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I.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs un paredzamā līguma cena (bez PVN): 
 

1.1.1. Nr. LNO 2017/3. 
1.1.2.  Paredzamā līgumcena: līdz EUR 700 000,00 (septiņi simti tūkstoši eiro, 00 centi) 

bez PVN. 
 

1.2. Pasūtītājs  
Pasūtītāja rekvizīti: 

Pasūtītāja nosaukums: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas 
Nacionālā opera un balets” 

Adrese: Aspazijas bulvāris 3, Rīga LV-1050, Latvija 
Reģistrācijas numurs: 40103208907 
Tālruņa numurs: +371 67073715 
Faksa numurs: +371 67228930 
Darba laiks: Darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00  

1.3. Kontaktpersona 
Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Iepirkumu 
vadītāja – Dace Peltmane, tālrunis 67073844, fakss 67228930, e-pasta adrese: 
dace.peltmane@opera.lv.  

1.4. Informācijas apmaiņas kārtība  
1.4.1. Informācijas apmaiņa starp iepirkuma komisiju, no vienas puses, un piegādātājiem/ 

pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa pastu, faksu, elektroniski 
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 33. pantu), pieprasījumus adresējot atklāta 
konkursa „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās 
operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta” (turpmāk – 
Konkurss), iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/3, iepirkuma komisijai (turpmāk – 
iepirkuma komisija).  

1.4.2. Konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums), Nolikuma grozījumi un cita informācija par 
Konkursa norisi tiek publicēta interneta vietnē http://www.opera.lv/lv/iepirkumi-un-
konkursi. 

1.4.3. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par iepirkuma 
procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu 
un iesniegšanu, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 
(sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz 
piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par Nolikumu tiek nosūtītas 
piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas interneta vietnē 
http://www.opera.lv/lv/iepirkumi-un-konkursi .  

1.4.4. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja mājas lapā publicētajai 
informācijai.  

1.5. Iepirkuma priekšmets: 
1.5.1. Būvlaukuma organizācija, vispārējie būvdarbi, specializētie darbi – iekšējie tīkli, 

ārējie tīkli, sistēmas un teritorijas labiekārtošana un demontāža - pie Latvijas 
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Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, atbilstoši SIA „NAMS” izstrādātajam 
tehniskajam projektam (turpmāk tekstā tehniskais projekts) (Nolikuma pielikums 
Nr.8), Būvdarbu apjomam (Nolikuma pielikums Nr.7) Tehniskajai specifikācijai 
(Nolikuma pielikums Nr.1.). Tehniskais projekts - īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs 
ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā - ietver būvniecību 
trīs kārtās. Šis konkurss organizējams par 3.kārtu. Piedāvājums jāizstrādā un 
jāiesniedz par Tehniskajā projektā noteikto būvniecības 3.kārtu.  

1.5.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 
1.5.3. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 
1.5.4. CPV kods – 45000000-7 (celtniecības darbi).  
 
1.6. Objekta apskate: 
1.6.1. Pretendentam jāveic objekta apskate, iepriekš par to sazinoties ar valsts sabiedrība ar 

ierobežotu atbildība „Latvijas Nacionālā opera un balets” tehnisko direktoru Guntaru 
Krūmiņu, tālr. 25609393, e-pasts: guntars.krumins@opera.lv. Objekta apskate tiek 
rīkota 2017.gada 2.februārī ( no plkst. 10:00 līdz plkst.12.00.), 2017.gada 9.februārī, 
(no plkst.10.00 – plkst.12.00.) un 2017.gada 20.februārī (plkst.10.00 – plkst.12.00.), 
Aspazijas bulvārī 3, Rīgā. Objekta apskates laikā Pretendents aizpilda objekta 
apsekošanas aktu (Nolikuma pielikums Nr.3).  

1.6.2. Objekta apskate iespējama arī citā laikā, darba dienās, iepriekš piesakoties (ne vēlāk 
kā 5 (piecas) darba dienas pirms Nolikuma 1.10.1.apakšpunktā noteiktā piedāvājuma 
iesniegšanas termiņa) pie Nolikuma 1.3. apakšpunktā norādītās kontaktpersonas. 

1.7. Objekta apskate ir obligāta. Pretendents iepazīstas ar objekta stāvokli uz vietas: 
Aspazijas bulvārī 3, Rīgā. Pasūtītājs sniedz atbildi uz piegādātāja uzdotajiem 
jautājumiem - rakstveidā. Papildus šīs atbildes tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā - 
Nolikuma 9.3.2.punktā un 1.4.3. punktā noteiktajā kārtībā.  

1.8. Līguma izpildes vieta: 
Latvijas Republika, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā. 

1.9. Būvdarbu jeb līguma priekšmeta izpildes laiks – ne ilgāk kā 13 (trīspadsmit) 
kalendārās nedēļas, skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas. Būvdarbi uzsākami 
26.06.2017., ja Pasūtītājs saņēmis būvatļauju (pēc būvatļaujas būvdarbu 
uzsākšanas nosacījumu izpildes) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
tiesību aktiem. Pušu pienākums ir noslēgt līgumu bez vilcināšanās, ievērojot 
būvatļaujas saņemšanas nosacījumus. Uzņēmējs Līguma noslēgšanas dienā 
iesniedz Pasūtītājam būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, 
kā arī citus dokumentus saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu un 
noslēdzamā uzņēmuma līguma noteikumiem, normatīvajiem tiesību aktiem.  

1.10. Konkursa nolikuma saņemšana: 
1.10.1. Visi ieinteresētie piegādātāji ar Nolikumu var iepazīties bez maksas katru darba dienu 

no plkst. 9:00 līdz 17:00 valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā 
opera un balets”, turpmāk – LNOB, Iepirkumu daļā, kab.105. - Aspazijas bulvāris 3, 
Rīga, LV-1050, līdz 2017.gada 9.martam, plkst.11:00.  

1.10.2. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Nolikumu drukātā veidā, iepirkuma 
komisija to izsniedz ieinteresētajam piegādātājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, 
kad saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts 
laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.10.3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras 
dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem savā mājas lapā, 
internetā: www.opera.lv.   
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1.11. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība: 
1.11.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 9.martam 

plkst.11:00, ievērojot – darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00, Aspazijas bulvārī 3, 
Rīgā, VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” Iepirkumu daļā, 105.kab. - 
iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā 
Nolikuma punktā norādītajā adresē un termiņā.  

1.11.2. Piedāvājumi, kuri iesniegti pēc Nolikuma 1.11.1.punktā minētā termiņa vai kas nav 
noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu 
atvēršanas brīdim, netiks vērtēti.  

1.11.3. Pretendents var rakstveidā mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma 
iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. 

1.11.4. Piedāvājumi tiks atvērti, Aspazijas bulvāris 3, Rīgā, konferenču telpa Nr.B209a, 
2017.gada 9.martā, plkst.11:10. 

1.11.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisija piedāvājumus atver to 
iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, 
piedāvāto līgumcenu.  

1.12. Piedāvājuma noformēšana: 
1.12.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar nolikumā noteiktajām 

prasībām. 
1.12.2. Piedāvājums sastāv no: 
1.12.2.1.  atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā (datordrukā); 
1.12.2.2. tehniskais piedāvājums (datordrukā); 
1.12.2.3. finanšu piedāvājums (datordrukā); 
1.12.3. Piedāvājumam, tajā ietvertajiem dokumentiem jābūt ar numurētām lapām, satura 

rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to atdalīšanu. Pretendents 
iesniedz piedāvājuma – oriģinālu, kā arī kopiju (papīra dokumenta veidā). Tehniskais 
piedāvājums un finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā veidā. Tiem jābūt 
veidotiem kā Microsoft Word un/vai Excel dokumentiem. Elektroniskajam datu 
nesējam (CD), kas satur tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu, jābūt 
ievietotam piedāvājuma aploksnē, kuru iesniedz slēgtu – Nolikuma 1.12.4.punkts. 

1.12.4. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kuras jānorāda: 
• Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 
• pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālrunis, fakss,; 
• atzīme: Piedāvājums atklātam konkursam „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar 

nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar 
tehnisko projektu, 3.kārta”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/3; 

• atzīme: „Neatvērt līdz 2017.gada 9.martā, plkst.11:10”. 
1.12.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai 

dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem 
jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs 
jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja 
pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem 
un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

1.12.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu 
juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem 
Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

1.12.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  
1.12.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz juridiska 

persona, to paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu 
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reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs 
personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma 
dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 
apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā.  

1.13. Cita informācija 
1.13.1. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. 

Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Konkursa 
rezultāta. 

1.13.2. Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 
1.13.3. Iepirkuma procedūras, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu 

valoda. 
1.14. Piedāvājuma nodrošinājums: 
1.14.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 52. pantu tiek noteikts piedāvājuma 
nodrošinājums 10000,00 euro (desmit tūkstoši eiro un 00 centi). Bez piedāvājuma 
nodrošinājuma pretendenta piedāvājums netiek izskatīts. Piedāvājuma nodrošinājums, kas 
neatbilst Nolikuma prasībām, tiek noraidīts, pretendenta piedāvājums netiek izskatīts. 
1.14.2. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz tāda kredītiestāde, kura saņēmusi atļauju sniegt 
finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz 
neatsaucamas beznosacījumu garantijas formā saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.14. Vai kā 
apdrošināšanas polisi, kuru izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi atļauju sniegt 
apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā. Nodrošinājuma devējs (kredītiestāde vai 
apdrošināšanas sabiedrība) apņemas izmaksāt pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja: 
1.14.2.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 
1.14.2.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 
pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un 
iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu; 
1.14.1.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 
neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā. 
1.14.3. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņš: 120 (viens simts divdesmit) 
kalendāra dienas, skaitot no 1.11.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa dienas. 
1.14.4. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģinālu iesniedz - pievienojot to 
piedāvājumam. 
1.14.5. Apdrošināšanas polise tiek uzskatīta par atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu, ja: 
1.14.5.1. kopā ar polisi tiek iesniegti apdrošināšanas noteikumi; 
1.14.5.2. apdrošināšanas prēmija pilnā apmērā ir samaksāta uz piedāvājuma iesniegšanas 
brīdi. Apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu (piem., maksājuma 
uzdevumu ar kredītiestādes darbinieka zīmogu un parakstu uz maksājuma uzdevuma) iesniedz 
piedāvājuma dokumentu sastāvā. 
1.14.6. Piedāvājuma nodrošinājuma dokuments, pamatojoties uz pretendenta iesniegumu, kā 
arī - ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikto, tiek atdots pretendentam, iestājoties 
jebkuram no turpmāk minētajiem nosacījumiem: 
1.14.6.1. ir beidzies Nolikuma 1.14.3. punktā minētais piedāvājuma nodrošinājuma 
spēkā esamības termiņš; 
1.14.6.2. ir noslēgts iepirkuma līgums. 
1.14.7. Pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 
piedāvājuma nodrošinājuma dokuments tiek atdots pēc tam, kad šis pretendents pēc iepirkuma 
līguma noslēgšanas ir iesniedzis līguma nodrošinājumu. 
1.14.8. Saņemot piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu, pretendenta pārstāvis uzrāda 
pilnvaru. 
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1.15. NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 
1.15.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt 

tiesības veikt Iepirkuma priekšmeta izpildi, slēgt iepirkuma līgumu. 
1.15.2. Publisko iepirkumu likuma 39¹.pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi tiek pārbaudīti 

attiecībā uz katru pretendentu atklātā konkursā. Pasūtītājs veic informācijas pārbaudi 
un pretendents sniedz ziņas par sevi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39¹.pantā 
noteikto kārtību. 

1.15.3. Pasūtītājs izvērtē - vai piedāvājums ir nepamatoti lēts, ievērojot Publisko iepirkumu 
likuma 48.pantu. Ja piedāvājums konkrētam publiskam iepirkuma līgumam ir 
nepamatoti lēts, pasūtītājs pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā 
pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. 
Pasūtītājam ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tas konstatē, 
ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā 
stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos 
pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka 
par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no 
darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā 
periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts 
ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents - kā nodokļu maksātājs ir 
reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, 
ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc 
reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. 

Ņemot vērā iepriekš noteikto - pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz 
izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par 
pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa 
likmēm profesiju grupās. 

 2. Pretendenta kvalifikācijas prasības  Iesniedzamie dokumenti 

2.1. Pretendents iesniedz parakstītu Pieteikumu 
iepirkumam. 

Pretendenta parakstīts Pieteikums iepirkumam 
(Nolikuma 2.pielikums) 

2.2. Piedāvājumu paraksta Pretendenta amatpersona 
ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai 
atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām 
paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota 
persona. 

