbilstoša kvalifikācija, lai nodrošinātu objekta projektēšanas, darbu 

organizēšanu, īstenošanu un uzraudzību atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Ja Pretendents Pakalpojuma īstenošanā 

balstās uz citu uzņēmēju (apakšuzņēmēju) iespējām, Pretendentam jāuzrāda vienošanās ar 

attiecīgo apakšuzņēmēju. 

14.7. Nolikuma 14.1. un 14.6.punktā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu apvienības 

dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība. 

14.8. Pretendentam ir jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai. 

14.9. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā. 

 

15. Prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim: 

16.1.Pretendentam saimnieciskās un finansiālās prasības netiek izvirzītas.  

 

16. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām: 

17.1.Pretendentam ir jābūt vismaz divu gadu pieredzei līdzvērtīga rakstura un apjoma 

pakalpojuma sniegšanā, un Pretendents ir veicis vismaz 2 (divu) līgumu izpildi, kura 

ietvaros veikti Iepirkuma priekšmetā minētie pakalpojumi iestādēm un uzņēmumiem. Tas 

tiek apliecināts ar pozitīvu atsauksmi. 

Par līdzvērtīgu pakalpojumu uzskatāms ikviens tāds pakalpojums, kas atbilsts Pasūtītāja 

izvirzītā priekšmeta raksturam un pakalpojuma cena nav mazāka par Pretendenta 

iesniegtajā finanšu piedāvājumā norādīto cenu. 

17.2.Pretendents pakalpojuma sniegšanā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

noteikumus. 

17.3 Pretendenti, lai apliecinātu savu atbilstību pretendenta tehniskajām un profesionālajām 

spējām izvirzītajām prasībām, var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir 

nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei. Šādā gadījumā pretendents pierāda 

Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju 

apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.  

 

V. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI PRETENDENTA UN TĀ IESNIEGTĀ 

PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAI (ATTIECAS UZ VISĀM LOTĒM) 

 

17. Iesniedzamie dokumenti pretendenta un tā iesniegtā piedāvājuma vērtēšanai:  

17.1.Atlases dokumenti: 



                                  

 

 

17.1.1.Pieteikums dalībai Iepirkumā (1.Pielikums “Pieteikums dalībai iepirkumā 

(veidlapa)”); 

17.1.2.Pretendenta pārstāvības gadījumā, ja to nepārstāv paraksta tiesīgā persona, pilnvaru 

tā pilnvarniekam, norādot pilnvarniekam deleģētās tiesības (iesniegt piedāvājumu, 

grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu u.tml.). Pilnvara noformējama kā atsevišķs 

dokuments un pievienojama pieteikumam dalībai Iepirkumā; 

17.1.3.Personu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos (iesniedzams tās oriģināls) par 

kopīga piedāvājuma iesniegšanu Iepirkumā, ja piedāvājumu Iepirkumā iesniedz 

pretendents, kā personu apvienība, kurā papildu citiem tās būtiskajiem un blakus 

noteikumiem atrunāti, tajā skaitā, bet neaprobežojoties - noteikumi par: 

18.1.3.1.personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu; 

18.1.3.2.personu apvienības dalībnieka veicamo darba daļu iepirkuma līguma 

izpildē; 

18.1.3.3.persona, kura pārstāvēs personu apvienības dalībniekus Iepirkumā, tajā 

skaitā, bet neaprobežojoties - parakstīs tehnisko un finanšu piedāvājumu, 

ja tos neparaksta visi personu apvienības dalībnieki. 

17.1.4.Dokumentu, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts 

atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecas). Nolikuma 

18.1.4.punktā noteiktā prasība attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem, 

ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība. 

17.1.5. Apliecinājums, ka Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā (pievienojot 

apliecinātu datorizdruku); 

17.1.6. Pretendenta civiltiesiskās apdrošināšanas polises apliecināta kopija; 

17.1.7.Sarakstu par pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar Nolikuma 17.1. 

punkta prasībām, kā arī jāpievieno vismaz divas pozitīvas atsauksmes.     

17.1.8.Pakalpojumu veicošo pretendenta darbinieku kvalifikāciju, izglītību vai zināšanu 

apliecinoši dokumenti – sertifikāti, licences, diplomi utt. (pievienojot dokumentu 

kopijas). 

17.1.9. Vienošanās ar apakšuzņēmēju, gadījumā, ja Pretendents Pasūtījuma izpildē balstītos 

uz cita uzņēmēja iespējām (saskaņā ar Nolikuma 15.2.punktu). 

 

17.2.Tehniskā piedāvājuma dokumenti: 

17.2.1.Tehniskais piedāvājums (2.Pielikums “Tehniskais piedāvājums (veidlapa)”); 

17.2.2.papildus pievienojot uz savas veidlapas būvdarbu izpildes laika grafiku pa 

nedēļām, kurā norādīta darbu izpilde un ar būvdarbu veidiem, ievērojot 

tehnoloģiskos procesus, piesaistīto darbaspēku (būvdarbu izpildes grafiks ar 

precizitāti 1 (viena) nedēļa); 

 

17.3.Finanšu piedāvājuma dokumenti: 

17.3.1.Finanšu piedāvājums (3.Pielikums “Finanšu piedāvājums (veidlapa)”).  

 

VI. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI 

(ATTIECAS UZ VISĀM LOTĒM) 

18. Pretendenta un tā iesniegtā piedāvājuma vērtēšana: 

18.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir – par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts finanšu piedāvājums 

ar viszemāko cenu, kas atbilst noteikumu prasībām. 

18.2. Pretendenta un tā iesniegtā piedāvājuma vērtēšana noris 4 (četrās) kārtās: 

18.2.1.Pirmā kārta – tiek vērtēta pretendenta iesniegtā piedāvājuma daļa “Pretendenta atlases 

dokumenti”, tajā skaitā, bet neaprobežojoties – piedāvājuma noformējuma un sastāva 

atbilstība Nolikuma prasībām, pretendenta atbilstība Nolikumā noteiktajām prasībām tā 

profesionālajai darbībai, saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim un tehniskajām un 

profesionālajām spējām; 



                                  

 

 

18.2.2.Otrā kārta – tiek vērtēta pretendenta, kurš atbilst visām pirmās kārtas prasībām, iesniegtā 

piedāvājuma daļa “Tehniskā piedāvājuma dokumenti”, tajā skaitā, bet neaprobežojoties - 

tās atbilstība Tehniskajai specifikācijai, tajā izvirzītajām prasībām; 

18.2.3.Trešā kārta - tiek vērtēta pretendenta, kurš atbilst visām pirmās kārtas prasībām un kura 

piedāvājums tā otrajā vērtēšanas kārtā, atzīti par atbilstošu Nolikuma prasībām, iesniegtā 

piedāvājumu daļa “Finanšu piedāvājuma dokumenti”, tajā skaitā, bet neaprobežojoties – 

tās atbilstība Tehniskajai specifikācijai, tajā izvirzītajām prasībām, aritmētiskās kļūdas 

esamība/neesamība; 

18.2.4.Ceturtā kārta – tiek atkārtoti vērtēti pieteikumi, piešķirot pieteikumiem attiecīgo punktu 

skaitu, ņemot vērā vērtēšanas kritērijus. Papildus tiek pārbaudīta Publisko iepirkumu 

likuma 42. panta minēto apstākļu attiecināmība uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un 

kritērijiem. 

18.3.Pasūtītājs par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā 

noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 42 pantu, un/vai Nolikuma 13.3.punktu. 

