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NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SA ĪSINĀJUMI 
 
 
Izpild ītājs  – Iepirkuma procedūras uzvarējušais Pretendents, ar kuru tiek slēgts iepirkuma līgums. 
 
Piegādātājs  - Fiziskā vai juridiskā persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū 
veikt būvdarbus. 
 
Pretendents  - Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu grupa, kas 
iesniegusi piedāvājumu. 
 
Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. 
 
Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 
a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona), 
b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” 
apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 
noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai 
e. Pretendenta pilnvarota persona. 
 
 
TS – Tehniskā specifikācija. 
 
 
Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ae IUB izstrādātām Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējiem, pieejamas http://www.iub.gov.lv/files/upload/vadlinijas_SPS_20140319_0.pdf  
 
 
 
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 
1.1. Pasūtītājs 
 
SIA „ORNAMENTS” 
Pasūtītāja rekvizīti: 
Vienotais reģistrācijas Nr.41503003743 
Adrese: Jelgavas ielā 21, Ilūkste, Ilūkstes novads 
Tālruņa Nr.: 65462157 
Faksa Nr.: 65462157 
E-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv 
Bankas konta Nr. LV83HABA0551026254871 
 
Iepirkuma procedūru veic ar SIA „ORNAMENTS” valdes locekļa Jurija Altāna  30.04.2014. rīkojumu 1.-4./ 11  
izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma komisija). 
 
1.2. Iepirkuma identifik ācijas numurs 
“ORN 2014/2 KF” 
 
1.3. Kontaktpersona 
 
Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: 
Jurijs Altāns 

Tālrunis: 65462157; 26402197     

E-pasts: ornaments@ilukste.lv 
Fakss: 65462157 
Adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads 
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1.4. Iepirkuma proced ūra  
 
1.4.1. Iepirkuma procedūra, kas tiek organizēta Kohēzijas fonda projekta “ Katlu mājas „Bebrenes 
tehnikums”  siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros, vienošanās Nr.L-PCS-13-
0076. 
1.4.2. Iepirkuma mērķis ir panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 
attieksmi pret tiem, nodrošinot pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja 
risku izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst iepirkuma nolikumā (turpmāk tekstā – 
Nolikums) noteiktajām prasībām un Tehniskai specifikācijai.     
 
1.5. Inform ācijas apmai ņa un papildu inform ācijas sniegšana 
 
1.5.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un iepirkuma komisiju, no vienas puses, un ieinteresētajiem 
Piegādātājiem un Pretendentiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa faksu vai elektroniski. Pieprasījumi 
jāadresē iepirkuma „Katlu m ājas „Bebrenes tehnikums” siltumener ģijas ražošanas efektivit ātes 
paaugstin āšana”,  identifikācijas Nr. “ORN 2014/2 KF” 
komisijai.  
 
1.5.2. Ieinteresētajiem Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkumu, tai skaitā, prasīt 
paskaidrojumus par konkursa nolikumu ne vēlak kā 10 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa 
beigām .  
 
1.5.3. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: Iepirkuma procedūrai „Katlu 
mājas „Bebrenes tehnikums” siltumener ģijas ražošanas efektivit ātes paaugstin āšana”, ident.Nr. 
“ORN 2014/2 KF”. 
 
1.5.4. Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu būtisku informāciju par iepirkuma 
procedūru vai nolikumā iekļauto informāciju attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai 
pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to kopā ar uzdoto jautājumu sniedz Piegādātājam, kas uzdevis 
jautājumu elektroniski vai pa faksu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami 
iepirkuma procedūras dokumenti, nenorādot jautājuma uzdevēju, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā un 
ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms nolikuma 1.7.1. punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām.  
 
1.5.5. Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs, kas pieprasījis papildu informāciju, to ir saņēmis, ja Pasūtītājs to ir 
izsūtījis uz Piegādātāja norādīto elektroniskā pasta adresi vai faksu un,  nenorādot jautājuma uzdevēju, 
ievietojis mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti.   
 
1.5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma procedūras nolikumā veikt grozījumus, papildinājumus un ievietot 
papildu informāciju, ja tādejādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas Iepirkuma procedūras 
dokumentu prasības. 
 
1.5.7. Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs ir saņēmis papildu informāciju par Nolikumu, ja Pasūtītājs to ievietojis 
Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv. 
 
 
1.6. Iespējas saņemt iepirkuma konkursa nolikumu un iepaz īties ar to 
 
1.6.1. Ar nolikumu un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem  līdz 1.7.1. punktā minētā 
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties  Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā 
www.ilukste.lv kurā ir publicēts paziņojums par  Iepirkuma procedūru. 

 
1.6.2.  Ar nolikumu un viesiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem līdz 1.7.1. punktā minētā 
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties arī uz vietas, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 
plkst.16:30, SIA „ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, 6. kabinetā.  
 
1.6.3. Iepirkuma procedūras nolikumu (turpmāk – nolikums) drukātā veidā arī var saņemt bez maksas pēc 
pieprasījuma triju darbdienu laikā, SIA „ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, 6. kabinetā, darba dienās 
no plkst. 08:00 līdz plkst. 16:30. 
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1.6.4. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai 
informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai 
ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.  

 
 
1.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un k ārt ība. 
 
1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 16:30, bet ne vēlāk kā līdz 
18.09.2014. plkst. 11:00. 
 