 

Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs 
iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās. 
Ja piedāvājumu paraksta paraksttiesīgās 
personas pilnvarota persona, jāpievieno 
atbilstoši noformēts pilnvarojuma dokuments. 

Attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegta 
dokumenta kopija, kas apliecina Pretendenta 
amatpersonas paraksta tiesības un, gadījumā, ja 
piedāvājumu paraksta paraksttiesīgās personas 
pilnvarota persona, jāpievieno atbilstoši 
noformēts pilnvarojuma dokuments 

2.3. Pretendents likumā noteiktajā kārtībā ir 
reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā 
vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja to paredz 

Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs 
iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās 

Attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegtas 
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normatīvie akti reģistrācijas apliecības kopija 

2.4. Pretendents likumā noteiktajā kārtībā ir 
reģistrēts Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu 
dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 
reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja to 
paredz normatīvie akti 

Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs 
iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās 

Attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegtas 
reģistrācijas apliecības kopija 

2.5. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas 
Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā 
profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam 
ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, 
sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja 
attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz 
profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta 
vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs 
iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās. 

Attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegta 
līdzvērtīga dokumenta, ja attiecīgās valsts 
normatīvie tiesību akti paredz profesionālo 
reģistrāciju, kopija, kā arī Pretendenta 
apliecinājums, ka gadījumā, ja šim Pretendentam 
tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, 
tas līdz līguma slēgšanai tiks reģistrēts Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

2.6. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums 
(bez PVN) pēdējo triju gadu laikā (2013., 2014., 
2015. g.) būvniecības jomā ir vismaz 1 400 
000,00 EUR (viens miljons četri simti eiro, 00 
centi) apmērā (ciktāl informācija par šo 
apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā 
piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas 
laiku). Sava saimnieciskā un finansiālā stāvokļa 
atbilstību – pretendents var apliecināt, balstoties 
uz citu uzņēmēju (skatīt nolikuma 2.19 punktu). 
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, 
piegādātāju apvienības finanšu apgrozījums ir 
visu piegādātāju apvienības dalībnieku kopējais 
finanšu apgrozījums. 

Pretendentam ir pozitīvs pašu kapitāls. 

Pretendenta kopējais likviditātes koeficients 
(apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības) uz 
31.12.2015. nav mazāks par 1.0. 

Pretendenta sagatavotu izziņu saskaņā ar 
nolikuma 9.pielikumu par pretendenta gada 
finanšu vidējo apgrozījumu, kas attiecas uz 
būvniecības jomu pēdējos 3 (trīs) gados, norādot 
pretendenta pašu kapitālu un likviditātes 
koeficientu uz 31.12.2015. Izziņai pievieno 
pēdējo trīs gadu apstiprināto bilanču kopijas un 
zvērināta revidenta atzinumu kopijas.  
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2.7. Lai nodrošinātu darbu izpildi bez avansa 
saņemšanas no pasūtītāja, kā arī ņemot vērā to, 
ka pasūtītājs samaksu par ikmēneša 
izpildītajiem darbiem veiks 30 (trīsdesmit) 
kalendāro dienu laikā pēc to akceptēšanas, 
pretendentam jābūt pieejamiem brīviem finanšu 
līdzekļiem, kas var tikt rezervēti darbu izpildes 
nodrošināšanai vismaz 500’000,00 EUR (pieci 
simti tūkstoši euro) apmērā, un/vai attiecīgi 
pieejamai kredītlīnijai kredītiestādē, kurai ir 
tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas 
Republikā vai Eiropas Savienības, vai Eiropas 
Ekonomikas zonas valstī.  

Lai to apliecinātu, pretendents (ņemot vērā 
nolikuma 2.7.punktā noteikto pasūtītāja prasības 
būtību) iesniedz: 

- kredītiestādes izziņu/apliecinājumu par 
finanšu līdzekļu pieejamību vai esamību 
būvniecībai - vismaz 500000.00 EUR 
apmērā, kā arī par finanšu līdzekļu 
rezervēšanu minētajā apmērā darba 
izpildes nodrošināšanai – iepirkuma 
noslēgšanas gadījumā.  Kredītiestādes 
apliecinājums par finanšu līdzekļu 
500000.00 EUR apmērā rezervēšanu 
konkrētā iepirkuma līguma izpildei – 
iesniedzams pasūtītājam no piegādātāja, 
ar kuru saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likumu noslēdzams iepirkuma līgums. 
Apliecinājums iesniedzams pirms 
līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 
līguma noslēgšanas dienā.  

- un/vai iesniedz kredītiestādes 
apliecinājumu/izziņu par kredītlīnijas 
pieejamību/nodrošinājumu, kas 
apliecina, ka pretendentam tiks izsniegta 
kredītlīnija (vismaz 500000.00 EUR 
apmērā) konkrētā iepirkuma līguma 
izpildei - gadījumā, ja ar pretendentu 
tiks noslēgts iepirkuma līgums.  

 

2.8. Pretendentam ir sertificēta kvalitātes vadības 
sistēma atbilstoši ISO 9001 standarta prasībām 
vai ieviesta ekvivalenta sistēma, kas nodrošina 
kvalitātes pārvaldību. 
 

Lai apliecinātu konkursa nolikuma noteiktās 
prasības pretendentam, jāiesniedz Kvalitātes 
vadības sistēmas ISO 9001:2008 vai ekvivalenta 
sertifikāta kopija, kas apliecina kvalitātes 
vadības sistēmas esamību, vai citi pierādījumi 
par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošināšanas 
pasākumiem. Tiek pieņemti arī citi Eiropas 
Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izdoti 
sertifikāti, kā arī citi piegādātāja iesniegti 
pierādījumi par līdzvērtīgu kvalitātes vadības 
pasākumu īstenošanu vai darbības atbilstību 
vides aizsardzības prasībām. 

2.9. Pretendentam ir sertificēta vides pārvaldības 
sistēma atbilstoši ISO 14001 standarta prasībām 
vai ieviesta ekvivalenta sistēma, kas nodrošina 

Lai apliecinātu konkursa nolikuma noteiktās 
prasības, pretendentam jāiesniedz Vides 
pārvaldības sistēmas ISO 14001 vai ekvivalenta 
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vides pārvaldību. 
 

sertifikāta kopija, kas apliecina vides 
pārvaldības sistēmas esamību, vai citi 
pierādījumi par līdzvērtīgiem vides pārvaldības 
sistēmas nodrošināšanas pasākumiem. Tiek 
pieņemti arī citi Eiropas Savienības dalībvalsts 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas 
institūcijas izdoti sertifikāti, kā arī citi 
piegādātāja iesniegti pierādījumi par līdzvērtīgu 
kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu vai 
darbības atbilstību vides aizsardzības prasībām. 

2.10. Pretendentam ir tehniskās un profesionālās 
spējas iepirkuma priekšmeta izpildē.  

Pretendentam iepriekšējo piecu gadu laikā 
(2012., 2013., 2014., 2015., 2016. gadā) jābūt 
pieredzei kā ģenerāluzņēmējam vismaz: 

1) 1 (viena) tāda objekta -	publiskas ēkas* 
(trešās grupas publiska ēka),  kurš ir 
iekļauts Valsts vai vietējās nozīmes 
arhitektūras pieminekļu sarakstā,  
pārbūves (rekonstrukcijas) darbos, kurā 
būvdarbi pabeigti iepriekšējo piecu 
gadu laikā un šis objekts ir nodots 
ekspluatācijā; 

2) 2 (divu) tādu ēku jaunas būvniecības 
(jaunbūves) darbos, kurā būvdarbi 
pabeigti iepriekšējo piecu gadu laikā un 
šis objekts ir nodots ekspluatācijā - un, 
kuras atbilst šādām prasībām: 

a) ēkas pamatu konstrukciju veids un 
materiāls ir dzelzsbetons; 

b) ēkas vertikālo un jumta  
konstrukciju veids un materiāls ir 
metāls; 

c) ēkas būvdarbu platība ne mazāk kā 
1000 m²; 

3) 1 (viena) tāda objekta būvniecībā, kurā 
būvdarbu process tika paveikts, 
nepārtraucot ēkai paredzētās funkcijas 
veikšanu, kurā būvdarbi pabeigti 
iepriekšējo piecu gadu laikā un šis 

Pretendents iesniedz: 

- izziņu saskaņā ar nolikuma 
10.pielikumu par iepriekšējo piecu gadu 
laikā (2012., 2013., 2014., 2015., 2016. 
gadā) veiktiem būvniecības darbiem 
objektos, ar kuru pretendents apliecina 
savu pieredzi atbilstoši kvalifikācijas 
prasībām. 

 

- Izziņai pievieno pasūtītāja atsauksmi vai 
objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta 
kopiju par katru izziņā minēto objektu. 
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objekts ir nodots ekspluatācijā. 

 

*Ar publiskām ēkām Iepirkuma 
nolikuma izpratnē tiek saprastas tikai 
tādas ēkas, kuras atbilst Ministru 
kabineta 2008.gada 21.jūlija 
noteikumos Nr. 567 „Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 
“Publiskas ēkas un būves”” 
noteiktajām prasībām publiskām ēkām. 

 

2.11. Tehniskais personāls, kuru iesaistīs būvdarbu 
veikšanā ar atbilstošu profesionālo 
kvalifikāciju, ievērojot Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasības.  

Ēku būvdarbu vadītājs ar spēkā esošu 
sertifikātu būvdarbu vadīšanā, kuram ir 
pieredze būvdarbu vadīšanā, kā atbildīgajam 
būvdarbu vadītājam, vismaz: 

4) 1 (viena) tāda objekta -	publiskas ēkas* 
(trešās grupas publiska ēka),  kurš ir 
iekļauts Valsts vai vietējās nozīmes 
arhitektūras pieminekļu sarakstā,  
pārbūves (rekonstrukcijas) darbos, kurā 
būvdarbi pabeigti iepriekšējo piecu 
gadu laikā un šis objekts ir nodots 
ekspluatācijā; 

5) 1 (vienas) tādas ēkas jaunas 
būvniecības (jaunbūves) darbos, kurā 
būvdarbi pabeigti iepriekšējo piecu 
gadu laikā un šis objekts ir nodots 
ekspluatācijā , un, kura atbilst šādām 
prasībām: 

d) ēkas pamatu konstrukciju veids un 
materiāls ir dzelzsbetons; 

e) ēkas vertikālo un jumta  
konstrukciju veids un materiāls ir 
metāls; 

f) ēkas būvdarbu platība ne mazāk kā 

Būvdarbos iesaistāmo speciālistu saraksts	
saskaņā ar Nolikuma 12.pielikumu. Speciālistu 
būvprakses sertifikātu apliecinātas kopijas vai 
citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 
kopijas. 

 

Izziņu saskaņā ar nolikuma 11.pielikumu par 
pretendenta nodarbinātā speciālista ar būvprakses 
sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā pieredzi 
iepriekšējo piecu gadu laikā. Izziņai pievieno 
pasūtītāja pozitīvu atsauksmi un objekta 
pieņemšanas ekspluatācijā akta kopiju par katru 
izziņā minēto objektu, kā arī būvatļaujas, 
būvdarbu žurnāla vai būvdarbu vadītāja saistību 
raksta kopijas, kuras apstiprina konkrētā 
būvdarbu vadītāja pienākumu pildīšanu 
konkrētajā objektā. 
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1000 m²; 

Pretendentam jānodrošina atbilstoša speciālista 
- Darba aizsardzības koordinatora – piesaiste 
būvniecības darbu procesā, ievērojot Iepirkuma 
līguma, kā arī Ministru kabineta 25.02.2003. 
noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, 
veicot būvdarbus" noteikto.  

Pretendentam jānodrošina atbilstoša speciālista 
- atbildīgā persona par ugunsdrošību, kurai ir 
profesionālā izglītība ugunsdrošībā vai kura 
izgājusi apmācību ugunsdrošības jomā. 

2.12. Gadījumā, ja līguma izpildē plānots piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai 
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 (divdesmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma 
vērtības vai lielāka 

2.13. Pretendents norāda plānotos piesaistāmos 
apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai 
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 
(divdesmit) procenti no kopējās iepirkuma 
līguma vērtības vai lielāka, norādot arī katram 
apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma 
daļu 

Pretendenta apliecinājums, kas noformēts 
saskaņā ar paraugu Nolikuma 4.pielikumā.  

2.14. Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji ir 
informēti un izprot tiem izpildei nododamās 
līguma daļas raksturu un apjomu, ir spējīgi un 
gatavi uzņemties veikt šos darbus gadījumā, ja 
Pretendents tiks atzīts par iepirkuma procedūras 
uzvarētāju 

Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību 
piedalīties darbu veikšanā, norādot tos darbus, 
kurus viņš paredz veikt.  