 

19. Piedāvājuma izvēles kritēriji: 

19.1.Piedāvājuma izvēles kritērijs ir – par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts finanšu piedāvājums 

ar viszemāko cenu, kas atbilst noteikumu prasībām. 

 

VII. IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS 

20. Iepirkuma līguma projekts: 

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 

piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, kā arī iepirkuma līguma projektu 

(4.Pielikums “Iepirkuma līguma projekts”). 

 

VIII. NOLIKUMA PIELIKUMI 

21. Iepirkuma Nolikuma pielikumi: 

22.1.Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa) (1.Pielikums); 

22.2.Tehniskais piedāvājums (veidlapa) (2.Pielikums); 

22.3.Finanšu piedāvājums (veidlapa) (3.Pielikums); 

22.4.Iepirkuma līguma projekts (4.Pielikums).  



                                  

 

 

1.Pielikums 

Iepirkuma ““VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA,  

futbola stadiona pārbūve 

 Rīgas ielā 91, Valmierā”, nolikumam, 

iepirkuma identifikācijas Nr. VOC/2018/1 

 

PRETENDENTS NOFORMĒ UZ SAVAS VEIDLAPAS 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

(veidlapa) 

 

Iepirkumam  

“VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA futbola stadiona pārbūve” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VOC/2018/1 

   

sagatavošanas vieta  datums 

 

Informācija par pretendentu (fizisku personu)* 

Vārds, uzvārds:  

Ziņas, kas ļauj minēto 

fizisko personu 

nepārprotami identificēt: 

 

Adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  

 

Informācija par pretendentu (juridisku personu)* 

Juridiskās personas pilns 

nosaukums, kas atbilst 

reģistrācijas 

dokumentos 

ierakstītajam 

nosaukumam: 

 

Reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

Tālrunis:  Fakss:  

E-pasta adrese:  
 

Finanšu rekvizīti* 

Bankas nosaukums:  

Bankas kods:  

Konta numurs:  

 

Informācija par pretendenta atbildīgo personu* 

Vārds, uzvārds:  

Tālrunis   Fakss:  

E-pasta adrese:  

Ar šo apliecinām savu dalību iepirkumā “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA 

futbola stadiona pārbūve” ____________ lotē, turpmāk - Iepirkums.  

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkuma Nolikumu, tā pielikumiem, un piekrītam 

visiem Iepirkuma Nolikuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret 

tiem nav. 

Piedāvājam sniegt pakalpojumus Iepirkumam “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” 

SIA futbola stadiona pārbūve” par finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājuma veidlapā) noteikto 



                                  

 

 

līgumcenu, tas ir: 

 

1.lote: 

 

Kopējā summa bez PVN par visu daudzumu (EUR) (vārdos un skaitļos) 

 

PVN ( vārdos un skaitļos) 

 

Kopējā summa ar PVN (EUR) (vārdos un skaitļos) 

 

2.lote: 

 

Kopējā summa ar PVN bez visu daudzumu (EUR) (vārdos un skaitļos) 

 

PVN ( vārdos un skaitļos) 

 

Kopējā summa ar PVN (EUR) (vārdos un skaitļos) 

 

3.lote: 

 

Kopējā summa ar PVN bez visu daudzumu (EUR) (vārdos un skaitļos) 

 

PVN ( vārdos un skaitļos) 

 

Kopējā summa ar PVN (EUR) (vārdos un skaitļos) 

 

Ja tiksim atzīti par uzvarētāju Iepirkumā, apņemamies sniegt Iepirkuma līguma priekšmeta 

atbilstošu darba izpildi un noslēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Pasūtītāja piedāvātajam iepirkuma 

līguma projektam, nolīgtās saistības izpildīt tajā noteiktajos termiņos un kārtībā, kā arī pilnā apmērā, 

stingrā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, iepirkuma līguma 

noteikumiem, uzraugošo institūciju un pasūtītāja norādījumiem, labas prakses principiem.  

Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa. 

 

 

 

 

 

 

z.v. 

 

 

 

 

__________________________ 

* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības 

dalībnieku atsevišķi. 

Pretendenta nosaukums*:  

Amatpersonas vārds, uzvārds*  

Ieņemamā amata nosaukums*:  

Amatpersonas paraksts*:  



                                 

2.Pielikums 

Iepirkuma ““VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA,  

futbola stadiona pārbūve Rīgas ielā 91, Valmierā”, nolikumam 

iepirkuma identifikācijas Nr. VOC/2018/1 

 

PRETENDENTS NOFORMĒ UZ SAVAS VEIDLAPAS 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

(veidlapa) 

 

Iepirkumam  

“VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA futbola stadiona pārbūve” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VOC/2018/1 

 

1.LOTE 

Darbu izpildes termiņš: 2018. gada 21.jūnjā 

Garantijas prasības: ne mazāk kā 5 (pieci) gadi 
     

Nr. 

p.k. 
Kods Darba nosaukums Mērv. Daudz. 

Cena  

(bez PVN) 

Cena 

(ar PVN) 

1 2 3 4 5 6  

            

    Demontāžas darbi       

1   Mākslīgā seguma demontāža, 

(saudzīga demontāža, materiāls 

jānodod pasūtītājam) 

m2 7730,00   

2   Metāla sieta paneļu žoga un vārtu 

demontāža (t.sk. pamati) 

m 200,00   

3   Ietvju apmales noņemšana, m 223,00   

4   Betona bruģa seguma demontāža. 

Ar atgūtā materiālu savākšanu un 

novietošanu uz paliktņiem pagaidu 

krautnē, tālākai izmantošanai, 

m2 400,00   

    Projektētie darbi       

5   Futbola laukuma paplašinājuma 

pamatnes ierīkošana (5x110m) 

m2 550,00   

6   Esošā elastīgā slāņa korekcijas 

darbi (70x110m) 

m2 1000,00   

7   Ietves seguma apmales izveidošana 

no betona blokiem BR 100.20.8. uz 

betona (C30/37) pamata 

m 367,00   

8   Ietves seguma atjaunošana (esošais 

bruģakmens), 

m2 400,00   

9   Izlīdzinoša šķembu maisījuma (2/8) 

kārta h=5cm  

m2 400,00   

10   Žoga ierīkošana (metāla paneļu 

žogs h=2.00m), kas nostiprināts uz 

iebetonētiem metāla stabiem), 

m 84,20   

11   Žoga ierīkošana (metāla paneļu 

žogs h=6.00m), kas nostiprināts uz 

iebetonētiem metāla stabiem), 

m 234,48   



                                 

12   Aizsargtīkla no polipropilēna 

auklas montāža, t. sk. stiprinājumi 

m2 1408,80   

13   Vārtiņu ierīkošana (h=2.00m, plat.-

1.00 m), 

gab. 3,00   

14   Vārtiņu ierīkošana (h=2.00m, plat.-

2.50 m), 

gab. 2,00   

15   TABLO (240 x 120 x 7 cm) 

uzstādīšana. (TABLO piegādā 

pasūtītājs) 

gab. 1,00   

16   Zāliena atjaunošana pēc 

būvniecības darbiem, 

m2 590,00   

Pretendents apliecina, ka nodrošinās konkrēto prasību ievērošanu 

 

2. LOTE 

Darbu izpildes termiņš: 2018. gada 21.jūnjā 

Garantijas prasības: ne mazāk kā 5 (pieci) gadi 
     

Nr. 

p.k. 
Kods Darba nosaukums Mērv. Daudz. 