1.7.2. Pretendents atbilstoši 1.11. punktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz personīgi 
vai nosūta pa pastu uz adresi SIA „ORNAMENTS”, Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads. Pasta 
sūtījumam jābūt nogādātam šī nolikuma 1.1.punktā norādītajā adresē līdz 1.7.1 punktā minētajam termiņam. 
 
1.7.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja 
piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.7.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  
 
1.7.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, 
Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku, ko Pretendenta pārstāvis apliecina ar savu 
parakstu. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.   
 

*Piedāvājuma pieņemšanas fakts nekalpo par pierādījumu, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām 
1.11.1. un 1.11.2.  punktā minētajām prasībām.  

 
1.8. Piedāvājuma atv ēršanas vieta, datums, laiks un k ārt ība. 
 
1.8.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 18.09.2014. plkst. 11:00 , SIA „ORNAMENTS”, Jelgavas  
ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, kabinetā Nr.8. 
 
1.8.2. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 
 
1.8.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisijas locekļi  un pieaicinātie eksperti paraksta 
apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta 
izvēlē vai darbībā, vai ka viņi saistīti ar tiem. Iepirkuma komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, 
nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto līgumcenu.  
 
1.8.4. Pēc Piedāvājumu atvēršanas Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. 
 
1.9. Piedāvājuma der īguma termi ņš.  
 
1.9.1. Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas. 
 
1.9.2. Gadījumā ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma 
derīguma termiņu pagarināt. Kopējais piedāvājuma derīguma termiņš, kas skaitāms no piedāvājuma 
atvēršanas dienas, nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus no piedāvājuma atvēršanas dienas. 
 
 
 
1.10. Piedāvājuma un garantijas laika  nodrošin ājums  
 
1.10.1. Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz pasūtītāja prasībām pēc būtības atbilstošs 
pied āvājuma nodrošin ājums  – bankas garantija: EUR 5 000,00 (pieci tūkstoši euro nulle eurocenti) 
apmērā vai  apdrošināšanas polise par apdrošināšanas summu EUR 5 000,00 (pieci tūkstoši euro nulle 
eurocenti).  
        Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas 
Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas normatīvajos tiesību 
aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā.  
         Pasūtītāja prasības (pēc būtības) attiecībā uz piedāvājuma nodrošinājumu noteiktas Nolikuma 
2.pielikumā. 
 
1.10.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi.  
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1.10.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem: 
1) iepirkuma procedūras dokumentos minētā piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot no 
piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējam rakstveidā paziņojis pretendents un galvotājs; 
2) ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkuma procedūrā, — līdz 
dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma 
procedūras dokumentos un līgumā); 
3) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 
 
1.10.4. Nodrošinājuma devējs izmaksā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam vai sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 
1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 
2) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un 
iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu; 
3) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma 
līgumu vai vispārīgo vienošanos sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā. 
 
1.10.5. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts kā saimnieciski visizdevīgākais, 10 (desmit) darba dienu 
laikā  pēc līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošin ājumu, attiecībā uz šo personu piedāvājuma 
nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tā iesniedz līguma nodrošinājumu. Pasūtītāja prasības attiecībā uz 
Līguma nodrošinājumu (pēc būtības) noteiktas Nolikuma 2.pielikumā.  
 
1.10.6. Noraidīto pretendentu iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts 30 (trīsdesmit) dienu 
laikā pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu 
konkursā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad uzvarējušais pretendents ir parakstījis līgumu.  
 
 
1.10.7. Izpildītājam darbu uzsākšanai  ir noteikts avansa maksājums 20% (divdesmit procenti) no līguma 
summas, kas tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad ir uzsākti būvdarbi un Izpildītājs ir 
iesniedzis Pasūtītājam Avansa maksājuma nodrošinājumu (garantiju) un rēķinu avansa izmaksai. Avanss 
tiek dzēsts proporcionāli no ikmēneša izpildīto būvdarbu samaksām.  

Pasūtītāja prasības attiecībā uz Avansa maksājuma nodrošinājumu (pēc būtības) noteiktas Nolikuma 
2.pielikumā.  
 
 

1.11. Piedāvājuma noform ējuma pras ības. 
 
1.11.1. Piedāvājums un piedāvājuma nodrošinājums jāievieto slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai cita veida 
necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai tml.) tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz 
piedāvājumu atvēršanas brīdim.  
 
1.11.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda: 
  
 1.11.2.1. Pretendenta nosaukums un adrese; 
 1.11.2.2. Pasūtītāja nosaukumus un adrese; 
1.11.2.3.norāde „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Katlu m ājas „Bebrenes tehnikums” siltumener ģijas 
ražošanas efektivit ātes paaugstin āšana”, identifikācijas Nr. “ORN 2014/2 KF” 
 
 1.11.2.4. norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”. 
 
1.11.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 
Pasūtītājam.  
 
1.11.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie 
informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas 
(pievienojama pilnvaras kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.   
 