2.15. Apakšuzņēmēja iesniegtos dokumentus paraksta 
apakšuzņēmēja amatpersona ar Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā 
reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta 
tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona. 

 

Par Latvijā reģistrētiem apakšuzņēmējiem 
Pasūtītājs iegūs informāciju valsts informācijas 
sistēmās. Ja dokumentus paraksta paraksttiesīgās 
personas pilnvarota persona, jāpievieno 
atbilstoši noformēts pilnvarojuma dokuments. 

Attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegta 
dokumenta kopija, kas apliecina apakšuzņēmēja 
amatpersonas paraksta tiesības un, gadījumā, ja 
dokumentus paraksta paraksttiesīgās personas 
pilnvarota persona, jāpievieno atbilstoši 
noformēts pilnvarojuma dokuments. 

2.16. Apakšuzņēmēji likumā noteiktajā kārtībā ir 
reģistrēti Latvijas Republikas komercreģistrā 
vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja to paredz 

Par Latvijā reģistrētiem apakšuzņēmējiem 
Pasūtītājs iegūs informāciju valsts informācijas 
sistēmās. 
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normatīvie akti.  Attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegtas 
reģistrācijas apliecības kopija. 

2.17. Apakšuzņēmēji likumā noteiktajā kārtībā ir 
reģistrēti Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu 
dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 
reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja to 
paredz normatīvie akti. 

Par Latvijā reģistrētiem apakšuzņēmējiem 
Pasūtītājs iegūs informāciju valsts informācijas 
sistēmās. 

Attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegtas 
reģistrācijas apliecības kopija. 

2.18. Apakšuzņēmēji, kas veiks būvdarbus 
reglamentētajā sfērā, ir reģistrēti Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā vai 
attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai tiem 
ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, 
sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja 
attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz 
profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta 
vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

Par Latvijā reģistrētiem apakšuzņēmējiem 
Pasūtītājs iegūs informāciju valsts informācijas 
sistēmās. 

Attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegta 
līdzvērtīga dokumenta, ja attiecīgās valsts 
normatīvie tiesību akti paredz profesionālo 
reģistrāciju, kopija, kā arī apakšuzņēmēja 
apliecinājums, ka gadījumā, ja šim Pretendentam 
tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, 
apakšuzņēmējs līdz līguma slēgšanai tiks 
reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu 
reģistrā. 

2.19. Gadījumā, ja Pretendents piesaista personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām 

2.19.1 Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, 
neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.  

Ja Pretendents piesaista personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, uz piesaistīto personu attiecās 
(Iepirkuma nolikuma 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. punkts 2.5. punktā minētais, ja piesaistītā persona veiks 
būvdarbus reglamentētajā sfērā), kā arī Pretendentam jāpierāda Iepirkuma komisijai, ka viņa rīcībā 
būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību 
līguma izpildei vai nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.  

 

3.  TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI 
 
3.1. Tehniskais piedāvājums jāiesniedz par visu Tehniskajā specifikācijā, Būvdarbu apjomi un 

Tehniskajā projektā minēto darbu apjomu.  
3.2. Pārbaudāmā informācija un dokumenti, kuri ir jāiesniedz Pretendentam: 
 

N. p. k. Pārbaudāmā informācija Iesniedzamie dokumenti 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
3.2.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst 

Nolikuma Tehniskajās specifikācijās 
noteiktajām prasībām un Tehniskajam 
projektam, Būvdarbu apjomiem. 

1. Pretendenta apliecinājums, ka 
piedāvājums ir iesniegts par visu Tehniskās 
specifikācijas un Tehniskā projekta apjomu, 
un ka piedāvājums pilnībā atbilst Tehniskās 
specifikācijas, tai skaitā Būvdarbu apjomi 



13	
	

prasībām un Tehniskajam projektam. Ja 
piedāvājumā ir novirzes no noteiktajām 
prasībām, tad tās ir jāuzrāda.  
 
2. Detalizēts būvdarbu izpildes laika 
grafiks (izvērsts laika grafiks MS Project 
programmā (vai citā līdzvērtīgā 
programmā), ar uzrādītām galvenajām 
būvdarbu norisēm, izdalītiem būvdarbu 
izpildes starptermiņiem, izteiktiem darba 
dienās).  

3.2.2. Piedāvātie garantijas termiņi un 
noteikumi. 
Piedāvātais garantijas termiņš kā 
minimums – 5 gadi no būves nodošanas 
ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajiem 
tiesību aktiem. 

Pretendenta rakstisks apliecinājums par 
Pretendenta piedāvāto būvdarbu garantijas 
termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 5 gadi 
no būves nodošanas ekspluatācijā. 

3.2.3. Pretendents savlaicīgi Būvdarbu 
izpildes termiņā un likumā noteiktajā 
apmērā veiks savu kā būvuzņēmēja 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. 

Apdrošināšanas sabiedrības izsniegts 
apliecinājums, ka Būvdarbu līguma 
noslēgšanas gadījumā, tas iesniegs 
būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polisi likumā noteiktajā 
kārtībā un atbilstoši līguma noteikumiem. 
 

3.3.4. Pretendents iepirkuma priekšmeta 
izpildi veic, ievērojot Nolikumā 
noteikto termiņu. 

Pretendenta apliecinājums par tā piedāvāto 
būvdarbu izpildes termiņu. 

4.  FINANŠU PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI 
 
4.1.  Finanšu piedāvājums jāiesniedz par visu Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma pielikums Nr.1), 

tai skaitā Būvdarbu apjomi (nolikuma pielikums Nr.7) un Tehniskajā projektā (3.kārta) 
(nolikuma pielikums Nr.8) minēto būvdarbu apjomu.  

4.2.  Pārbaudāmā informācija un dokumenti, kuri ir jāiesniedz Pretendentam: 
Nr.p.k. Prasība Iesniedzamie dokumenti 

4.2.1. Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz 
Finanšu piedāvājums. 

Finanšu piedāvājums, kas noformēts saskaņā ar 
Nolikuma 5.pielikumu  

4.2.2. Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz 
būvniecības izmaksu aprēķins EUR (Koptāme un 
lokālās tāmes), ņemot vērā Tehnisko specifikāciju 
Būvdarbu apjomus un Tehnisko projektu. 

Tāmes noformējums saskaņā ar Ministru kabineta 
2015.gada 30.jūnija noteikumus Nr.330/ Latvijas 
būvnormatīvs LBN 501-15 „Būvizmaksu 
noteikšanas kārtība”. Tāmēs jāievērtē visi projekta 
realizācijai nepieciešamie resursi, ieskaitot ar 
būvdarbu sagatavošanas pasākumiem, pagaidu 
konstrukcijām, nožogojumiem un materiāliem, 
būvobjekta uzturēšanas izdevumiem, darba 
aizsardzību, kā arī ar objekta nodošanu ekspluatācijā 
saistītās izmaksas. Finanšu piedāvājumā 
pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, 

Izmaksu aprēķins EUR (Koptāme un lokālās 
tāmes), ņemot vērā Tehnisko specifikāciju 
Būvdarbu apjomus un Tehnisko projektu. 
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Nr.p.k. Prasība Iesniedzamie dokumenti 

kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā, 
Būvdarbu apjomi un Tehniskajā projektā minēto 
būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu veikšanu. 
Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta 
(būvdarbu veicēja) izdevumus, kas nebūs iekļauti 
finanšu piedāvājumā. 

 

4.2.3. Finanšu piedāvājums jāiesniedz papīra dokumenta veidā, kā arī CD formātā.  

 
5. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU 

NOMAIŅA 

5.1. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa veicama 
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantu un līguma noteikumiem. 

6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI 

6.1. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veiks šādos etapos: 
6.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

6.1.1.1. Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi sēdē, 
kuras laikā Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību 
Nolikuma 1.12.3.punktā noteiktajām noformējuma prasībām.  

6.1.1.2. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums neatbilst kādai no 
minētajām prasībām, Iepirkuma komisija izvērtē neatbilstības 
nozīmīgumu un lemj par Pretendenta turpmāko dalību konkursā. 

6.1.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude: 
6.1.2.1. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes Iepirkuma komisija veic 

Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Iepirkuma 
komisija pārbauda Pretendenta atbilstību Nolikumā noteiktajām 
kvalifikācijas prasībām.  

6.1.2.2. Iepirkuma komisija izskata katra Pretendenta piedāvājuma atbilstību 
kvalifikācijas prasībām un pieņem lēmumu par tālāku piedāvājuma 
izskatīšanu. Neatbilstošie piedāvājumi tiks izslēgti no dalības 
konkursā un netiks tālāk vērtēti. 

6.1.2.3. Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Nolikumā 
noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma 
atbilstības Nolikumam un Tehniskajai specifikācijai pārbaudei.  

6.1.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude: 
6.1.3.1. Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes Iepirkuma komisija slēgtā 

sēdē veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Nolikumā un 
Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, kuras laikā Iepirkuma 
komisija veic pārbaudi izturējušo Pretendentu tehnisko piedāvājumu 
atbilstības Nolikumam, Tehniskajam projektam pārbaudi. 
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6.1.3.2. Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības konkursā un netiek 
tālāk izvērtēts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka nav iesniegti 
tehniskā piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst 
Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām. 

6.1.3.3. Ja tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma un Tehniskās 
specifikācijas prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts Finanšu 
piedāvājuma vērtēšanai. 

6.1.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšana: 
6.1.4.1. Pēc Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes 

Iepirkuma komisija veic finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi.  
6.1.4.2. Pretendents tiek izslēgts no dalības konkursā un netiek tālāk izvērtēts, 

ja Iepirkuma komisija konstatē, ka nav iesniegti visi finanšu 
piedāvājuma dokumenti. 

6.1.4.3. Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu 
finanšu piedāvājumos. Ja Iepirkuma komisija konstatē aritmētiskās 
kļūdas, Iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabo. Par konstatētajām 
kļūdām un laboto piedāvājumu Iepirkuma komisija informē 
Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. 
Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā veiktos 
labojumus. 

6.1.4.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu 
aprēķināšanā, Iepirkuma komisija to labo atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai. 

6.1.4.5. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija konstatē, ka kāds 
no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti 
lēts, Iepirkuma komisija pieprasa detalizētu paskaidrojumu par 
būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu 
likumā noteikto kārtību.  

6.1.4.6. Iepirkuma komisija izvērtē Pretendenta sniegto skaidrojumu saskaņā 
ar Publisko iepirkumu likumu un Nolikumu, un, ja, izvērtējot 
Pretendenta sniegto paskaidrojumu, Iepirkuma komisija konstatē, ka 
Pretendents nevar pamatoti pierādīt, ka pastāv būtiski piedāvājuma 
nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, Iepirkuma komisija atzīst 
piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata. 

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji 

7.2.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs konkursā – piedāvājums ar viszemāko cenu. 
7.2.2. Par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu 
piedāvājumu ar viszemāko finanšu piedāvājuma kopējo cenu (būvdarbu cena kopā) EUR 
bez PVN 21%. 
 

8. IEPIRKUMA KOMISIJAS DARBA PROCEDŪRA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA 

8.1.  Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar šo Nolikumu un Publisko iepirkumu 
likumu. 
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8.2. Iepirkuma komisijas sēdes vada Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja 
prombūtnes laikā Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja pienākumus pilda Iepirkuma 
komisijas apstiprināts loceklis. 

8.3. Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi sēdē klātesošie 
komisijas locekļi. 

8.4. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās 
sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. 
Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Iepirkuma 
komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 
balss. 

9. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

9.1. Iepirkuma komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas 
darbības saskaņā ar Iepirkuma Nolikumu. 

9.2. Iepirkuma komisijas tiesības:  
9.2.1. pieprasīt no Pretendentiem papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu 

izvērtēšanai. Šādi pieprasījumi var tikt iesniegti tikai precizēšanas nolūkos, kas 
nepieciešami piedāvājuma izvērtēšanai, un nedrīkst grozīt piedāvājuma būtību;  

9.2.2. pieaicināt Iepirkuma komisijas darbā atzinumu došanai ekspertus ar padomdevēja 
tiesībām; 

9.2.3. pārliecināties par sniegtās informācijas patiesumu; 
9.2.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu 

finanšu piedāvājumos; 
9.2.5. veikt citas darbības, kas izriet no Publisko iepirkumu likuma un Nolikuma, kā arī 

citiem normatīvajiem aktiem; 
9.2.6. pieņemt lēmumu slēgt Līgumu, izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
9.3. Iepirkuma komisijas pienākumi: 

9.3.1. izskatīt Pretendentu piedāvājumus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un 
Nolikumam; 

9.3.2. pēc Pretendenta pieprasījuma sniegt papildu informāciju par Nolikumu 5 (piecu) 
dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

10. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

10.1. Pretendenta tiesības: 
10.1.1. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājuma dokumenti ir 

saņemti; 
10.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 
10.2. Pretendenta pienākumi: 

10.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām; 
10.2.2. sniegt patiesu informāciju; 
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10.2.3. savlaicīgi sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu 
informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu 
atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai. Gadījumā, ja Pretendents 
noteiktā termiņā nesniedz pieprasīto informāciju, komisijai ir tiesības Pretendenta 
piedāvājumu noraidīt un tālāk nevērtēt; 

10.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma un tajā iekļauto dokumentu 
sagatavošanu un iesniegšanu. 