Cena 

(bez PVN) 

Cena 

(ar PVN) 

1 2 3 4 5   

            

    Drenāža       

1 
  Līnijveida drenāžas pamatnes 

betonēšana 
m3 7,30   

  
  Betons (klase ne mazāk par 

C12/15) 
m3 8,00   

2 

  Līnijveida drenāžas (ACO 

DRAIN V150 vai ekvivalentu), 

slodzes klase A15 montāža 

m 70,30   

  

  Līnijveida drenāža (ACO DRAIN 

V150 vai ekvivalentu), slodzes 

klase A15, komplektā ar resti 

m 71,00   

  
  Smilšu ķērājs ar sānu izvadu DN 

150mm 
gb. 1,00   

3 

  Grunts izstrāde mehanizēti un ar 

roku darba rīkiem, un grunts 

transportēšana uz atbērtni 

attālumā līdz 10 metriem 

m3 30,00   

4 

  Smilts pabēruma un apbēruma 

izbūve (smilts pabērums 

h=300mm) 

m3 5,20   

    Smilts smalkgraudaina  m3 6,00   

5 
  Kanalizācijas cauruļu PP DN 200 

montāža 
m 9,70   

    Kanalizācijas caurules PP DN 200 m 10,00   

6   Pieslēguma esošai akai montāža vieta 1,00   

    Aizsarg čaula DN gb. 1,00   

    Pāreja DN200/150 gb. 1,00   

7 
  Tranšejas aizbēršana ar vietējo 

grunti blietējot 
m3 24,00   



                                 

8 

  Apbūves zonu labiekārtošana, 

iestrādājot melnzemi un iesējot 

zālāju (6 vietas) 

m2 40,00   

    Melnzeme  m3 5,50   

    Zālāju sēklas kg 5,00   

  KOPĀ bez PVN     

  KOPĀ ar PVN (21%)     

Pretendents apliecina, ka nodrošinās konkrēto prasību ievērošanu. 

 

3. LOTE 

Darbu izpildes termiņš: 2018. gada 21.jūnjā 

Garantijas prasības: ne mazāk kā 5 (pieci) gadi 

Nr. 

p.k. 
Kods Darba nosaukums Mērv. Daudz. 

Cena 

(bez PVN) 

Cena 

(ar PVN) 

1 2 3 4 5   

            

    Montāžas darbi       

1   Tranšejas rakšana un aizbēršana 

viena līdz divu kabeļu (caurules) 

guldīšanai 1m dziļumā 

m 185,00   

2   Kabeļu aizsargcaurules, līdz 110 mm 

ieguldīšana gatavā tranšejā 
m 17,00   

3   Esošā kabeļu aizsargcaurulē, līdz 110 

mm ieguldīšana gatavā tranšejā 
m 7,00   

4   ZS kabeļa līdz 4 mm2 ievēršana 

caurulē 
m 24,00   

5   ZS kabeļa montāža pa esošām kabeļu 

konstrukcijām 
m 20,00   

6   Trases nospraušana m 185,00   

7   EPL digitālā uzmērīšana km 0,20   

8   Tehniskās dokumentācijas 

izgatavošana 
objekts 1,00   

    Materiālu saraksts       

9   Kabelis NYY-J 3x3,5mm2 m 200,00   

10   PVC aizsargcaurule ∅50mm; 450N m 20,00   

11   Celtniecības smiltis m³ 10,00   

12   Melnzeme m³ 20,00   

13   Montāžas palīgmateriāli kompl. 1,00   

  KOPĀ bez PVN     

   KOPĀ ar PVN (21%)     

Pretendents apliecina, ka nodrošinās konkrēto prasību ievērošanu 

 

 

Pretendenta nosaukums*:  

Amatpersonas vārds, uzvārds*  

Ieņemamā amata nosaukums*:  

Amatpersonas paraksts*:  

  

Z.v. 



                                 

_________________________ 

* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības 

dalībnieku atsevišķi. 

** Ja pretendents piedalās iepirkumā tikai vienā lotē, tam jāpievieno tikai vienas lotes tehniskā 

piedāvājuma daļa.. 

  



                                 

 

 

3.Pielikums 

Iepirkuma ““VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA,  

futbola stadiona pārbūve Rīgas ielā 91, Valmierā”, nolikumam 

iepirkuma identifikācijas Nr. VOC/2018/1 

 

PRETENDENTS NOFORMĒ UZ SAVAS VEIDLAPAS 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

(veidlapa) 

 

Iepirkumam  

“VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA futbola stadiona pārbūve” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VOC/2018/1 

 

Piedāvājam sniegt pakalpojumu iepirkuma “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA 

futbola stadiona pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. VOC/2018/1, dokumentos un Latvijas 

Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

Mūsu piedāvātā cena par iepriekš minēto pakalpojumu sniegšanu, kas sevī ietver visas 

izpildītāja izmaksas, nodokļus un citus valsts noteiktos obligātos maksājumus: 

 

NB! Lūdzam pievienot uz Pretendenta veidlapas sagatavotu tāmi, kurās atspoguļotas visas 

izmaksas, izdalot atsevišķi pozīcijas – projektēšana (ja paredzēts), būves/konstrukciju 

izgatavošana, konstrukciju uzstādīšana u.c. pozīcijas, kas identificē piedāvājuma cenu. 

(Attiecas uz katru loti atsevišķi.) 

 

KOPSAVILKUMS 

1.LOTE 

Izmaksas kopā EUR (bez 

PVN) par visu apjomu 

PVN summa 

(PVN ___%) 

Izmaksas EUR (ar PVN) 

par visu apjomu 

   

 

2.LOTE 

Izmaksas kopā EUR (bez 

PVN) par visu apjomu 

PVN summa 

(PVN ___%) 

Izmaksas EUR (ar PVN) 

par visu apjomu 

   

 

3.LOTE 

Izmaksas kopā EUR (bez 

PVN) par visu apjomu 

PVN summa 

(PVN ___%) 

Izmaksas EUR (ar PVN) 

par visu apjomu 

   

Ja Pretendents ir fiziska persona vai fizisku personu apvienība, Finanšu piedāvājuma 

iepirkuma ailē “Izmaksas EUR (bez PVN)” Pretendents norāda pakalpojuma sniegšanas cenu, 

ieskaitot visus normatīvajos aktos, noteiktos nodokļu maksājumus, kas piemērojami fiziskai 

personai izmaksājamai atlīdzībai, tajā skaitā, darba devēja maksājamā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu daļa. 

 

 

Pretendenta nosaukums*:  

Amatpersonas vārds, uzvārds*:  

Ieņemamā amata nosaukums*:  



                                 

 

* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības 

dalībnieku atsevišķi. 

** Ja pretendents piedalās iepirkumā tikai vienā lotē, tam jānorāda tikai vienas lotes 

kopsavilkums. 

Amatpersonas paraksts*:  



                                 

4.Pielikums 

Iepirkuma ““VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA,  

futbola stadiona pārbūve Rīgas ielā 91, Valmierā”, nolikumam 

iepirkuma identifikācijas Nr. VOC/2018/1 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ___ 

(projekts) 

 

Iepirkumam  

“VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA futbola stadiona pārbūve  

Rīgas ielā 91, Valmierā” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VOC/2018/1 

 

Valmierā, 

 

2018. gada __.________ 

 

VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA, reģ. Nr.54103025871, adrese: Rīgas iela 91, 

Valmiera, LV-4201, kuru uz Statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Artis Jansons un 

valdes loceklis Zigmunds Ezergailis, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses,  

un  

____________________, reģ. Nr. ____________________, adrese: _____________________, 

kuru uz Statūtu pamata pārstāv _______________________, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras 

puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti par - Puse,  

 

pamatojoties uz Vidzemes Olimpiskā centra Iepirkumu komisijas 2018. gada __.________ lēmumu 

par pakalpojumu sniedzēja izvēli iepirkuma “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA futbola 

stadiona pārbūve Rīgas ielā 91, Valmierā”, iepirkuma identifikācijas Nr. VOC/2018/1, kas tika 

īstenots saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību, noslēdz šādu līgumu, turpmāk 

tekstā – Līgums. 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku 

organizēt un veikt būvdarbus, turpmāk – Būvdarbi, futbola stadiona pārbūve Rīgas ielā 

91, Valmierā, turpmāk – Objekts, ar iepirkuma VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” 

SIA futbola stadiona pārbūve” iepirkuma identifikācijas Nr. VOC/2018/1 dokumentāciju 

_______ loti. 

Iepirkuma priekšmetam atbilstošais CPV kods: 45200000-9. 