1.11.5. Pretendents  piedāvājuma variantus neiesniedz..  
 
1.11.6. Piedāvājumā jāietver: 
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 1.11.6.1. Pieteikums par piedal īšanos konkurs ā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā  
norādītajai formai; 
 1.11.6.2. Pretendenta atlases dokumenti  (atbilstoši nolikuma 3.5. punktam); 
 1.11.6.3. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Tehniskais pied āvājums  
(atbilstoši nolikuma 3.6. punktam); 
 1.11.6.4. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstīts Finanšu pied āvājums  
(atbilstoši nolikuma 3.7. punktam); 
 1.11.6.5. Ja pieteikumu, Tehnisko piedāvājumu, Finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā 
ietvertos dokumentus paraksta pilnvarota persona, pilnvaras kopija; 
  
1.11.7. Pretendents piedāvājumu iesniedz 3 (trīs) eksemplāros:  
 1. eksemplārs - oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS, 
 2.eksemplārs -  kopija ar norādi KOPIJA; 
 3.eksemplārs -  kopija ar norādi KOPIJA. 
  
1.11.8. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un 
tiek glabāti  atbilstoši normatīvajiem aktiem par juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, 
saglabāšanu un izmantošanu, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu  un Kohēzijas fonda vadības likumam 
līdz 2021.gada  31.decembrim. 
Piedāvājumi, kas iesniegt pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām tiek reģistrēti attiecīgā reģistrā, 
atzīmēti ar tekstu „iesniegts pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām” un neatvērti tiek atdoti atpakaļ 
iesniedzējiem. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa iesniegto piedāvājumu reģists tiks pievienots 
iepirkuma komisijas protokolam. 
 
1.11.9. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. 
Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. 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.  
 
1.11.10. Pretendentam iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā, nodrošinot  katra iesniedzamā dokumenta juridisko spēku; 
 
1.11.11. Katram piedāvājuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan katrai kopijai) jābūt: 
 - caurauklotam (cauršūtam), tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas; 
 - uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā 
norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu (ja tāds paredzēts) 
apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona; 
 - ar secīgi numurētām lapām; 
 - ar pievienotu satura rādītāju.  
 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 
 
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts. 
 
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir „Katlu m ājas „Bebrenes tehnikums” siltumener ģijas ražošanas 
efektivit ātes paaugstin āšana”  būvdarbi, tai skaitā materiālu un iekārtu piegāde, kas veicama  atbilstoši 
Tehniskajai specifikācijai (4. pielikums) un Tehniskajam projektam (10. Pielikums).  
2.1.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.  
2.1.3. Objekta apskate dabā 2014.gada no 1.septembra līdz 5.septembrim iepriekš sazinoties ar 

kontaktpersonu.  
   
2.2. Tehnisk ās specifik ācijas. 
 
Tehniskās specifikācijas -  nolikuma _4._  pielikums. 
 
2.3. Līguma izpildes  vieta un laiks. 
 
2.3.1. Līguma izpildes vieta: Bebrene,  Il ūkstes novads 
 
2.3.2. Līguma maksimālais izpildes laiks: 
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2.3.2.1. Katlu mājas būvniecība un tehnoloģisko iekārtu piegādes,  uzstādīšanas un būvdarbu izpildes 
maksimālais termiņš – līdz 2015.gada 30.apr īlim, ieskaitot.  
 
2.4. Piedāvājuma variantu iesniegšana. 
 
Pretendents  nevar  iesniegt piedāvājuma variantus. 

3. PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEGTAJAM PIED ĀVĀJUMAM. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
 
3.1. Oblig ātie nosac ījumi Pretendenta dal ībai konkurs ā 
 
3.1.1.Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas 
vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu, vai prokurora priekšrakstu par 
sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos 
nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, vai līdzdalībā 
noziedzīgā organizācijā. 
 
3.1.2.Pretendents, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un 
kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas 
personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai 
divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, 
kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši. 
 
3.1.3.Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 
mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras 
mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot 
gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no 
naudas soda. 
 
3.1.4.Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta 
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma 
līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts. 
 
3.1.5.Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts, vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 
reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro. 

 
3.1.6.Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz: 

a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem 
personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība), vai personu 
apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība); 

 
b. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecas uz pretendenta norādīto personu uz kuras 

iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām prasībām. 

 
3.2. Pras ības attiec ībā uz Pretendenta iesp ējām veikt profesion ālo darb ību 
 
3.2.1.Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz 
personālsabiedrība), vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 
normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

 
3.2.2.Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz 
personālsabiedrība vai personu apvienība), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija 
Būvkomersantu reģistrā, līdz būvdarbu uzsākšanai tiks  reģistrēti Būvkomersantu reģistrā. 
 
3.2.3. Pretendenta piedāvātajam: 
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a. Būvdarbu vadītājam  ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru 
savienības vai citas profesionālas organizācijas  izsniegts būvprakses sertifikāts siltumapgādes 
sistēmu būvdarbu vadīšanas  un būvuzraudzības jomā.  
 

Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu 
sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) 
un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas 
profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts 
iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 

 
 
3.3. Pretendenta saimnieciskajam un finansi ālajam st āvoklim noteikt ās pras ības 
 
3.3.1.  Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums Pretendenta  darbības pēdējo 3 (trīs ) gadu 
laikā vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz  piedāvāto līgumcenu (bez PVN). Komersanti, kas izveidoti vēlāk, 
norāda gada finanšu vidējo apgrozījumu par nostrādāto periodu, kam jābūt 3 reizes lielākam kā piedāvātā 
līgumcena. 
 