10.3. Visas pārējās Pretendentu tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti šajās atklāta 
konkursa prasībās, regulē Publisko iepirkumu likums un citi spēkā esošie normatīvie 
akti. 

11. LĪGUMSLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA, LĪGUMA NOSLĒGŠANA 

11.1. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkuma 
komisija veic informācijas pārbaudi par Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības, un Nolikuma 1.15.2., 1.15.3.punkta apakšpunktos minēto personu 
izslēgšanas gadījumu esamību. 

11.2. Par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu 
piedāvājumu ar viszemāko finanšu piedāvājuma kopējo cenu EUR bez PVN 21%. 

11.3. Lēmumu par Konkursa rezultātiem Iepirkuma komisija visiem Pretendentiem paziņo 
rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu 
slēgt iepirkuma Līgumu vai izbeigt Konkursu, neizvēloties nevienu no Pretendentu 
iesniegtajiem piedāvājumiem. 

11.4. Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no Līguma slēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, 
Iepirkumu komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko 
piedāvājumu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja 
pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, 
bet tas atsakās Līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, 
neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

11.5. Iepirkuma Līgums starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju tiks noslēgts Publisko 
iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā un pamatojoties uz iepirkuma Nolikumu 
un Pretendenta piedāvājumu. 

11.6. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu izbeigt Konkursu neizvēloties nevienu 
piedāvājumu, ja nav iesniegts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums vai ir cits 
objektīvi pamatots iemesls. 

12. PIEDĀVĀJUMA SPĒKĀ ESAMĪBA 
 

12.1. Piedāvājumam jābūt spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas, 
sākot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Pretendenta, kurš atzīts par 
konkursa uzvarētāju, piedāvājums kļūst par līguma sastāvdaļu. 

 

13. CITI NOTEIKUMI 
13.1. Citas saistības attiecībā uz atklāta konkursa norisi, kas nav atrunātas šajā Nolikumā, 

nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 
13.2. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi: 

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapām; 
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2.pielikums – Pieteikuma forma uz 1 (vienas) lapas; 
3.pielikums – Objekta apskates akts uz 1 (vienas) lapas; 
4.pielikums - Apliecinājums par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu uz 1 

(vienas) lapas; 
5. pielikums - Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas; 
6. pielikums - Līguma projekts uz 12 (divpadsmit) lapām ar pielikumiem. 
7.pielikums – Būvdarbu apjomi. 
8.pielikums – Tehniskais projekts. 
9.pielikums – Izziņa uz 1 (vienas) lapas. 
10.pielikums – Izziņa – informācija par iepriekšējo piecu gadu laikā veiktajiem 

būvdarbiem uz 2 (divām) lapas. 
11.pielikums – Izziņa uz 1 lapas. 
12.pielikums - Izziņa - piedāvātais personāla sastāvs uz 1 (vienas) lapas. 
13.pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma garantijas forma uz 2 (divām) lapām. 

	

	

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs     Guntars Krūmiņš 
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Konkursa „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie  
Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – 

 saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta”  
ar iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/3  

nolikuma Pielikums Nr.1 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 
 
Objekts: Īslaicīgas lietošanas būve - pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas. 
Objekta adrese: Aspazijas bulvāris 3, Rīga. 
Zemes kadastra apzīmējums: 0100 005 0056. 

 
1. Darbi veicami saskaņā ar SIA „Nams” izstrādāto Tehnisko projektu (3.kārta), šo 

Tehnisko specifikāciju, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos tiesību aktus. 
2. Darbu izpildes termiņi: 

2.1. Būvdarbu/līguma priekšmeta izpildes laiks – ne ilgāk kā 13 (trīspadsmit) 
kalendārās nedēļas, skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas. Būvdarbi uzsākami 
26.06.2017., ja Pasūtītājs saņēmis būvatļauju (pēc būvatļaujas būvdarbu 
uzsākšanas nosacījumu izpildes) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
tiesību aktiem.  

2.2.Darbi veicami netraucējot pasūtītāja ikdienas darbu.  
3. Finanšu piedāvājuma sagatavošana: 

3.1.Tāmes objekta būvniecībai ir jāsagatavo pamatojoties uz izstrādātā tehniskā 
projekta risinājumiem; 

3.2.Tāmēs ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas nepieciešamas pilnīgai objekta 
būvdarbu pabeigšanai saskaņā ar tehniskā projekta risinājumiem, Latvijas 
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem un labas būvniecības prakses prasībām, 
neatkarīgi no tā, vai attiecīgie darbi ir specificēti materiālu un apjomu 
specifikācijās. Papildus izmaksas līgumam netiek paredzētas. 

 
4. Izpildīto darbu un pielietoto materiālu kvalitāte, darbu apjomi 

4.1. Pasūtītājs un būvuzraugs strīdus gadījumos var veikt izpildīto Darbu vai 
izmantoto materiālu un tehnisko risinājumu ārkārtas pārbaudi un testēšanu, 
kuru izmaksas sedz Pretendents. Darbu kavējumi, kas radušies uz pārbaudes 
brīdi apturēto Darbu rezultātā, netiks uzskatīti par iemeslu darbu veikšanas 
termiņa pagarināšanai.  

4.2. Visi ražotāja dokumenti - materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, 
kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas, izziņas u.c. 
dokumenti, kas apliecina, ka materiāls un iekārtas ir pārbaudītas atbilstoši 
vispārējiem standartiem un atbilst tiem, būvuzņēmējam pēc būvuzrauga 
pieprasījuma tie nekavējoties ir jāuzrāda būvobjektā un jāreģistrē būvdarbu 
žurnālā. 

4.3. Līdzvērtīgu būvniecības materiālu un iekārtu pielietošana, ja tas nav paredzēts 
Nolikumā vai Tehniskajā projektā citādāk, ir jāsaskaņo ar autoruzraugu un 
Pasūtītāju. 

4.4.  Pretendentam piedāvājumā jāievērtē sekojoši darbi / papildinājumi / korekcijas: 
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4.4.1.  visi darbu izpildei nepieciešamie dzelzsbetona konstrukciju izbūves 
darbi, tai skaitā gruntsūdens pazemināšanas darbi, ja tas izrādās 
nepieciešams;  

4.4.2.  betona pārbaudes kubiņu sagatavošana būvlaukumā un pārbaude 
neatkarīgā, sertificētā laboratorijā saskaņā ar būvuzraugu un 
autoruzraugu saskaņotu programmu; 

4.4.3. citu būvmateriālu pārbaudes sertificētās laboratorijās, ja to pieprasa 
Pasūtītājs. 

4.5. Pasūtītājam ir tiesības, pēc saskaņošanas ar autoruzraugu, veikt izmaiņas 
Tehniskajā projektā un mainīt veicamo darbu apjomus. Ja Pasūtītāja pieprasītās 
izmaiņas Tehniskajā projektā rada darba apjoma palielinājumu, kas ietekmē 
kopējo līguma summu, tad Pasūtītājs šīs izmaksas sedz par saviem līdzekļiem.  

4.6. Tehniskajā projektā paredzēto iekārtu vai ierīču aizstāšana ar alternatīvām vai 
analogām ir pieļaujama tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un autoruzraugu. 

 

5. Darbu izpilde 
5.1. Būvniecības un iekārtu montāžas laikā darba zonas norobežot ar aizsargbarjerām 

un bīstamās darba zonas tumšajā diennakts laikā izgaismot. 
5.2. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt visu būvgružu izvešanu. 
5.3. Visiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem, kas atrodas vai, ar kuriem strādā 

būvobjektā, ir jābūt ar LR likumos paredzētiem sertifikātiem un atļaujām. 
5.4. Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus 

pieguļošajām ielām un ietvēm. Veikt pastāvīgu darbu gaitā piegružoto ielu un 
ietvju tīrīšanu. Pārkāpumu gadījumā var tikt piemērots administratīvais sods. 

5.5. Darbu zonā esošo un saglabājamo koku stumbrus nosegt ar dēļu vairogiem un 
atsegtās koku saknes nekavējoties apbērt ar melnzemi. 

5.6. Paredzēt nepieciešamo aizsardzību pret bojājumiem citiem darbu zonā esošiem 
komunikāciju un infrastruktūras objektiem. 

5.7. Pretendents neparedzēto darbu apjomu pierādīšanai nevar atsaukties uz nepilnīgu 
tehnisko projektu vai nepietiekošām tehniskām specifikācijām. 

5.8. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi Darbi (t.sk. izdevumi atļaujām un licencēm), 
iekārtas, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami Darbu 
nodrošināšanai, lai veiktu Tehniskā projektā noteiktos darbus pilnā apmērā. 
Pretendentam jāievērtē visi Darbi, kas nepieciešami, t.sk. elektrības, ūdens 
patēriņu, un citus izdevumus Darbu veikšanai. 

5.9. Pretendentam jānodrošina Darbu gaitas ikmēneša dokumentēšana ar 
fotogrāfijām. Ik mēnesi Pasūtītāja īpašumā jānodod fotogrāfiju komplektu CD 
formātā. 

5.10. Pretendentam nav atļauts izmantot būvobjektu vai jebkuru atsevišķu Darbu 
veikšanas teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez Pasūtītāja 
rakstiskas piekrišanas. Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot citā vietā 
jebkuru zīmi, uzrakstus vai reklāmu.  

5.11. Darbu veikšanas laikā Pretendents atbild par būvobjektā esošo materiālo 
vērtību saglabāšanu to sākotnējā stāvoklī, atbildīgi rūpējoties par to 
nesabojāšanu vai to vērtības nepasliktināšanu būvniecības procesa laikā.  

5.12. Darbu veikšanas laikā Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja piekļuve 
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būvlaukumam, lai nodrošinātu Pasūtītāja ikdienas darbībai nepieciešamā 
inventāra piegādi. 

5.13. Šķūņu demontāža jāveic akurāti, nesabojājot nesošās konstrukcijas un 
apšuvumu.  

 
 

6. Citi noteikumi 
6.1. Būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai.  
6.2. Pretendentam, izstrādājot piedāvājumu, ir jāiepazīstas ar paredzēto darbu 

veidiem un jāgūst pilns priekšstats par veicamo darbu apjomu. 
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Konkursa „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie  
Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – 

 saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta”  
ar iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/3  

nolikuma Pielikums Nr.2 
 

Pieteikums (veidne) 
par piedalīšanos atklātā konkursā 

„Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas 
bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/3) 
 

Pretendents: 
nosaukums: __________________________________________ 
reģ. Nr. __________________________________________ 
Būvkomersanta reģ. Nr. __________________________________________ 
juridiskā adrese: __________________________________________ 
pasta adrese (ja atšķiras): __________________________________________ 
telefona/faksa numurs: 
e-pasts: 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

Bankas rekvizīti:  
nosaukums: __________________________________________ 
kods: __________________________________________ 
konts: __________________________________________ 
persona, kura tiesīga 
pārstāvēt pretendentu jeb 
pilnvarotās 
personas/amats/vārds/ 
uzvārds 

 
 
__________________________________________ 

 
ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents: 

• piesakās piedalīties atklāta konkursā „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi 
pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko 
projektu, 3.kārta”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/3; 

• apņemas veikt Būvdarbus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt atklāta konkursa 
Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir 
skaidri un saprotami; 

• apliecina, ka ir Būvdarbu veikšanai nepieciešamā tehnika, iekārtas, instrumenti un cits 
tehniskais nodrošinājums; 

• apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un apņemas 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā 
ar pievienotā līguma projekta tekstu. 

        
2017.gada ___._____________ 
 
___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, 

tā atšifrējums) 
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Konkursa „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie  
Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – 

 saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta”  
ar iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/3  

nolikuma Pielikums Nr.3 
 

 
 

Objekta apsekošanas lapa (veidne)  
atklātam konkursam „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās 

operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu”  
 (iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/3) 

 
 

2017.gada ___._______________     
 
N.p.k Objekts apsekots 

(datums) 
Pasūtītāja pārstāvis 

(Vārds, uzvārds un paraksts) 
Pretendenta pārstāvis 

(Vārds, uzvārds un paraksts) 
1.    