1.1. ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku organizēt un veikt būvdarbus, turpmāk – 

Būvdarbi, futbola stadiona pārbūve Rīgas ielā 91, Valmierā, turpmāk – Objekts, saskaņā ar 

Tehniskajiem risinājumiem, Līguma noteiktajā apjomā, kvalitātē un termiņā. 

2. Darbu izpildes termiņi: 

2.1. Izpildītājs uzsāk Būvdarbus 2018. gada __.maijā. 

2.2. Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs izstrādā un saskaņā ar Pasūtītāju darba veikšanas projektu un precizē 

darbu uzsākšanas un veikšanas grafiku. 

2.3. Būvdarbu izpildes termiņš – līdz 2018. gada 21. jūnijam. 

2.4. Jebkādi grozījumi Būvdarbu izpildes datuma stājās spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devusi piekrišanu 

un tos ir parakstījuši visi Līdzēji. 

2.5. Pamatots pieprasījums par Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu Izpildītajam ir jāiesniedz 

izskatīšanai Pasūtītajam 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Būvdarbu 

izpildi, konstatēšanas. Neizpildot šo nosacījumu, Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt Būvdarbu izpildes 

termiņa pagarinājumu. Gadījuma, ja Būvdarbu izpildes termiņa kavējumi izveidojušies Izpildītāja 

bezdarbības vai vainas rezultātā, Pasūtītājs nepagarina Būvdarbu izpildes termiņu. 

3. Līgumsumma un norēķinu kartība. 

3.1. Izpildītāja lokālajā Tāmē norādītie būvfirmas pieskaitījumi ir spēkā visu Līguma darbības 

periodu. 



                                 

3.2. Papildus  Līgumsummai, Līguma izpildei tiek paredzēta Pasūtītāja rezerve

 EUR ________________. 

3.3.  Pasūtītāja rezervi varēs izmantot: 

3.3.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika, iekļauti Iepirkuma 

tehniskajās specifikācijas, Būvdarbu tāmju veidlapas un par tiem tika rīkota iepirkuma 

procedūra, bet tos objektīvus iemeslus dēļ nebija iespējams precīzi noteikt, vai uzmērīt un tādēļ 

ir nepieciešams palielināt to apjomus. Šo darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Pretendenta 

piedāvātas vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, ka arī piedāvātas laika normas 

un pieskaitāmas izmaksas. 

3.3.2. Tādu darbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti Iepirkuma tehniskajās specifikācijās, 

Būvdarbu tāmes, ja tos nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo darbu 

nepieciešamību. Šo darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātas 

pieskaitāmās izmaksas, un uz doto bridi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, 

mehānismiem ka ari laika normas. 

3.3.3. Pasūtītāja rezerves izmantošanas kārtība: 

3.3.3.1. Izpildītājs un Pasūtītāja nolīgts būvuzraugs sastāda aktu par nepieciešamo darbu izpildi, 

(turpmāk - Akts), kuru saskaņo Pasūtītājs; 

3.3.3.2. Izpildītājs uz Akta pamata izstrādā tāmi un iesniedz Pasūtītājam; 

3.3.3.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī 

sniedz pamatotu atteikumu; 

3.3.3.4. Pēc tāmes saskaņošanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par 

nepieciešamo darbu izpildi; 

3.3.3.5. Ja papildus un neparedzēto darbu izmaksas pārsniegs Pasūtītāja plānoto finanšu rezervi, 

nepieciešamo Būvdarbu izpildei tiks rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra. 

3.3.3.6. Papildus un/vai neparedzēto Būvdarbu rašanas objektivitātes izvērtēšanai, Pasūtītājs var 

pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs 

kļūdījies Būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, 

papildus izdevumi netiks apmaksāti. 

3.3.4. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja Būvdarbu gaita atklājas, ka tāmes noradītāja apjoma 

tos veikt nav nepieciešams.  Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc 

faktiskas izpildes, nemainot Izpildītāja piedāvātas vienību cenas darbiem, materiāliem, 

mehānismiem, ka arī piedāvātas laika normas un pieskaitāmas izmaksas. 

3.3.5. Apjomu samazināšanas kartība: 

3.3.5.1. Izpildītājs un Pasūtītāja nolīgts būvuzraugs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem 

un Būvdarbu pozīcijām, (turpmāk - Izslēdzamo darbu Akts), kuru saskaņo Pasūtītājs; 

3.3.5.2. izpildītājs uz Izslēdzamo darbu Akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laika 

iesniedz Pasūtītajam; 

3.3.5.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laika no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz 

pamatotu atteikumu; 

3.3.5.4. Pēc tāmes saskaņošanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Izslēdzamo 

darbu Akta minēto darbu neveikšanu. 

3.3.6. Jebkādi grozījumi Līgumsumma stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devusi piekrišanu un 

tos ir parakstījuši visi Līdzēji. 

3.3.7. Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakara ar konstatētiem trūkumiem 

darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto Objektu demontāžu un 

trūkumu novēršana izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās 

Izpildītāja vainas dej. 

3.4. Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju sekojošā kartībā: 

3.4.1. Izpildītājs saņem avansa maksājumu ne vairāk ka 20% apmērā no Līgumcenas uz sekojošiem 

noteikumiem: 

3.4.1.1. Izpildītajam jāiesniedz Pasūtītajam spēkā esošā avansa atmaksas garantija atbilstoši 

Līguma 10.4.punktā. 

3.4.1.2. Avansa maksājums tiek izmaksāts 20 darba dienu laika no dienas, kad izpildīti visi Līguma 

Līgumā minētie nosacījumi un saņemts rēķins no izpildītāja. 



                                 

3.4.1.3. Norēķins par izpildītajiem darbiem notiek 20 darba dienu laika pēc visu Būvdarbu 

pabeigšanas, kas fiksēts ar Līguma 8.6.punktā atrunāto pieņemšanas - nodošanas aktu, ar 

sekojošiem nosacījumiem: 

3.4.1.3.1. Izpildītājs iesniedzis rēķinu; 

3.4.1.3.2. Izpildītājs iesniedzis Līguma 10.2.p. paredzēto garantijas laika apdrošināšanu. Ja 

garantijas laika apdrošināšana netiek iesniegta, tad no Līguma 3.9.2.p. paredzētas 

samaksas tiek ieturēta garantijas laika apdrošinājuma summa, bet pārejā daļa 

izmaksāta Līguma 3.9.2.p. paredzētājā laikā. Ieturētā summa tiek izmaksāta 20 

darba dienu laika pēc spēkā esošās apdrošināšanas polises iesniegšanas. 