 
3.4. Pretendenta tehniskaj ām un profesion ālajām sp ējām noteikt ās pras ības 
 
3.4.1.  Pretendentam vai uzņēmējam uz kura spējām tas balstās ir pieredze: 
3.4.1.1. pēdējo 5 (piecu) gadu  laika ir veicis vismaz 2 (divus) katlu mājas ēkas būvdarbus vai katlu mājas  
rekonstrukcijas būvdarbus  un  vismaz 2 (divu) siltumenerģiju ražojošo tehnoloģisko iekārtu piegādi un 
uzstādīšanas būvdarbu veikšanu, kas veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.  

3.4.2.  Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un 
citu personu  (Persona, uz kuras iespejām pretendents balstās) iespejām, lai apliecinātu, ka Pretendenta 
kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikacijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierada, ka viņa ricībā 
bus nepieciešamie resursi. 

3.4.3.  Pretendenta rīcībā ir nepieciešamā tehniskā kapacitāte, lai veiktu nepieciešamos vides pārvaldības 
pasākumus un nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi draudzīgā veidā. 

3.4.4. Pretendents var garantēt  atbilstību  sekojošām  prasībām: 
3.4.4.1. siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju atbilstību ES tiesību aktu prasībām attiecībā uz šādu iekārtu 
tirdzniecību un izmantošanu ES tirgū vai CE (vai ekvivalents) marķējums; 
3.4.4.2. būvniecība jāveic izmantojot videi draudzīgus materiālus un izstrādājumus,  
3.4.4.3. būvniecības materiālu transportēšanas nosacījumu izpildi; 
3.4.4.4. atkritumu samazināšanas un apsaimniekošanas pasākumu nodrošināšanu; 
 
 
3.5. Pretendentu atlases dokumenti – inform ācija, kas nepieciešama, lai nov ērtētu Pretendentu 
 
Lai novērtētu Pretendenta kompetenci un atbilstību nolikuma 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. punkta prasībām, 
Pretendentam un personām, apakšuzņēmējiem uz kuru iespējam pretendents balstās un  tiks piesaistīti 
līguma izpildei, jāiesniedz šādi pretendentu atlases dokumenti (3.5.1. – 3.5.5. punktos paredzētos 
dokumentus iesniedz gan Pretendents, gan visas personas (tai skaitā apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām 
pretendents balstās; pārējos dokumentus iesniedz attiecīgi Pretendents, lai apliecinātu savu kompetenci vai 
atbilstību izvirzītajām prasībām):  
 
3.5.1. Apliecinājums, ka Pretendents atbilst Nolikuma 3.1. punkta apakšpunktos noteiktajiem obligātajiem 
nosacījumiem Pretendenta dalībai konkursā.  
 
3.5.2. Izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas 
iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam vai 
personai, uz kuras iespējām pretendents balstās (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā 
dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 
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3.5.3. Kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina,  ka pēdējo 18 mēnešu laikā, rēķinot no 
Piedāvājuma iesniegšanas dienas, Pretendents un persona, uz kuras iespējām pretendents balstās (ja 
pretendents plāno tādu piesaistīt), nav atzīta par  vainīgu darba  tiesību būtiskā pārkāpumā  (Nolikuma 3.1.2. 
punkts). 
 
3.5.5. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistram līdzvērtīgas 
iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecība vai izziņa (-s) kopija, kas apliecina, ka ārvalstu 
Pretendents, tā piesaistītie apakšuzņēmēji un persona, uz kuras iespējām tas balstās (kas reģistrēti 
ārvalstīs) ir reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā, ja šādu reģistrāciju attiecīgās valsts normatīvie akti nosaka kā 
obligātu.  
 
3.5.6. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība (kopija), kas apliecina pretendenta tiesības veikt 
uzņēmējdarbību būvniecībā. Gadījumā, ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrējies 
Būvkomersantu reģistrā, bet tam saskaņā ar Pasūtītāja lēmumu ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 
Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, 
saņemšanas pa faksu vai elektroniski, iesniedz Būvkomersanta reģistrācijas apliecību (kopiju).   
 
3.5.7. Pretendenta parakstīts apliecinājums par tā vidējo finanšu apgrozījumu pēdējo trīs gadu (2011., 2012., 
2013.) laikā un Pretendenta darbības  finanšu pārskata  par 2011., 2012., 2013.gadu apliecinātu bilances un 
peļņas/zaudējumu aprēķinu kopijas. Komersanti, kas izveidoti vēlāk, norāda gada finanšu vidējo 
apgrozījumu par nostrādāto periodu). 
 
3.5.8. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 3.4.1. punkta prasībām, Pretendentam vai personai uz kuras 
iespējām pretendents balstās jāiesniedz  būvdarbu saraksts , kurā norāda , ka  pēdējo piecu gadu (2009.- 
2013.)  ir veicis vismaz 2 (divu) katlu māju ēku būvdarbus vai katlu mājas  rekonstrukcijas būvdarbus  un  
vismaz 2 (divu) siltumenerģiju ražojošo tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanas būvdarbus .Būvdarbu 
saraksts noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (5. pielikums);  
 
3.5.9. Lai apliecinātu atbilstību  nolikuma 3.4.1. punkta prasībām  Pretendentam jāiesniedz: 
3.5.9.1. divas  Pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par Pretendenta pēdējo piecu gadu laikā (2009.-2013.) 
veiktajiem katlu mājas  būvniecības  būvdarbiem vai katlu mājas   rekonstrukcijas būvdarbiem un   Pasūtītāja 
pozitīvās atsauksmes par 2 (divu) siltumenerģiju ražojošo tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanas 
būvdarbu veikšanu. Atsauksmes iesniedzamas par būvdarbiem, kas  norādīti Pretendenta piedāvājumā 
iesniegtajā sarakstā. 
 