    
    
    
    

 
  
Pielikumā: ___. _____________ pilnvara Nr.______ 
 
      
Pretendenta pārstāvis/e: apstiprinu, ka ar Objekta specifiku iepazinos 
 

_______________/_____________ 
(Vārds/Uzvārds)                          (paraksts) 

 
      
 
 
Pasūtītāja pārstāvis:                 ______________/_____________ 

                                                                                            (Vārds/Uzvārds)                       (paraksts) 
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Konkursa „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie  
Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – 

 saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta”  
ar iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/3  

nolikuma Pielikums Nr.4 
 

<vieta> 2017.gada____._____________  
Nr._____ 

 

 

APLIECINĀJUMS  

par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu 

 

Apakšuzņēmējs 
nosaukums 

Juridiskā adrese un 
reģistrācijas Nr. 

Darbu veids Darbu apjoms % no 
kopējā darbu apjoma 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

   

Amata nosaukums paraksts Paraksta atšifrējums 

Z.V. 
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Konkursa „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie  
Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – 

 saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta”  
ar iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/3  

nolikuma Pielikums Nr.5 
 

 
<vieta> 2017.gada____._____________  
Nr._____ 

 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Konkursam „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie 

Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – 
saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta” 

identifikācijas Nr. LNO 2017/3 

Iepirkuma priekšmets: „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas 
Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu”, 3.kārta. 
 

Būvdarbu cena kopā bez 
PVN 21%, EUR: 

   

 (rakstīt cipariem)  (rakstīt vārdiem) 

    

   

  

    

   

  

	
 
Ar šo apliecinu, ka finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ievērojot Ministru 
kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumus Nr.330/ Latvijas būvnormatīvs LBN 501-15 
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība” noteikto regulējumu. 

 
Pielikumā: tāmes uz __ (________) lp. 
   

Amata nosaukums paraksts Paraksta atšifrējums 

Z.V 
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Konkursa „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie  

Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – 
 saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta”  

ar iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2016/260  
nolikuma Pielikums Nr.6 

LĪGUMS  
Par būvdarbu veikšanu 

(projekts) 
 

Rīgā, 2017.gada __.__________ 

 

VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets”, Reģ.Nr.40103208907, adrese: 
Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, LV-1050, tās valdes priekšsēdētāja Zigmara Liepiņa 
personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, 

Un _____________________________, Reģ.Nr.___________, adrese: 
_____________________, LV-____, tās _______________________________ 
personā, kas rīkojas uz ______________________________ pamata, turpmāk tekstā - 
Uzņēmējs, no otras puses, Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā turpmāk saukti „Puses”, 
noslēdza šo līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”, par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets. 
1.1. Saskaņā ar Pasūtītāja prasībām un pamatojoties uz atklāta konkursa „Īslaicīgas 

lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas 
bulvārī 3, Rīgā – saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta”, ID Nr.LNO 2017/3 
(CPV kods: __________) rezultātiem, atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai 
specifikācijai (Pielikums Nr.1) un Tehniskajam projektam (Pielikums Nr.2), un 
Uzņēmēja iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.3) un 
Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.4), Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs 
apņemas veikt Tehniskās specifikācijas Būvniecības 3.kārtas īslaicīgas 
lietošanas būves – pacēlāja ar nojumi būvdarbus, turpmāk tekstā “Būvdarbi”, 
Pasūtītāja objektā – Aspazijas bulvārī 3, Rīgā (kadastra 
Nr._____________________), turpmāk tekstā “Objekts”. 

1.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu Uzņēmējam par atbilstoši šī Līguma 
noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1) un Tehniskajam 
projektam (Pielikums Nr.2) veiktajiem Būvdarbiem, šajā Līgumā noteiktajā 
kārtībā un apmērā, saskaņā ar Līguma noteikumiem. Līgumā noteiktā cena par 
Uzņēmēja veiktajiem Būvdarbiem nav grozāma. Ja Līguma izpildes laikā tiek 
atklāti iepriekš neparedzami darbi - konstatēto faktu un papildus darbu 
nepieciešamību Izvērtē Pasūtītājs, pieaicinot ekspertus. Minētajā gadījumā 
Līguma grozījumi veicami tikai un vienīgi pamatotos, izņēmuma gadījumos, 
ievērojot Publisko iepirkumu likumu. 

1.3. Uzņēmēja veikto Būvdarbu izpilde tiek konstatēta, Pusēm sagatavojot un 
parakstot attiecīgu Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu.  
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1.4. Būves nodošana ekspluatācijā ir Uzņēmēja pienākums, ņemot vērā kārtību, 
iesniedzamos dokumentus valsts institūcijās saskaņā ar normatīvajiem tiesību 
aktiem. 

2. Uzņēmēja tiesības un pienākumi. 
2.1. Uzņēmējs apņemas izpildīt visu Līgumā noteikto Būvdarbu apjomu ar saviem 

darba rīkiem, ierīcēm un kvalificētu darbaspēku, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 
noteikumiem, Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu par piesaistāmiem speciālistiem 
Iepirkuma priekšmeta izpildē, t.sk. darba drošības koordinētājs, ēku būvdarbu 
vadītājs, atbildīgā persona par ugunsdrošību, darbos iesaistītais tehniskais 
personāls. Būvdarbos iesaistītiem speciālistiem jābūt atbilstošai izglītībai, 
sertifikātiem un licencēm, ievērojot normatīvajos tiesību aktos noteikto 
regulējumu būvniecības jomā. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību, organizējot 
un veicot būvdarbus u.c. uzdevumus Objektā. Būvdarbi tiek pabeigti Līgumā 
noteiktajā termiņā un kārtībā. 

2.2. Uzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbi tiek veikti attiecīgajā jomā sertificēta 
speciālista vadībā. Sertificētu speciālistu maiņu Uzņēmējam ir pienākums 
saskaņot ar Pasūtītāju. 

2.3. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt visu Būvdarbu veikšanai nepieciešamo 
būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošināt pareizu un 
kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu Būvdarbu procesā. 
Būvdarbu veikšanai Uzņēmējs apņemas izmantot tikai kvalitātes prasībām 
atbilstošus būvizstrādājumus. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par visiem 
materiāliem līdz Objekta nodošanai atpakaļ Pasūtītājam Līguma 4.12.punktā 
noteiktajā kārtībā. 

2.4. Par tādu Būvdarbu izpildi, kurus veicot, Uzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no 
Līguma noteikumiem, Uzņēmējs atlīdzību nesaņem un veic šo neatbilstību un 
trūkumu novēršanu Objektā uz sava rēķina. Iepriekš minētais nedod Uzņēmējam 
tiesības pieprasīt Līguma 4.2.punktā noteiktā termiņa pagarinājumu. 

2.5. Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar Līguma 
noteikumiem un tā pielikumiem, faktisko situāciju Objektā, Uzņēmējam ir 
zināmi visi tie apstākļi un ir visa nepieciešamā informācija un resursi Būvdarbu 
izpildei. 

2.6. Veicot Būvdarbus, Uzņēmējs apņemas nodrošināt darba drošības pasākumus 
Objektā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, apņemas ievērot Latvijas Republikā 
spēkā esošās būvniecības normas, noteikumus un normatīvos aktus, t.sk. 
Uzņēmējam ir pienākums Būvdarbu veikšanas laikā kārtot normatīvajos aktos 
par darba aizsardzības prasībām paredzētos dokumentus (darba aizsardzības 
plāns, nodarbināto saraksts u.c.), kā arī nodrošināt attiecīgo dokumentu 
atrašanos Objektā. Būvdarbu laikā Objektā, Uzņēmējs garantē tikai un vienīgi 
Būvdarbos iesaistītā kvalificētā personāla atrašanos Objektā (tas neattiecas uz 
Pasūtītāja personālu, kas uzrauga Būvdarbu izpildes procesu no Pasūtītāja 
puses).  

2.7. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību 
ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu. Uzņēmējs nodrošina, ka 
Objektā ir darba aizsardzības koordinators atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sekām, kas iestājas šajā punktā noteikto 
pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā. 

2.8. Uzņēmējs uzņemas atbildību par jebkuru risku, kas var rasties Būvdarbu 
veikšanas laikā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana 
Pasūtītājam, kā arī trešajām personām u.c.). Uzņēmējs atbild par visiem 
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zaudējumiem, t.sk. Pasūtītāja mantas bojāšanu, kas nodarīti Uzņēmēja vainas 
dēļ. 

2.9. Uzņēmējs apņemas saskaņot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu darbus, kas saistīti 
ar pastiprinātu troksni vai kā savādāk traucējošus Pasūtītāja pamatdarbībai – 
operas un baleta izrādēm. 

2.10. Pēc Objekta nodošanas Uzņēmējam Būvdarbu izpildei, Pusēm par to parakstot 
Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu, Uzņēmējam ir pienākums uzraudzīt, 
apsargāt un glabāt Objektā esošos būvizstrādājumus (t.sk. materiāli un iekārtas). 

2.11. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt Pasūtītāja pilnvarotajiem pārstāvjiem, 
būvuzraugam un atbildīgo institūciju pārstāvjiem brīvu pieeju Objektam, kur 
notiek Būvdarbi. Uzņēmējam ir pienākums sniegt nepieciešamo palīdzību 
Pasūtītāja būvuzraugam viņa pienākumu pildīšanai. Uzņēmējs ir informēts, ka 
Pasūtītāja nozīmēts sertificēts būvuzraugs uzraudzīs Uzņēmēja veiktos 
Būvdarbus un informēs Pasūtītāju par jebkuru atklāto pārkāpumu, kas ir jebkura 
Būvdarbu apjoma vai būvizstrādājumu un to kvalitātes neatbilstība 
normatīvajiem aktiem, Tehniskajai specifikācijai un citiem Līguma 
noteikumiem. Puses vienojas, ka būvuzraugs pārbaudes veiks, pēc iespējas 
netraucējot Uzņēmēja darbu. Uzņēmējs ir informēts, ka Pasūtītāja nozīmētais 
būvuzraugs var dot norādījumus Uzņēmējam, meklēt un atklāt defektus vai 
trūkumus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu 
būt defekti un/vai trūkumi. Uzņēmējs apņemas ievērot visus Līguma 3.4.punktā 
minēto Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju iebildumus un aizrādījumus un novērst šo 
personu norādītos defektus un/vai trūkumus to norādītajā termiņā, ja šie defekti 
un/vai trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar 
Līgumu. 

2.12. Uzņēmējam, saņemot norādījumus no Līguma 3.4.punktā noteiktajiem 
Pasūtītāja pārstāvjiem, ir tiesības uzskatīt, ka tas rīkojas Pasūtītāja vārdā 
pilnvaras ietvaros, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja norādījumi ir 
pretrunā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju vai normatīvajiem aktiem. 
Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par šādiem 
norādījumiem. 

2.13. Uzņēmējam ir pienākums informēt Pasūtītāju vismaz 3 (trīs) darba dienas 
iepriekš, uzaicinot veikt iepriekšēju pārbaudi, ja kādu Būvdarbu daļu paredzēts 
aizsegt vai arī kādas Būvdarbu daļas vēlāka pārbaude varētu būt apgrūtināta 
kādu citu iemeslu dēļ. 

2.14. Uzņēmējam ir pienākums, klāt esot Uzņēmēja pārstāvim, nodrošināt Pasūtītāja 
personālam, kas saistīts ar Operas darbības nodrošināšanu, piekļuvi Objektam. 
Pasūtītājs iespēju robežās savlaicīgi informējot Uzņēmēju par piekļuves 
nepieciešamību. 

2.15. Uzņēmējam ir pienākums rakstiski informēt Pasūtītāju, kā arī normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā informēt citas iestādes par katru nelaimes gadījumu, kas 
noticis Objektā. Informācija Pasūtītājam ir jāiesniedz ne vēlāk kā 3 (trīs) darba 
dienu laikā pēc akta par nelaimes gadījumu sastādīšanas, ja normatīvajos aktos 
nav noteikts īsāks termiņš. 

2.16. Uzņēmējs apņemas saskaņot ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi darba 
organizācijas jautājumus, kā arī ņemt vērā un ievērot Pasūtītāja pilnvarotās 
personas norādījumus. 

2.17. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt rakstisku atskaiti 
par darbu norises gaitu, rezultātiem un termiņa ievērošanu. 
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2.18. Uzņēmējs ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, par nepatiesas 
informācijas sniegšanu Pasūtītājam un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem. 