3.4.1.3.3. Līdzēji apmaksa PVN atbilstoši likuma prasībām. Izpildītājs, izrakstot rēķinus, 

vadās pēc Tāmēm, kuras Tāmes iekļautās summas sastādītas atbilstoši likuma 

prasībām par PVN piemērošanas kārtību. 

3.5. Visi Līguma paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. 

Par samaksas bridi tiek uzskatīts datums, kura Pasūtītājs ir devis rīkojumu savai bankai pārskaitīt uz 

Izpildītāja norēķina kontu maksājuma summu. 

3.6. Neviens maksājums, kas tiek izdarīta saskaņa ar Līgumu, netiek uzskatīts par galēju pieradījumu 

Līguma saistību nedz pilnīgai, nedz arī daļējai izpildei, un neviens maksājums, ieskaitot pēdējo 

maksājumu, nenozīmē akceptu nepilnīgam, nekvalitatīvam Būvdarbam vai neatbilstošu 

būvizstrādājumu izmantošanai. Objekta ekspluatācijas uzsākšana nenozīmē nedz pilnīgu, nedz arī 

daļēju Būvdarbu akceptēšanu. 

3.7. Visu Līguma noteikto Līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes. 

4. Izpildītāja pienākumi. 

4.1. Būvdarbus uzsākt ne vēlāk ka 5 (piecu) kalendāro dienu laika pēc Līguma 2.1.p. paredzētā 

termiņa. 

4.2. Līguma slēgšanas brīdī iesniegt Pasūtītajam Izpildītāja izdotu rīkojumu par sekojošu atbildīgo personu 

nozīmēšanu objekta realizācijai: 

4.2.1. Projekta vadītājs - pilnvarots Izpildītāja pārstāvis; 

4.2.2. Atbildīgais būvdarbu vadītājs (turpmāk - Darbu vadītājs); 

4.2.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tiklu būvdarbu vadītājs; 

4.2.4. Darba drošības speciālists; 

4.3. Veikt apdrošināšanu un iesniegt apdrošināšanas polisu kopijas Līguma 10. nodaļā noteiktajos 

termiņos un kartībā. 

4.4. Iesniegt Darba veikšanas projektu un detalizētu Darba grafiku pa nedejam, un Būvdarbu veidiem 5 

(piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža. 

4.5. Nodrošināt Latvijas būvnormatīvu, Vispārīgo būvnoteikumu un citu normatīvo aktu noteikumu 

ievērošanu visu šajā Līguma paredzēto Būvdarbu veikšanas un dokumentācijas sagatavošanas laikā. 

Izpildītājs nodrošina, lai būvniecība tiktu izmantoti tikai ES standartiem, un Latvijas Republikā 

standartiem un tehniskiem noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti būvmateriāli un 

būvizstrādājumi. 

4.6. Nozīmēt atbildīgo Darbu vadītāju, kuram jābūt Objektā katru darba dienu, vismaz 4 stundas 

darba dienas. 

4.7. Iekārtot un regulāri aizpildīt Būvdarbu žurnālu, ka pirmo izpildes dokumentu. Būvdarbu 

žurnālam jāatrodas Objektā, nodrošinot Pasūtītāja un kontrolējošo institūciju pārstāvjiem 

brīvu pieeju dokumentācijai. 

4.8. Par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, 

satiksmes drošības, vides aizsardzības noteikumu, sanitāro normu un būvniecības uzraudzības 

dienestu prasību ievērošanu saistībā ar Objekta būvniecību, ka arī uzņemties pilnu atbildību par 

jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītam sekām. 

4.9. Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, ka arī 

personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi; būvniecības procesa radītie atkritumi jāsavāc un 

jāutilizē atsevišķi, no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem. 

4.10. Veicot Būvdarbus segt visus ar tiem saistītos izdevumus par elektroenerģiju, ūdens apgādi, 

kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem visa Būvdarbu laikā. 



                                 

4.11. Nodrošināt Objekta un Objekta esošo materiālu, tehnikas un darba rīku saglabāšanu, par saviem 

līdzekļiem nodrošinot Būvdarbu vietas apsardzi visa Būvdarbu izpildes laika. 

4.12. Segt visus izdevumus, kas radusies saistība ar likumpārkāpuma izdarīšanu, tai skaita uzliktiem 

administratīvajiem sodiem, un ja tie radusies Izpildītāja vainas dej. 

4.13. Garantēt izpildīto Būvdarbu un iebūvēto materiālu kvalitāti noteiktajā garantijas laika. 

4.14. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 9.2.1. un 9.2.2. punktā, par saviem līdzekļiem novērst 

Būvdarbu defektus (turpmāk - Defekti), kas radušies pēc to nodošanas, izņemot Defektus, kas radusies 

nepareizas ekspluatācijas rezultātā. 

4.15. Veikt Būvdarbus saviem spēkiem, ka arī atsevišķu darbu izpildei uz Līguma pamata var tikt pieaicināti 

apakšužņemeji, kurus Izpildītājs ir noradījis sava piedāvājuma, vai, atbilstoši saskaņojis ar Pasūtītāju, Uzņemoties 

pilnu atbildību par savu nolīgto apakšuzņēmēju darbību Objektā. 

4.16. Patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu, ka arī veikt izpildīto Būvdarbu kontroli un 

pieņemšanu. Norēķinus ar apaksuzņemejiem kārtot patstāvīgi. Garantēt, ka ar tā nolīgtajiem 

apaksuzņemejiem noslēgto Līgumu noteikumi nebūs pretrunā ar Līgumu. 

4.17. Gadījuma, ja Izpildītājs Darbu izpilde bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista piedāvājuma 

dokumentos neminētus apakšuzņēmējus, tad Pasūtītajam ir tiesības pieprasīt, šajā gadījuma Izpildītājs par 

katru šādu pārkāpumu maksa Pasūtītājam Līgumsodu EUR 500,00 (pieci simti eiro un nulle centi). Ja šis 

Līguma punkts tiks pārkāpts atkārtoti, Būvdarbi tiks pārtraukti. 

4.18. Līguma noteiktos Būvdarbus veikt ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) tehniku, aprīkojumu, 

būvizstrādājumiem un citiem materiāli – tehniskajiem līdzekļiem, ja vien Līdzēji rakstveida 

nevienojas citādi. 

4.19. Nekavējoties tas ir, vienas darba dienas laika, ziņot Pasūtītajam par visiem apstākļiem, kas atklājušies 

darbu izpildes procesa un var neparedzēti ietekmēt Objekta Būvdarbus. 

4.20. Pildot Būvdarbus, ieverot Pasūtītāja nolīgta Būvuzrauga noradījumus, ja vien tie nav pretruna 

ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem spēka esošajiem normatīvajiem un tiesību 

aktiem. 

4.21. Uzturēt tīrību Būvdarbu teritorija un visa Izpildītāja darbības zona un nodrošināt regulāru būvgružu 

savākšanu un aizvešanu. Pilnībā aizvākt no Objekta būvgružus, Izpildītāja, inventāru un darbarīkus, 

demontēt visas ar Būvdarbu veikšanu saistītas ierīces un iekārtas līdz Būvdarbu izpildes termiņa 

beigām, ka arī par saviem līdzekļiem veikt apkārtnes sakārtošanu ada stāvoklī, kāda tā bija pirms 

Būvdarbu uzsākšanas. 

4.22. Būvdarbos izmantot tikai tos analogos būvmateriālus un/vai citus izstrādājumus, tiem, kuri norādīti 

tehniskajā specifikācijā un/vai Būvdarbu apjomos, kurus Izpildītājs ir noradījis sava iepirkuma 

piedāvājuma vai kurus tam uzdevis izmantot Pasūtītājs atbilstoši iepirkuma noteiktajām tiesībām. 