3.5.10.  Pretendentam jāiesniedz vadošo sertificēto speciālistu, kuriem ir spēkā esoši sertifikāti attiecīgajā 
jomā, saraksts: 
3.5.10.1. ēku būvdarbu vadītājs, elektroietaišu izbūves darbu vadītājs; 
3.5.10.2. siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves darbu vadītājs; 
3.5.10.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves darbu vadītājs;  
3.5.10.4. darba aizsardzības speciālists, kuram jāiesniedz darba aizsardzības speciālista izglītības 
dokumenti, saskaņā ar kuriem, tam ir tiesības veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus. 
 
klāt pievienojot kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, speciālista apliecinājums, ka viņš, pretendenta 
uzvaras un iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, apņemās izpildīt tos darbus, kuri tam tiks nodoti saskaņā 
ar iepirkuma līguma nosacījumiem. 
 
3.5.11. Sertifikāts (kopija), kas apliecina uzstādāmās siltumenerģiju ražojošās tehnoloģiskās iekārtas 
atbilstību ES normatīvo aktu prasībām attiecībā uz šādu iekārtu tirdzniecību un izmantošanu ES tirgū vai CE 
(vai ekvivalents) marķējums. 
 
3.5.12. Līguma par atkritumu apsaimniekošanu (kopija) vai apliecinājums, ka būvdarbu līguma izpildes 
tiesību piešķiršanas gadījumā tāds tiks noslēgts un iesniegts Pasūtītājam 10 (desmit) darbdienu laikā pēc 
Pasūtītāja pieprasījuma vai lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, saņemšanas pa faksu vai elektroniski. 

 
 

3.6. Pras ības Tehniskajam pied āvājumam 
 
3.6.1. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Nolikuma _4_. pielikumā norādītajai Tehniskajai 
specifikācijai. 
 
3.6.2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam. 
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3.6.3. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj: 
3.6.3.1.darbu apjomu sarakstu saskaņā ar tehnisko specifikāciju;  
3.6.3.2. izvērstu darbu izpildes organiz ācijas un tehnolo ģisko risin ājumu aprakstu , norādot darba 
organizācijas metodes, plānotās aktivitātes, kas noformējamas brīvā formā, ar grafikiem, shēmām, 
atspoguļojot pretendenta  būvdarbu kvalitātes vadības kontroles nodrošināšanas pasākumus līguma izpildes 
laikā. 
3.6.3.3. apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu izpildes termi ņu (laiku) ( m ēnešos) saskaņā ar nolikuma 
2.3.2 punktu. 
3.6.3.4. apliecin ājumu par pied āvāto būvdarbu un katlu m ājas iek ārtas kvalit ātes garantijas termi ņu 
(mēnešos). 
3.6.3.5. apliecinājumu par piedāvāto reaģēšanas laiku (stundās) garantijas laikā uz Pasūtītāja atklātajiem 
(par ko tiks sastādīts attiecīgais akts) būvdarbu defektiem, to novēršanai.  
Pasūtītājs vērš uzmanību, ka reaģēšanas laiks ir laiks, kurā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā 
pretendenta pārstāvis pēc Pasūtītāja mutiskas vai rakstiskas ziņas saņemšanas ieradīsies objektā un veiks 
nepieciešamos labošanas darbus. 
Minimālais  reaģēšanas laiks 12 stundas  maksimālais reaģēšanas laiks ir 24 stundas.  
Neierašanās gadījumā vai ierodoties vēlāk kā pēc 24 stundām, Pasūtītājs novērš bojājumus slēdzot līgumu 
ar citu izpildītāju, par ko piestāda rēķinu Pretendentam un šīs rēķins Pretendentam būs jāapmaksā. 
 
 
3.7. Pras ības Finanšu pied āvājumam 
 
3.7.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma  _3_.  pielikumā norādītajai formai par visu 
Tehniskajā specifikācijā minēto darbu apjomu. 
 

Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem 
Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.  

 
3.7.2. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam. 
 
3.7.3. Piedāvājuma cenā iekļaujamas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto darbu apjomu un izpildi 
saistītās izmaksas,  atsevišķi izdalot PVN . 
 
 

4. APAKŠUZŅĒMĒJI 
 
4.1. Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai 
apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:  
4.1.1.visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo 
būvdarbu saraksta veidnei ( 6 pielikums), 
4.1.2.(1) apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši 
Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (7. pielikums) 
par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos Būvdarbus un/vai nodot 
Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus, vai (2) Pretendenta un Personas, uz 
kuras iespējām Pretendents balstās, līgums vai vienošanās, vai apliecinājums par sadarbību Iepirkuma 
līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, 
gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, 
 
 

5. VĒRTĒŠANA – PRETENDENTU ATLASE UN PIED ĀVĀJUMA  IZVĒLE 
 
5.1.Vērtēšana 
 
5.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi (atbilstoši izslēgšanas nosacījumiem un 
noteiktajām kvalifikācijas prasībām – nolikuma 3.1. – 3.5. punkts), tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi 
un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – saimnieciski izdev īgāko 
pied āvājumu  (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic  slēgtā sēdē.  
 