2.19. Līgumcenā ietilpst un Uzņēmējs no saviem līdzekļiem apmaksā Būvdarbu 
veikšanai nepieciešamos ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, 
siltumapgādes, būvgružu izvešanas un citus pakalpojumus Objektā.  

2.20. Uzņēmējs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā 
stāšanās dienas, saskaņot un iesniegt Pasūtītājam bankas izsniegtu neatsaucamu 
pirmā pieprasījuma beznosacījumu Līguma izpildes bankas garantiju 10% 
(desmit procenti) apmērā no kopējās Līgumcenas. Līguma izpildes 
nodrošinājumam jābūt spēkā līdz Līguma 4.2.punktā noteiktajam termiņam un 
vēl 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas. 

2.21. Uzņēmējs apņemas pirms būvdarbu veikšanas uzsākšanas Objektā iesniegt 
Pasūtītājam būvniecības visu risku apdrošināšanas polises un dokumentu, kas 
apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot oriģinālus, savas 
profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai konkrētajā Objektā. 

2.22. Uzņēmējam ir pienākums savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju par apstākļiem, kas 
atklājušies Būvdarbu veikšanas procesā, var radīt šķēršļus turpmākai darba 
kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, kā arī par to, ja Būvdarbu sniegšanas gaitā 
radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai. Uzņēmēja 
pienākums ir veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai paredzētu un novērstu 
iepriekš minētos apstākļus. 

2.23. Uzņēmējs nodrošina tīrību un kārtību Objektā un visā ar Būvdarbu veikšanu 
saistītajā teritorijā, kā arī veic visas nepieciešamās darbības, lai novērstu 
Objektam blakus esošo teritoriju un telpu piegružošanu ar putekļiem vai citiem 
materiāliem, kas radušies Būvdarbu veikšanas rezultātā. Uzņēmējam pastāvīgi 
jāaizvāc no Objekta Būvdarbu izpildes rezultātā radušies gruži un netīrumi. 
Uzņēmējam ir jāsniedz Pasūtītājam dokumentu kopijas par būvgružu aizvākšanu 
uz atļautām būvgružu izvietošanas vietām. Būvlaukuma uzturēšana kārtībā 
notiek saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ja Uzņēmējs šo pienākumu neveic 
pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītājam ir tiesības organizēt gružu 
aizvākšanu pašam vai uzdot to darīt trešajām personām, proporcionāli samazinot 
Līguma 5.1.punktā noteikto Būvdarbu veikšanas cenu. 

2.24. Uzņēmējs nav tiesīgs nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajām personām 
bez Pasūtītāja iepriekšējas, rakstiskas piekrišanas. Uzņēmējs var piesaistīt 
apakšuzņēmējus Būvdarbu daļējai vai pilnīgai izpildei saskaņā ar šī Līguma 
noteikumiem un Uzņēmēja iesniegto apliecinājumu par piesaistāmiem 
apakšuzņēmējiem un nododamo līguma daļu. 

2.25. Uzņēmējs nozīmē savu pilnvaroto pārstāvi – 
______________________________________________ 
(tālr.______________, e-pasts: ____________________), kurš ir pilnvarots 
Uzņēmēja vārdā risināt visus ar šī Līguma izpildi saistītos jautājumus, organizēt 
Līguma izpildes gaitu, pilnībā pārzina Objektu, un Līguma noteikumus. 
Pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt 
lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, 
organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt 
komunikāciju starp Uzņēmēju un Pasūtītāju, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, 
sniegt informāciju Pasūtītajam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas 
(aktu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas) nodošanu/pieņemšanu, 
nodrošināt izpildīto Būvdarbu nodošanu, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas 
ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Gadījumā, ja Uzņēmējs šī 
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Līguma darbības laikā maina no savas puses atbildīgo darbinieku, Uzņēmējam 
par to jāpaziņo Pasūtītājam rakstiski vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Šādā 
gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā. 

2.26. Visa informācija, kas saistīta ar šī Līguma izpildi un, kas saņemta Līguma 
izpildes vajadzībai, ir konfidenciāla. Līgums, izņemot Uzņēmēja piedāvājums, 
tiek publicēts Pasūtītāja mājas lapā: www.opera.lv. Informācija atklājama tikai 
likumā noteiktajos gadījumos. 

2.28. Plānojot Darbu veikšanu, Izpildītājam jāņem vērā, ka Darbu izpildes laikā 
Pasūtītāja darbība netiks pārtraukta. Izpildītājs Darbus veic, netraucējot 
Pasūtītāja darbībai (izrāžu un ģenerālmēģinājumu nodrošināšana). 
 

3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi. 
3.1. Par Līgumā paredzēto Būvdarbu kvalitatīvu un normatīvo aktu prasībām 

atbilstošu izpildi, Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam Līgumcenu, Līgumā 
noteiktajā apmērā un kārtībā. 

3.2. Pasūtītājam ir pienākums pieprasīt un saņemt par saviem līdzekļiem visas 
nepieciešamās atļaujas Būvdarbu veikšanai, t.sk. reģistrēt saņemtās atļaujas 
iestādēs un kapitālsabiedrībās, ja to paredz normatīvie akti. 

3.3. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam pieejamu Būvdarbu izpildes vietu Objektā. 
3.4. Pasūtītājs nozīmēt Objektā savus pilnvarotos pārstāvjus – LNOB tehnisko 

direktoru Guntaru Krūmiņu (tālr.67073855, ___________, e-pasts: 
guntars.krumins@opera.lv un būvuzraugu, kuram ir spēkā esošs būvuzrauga 
sertifikāts, kuri pārbauda Būvdarbu veikšanu un veic Būvdarbu uzraudzību un 
kontroli, neiejaucoties Uzņēmēja operatīvi saimnieciskajā darbībā. Minētās 
Pasūtītāja kontaktpersonas pilnībā pārzina Objektu un Līguma noteikumus, un 
tām ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus 
ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma 
izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un 
Uzņēmēju, pieprasīt no Uzņēmēja informāciju un paskaidrojumus par darbu 
norises gaitu, termiņa ievērošanu, problēmām, kas Uzņēmējam radušās 
Būvdarbu veikšanas laikā, kā arī jebkādas citas atskaites un paskaidrojumus, kas 
pēc Pasūtītāja ieskata ir nepieciešami saistībā ar Uzņēmēja šajā Līgumā 
paredzēto Būvdarbu veikšanu, sniegt informāciju Uzņēmējam, nodrošināt ar 
Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/pieņemšanu, nodrošināt izpildīto 
Būvdarbu pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma un Būvdarbu izpildi, 
normatīvo aktu un/vai Līguma neievērošanas gadījumā apturēt Būvdarbu izpildi 
līdz trūkumu un/vai nepilnību novēršanai un pilnīgai to realizēšanai, kā arī veikt 
citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. 
Pilnvarotās personas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus un/vai papildinājumus 
Līgumā, ieskaitot, grozīt Līguma summas un/vai Būvdarbu izpildes termiņus vai 
Būvdarbu apjomus. Gadījumā, ja Pasūtītājs šī Līguma darbības laikā no savas 
puses maina pilnvarotos pārstāvjus, kas veic Līgumā minēto Būvdarbu 
uzraudzību, Pasūtītājam par to jāpaziņo Uzņēmējam rakstiski vismaz 3 (trīs) 
darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus 
Līgumā. 

3.5. Pasūtītāja pārstāvji jebkurā laikā var sniegt Uzņēmējam norādījumus, kas var 
būt nepieciešami Būvdarbu izpildei vai defektu un/vai neatbilstību novēršanai 
saskaņā ar Līgumu. 

3.6. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkuru izpildīto Būvdarbu ekspertīzi, pieaicinot 
neatkarīgus ekspertus un ekspertīzes slēdzienu iesniegt Uzņēmējam izskatīšanai. 
Ekspertīzes izdevumus sedz Uzņēmējs, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti 
defekti un/vai trūkumi, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ.  

3.7. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājs Būvdarbu veikšanas vietā nodrošina 
elektrības padevi, ja Uzņēmējs ir izteicis tādu vajadzību. Par minēto Līguma 
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puses var sagatavot un parakstīt atsevišķu vienošanos, kurā puses paredz 
elektrības uzskaites, rēķinu iesniegšanas un apmaksas kārtību.   

3.8. Pasūtītājs apņemas nodrošināt un iepazīstināt Uzņēmēju ar Būvdarbu veikšanai 
nepieciešamo informāciju, ko varētu uzskatīt par būtisku un/vai nepieciešamu, 
lai Uzņēmējs varētu veikt ar šo Līgumu uzņemtās saistības. 

3.9. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi informēt Uzņēmēju par iemesliem, kas var 
traucēt Uzņēmējam veikt Būvdarbu veikšanu. 

3.10. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja tehniku, materiāliem u.c. resursiem, kas 
atrodas Objektā Būvdarbu veikšanas laikā, kā arī par Uzņēmēja darbības vai 
bezdarbības rezultātā radīto kaitējumu cilvēkam, videi, īpašumam, 
sabiedriskajai kārtībai utt. 

3.11. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Uzņēmēja Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā 
izpildītos Būvdarbus. 

3.12. Ja Uzņēmēja veikto Būvdarbu kvalitāte uz to nodošanas brīdi - neatbilst šī 
Līguma noteikumiem vai konstatēta būtiska atkāpe no normām, Pasūtītājam ir 
tiesības neveikt pēcapmaksu un nepieņemt darbus līdz šo trūkumu novēršanai 
par Uzņēmēja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā. 

3.13. Ja Uzņēmējs nespēj darbus veikt šajā Līgumā noteiktajā termiņā vai arī 
Būvdarbu pabeigšanu kavē ilgāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas, Pasūtītājs ir 
tiesīgs pieprasīt papildus darbaspēka piesaistīšanu Būvdarbu veikšanai 
nepalielinot Līguma 5.1.punktā noteikto kopējo Būvdarbu cenu. 

3.14. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma saskaņā ar Līguma 
8.2.punktā noteikto. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no 
Uzņēmēja iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem Līguma 7.2.punktā un/vai 
7.4.punktā norādīto līgumsodu. 

 

4. Būvdarbu izpilde, termiņš un nodošana. 
4.1. Ievērojot Līguma 4.2.punktā noteikto Būvdarbu uzsākšanas termiņu, Pasūtītājs 

nodod Objektu Uzņēmējam būvdarbu veikšanai, Pusēm parakstot Objekta 
pieņemšanas - nodošanas aktu (Pielikums Nr.5). Objekta nodošanas brīdī, 
Pasūtītāja rīcībā jābūt visai informācijai (kuru iesniegt ir Uzņēmēja pienākums), 
tai skaitā dokumentu kopijām, kas apliecina Līguma 2.21. un 2.23. punktā 
noteikto, kā arī cita informācija saskaņā ar Līgumu.  

4.2.  Būvdarbu izpildes laiks - ne ilgāk kā 13 (trīspadsmit) kalendārās nedēļas, 
skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas. Būvdarbi uzsākami 26.06.2017., ja 
Pasūtītājs saņēmis būvatļauju (pēc būvatļaujas būvdarbu uzsākšanas nosacījumu 
izpildes) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Pušu 
pienākums ir noslēgt līgumu savlaicīgi, ievērojot būvatļaujas saņemšanas 
nosacījumu izpildi. Uzņēmējs Līguma noslēgšanas dienā iesniedz Pasūtītājam 
būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, kā arī citus 
dokumentus - saskaņā ar Līgumu un normatīvajos tiesību aktos noteikto 
regulējumu.  

4.3. Uzņēmējs Būvdarbus veic saskaņā ar Uzņēmēja detalizēto būvdarbu izpildes 
laika grafiku.  

4.4. Uzņēmējs informē Pasūtītāju par Būvdarbu pabeigšanu. Uzņēmējs iesniedz 
Pasūtītājam Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu (Pielikums Nr.6) un 
Būvdarbu izpilddokumentāciju (pielietoto materiālu īss apraksts, atbilstības 
deklarācijas, būvdarbu (būvizstrādājumu) garantijas noteicošos/aprakstošos 
dokumentus utt.). 
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4.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no visu Līguma 4.4.punktā 
noteikto dokumentu saņemšanas dienas, izskata iesniegtos dokumentus un 
izvērtē izpildītos Būvdarbus. 

4.6. Ja iesniegtie dokumenti un izpildītie Būvdarbi atbilst Līguma un tā Pielikumu 
prasībām, tad Pasūtītājs pieņem Būvdarbus, parakstot Būvdarbu pieņemšanas - 
nodošanas aktu, 1 (vienu) akta eksemplāru izsniedzot atpakaļ Uzņēmējam. 