4.23. Būvdarbu laika Izpildītajam jānodrošina, lai Būvdarbi netraucētu, parejas ēkas daļas ekspluatāciju, 

ka arī citas Pasūtītāja infrastruktūras izmantošanu. Darbi, kas var radīt traucējumus (piemēram, liela 

apjoma materiālu kraušanas darbi) ir jāveic Pušu saskaņota laikā, pēc iespējas mazāk traucējot 

Pasūtītāju. Paredzēt visas izmaksas, kas saistītas ar darbu ekspluatējamās objekta. 

5. Izpildītāja tiesības. 

5.1. Pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) 

zemāk uzskaitīto iemeslu dej: 

5.1.1. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kuru rezultātā Būvdarbu izpilde tiek apgrūtināta, 

vai padarīta uz laiku neiespējama; 

5.1.2. ja pēc Pasūtītāja rakstiska lūguma Būvdarbi vai to daļa ir tikusi apturēta un tas nav saistīts ar 

Izpildītāja nekvalitatīvu darbu; 

5.1.3. ja Līdzēji vienojas par neparedzētu Darbu izpildi. 

5.2. Būvdarbu veikšanai piesaistīt Iepirkuma dokumentos neminētus apakšuzņēmējus tikai ar Pasūtītāja 

rakstisku piekrišanu un, iesniedzot tādus pašus atbilstības apliecinošus dokumentus, kadi tika 

norādīti Iepirkuma dokumentos. 



                                 

5.3. Saņemt samaksu par kvalitatīvi un faktiski veiktiem Būvdarbiem Līguma noteiktajā kartībā. 

5.4. Piedzīt no Pasūtītāja Līgumsodu 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto 

maksājuma dienu, taču kopsumma ne vairāk ka 10% no kavēta maksājuma. Tiesības iekasēt 

Līgumsodu neattiecas uz avansa maksājumu. 

6. Pasūtītāja pienākumi. 

6.1. Pieņemt no Izpildītāja saskaņā ar īgumu kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus un samaksāt par tiem Līguma 

noteiktajā kartība pēc faktiski paveikta apjoma. 

6.2. Neveikt nekādas darbības, kuras traucētu Būvdarbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem 

pārkāpumiem no Izpildītāja puses. 

6.3. Savlaicīgi un Līguma noteiktajā kartība izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, 

iesniegumus un priekšlikumus. 

6.4. Nodrošināt par saviem līdzekļiem Būvdarbu būvuzraudzību. 

6.5. Nodrošināt Būvuzrauga ierašanos uz segto darbu un nozīmīgo konstrukciju uzradīšanu un nodošanu pēc 

Izpildītāja savlaicīga uzaicinājuma. 

6.6. Uzņemties atbildību par Objekta pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kartībā pēc Būvdarbu 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, izņemot garantijas gadījumus. 

7. Pasūtītāja tiesības. 

7.1. Aizturēt pilnībā vai daļēji apmaksu, ja pēc Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas 

tiek konstatēti defekti. Aizturētajai apmaksas summai jābūt samērīgai ar konstatēto defektu. 

7.2. Organizēt sanāksmes savās telpās, lai pārrunātu Būvdarbu izpildes norisi, kuras piedalās Pasūtītāja un 

Izpildītāja pārstāvji, Būvdarbu vadītājs un Būvuzraugs. 

7.3. Kontrolēt Būvdarbu izpildi pēc Izpildītāja iesniegta un saskaņotā Darba grafika. 

7.4. Uzaicināt neatkarīgus ekspertus Izpildītāja veikto darbu kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz 

Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultāta tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas 

radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus 

sedz Izpildītājs. 

7.5. Latvijas Rept1blikas normatīvajos aktos noteiktajā kartība, Līguma izpildes laika izdarīt izmaiņas 

Līgumā, izslēdzot vai iekļaujot papildus atsevišķas darba pozīcijas, tajā skaitā neparedzētos darbus, 

samazinot vai, palielinot tajās paredzēto darba apjomus, nemainot Pretendenta piedāvātas darba laika 

normas un likmes, vienu izcenojumus un pieskaitījuma procentus, ja Līguma izpildes laika atklāsies un 

radīsies nepieciešamība veikt izmaiņas Līguma, kuras nevarēja konstatēt un precīzi noteikt vai iepriekš 

paredzēt, vai kuru izpilde ir nepieciešama vai ekonomiski izdevīga pasūtītajam, vai bez kuru izpildes 

nevar pabeigt Būvdarbs. 

7.6. Ja Izpildītājs kavē darbu izpildes termiņus (Līguma 2.2.punkts), Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt 

līgumsodu 0.1% apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto dienu, taču kopsumma ne vairāk par 

10% no Līgumsummas. 

7.7. Veicot Līgumā noteiktos maksājumus, vienpersoniski ieturēt no tiem Līgumsodus, kas Izpildītajam ir 

aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu. 

7.8. Jebkādi Pasūtītāja apmaksāti materiāli, pakalpojumi un/vai iekārtas, kļūst par Pasūtītāja īpašumu 

ar to apmaksas brīdi neatkarīgi no tā, vai tie ir, vai nav nogādāti Objektā. Visus riskus par šo īpašumu, 

tajā skaita nejaušas bojāejas risku, nes Izpildītājs. 

8. Darbu pieņemšana – nodošana. 

8.1. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs ar aktu nodod izpildītos Būvdarbus Pasūtītajam. 

8.2. Gadījumā, ja Būvdarbu pieņemšanas gaita atsevišķu Būvdarbu izpildē tiek konstatētas atkāpes no 

normatīvo aktu, iepirkuma dokumentiem un Līguma prasībām, Izpildītajam ar saviem spēkiem un uz 

sava rēķina jānovērš šie trūkumi iespējami īsāka laika posma. 

8.3. Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu (turpmāk - Defekti) novēršana neatbrīvo Izpildītāju 

no atbildības par Būvdarbu izpildes termiņu neievērošanu. 

8.4. Gadījuma, ja no Līdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ Būvdarbu veikšanu nepieciešams apturēt, Līdzēji 

sastāda attiecīgu aktu par Būvdarbu apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem 

Būvdarbiem. 

8.5. Ne vēlāk ka līdz Līguma 2.3.punkt noteiktajam termiņam Izpildītajam jāiesniedz Pasūtītajam Līguma 



                                 

8.1.punktā atrunātais akts un visu Līguma paredzētā kartībā veikto Būvdarbu izpilddokumentācija, 

tajā skaita arī pielietoto materiālu sertifikāti, pases un ekspluatācijas īpašību deklarācijas. Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītajam arī iebūvēto materiālu ekspluatācijas noteikt1mus. Dokumentācijas 

iesniegšanas brīdī Izpildītājs un Pasūtītājs sastāda divpusēju aktu, kura tiek norādīts iesniegtas 

dokumentācijas saraksts. 

8.6. Pēc visu Līguma 8.5. punkta norādīto dokumentu saņemšanas Pasūtītajam ir pienākums 2 (divu) darba 

dienu laika pieņemt darbus, vai rakstveida sniegt motivētu atteikumu. 