5.1.2. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādos 4 (četros) posmos, katrā nākamajā posmā 
vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā ( piedāvājuma noformējuma trūkumus 
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Iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma noraidīšanu, tikai ja konstatētā neatbilstība ir būtiska, iepirkuma 
komisija veic vērtēšanu ievērojot noraidīšanas samērīguma vērtēšanas principu): 
 1. posms – Pied āvājumu noform ējuma p ārbaude 
Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 1.11. punktā 
norādītajām prasībām.   
 2. posms – Pretendentu atlase   
Iepirkuma komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā iesniegtos pretendentu atlases dokumentus, 
novērtē, vai Pretendenti atbilst nolikuma 3.1. – 3.5. punktos  norādītajām prasībām.  
 3. posms – Tehnisko un finanšu pied āvājumu atbilst ības p ārbaude 
Tehniskā  un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkuma komisija veic par visu iepirkuma 
priekšmetu kopā. Iepirkuma komisija novērtē, vai Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums atbilst 
nolikuma 3.6. un 3.7.punktiem un nolikuma 4. pielikumā „Tehniskā specifikācija”  norādītajām prasībām.  
 4. posms – Pied āvājuma izv ēle 
Piedāvājumu izvēli iepirkuma komisija veic par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Iepirkuma komisija 
pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas un labo tās (nolikuma 5.2. punkts „Aritmētiskās 
kļūdas labošana”);  
 
Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (nolikuma 5.3. punkts „Nepamatoti lēta 
piedāvājuma noteikšana”); 
 
Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši nolikuma 8. pielikumam 
„Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība” un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot 
un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā saimnieciski visizdevīgākais un atbilstošs nolikuma 
prasībām, tiek  atzīts par uzvarētāju konkursā.  
 
5.1.3. Gadījumā, ja: 
 - piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina vai 
 - pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju vai 
 - piedāvājums neatbilst kādai konkursa nolikumā noteiktajai prasībai vai 
 - piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, 
iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās 
dalības atklātā konkursā.  
 

5.2. Aritm ētisk ās k ļūdas labošana 
 
5.2.1. Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas 
(kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā). 
 
5.2.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo. 
 
5.2.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo 
Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota. 
 
5.2.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā 
veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu. 
 

5.3. Nepamatoti l ēta pied āvājuma noteikšana 
 
5.3.1. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja 
iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda 
piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par 
būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem1, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata 
par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta 
piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos 
risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības, vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu 
cenu. 
 
 
5.3.2. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar 
                                                 
1 Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) Būvdarbu metodes izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un 
īpaši izdevīgajiem Būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti; 4) 
darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti Būvdarbi. 
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pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma 
komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.  
 
 

6. LĒMUMA PUBLICĒŠANA, PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU UN LĪGUMA 
SLĒGŠANA 
 
6.1. Lēmuma pie ņemšana. 
 
6.1.1. Iepirkuma komisija  saskaņā ar nolikuma 8.pielikumā noteikto kārtību un nolikuma 5.punktu, nosaka 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā un pieņem lēmumu par 
iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko. 
 
 
6.2.Pretendentu inform ēšana 
 
6.2.1. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pa faksu vai  elektroniski  vienlaikus informē visus 
Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā  uz iepirkuma līguma slēgšanu.   
 
 
6.3. Lēmuma public ēšana 
 
6.3.1. Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto 
lēmumu, nosūta publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem. 
 
 
 
6.4. Iepirkuma l īguma sl ēgšana 
 
6.4.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu  
atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (9.pielikums)    
 
 
6.4.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem 
lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja 
pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, iepirkuma komisija pieņem lēmumu 
pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  
 
7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIES ĪBAS UN PIENĀKUMI 
 
7.1. Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.  
 
7.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par 
savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).  
7.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski 
pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.  
 
7.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos ievietojot informāciju 
par grozījumiem  internetā, nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju  Iepirkuma procedūras 
dokumentiem.  Periods no paziņojuma publičēšanas par grozījumiem nevar būt īsāks par par pusi no 
sākotnēji noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa. 
  
7.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma 
procedūru bez līguma noslēgšanas. 
 
7.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par konkursa termiņa pagarinājumu.  
 
7.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām pēc laikus iesniegta ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu 
informāciju par konkursa nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un 
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iesniegšanu vai pretendentu atlasi. 
 
7.8.  Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma 
prasībām. 
 
7.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc 
lēmuma pieņemšanas.  
 
 
7.11. Iepirkuma komisijas un pieaicināto ekspertu pienākums ir iepazīties ar darbu organizācijas un 
tehnoloģisko risinājumu aprakstu, lai konstatētu Pretendenta un tā pieaicināto apakšuzņēmēju darbu 
sniegšanas iespējas un izpildāmo darbu kvalitāti. 
 

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus konkursa nolikumā minētos 
nosacījumus.  
 
8.2. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam 
rakstveidā un laikus, lai iepirkuma komisija atbildi varētu sniegt nolikuma 7.7. punktā norādītajam termiņā.  
 
8.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju 
vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa. 
 
8.4. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu  
trīs darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, gadījumos, kad  Pretendents vēlas 
turpināt dalību iepirkuma procedūrā. 
 
8.5. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 
saņemts.  
 