4.7. Ja iesniegtie dokumenti vai izpildītie Būvdarbi neatbilst Līguma un tā Pielikumu 
prasībām, tad Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, atgriežot Uzņēmējam Būvdarbu 
pieņemšanas - nodošanas aktu, kā arī iesniedz rakstisku pretenziju par 
trūkumiem. 

4.8. Ja Pasūtītājs Būvdarbus nav pieņēmis, tad Uzņēmējam par saviem līdzekļiem un 
Pasūtītāja noteiktā termiņā ir jānovērš pretenzijā norādītie trūkumi. Pēc trūkumu 
novēršanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma 4.4.punktā noteiktos 
dokumentus. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā atkārtoti izvērtē iesniegtos 
dokumentus un izpildītos Būvdarbus (tajā skaitā novērstos trūkumus). Pasūtītājs 
pieņem vienu no Līguma 4.6. vai 4.7.punktā noteiktajiem lēmumiem. Ja 
Pasūtītājs atkārtoti pieņem 4.7.punktā noteikto lēmumu, Uzņēmējam ir atkārtoti 
jāveic šajā punktā noteiktie pienākumi. 

4.9. Ja Uzņēmējs ilgāk par 10 (desmit) darba dienām neizpilda 4.8.punktā noteiktos 
pienākumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs minēto pienākumu izpildei pieaicināt trešās 
personas. Izdevumus, kas saistīti ar trešo personu pieaicināšanu un Uzņēmēja 
pienākumu izpildi, Pasūtītājs ietur no Uzņēmējam izmaksājamiem 
maksājumiem. Ja Uzņēmējam izmaksājamo maksājumu nav vai ar tiem 
nepietiek, lai segtu trešo personu izdevumus, Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam 
rēķinu, kuru Uzņēmējam ir jāapmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no 
rēķina izsūtīšanas dienas. 

4.10. Būvdarbos vai izpilddokumentācijā konstatēto trūkumu novēršana nepagarina 
Līguma 4.2.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu. 

4.11. Būvdarbu pabeigšanu apliecina Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akts. 
Būvdarbu pabeigšanas diena ir Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta 
parakstīšanas datums no Pasūtītāja puses. 

4.12. Uzņēmējam ir pienākums, pabeidzot būvdarbus veikt Objekta sakārtošanu, 
piemēram, būvgružu, iekārtu, instrumentu, mehānismu, inventāra un citu 
Uzņēmējam piederošo lietu izvešanu no Objekta. Gadījumā, ja Uzņēmējs neveic 
Objekta sakārtošanu, Pasūtītājs Objekta sakārtošanu veic par saviem līdzekļiem, 
proporcionāli samazinot Līguma 5.1.punktā noteikto Būvdarbu cenu. 
 

5. Līguma cena un norēķinu kārtība. 
5.1. Atbilstoši Uzņēmēja Finanšu piedāvājumam, Līgumcena ir EUR _____ 

(_________ eiro un ___ centi). Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN 
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.2. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju par veiktajām Būvdarbiem, ievērojot šādu 
kārtību un termiņus: 

5.2.1. Pasūtītājs veic apmaksu 95% (deviņdesmit pieci procenti) apmērā par mēneša 
faktiski paveiktajiem un pieņemtajiem būvdarbu apjomiem 30 kalendāro dienu 
laikā pēc ikmēneša Akta (Forma 2., Forma Nr.3) apstiprināšanas un Uzņēmēja 
rēķina saņemšanas. 5% (pieci procenti) no ikmēneša faktisko būvdarbu 
izmaksām Pasūtītājs ietur būvdarbu kvalitātes nodrošinājumam. 

5.2.2. Uzņēmējam ir pienākums 5.2.1. minētos ikmēneša faktiski paveikto būvdarbu 
aktus, paveikto būvdarbu izpilddokumentāciju, ikmēneša ziņojumu, kurā 
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norādīti dati par būvdarbu grafika izpildi tekošajā mēnesī un nākamajā mēnesī, 
iesniegt Pasūtītājam un Būvuzraugam līdz esošā mēneša 10.datumam. 
Būvuzraugs un Pasūtītājs pārbauda iesniegto dokumentāciju 15 (piecpadsmit) 
kalendāro dienu laikā no saņemšanas brīža, to apstiprinot vai nododot 
Uzņēmējam veikt labojumus.     

5.3. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām noformētu rēķinu, kurā papildus normatīvajos aktos noteiktajiem 
rekvizītiem ietverta šāda informācija: Līguma Nr.1.02.1.-26-17/___, iepirkuma 
ID Nr. LNO 2017/3, Būvdarbu veikšanas periods, Būvdarbu pieņemšanas - 
nodošanas akta datumu un numuru. 

5.4. Par apmaksas veikšanu tiek uzskatīta diena, kad nauda ir izsūtīta no Pasūtītāja 
bankas konta. 

5.5. 5% (pieci procenti) būvdarbu kvalitātes nodrošinājumu Uzņēmējs saņem pēc 
garantijas laika beigām. Pusēm savstarpēji vienojoties, naudas ieturējumu uz 
garantijas termiņu var aizstāt ar garantijas laika garantiju. 

6. Garantijas. 
6.1. Uzņēmējs garantē visu Būvdarbu izpildi atbilstoši Līgumam, Būvprojektam un 

Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
6.2. Garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem 

ir vismaz 5 (pieci) gadi. Garantijas laiks sākas pēc būves nodošanas 
ekspluatācijā. 

6.3. Līguma 6.2.punktā noteiktās garantijas laika ietvaros Uzņēmējs ar savu 
kvalificētu darbaspēku (kvalifikācija pierādāma ar dokumentiem), savu 
aprīkojumu un citiem nepieciešamajiem resursiem, uz sava rēķina novērš 
ekspluatācijas laikā konstatētos Būvdarbu, tai skaitā būvizstrādājumu defektus 
un/vai trūkumus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs, Līguma 
9.8.punktā noteiktajā kārtībā, ir nosūtījis rakstisku pretenziju Uzņēmējam par 
radušos defektu vai trūkumus un Defektu aktu (Pielikums Nr.7). 

6.4. Ja ekspluatācijas laikā konstatēto Būvdarbu, tai skaitā būvizstrādājumu defektu 
un/vai trūkumu novēršanai Līguma 6.2.punktā minētās garantijas laika ietvaros 
tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 10 (desmit) darba dienām, tad Uzņēmējs 3 
(trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju 
par konstatēto defektu un/vai trūkumu, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā 
norāda pretenzijā minēto defektu un/vai trūkumu novēršanas termiņus un 
iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja 
norādītajam defektu un/vai trūkumu novēršanas termiņam, tad Uzņēmējam 
defekts un/vai trūkums jānovērš Līguma 6.3.punktā noteiktajā termiņā. 

6.5. Defektus un/ vai trūkumus, kas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai 
videi vai Objekta ekspluatācijai, Uzņēmējs novērš nekavējoties, saprātīgā 
termiņā. 

6.6. Ja Uzņēmējs nenovērš defektu un/vai trūkumu Līguma 6.3., 6.4. vai 6.5.punktā 
noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt defekta un/vai trūkumu 
novēršanai citu darbu izpildītāju, bet Uzņēmējam ir jāsedz defektu un/vai 
trūkumu novēršanas izmaksas divkāršā apmērā, par ko Pasūtītājs iesniedz 
Uzņēmējam rēķinu. 

6.7. Ja Pasūtītājs paziņo Uzņēmējam par atklāto defektu un/vai trūkumu pirms 
Līguma 6.2.punktā noteiktā garantijas perioda beigām, Puses vienojas, ka 
garantijas periodu pagarina par laiku, līdz defekts tiek novērsts. 

6.8. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek klātesot Uzņēmēja un 
Pasūtītāja pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri sastāda un paraksta defektu aktu. 
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7. Atbildība par saistību izpildi. 
7.1. Puses apņemas godprātīgi pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības. 
7.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmējam maksāt līgumsodu, ja Uzņēmējs 

kavē Līguma 4.2.punktā noteikto Būvdarbu pabeigšanas termiņu, 0,5% (nulle 
komats pieci procenti) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu. 

7.3. Uzņēmējam ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu, ja tiek 
nepamatoti kavēti Līgumā noteiktie maksājumi, 0,5% (nulle komats pieci 
procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet 
ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētās summas. 

7.4. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no 
Līguma 5.1.punktā norādītās līgumcenas, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no 
Līguma kādā no Līguma 8.2.punktā noteiktajiem gadījumiem. 

7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas 
pildīšanas un neizslēdz atbildību par zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu. 

7.6. Uzņēmējs atbild par zaudējumiem, ko Būvdarbu veikšanas laikā ar savu darbību 
un/vai bezdarbību Uzņēmējs nodarījis Pasūtītājam. Ja Pasūtītājs ir izstādījis 
Uzņēmējam pretenziju par tādiem Būvdarbiem, kuros konstatēti defekti, 
Pasūtītājam ir tiesības līdz defektu novēršanas brīdim aizturēt tādu Uzņēmējam 
pienākošos maksājuma summas daļu, kas var segt defektu novēršanas 
izdevumus un/vai zaudējumu. 

7.7. Puses nav atbildīgas par šī Līguma izpildi un tā neizpildes vai nepienācīgas 
izpildes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja Līgumu nav bijis iespējams 
izpildīt tādu apstākļu dēļ, kurus nav bijis iespējams paredzēt un/vai novērst, t.i., 
nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, pie kuriem pieskaitāmas, bet ne tikai, 
dabas stihijas, ugunsgrēks, karš, militārās operācijas, izmaiņas likumdošanā vai 
valsts institūciju lēmumi, kuru rezultātā Līguma izpilde kļuvusi neiespējama. 

7.8. Pusei, kura nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, iespējami 
īsākā laikā par šādiem apstākļiem rakstiski jāziņo otrai Pusei. Ziņojumam, ja 
iespējams, jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur 
minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

7.9. Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi Nepārvaramas varas apstākļi 
traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemj 
Līguma saistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un to 
pievieno šim Līgumam. Līguma saistību turpināšanas gadījumā Puses apņemas 
Līguma saistību termiņu pagarināt atbilstoši tam laika posmam, kas būs vienāds 
ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. 

7.10. Ja minēto Nepārvaramas varas apstākļu dēļ saistības nav iespējams izpildīt ilgāk 
par __ (_______) kalendāra dienām, tad Pusēm ir tiesības atteikties no šī 
Līguma izpildes. Līguma izbeigšanas gadījumā katrai Pusei ir jāatdod otrai tas, 
ko tā izpildījusi vai par izpildīto jāatlīdzina. 

 

8. Līguma izbeigšana. 
8.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to rakstiski vienojoties, vai vienpusēji 

Līgumā noteiktajos gadījumos. 
8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, neatlīdzinot Uzņēmējam 

zaudējumus, ja: 
8.2.1. Pasūtītājs ir saņēmis būvatļauju, bet Uzņēmējs neuzsāk Būvdarbus Līgumā 

norādītajā termiņā; 
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8.2.2. Uzņēmējs neievēro Līguma 4.2.punktā noteikto Būvdarbu pabeigšanas 
termiņu un ja Uzņēmēja nokavējums ir sasniedzis 10 (desmit) darba dienas; 

8.2.3. Uzņēmējs neievēro Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā 
noteiktās saistības vai pienākumus un, ja Uzņēmējs šādu neizpildi nav 
novērsis 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir nosūtījis 
Uzņēmēja attiecīgu rakstisku paziņojumu, Līguma 9.8.punktā noteiktajā 
kārtībā; 

8.2.4. Uzņēmējs neiesniedz Pasūtītājam Līguma 2.20., 2.21. punktā noteiktos 
dokumentus; 

8.2.5. Uzņēmējs ir atkārtoti pārkāpis kādu no Līguma 2.punktā noteiktajiem 
Uzņēmēja pienākumiem (atkārtotība ietver arī gadījumu, kad Pasūtītājs 
nosūtījis pretenziju par saistību neizpildi/neievērošanu novēršanu Līguma 
ietvaros, taču Uzņēmējs Pasūtītāja prasību nav izpildījis); 

8.2.6. Pret Uzņēmēju ir uzsākta Uzņēmēja likvidācija, Uzņēmējs ir atzīts par 
maksātnespējīgu, vai Uzņēmējs nespēj turpmāk pildīt Līgumu; 

8.2.7. Uzņēmējs, iesniedzot Iepirkuma piedāvājumu vai slēdzot šo Līgumu, ir 
iesniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas; 

8.2.8. Uzņēmējs pārtrauc Būvdarbu izpildi vai veic tādas darbības, kas kalpo par 
iemeslu Uzņēmuma Līguma izbeigšanai. 

8.3. Uzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja: 
Pret Pasūtītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai 
pārtraukta. 