9. Atbildība par Defektiem. 

9.1. Ja Izpildītājs nav ievērojis tehniskajās specifikācijas, šajā Līguma vai normatīvajos aktos noteiktas 

prasības attiecībā uz Būvdarbu veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk ka 5 (piecu darba 

dienu laika pēc attiecīga fakta atklāšanas, Pasūtītāja izveidota komisija, kur piedalās Izpildītāja 

pārstāvji, Būvuzraugs un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu (turpmāk - 

Defektu akts), kura norada veikto Būvdarbu neatbilstību, Defektu novēršanas termiņu  un kartību. Ja 

Izpildītājs nepamatoti kavē Defektu novēršanu, Pasūtītajam ir tiesības aprēķināt Izpildītajam 

Līgumsodu 0,1% apmērā no Līgt1msummas par katru nokavēto izpildes dienu, taču ne vairāk 

ka 10% no Līgumsummas. 

9.2. Izpildītāja atbildība par veikto Darbu un pielietoto būvizstrādājumu kvalitāti attiecība uz Līguma 

paredzētajiem Darbiem tiek noteikta sekojoši: 

9.2.1. garantijas periods Izpildītāja veiktajiem Būvdarbiem ir ne mazāks par 60 (sešdesmit) 

mēnešiem, skaitot no Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas (Līguma 

8.6.punkts); 

9.2.2. garantijas periods futbola stadiona seguma sistēmas ierīkošanas darbiem ir ne mazāks par 60 

(sešdesmit) mēnešiem, skaitot no Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas 

(Līguma 8.6.punkts); 

9.2.3. Izpildītāja pielietoto materiālu, būvizstrādājumu un iekārtu kvalitāte tiek garantēta saskaņā ar 

ražotāja noteikumiem, bet šis garantijas laiks nav mazāks par 60 (sešdesmit) mēnešiem, 

skaitot no Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas (Līguma 8.6.p.). 

9.3. Līguma 9.2.punkta noradītāja garantijas perioda Izpildītājs apņemas saviem spēkiem, un par saviem 

līdzekļiem novērst visus atklātos Defektus izpildītajos Būvdarbos, pielietotajos materiālos un 

uzstādītājas iekārtas. 

9.4. 2 (divu) darba dienu laika pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par garantijas perioda 

konstatētiem Defektiem Izpildītāja pārstāvim ir jāierodas Objekta, lai kopa ar Pasūtītāju sastādīt 

Defektt1 aktu, Izpildītāja pārstāvja neierašanas gadījumā, Izpildītājs maksa Pasūtītajam 

Līgumsodu 250 EUR (divi simti piecdesmit eiro) par katru gadijumt1. 

9.5. Defektu akta norādītos trūkumus Izpildītājs uz sava rēķina novērs 10 (desmit) darba dienu laika pēc 

Defektu akta sastādīšanas. Ja kādu Defektu novēršanai ir tehnoloģiski nepieciešams ilgāks laiks, tad 

konkrēto trūkumu novēršanas termiņi tiek norādīti Līdzēju pārstāvju sastādītāja Defektu aktā. Ja 

Līdzējiem neizdodas vienoties par trūkumu novēršanas termiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt veikt 

neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un Defektu novēršanas termiņiem Izpildītajam 

ir obligāts. Ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs. Ja Izpildītājs nokavē savstarpēji noteikto vai 

ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo kavējumu Izpildītājs maksa Pasūtītajam līgumsodu 0,01% 

apmēra no Līgumsummas par katru kavējuma dienu, taču kopsumma ne vairāk ka 5 % no 

Līgumsummas. 

9.6. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsākās novērst Defektu akta konstatētos Defektus, vai nenovērš tos 

savstarpēji noteiktajā vai ekspertīzes noteiktajā termiņā, Pasūtītajam ir tiesības šo darbu veikšanu 

uz Izpildītāja rēķina uzdot trešajām personām. 

10. Apdrošināšana. 

10.1. Obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana: 

10.1.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laika no Līguma spēkā stāšanas dienas par saviem līdzekļiem 

veic Objekta civiltiesiskas atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var 

rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības 

rezultātā Būvdarbu veikšanas laikā un iesniedz spēkā esošās polises kopiju Pasūtītajam. 

10.1.2. Civiltiesiskas atbildības apdrošināšanas Līguma noteikta kopējā apdrošinājuma summa 

nedrīkst būt mazāka par 10% (desmit procentiem) no līgumsummas. 



                                 

10.1.3. Civiltiesiskas atbildības apdrošināšanas Līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, 

iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši 

Pasildītajam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai. 

10.1.4. Spēka esošā apdrošināšanas polises kopija tiek pievienota Līgumam, ka neatņemama tā 

sastāvdaļa. 

10.2. Garantijas laika apdrošināšana: 

10.2.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laika pēc Līguma 8.6.p. atrunātā nodošanas - pieņemšanas 

akta apstiprināšanas, veic garantijas laika garantiju apdrošināšanu un iesniedz Pasūtītajam 

polises kopiju, pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājusies garantijas 

perioda laika, tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs. 

10.2.2. Garantijas laikā apdrošināšanas līguma noteikta, apdrošinājuma summa ir 5% (pieci procenti) 

no Līgumsummas. 

10.2.3. Izpildītājs nodrošina garantijas laika garantiju apdrošināšanu: 

10.2.3.1. veiktajiem Būvdarbiem - 60 mēnešu garantijas periodam. 

10.2.3.2. iestrādātajiem materiāliem - 60 mēnešu garantijas periodam. 

10.3. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītajam zaudējumus un bojājumus, kas atklājušies garantijas perioda laikā, 

tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs tādā apjomā, kādā šos zaudējumus nav 

atlīdzinājis apdrošinātājs. Izpildītājs veic būvniecības visu risku apdrošināšanu 

Līgumsummas apmērā uz Līguma darbības laiku. 

10.4. Izpildītājs nodrošina izmaksāta avansa pienācīgu atmaksu Pasūtītajam šajā līguma paredzētajos 

gadījumos iesniedzot Pasūtītāja prasībām atbilstošu spēkā esošu bankas garantiju vai 

apdrošināšanas polisi, kas garantē avansa pienācīgu atmaksu visu līguma darbības laiku. 

11. Līdzēju pārstāvji. 

11.1. Lai nodrošinātu Līguma noteikto saistību izpildi un sekotu darbu gaitai un operatīvi risinātu ar 

darbu izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs nozīmē Objekta būvuzraugu vai citu kompetento personu 

3 (trīs) darba dienu laika no Līguma parakstīšanas dienas, bet Izpildītājs nozīme Izpildītāja pārstāvi, 

kuri darbosies tiem piešķirto pilnvaru ietvaros. 

11.2. Objekta būvuzraugs nodrošina Izpildītāja paziņojumu, iesniegumu, pieprasījumu un priekšlikumu 

izskatīšanu ne vēlāk ka 5 (piecu) darba dienu laika no to saņemšanas brīža. 

11.3. Objekta būvuzraugam ir tiesības jebkura laikā apmeklēt vai atrasties Objekta, ievērojot 

tehniskas drošības normas, un nepieciešamības gadījumā noformēt vai pieprasīt darbu pārtraukšanu 

līdz trūkumu novēršanas brīdim. Šādā gadījuma dienas, kuru laika darbi bijuši apturēti, nav 

uzskatāmas par piespiedu dīkstāves dienam saistībā ar jebkādu Izpildītāja prasību par nokavētu 

darbu pabeigšanu. 

12. Nepārvaramā vara. 

12.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: 

ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas stihija, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas 

Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 

12.2. Līdzējs, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā paziņo otram 

Līdzējam. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā iespējama vai paredzama Līgumā 

paredzēto saistību izpilde, un pēc otra Līdzēja pieprasījuma šādam paziņojumam ir 

jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu 

darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Savlaicīga paziņojuma neiesniegšana 

Līdzējiem liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.  