9. IEPIRKUMA L ĪGUMS  
 
9.1. Ar konkursā izraudzīto Pretendentu tiek slēgts līgums saskaņā ar nolikuma 9.  pielikumā pievienoto 
līguma projektu, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa. 
 
 
9.2. Pretendents, kuram piešķirtas līguma izpildes tiesības, pirms l īguma nosl ēgšanas  iesniedz preciz ētu 
būvdarbu izpildes laika grafiku ned ēļās (tabulas veidā, kurā detalizēti atspoguļoti veicamie darbi) 
atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām; 
 
9.3. Ja konkursa uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā uzvarētāja vainas dēļ, 
Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu un ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar 
pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.  

10. PIELIKUMU SARAKSTS 
 
Šim nolikumam ir pievienoti 10 pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkuma procedūrā forma 
[2.] pielikums. Piedāvājuma un līguma nodrošinājuma forma pēc būtības 
[3.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma 
[4.] pielikums. Tehniskā specifikācija 
[5.] pielikums. Pretendenta veikto darbu saraksta forma 
[6.] pielikums. Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts 
[7.] pielikums. Apakšuzņēmēja un personas uz kuras iespējām pretendents balstās,  apliecinājums 
[8.] pielikums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība 
[9.] pielikums. Līguma projekts  
 
[10.] pielikums Tehniskais projekts 
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                                                                          1. pielikums 

Iepirkuma procedūras 
             „Katlu m ājas „Bebrenes tehnikums” siltumener ģijas ražošanas efektivit ātes paaugstin āšana” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. “ORN 2014/2 KF” 
nolikumam  

 
PIETEIKUMA PAR PIEDAL ĪŠANOS IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ FORMA 

 
PIETEIKUMS 

Iepirkuma proced ūrai 
[„Iepirkuma proced ūras nosaukums”] 

[Iepirkuma identifik ācijas Nr.] 
 
Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, 
pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:  

1.piesakās piedalīties atklātā konkursā [„Atklāta konkursa nosaukums” un identifikācijas numurs];  
2. apņemas ievērot atklāta konkursa nolikuma prasības;  
3. atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību līdz nolikumā noteiktajam piedāvājuma derīguma 

termiņam (90 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas), bet gadījumā, ja tiek atzīts 
par uzvarētāju - līdz attiecīgā līguma noslēgšanai; 

4. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šā līguma 
pamatnosacījumus saskaņā ar nolikuma [8.] pielikumu; 

5. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 
6. apliecina, ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;  
7. apliecina, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā; 
8. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt nolikumā paredzēto darbu izpildi par 

piedāvāto līgumcenu  

EUR [summa ar cipariem un vārdiem] bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 

EUR [summa ar cipariem un vārdiem] ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). 
Nosaukums:  
Adrese:   
Reģistrācijas Nr.:  
Tālrunis:  
Fakss:  
E-pasts:  
Kontaktpersona:  
Maksājumu rekvizīti  
Banka, kods:  
Konts:   

Pretendenta vadītāja paraksts:  
 

 
(vārds, uzvārds) 

z. v. 
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[2] pielikums 
Iepirkuma procedūras 

„Katlu m ājas „Bebrenes tehnikums” siltumener ģijas ražošanas efektivit ātes paaugstin āšana” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. “ORN 2014/2 KF” 

nolikumam  
 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA FORMA 
 

Piedāvājuma nodrošin ājums (galvojums) Nr. [numurs] 
[„Iepirkuma proced ūras nosaukums”] 

[Iepirkuma identifik ācijas Nr.] 
 
1. [Pasūtītāja nosaukums, kam nodrošinājums adresēts] 
Adrese: [Pasūtītāja adrese] 
2. Ievērojot to, ka [pretendenta nosaukums, reģ. Nr. un adrese] (turpmāk - Pretendents) ir iesniedzis savu 
piedāvājumu atklātā konkursā [„Konkursa nosaukums” un identifikācijas numurs] (turpmāk - Piedāvājums), 
mēs [bankas nosaukums un adrese] (turpmāk - Banka), apņemamies nodrošināt ar Bankas galvojumu 
Pretendenta saistības [pasūtītāja nosaukums (kam)] (turpmāk – Pasūtītājs) EUR__ [____] apmērā. 
3. Piedāvājuma nodrošinājums (neatsaucama piedāvājuma nodrošinājuma garantija) saskaņā ar šo 
dokumentu ir saistošs Bankai, tās tiesību pārņēmējiem un pēctečiem.  
 
4. Šo saistību nosacījumi: 
Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un Banka (vai apdrošināšanas kompānijai), izmaksā Pasūtītājam 
piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja Pretendents: 
 
1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

2) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, sabiedrisko 

sakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un 

iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu; 

3) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma 

līgumu vai vispārīgo vienošanos sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā. 

 
5. Banka (vai apdrošināšanas kompānija)  apņemas samaksāt Pasūtītājam pēc tā pirmā rakstiskā 
pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz piedāvājuma 
nodrošinājuma 2. punktā (saskaņā ar nolikuma 1.10.1.1 punktu) norādīto summu, ar noteikumu, ka savā 
pieprasījumā Pasūtītājs norāda, ka viņa pieprasītā summa ir jānomaksā viena vai divu piedāvājuma 
nodrošinājuma 4. punktā norādīto nosacījumu dēļ. Pieprasītā summa tiek pārskaitīta uz Pasūtītāja norādīto 
bankas kontu 5 (piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. 