8.4. Izbeidzot Līgumu 8.2.punktā noteiktajos gadījumos, par līguma izbeigšanu 
Pasūtītājs rakstiski paziņo Uzņēmējam 10 (desmit) kalendāra dienas iepriekš, 
nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Uzņēmēja adresi. Puses sagatavo un abpusēji 
paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. 
Sagatavojot minēto aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs 
samaksā Uzņēmējam par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem atbilstoši 
sagatavotajam aktam. 

8.5. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un ieturēt aprēķināto 
līgumsodu un zaudējumu atlīdzību. 

9. Citi noteikumi. 
9.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz līgumslēdzēju 

Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei un Līgumā noteiktās garantijas 
termiņa beigām. 

9.2. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu savstarpējo vienošanos. Nekādi 
mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma nosacījumiem. 

9.3. Puses var izdarīt grozījumus un/vai papildinājumus Līguma noteikumos saskaņā 
ar likumu. Šādi grozījumi ir spēkā, ja tie noformēti rakstveidā un tos 
parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses. Vienošanās pievienojama Līgumam kā 
tā neatņemama sastāvdaļa. 

9.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie 
Pušu rekvizīti (tālruņa, faksa numurs, adreses, u.c.), tad tā Puse nekavējoties 
rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja saistītā Puse neizpilda šī punkta 
noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot 
šajā Līgumā esošo informāciju par saistīto Pusi. 

9.5. Pušu savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Puses vienojas atzīt par 
juridiski saistošiem pa pastu un vienlaicīgi uz elektronisko e-pastu sūtītos 
dokumentus. Gadījumā, ja kādai no Pusēm Līgumā norādītā adrese 
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korespondences saņemšanai vai elektroniskā e-pasta adrese tiek mainīta, 
attiecīgā Puse apņemas nekavējoties sniegt par to paziņojumu otrai Pusei. 
Izmaiņas stājas spēkā ar attiecīgā Paziņojuma saņemšanas brīdi.  

9.6. Līguma viena Puse nevar bez otras Puses rakstveida piekrišanas, nodot trešajām 
personām Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus. 

9.7. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību 
pārņēmējiem. 

9.8. Puses apņemas darīt visu iespējamo, lai visus strīdus, kas izriet no šī Līguma, tā 
izpildes vai laušanas, atrisinātu pārrunu ceļā. Ja pārrunu rezultātā vienošanās 
netiek panākta, tad strīds izskatāms Latvijas tiesā, piemērojot Latvijas 
Republikas likumdošanas normas. 

9.9. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas 
Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.10. Pušu pārstāvji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo 
vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās 
tiesības un pienākumus. Ja šī Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis 
pilnvarots pārstāvēt Pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš pats kā 
fiziska persona atbild par līgumsaistību izpildi. 

9.11. Līgums sastādīts uz 8 (astoņām) lapām 2 (divos) eksemplāros – katrai 
līgumslēdzēja Pusei tiek izsniegts 1 (viens), abpusēji parakstīts, Līguma 
eksemplārs Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

10. Pušu paraksti un rekvizīti: 
Pasūtītājs:      Uzņēmējs: 

VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets ”  
 _________________________ 

Reģ.Nr.LV40103208907    _________________________ 

Aspazijas bulvāris 3, Rīga, LV 1050   _________________________ 

Valsts Kase, BIC: TRELLV22   _________________________ 

IBAN: LV19TREL9220500000000   _________________________ 

Zigmars Liepiņš,      

valdes priekšsēdētājs     
 _________________________ 

11. Pielikumi. 
Līgumam tā parakstīšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi: 

11.1. Pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija; 
11.2. Pielikums Nr.2 – Tehniskais projekts; 
11.3. Pielikums Nr.3 – Tehniskais piedāvājums; 
11.4. Pielikums Nr.4 - Finanšu piedāvājums; 
11.5. Pielikums Nr.5 – Apakšuzņēmumu saraksts; 
11.6. Pielikums Nr.6 – Piesaistāmo darbinieku saraksts. 
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Konkursa „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie  

Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – 
 saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta”  

ar iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/3  
nolikuma Pielikums Nr.7 

 
 

Būvdarbu apjoms 
 
 

Informācija pieejama Pasūtītāja mājas lapā:_______________________. 
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Konkursa „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie  
Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – 

 saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta”  
ar iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/3  

nolikuma Pielikums Nr.8 
 

SIA „Nams” izstrādātais Tehniskais projekts 
 

Informācija pieejama Pasūtītāja mājas lapā: 
_______________________________________. 
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Konkursa „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie  
Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – 

 saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta”  
ar iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/3  

nolikuma Pielikums Nr.9 
 
 
 
 

IZZIŅA 
 
Ar šo, [Pretendenta  nosaukums]  (Reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar 
vienoto reģistrācijas numuru ________________, juridiskā adrese 
__________________), apliecina: 
 

1) ka [Pretendenta nosaukums] gada finanšu vidējais apgrozījums, kas attiecas uz 
būvniecības jomu pēdējos 3 (trīs) gados ir: 
 

Gads Finanšu apgrozījums (EUR) 
2013.  
2014.  
2015.  

Kopā pēdējos 3 gados  
Vidēji pēdējos 3 gados  

 
2)  ka [Pretendenta nosaukums] likviditātes kopējais koeficients  (apgrozāmie 
līdzekļi/īstermiņa saistībām) pēc 2015.gada finanšu pārskata datiem, par kuru auditu 
veicis zvērināts revidents ,ir ne mazāks par 1: 
 

Apgrozāmie līdzekļi (EUR)  Īstermiņa kredītsaistības (EUR) Likviditātes 
koeficients 

   
 
3) ka , pēc 2015.gada finanšu pārskata datiem, par kuru auditu veicis zvērināts 
revidents, [Pretendenta nosaukums] ir pozitīvs pašu kapitāls – EUR ____________. 
 
 
 
 
 
__________________________________             __________          ____________________ 
                (Amata nosaukums )                              (Paraksts  )                 (Paraksta atšifrējums) 
  
                                                   Z.V. 
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Konkursa „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie  
Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – 

 saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta”  
ar iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/3  

nolikuma Pielikums Nr.10 
 
 
 

IZZINA 

Informācija par [pretendenta nosaukums] iepriekšējo 
piecu gadu laikā veiktajiem 

būvdarbiem 
 

Nr. 
p.k. 

 
 

Objekta 
pieņemšanas 
ekspluatācijā 

datums 
 
 

Objekts 
Izpildīto 

darbu veids 
(jauna 

būvniecība 
vai pārbūve)  
ēkas funkcija 

un 
klasifikācijas 

kods 
 

Ēkas 
nesošo 
konstru
kciju 
veids 
un 
materiā
ls 

 
Valsts vai 
vietējās 

arhitektūras 
piemineklis 

un valsts 
aizsardzība
s numurs 

(ja ir 
attiecināms

) 

 
Ēkas 

kopējā 
platība m2 

 

 

Norāde, 
vai ēkā ir 
izbūvēts 
kravas 

lifts  

Pasūtītāj
a 

nosauku
ms, 

reģ.Nr. 
un 

adrese, 
kontaktp
ersonas 
vārds 

uzvārds, 
kontakttā

lrunis 
 

 
 

Nosaukums Adrese Norāde, 
vai	
būvdarbu 
process 
tika 
paveikts, 
nepārtrauc
ot ēkai 
paredzētās 
funkcijas 
veikšanu  

1. 

2. 

3. 

          

__________________________________________              (paraksts) (Amata nosaukums)                                                                                                 
(Paraksta atšifrējums) 

z.v 
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Konkursa „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie  
Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – 

 saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta”  
ar iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/3  

nolikuma Pielikums Nr.11 
IZZIŅA 

 
Ar šo, [Pretendenta nosaukums] (Reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar 
vienoto reģistrācijas numuru ______________________________, juridiskā adrese 
_______________________________), apliecina [Pretendenta nosaukums] 
nodarbinātā speciālista ar būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā [vārds, 
uzvārds] pieredzi ēku būvdarbu vadīšanā pēdējo piecu gadu laikā : 
 

Objekta 
pieņemšanas 
ekspluatācijā 

datums 

Uzņēmējs – 
darba devējs 

Pasūtītājs,  nosaukums, 
adrese, kontaktpersona 

un telefona Nr. 

Objekta nosaukums 
un adrese,  

izpildīto darbu veids, 
ēkas funkcija, 

klasifikātora kods 

norāde vai objekts ir 
Valsts vai vietējās 

arhitektūras 
piemineklis un valsts 
aizsardzības numurs  

 

 

Ēkas kopējā 
platība m2 

     
     
     

 
 
 
 
 
 

___________________________               _______________________     ____________________ 
                (Amata nosaukums )                                 (Paraksts  )                 (Paraksta atšifrējums) 
  
                                                   Z.V. 
 

 
 
 
 
 



42	
	

 
 
 

Konkursa „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie  
Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – 

 saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta”  
ar iepirkuma identifikācijas Nr. LNO 2017/3 

nolikuma Pielikums Nr.12 
 
  

Piedāvātais personāla sastāvs  
[Pretendentiem jānorāda amata nosaukumi atbilstoši kvalificētajam personālam, lai atbilstu 

noteiktajām prasībām.] 
 

Nr.p.k. Vārds, Uzvārds, 
personas kods 

Amata nosaukums 
līguma izpildē 

Sertifikāta Nr. / 
Izglītības dokumenta 

Nr. 

Sertifikāta nosaukums/ 
izglītības dokumenta 

nosaukums 
1.     
2.     
     
 
Pielikumā: sertifikātu kopijas kopā uz __________ lp. 
 
2017.gada ___._____________ 
 

 
___________________________               _______________________     ____________________ 
                (Amata nosaukums )                                 (Paraksts  )                 (Paraksta atšifrējums) 
  
                                                   Z.V. 
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Konkursa „Īslaicīga lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie  
Latvijas Nacionālās operas, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā – 

 saskaņā ar tehnisko projektu, 3.kārta”  
ar iepirkuma identifikācijas Nr. LNO LNO 2017/3 

nolikuma Pielikums Nr.13 

Rīgā, 2017.gada ___ . _____________  

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA GARANTIJA Nr. 

Mēs - [Kredītiestādes nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs:  ____ ; juridiskā 
adrese: ____________________________________________________ ) 
(turpmāk - Kredītiestāde) - esam informēti par to, ka mūsu klients - [Pretendenta 
nosaukums] 
(vienotais reģistrācijas numurs:____________; juridiskā adrese:  ) (turpmāk - 
Pretendents) -  
plāno iesniegt savu piedāvājumu Jūsu - ______________________ (vienotais 
reģistrācijas numurs: __________________; juridiskā adrese: _________________) 
(turpmāk - Pasūtītājs) - atklātam konkursam „_____________________________" 
(iepirkuma identifikācijas Nr. ___________) (turpmāk - Konkurss). Saskaņā ar 
attiecīgā iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam 
sava piedāvājuma nodrošinājums. 
Ievērojot minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu veikt 
maksājumu [summa cipariem un vārdiem] apmērā Pasūtītājam uz pieprasījumā 
norādīto norēķinu kontu, gadījumā, ja ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, 
Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk - 
Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs 
garantijas pamatā un kurā norādīts, ka attiecībā uz Konkursu ir iestājies vismaz viens 
no šādiem nosacījumiem (norādot konkrēto nosacījumu, kas iestājies): 

1. Pretendents atsaucis savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā šī piedāvājuma 
garantija; 

2. Pretendents, kura piedāvājums tika izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles 
kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma 
procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma 
nodrošinājumu; 

3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēlēs 
kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā.  

Garantijas saistības termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas, skaitot 
no 
Konkursa Nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas, un spēkā līdz
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 __________________________________________________________________ .g
ada
 __________________________________________________________________ _;
___ [datums un mēnesis] (turpmāk - Beigu datums). 

Šī garantija izbeidzas pilnībā un automātiski arī gadījumā, ja pirms Beigu datuma 
Kredītiestādei ir atgriezts šīs garantijas oriģināls, kas paredzēts Pasūtītājam, 
neatkarīgi no tā, vai Kredītiestāde ir saņēmusi Pasūtītāja rakstveidu paziņojumu par 
kādu no šādu nosacījumu iestāšanos: 
1. ir beidzies piedāvājuma nodrošinājuma garantijas spēkā esamības termiņš; 
2. piedāvājums nav iesniegts noteiktajā laikā vai kārtībā; 
3. Pretendents nav kļuvis par Konkursa uzvarētāju un ir noslēgts būvdarbu 

līgums ar citu piegādātāju; 
4. konkurss izbeigts, neizvēloties nevienu piedāvājumu, vai pārtraukts; 

 
 

 
 
 
 
 
  
	