12.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katram no Līdzējam 

ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot, otru Līdzēju vismaz 3 

(trīs) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā neviens no Līdzējiem nevar prasīt atlīdzināt 

zaudējumus, kas tai radušies, izbeidzot Līgumu.  

13. Neparedzēti apstākļi. 

13.1. Neparedzētie apstākļi - Pasūtītāja iesniegtajā dokumentācija neparedzēti darbi vai citi objektīvi 



                                 

iemesli, kas nav atkarīgi no Izpildītāja un tiek noteikti darba gaita, Līdzējiem sastādot aktu. Aktu 

noformē Izpildītājs. 

13.2. Ja neparedzēti apstākļi ietekme Objekta Tāmes izmaksas, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laika no 

akta sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par Tāmes izmaksas izmaiņām. 

13.3. Ja neparedzēti apstākļi ietekme izpildes grafiku, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laika no akta 

sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par izmaiņām darbu izpildes grafika. 

13.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laika pieņem lēmumu par Izpildītāja priekšlikumiem attiecībā uz 

Tāmes izmaksām un darba izpildes grafika izmaiņām, par ko Līdzēji sastāda papildus 

vienošanos. 

14. Līguma laušana. 

14.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu: 

14.1.1. ja Izpildītājs nav uzsācis Būvdarbus Objekta 5 (piecu) kalendāro dienu laika no Līguma 

2.1.p. paredzētā termiņa; 

14.1.2. ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto 

pārkāpumu novēršanas ir atkārtoti pieļāvis brīdinājuma mīnētos Līguma noteikumu 

pārkāpumus; 

14.1.3. ja Pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs Būvdarbus veic 

nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem standartiem un 

citiem normatīvajiem un tiesību aktiem, un pārkāpumi atzīstami par būtiskiem; 

14.1.4. ja Būvdarbu izpilde Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavējusies tādos apmēros, ka acīm redzami tos 

nebūs iespējams pabeigt Līguma noteiktajā Būvdarbu pabeigšanas termiņa; 

14.1.5. tiesa tiek iesniegts pieteikums par Izpildītāja maksātnespējas atzīšanu. 

14.2. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītajam rakstveida 5 (piecas) 

kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir bez objektīva pamatojuma nokavējis avansa 

maksājumu vairāk ka par 20 (divdesmit) darba dienam, un maksājumu nav veicis 10 (desmit) 

darba, dienu laika pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas no Izpildītāja, pastāvot nosacījumam, ka 

Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai. 

14.3. Izpildītajam ir pienākums pārtraukt Būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu 

saņemšanas brīža pa faksu vai pastu. Līguma izbeigšanas gadījuma Izpildītāja vainas dēļ, veicot galīgo 

norēķinu, Pasūtītājs samaksa Izpildītajam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objekta 

izpildītajiem Būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajam iekārtam. 

14.4. Jebkura Līguma izbeigšanas gadījuma, izņemot Līguma izbeigšanu nepārvaramās varas apstākļu dēļ, 

vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam zaudējumus, kas tam radusies sakara ar 

to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līguma, noteiktas saistības. 

14.5. Pasūtītājs, nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīga vienpusēji izbeigt 

Līgumu vai tā daļu, ja iestājies vismaz viens no sekojošiem gadījumiem: 

14.5.1. Piegādātājs vai persona, kura ir Piegādātāja valdes vai padomes loceklis, pārstāvēt 

tiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Piegādātāja 

darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par 

vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem 

noziedzīgiem nodarījumiem: 

14.5.1.1. noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 

ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas 

organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, 

14.5.1.2. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, 

komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai 

došana, tirgošanās ar ietekmi; 

14.5.1.3. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

14.5.1.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, 

14.5.1.5. cilvēku tirdzniecība, 

14.5.1.6. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 



                                 

14.5.2. Pasūtītājs ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai 

tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts 

par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

14.5.2.1. vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba 

atļaujas vai tās, nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; 

14.5.2.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos 

aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju 

par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu. 

14.5.3. Pasūtītājs vai jebkurš no Pasūtītāja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem 

jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, 

dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai 

atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai 

nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu; 

14.5.4. Pasūtītājs vai jebkurš no Pasūtītāja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem 

likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma 

izpildi; 

14.5.5. Tiek konstatēts, ka Pasūtītājs vai jebkurš no Pasūtītāja personāla, pārstāvjiem vai 

apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju 

attiecībā uz Līguma izpildi. 

14.6. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Līguma 14.5. minētajos gadījumos, Piegādātājs 

Līguma 14.5. punktā minētajos gadījumos, maksā otram Līdzējam līgumsodu par 

saistību neizpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas. 

14.7. Izbeidzot Līgumu 14.5. punktos noteiktajā gadījumā, Līdzēji sastāda un abpusēji 

paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Pakalpojuma (darbu) apjomu un to vērtību. 

Sastādot aktu, Līdzēji ņem vērā izpildīto darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā 

Piegādātājam par saskaņā ar Līguma noteikumiem izpildīto Pakalpojumu (posmu), 

atbilstoši sastādītajam aktam. Izdarot samaksu, Pasūtītājam ir tiesīga ieturēt aprēķināto 

līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. Līdzēji savstarpējo norēķinu šajā punktā 

minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta 

parakstīšanas. 

15. Citi noteikumi. 

15.1. Par jebkt1ram izmai1,1am Līdzēja rekvizītos un cita būtiska informācija Līdzējs nekavējoties, bet ne 

vēlāk, ka 5 (piecu) dienu laika rakstiski paziņos pārējiem Līdzējiem. 

15.2. Jebkādas izmaiņas Līguma un tā dokumentos tiks uzskatītas par spēka esošam, ja tas būs noformētas 

rakstiski un tas būs parakstījuši visi Līdzēji. 

15.3. Līdzēji vienojas, ka Līguma izpilde ir obligāts noteikums visu Līdzēju tiesību un saistību 

pārņēmējiem. 

15.4. Līdzēji veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot 

Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījuma, ja Līdzēji šādā veida nespēs vienoties, strīdi un 

domstarpības tiks risinātas Latvijas Republikas tiesu institūcijās, tiesību aktos noteiktajā kartība 

pēc Pasūtītāja piekritības.  

15.5. Līgums ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku - pa vienam 

eksemplāram katram Līdzējam. 

16. Personas datu aizsardzība. 

16.1. Pasūtītājs piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām 

(turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu 

pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos 

noteikto pienākumu, kas attiecas uz Publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. 

Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu. 

17. Sekojošie pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa: 

17.1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa) (1.Pielikums);;  

17.2. Tehniskais piedāvājums (veidlapa) (2.Pielikums); 

17.3. Finanšu piedāvājums (veidlapa) (3.Pielikums); 

17.4.  Objekta civiltiesiskas apdrošināšanas polises kopija (pielikt1ms Nr.4); 



                                 

18. PASŪTĪTĀJS 

“VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” 

SIA 

Reģ.Nr. 54103025871 

Adrese: Valmierā, Rīgas iela 91, LV-4201 

Norēķiniem: 

Banka: Luminor Bank, AS 

Kods: NDEALV2X 

Konts: LV36NDEA0000082565819 

 

 IZPILDĪTĀJS 

SIA ______________________ 

Reģ.Nr. ____________________ 

Adrese: ____________________ 

Norēķiniem: 

Banka: _____________________ 

Kods: ______________________ 

Konts: _____________________ 

 

 

            Artis Jansons 

 

 /_______________________/  

Z.V.  Z.V.  

____________________________________ 

                Zigmunds Ezergailis 

 

 

 

 

 