6. Šī garantija paliek spēkā 90 dienas (ieskaitot) pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Jebkurš 
pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai ne vēlāk kā minētajā termiņā. Galvojums zaudē savu 
spēku pirms termiņa, ja galvojuma oriģināls tiek atgriezts Bankai vai ja Pasūtītājs rakstveidā paziņojis Bankai 
par Pretendenta saistības pienācīgu izpildi. 
[vieta, datums] 
Bankas vārdā: 
[amats, vārds, uzvārds, paraksts] 
z. v.  
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LĪGUMA NODROŠINĀJUMS 
Paraugs nav uzskatāms kā līguma nodrošinājuma forma, bet ir  saistošs Pretendentam 

 nodrošinot Pasūtītāja nosacījumus pēc būtības  
 

Līguma nodrošin ājuma garantija  (galvojums) Nr. [numurs] 
[„Iepirkuma proced ūras nosaukums”] 

[Iepirkuma identifik ācijas Nr.] 
 
1. [Pasūtītāja nosaukums, kam nodrošinājums adresēts] 
Adrese: [Pasūtītāja adrese] 
 
2. Ievērojot to, ka [uzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese] (turpmāk -Uzņēmējs) 201_.gada_.___ ar 
[nosaukums, reģ.Nr.] (turpmāk – Pasūtītājs) ir parakstījis Līgumu Nr.__ atklātā konkursa [„Konkursa 
nosaukums”, identifikācijas numurs] ietvaros, par būvniecības darbu izpildi par kopējo summu EUR __ [____] 
(bez PVN). Saskaņā ar līguma noteikumiem Uzņēmējam jānodrošina Pasūtītājs ar saistību izpildes garantiju 
par summu EUR __ [____] apmērā (5 (piecu ) %  no piedāvājuma līgumcenas (bez PVN)). 
 
3. Ņemot vērā augstāk minēto, mēs [kredītiestādes nosaukums un adrese] (turpmāk – Banka), atsakoties 
izmantot jebkuras galvenā parādnieka ierunas, apņemamies nodrošināt ar Bankas  galvojumu Pretendenta 
saistības un Pasūtītājam maksāt jebkuru summu līdz EUR __ [____] (5(piecu) %  no piedāvājuma 
līgumcenas (bez PVN)), saņemot rakstisku prasību maksāt un apstiprinājumu, ka uzņēmējs nav izpildījis 
savas saistības saskaņā ar augstāk minēto līgumu. 
 
4. Pieprasītā summa tiek pārskaitīta uz Pasūtītāja norādīto bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 
Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. 
 
5. Šī garantija ir spēkā no līguma parakstīšanas brīža līdz 20__.gada __.___ (būvdarbu līguma izpildes un 
pretendenta piedāvātā garantijas termiņa beigām pēc objekta nodošanas ekspluatācijā). Jebkurš 
pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai ne vēlāk kā minētajā termiņā. Galvojums zaudē savu 
spēku pirms termiņa, ja galvojuma oriģināls tiek atgriezts Bankai vai ja Pasūtītājs rakstveidā paziņojis Bankai 
par Pretendenta saistības pienācīgu izpildi. Katrs ar šo garantiju saistīts maksājums samazinās saistību 
apmēru. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi saskaņā ar Latvijas Republikas 
likumdošanu.  
 
[vieta, datums] 
Bankas vārdā: 
Pilnvarotas personas [amats,  paraksts un paraksta atšifrējums] 
z. v.  
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AVANSA MAKS ĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

Paraugs nav uzskatāms kā avansa maksājuma nodrošinājuma forma, bet ir  saistošs Pretendentam 
 nodrošinot Pasūtītāja nosacījumus pēc būtības  

 
 
Izsniegta Pas ūtītājam: 
 
SIA „ORNAMENTS” 
 reģ. Nr.41503003743 
 juridiskā adrese: Jelgavas ielā 21, 
 Ilūkstē, Ilūkstes novads, LV 5447 
 
Ņemot vērā, ka: 
< Izpildītāja  nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese > (turpmāk – „Izpildītājs”) ir apņēmies saskaņā ar < 
datums > ............................................. līgumu (turpmāk – Līgums) veikt Katlu mājas „Bebrenes tehnikums” 
būvniecības darbus (līgumā saukts kā "darbi”), pēc adreses „Tehnikums”, Bebrenes pagasts , Ilūkstes 
novads (līgumā saukts kā "objekts"). – saskaņā ar Līgumu Izpildītājs apņēmies avansa maksājuma 
saņemšanai iesniegt Avansa maksājuma garantiju, lai garantētu Uzņēmēja saistību pienācīgu un godprātīgu 
izpildi, ar limitu 20% (divdesmit procenti) no Līgumā norādītās Līguma summas (turpmāk - Garantija), – un 
to, ka mēs esam piekrituši izsniegt Izpildītājam šādu Garantiju; 
 
Ar šo mēs , < Latvijas Republikā reģistrētas bankas nosaukums, reģistrācijas numurs > , apliecinām, ka mēs 
esam garantētāji un uzņemamies pret Jums saistības Izpildītāja vārdā par summu, kas nepārsniedz 
Garantijas summu < Garantijas summa > (< summa vārdiem > ) (turpmāk – Garantijas summa), un mēs 
apņemamies samaksāt Jums pēc Jūsu rakstveida pieprasījuma, jebkuru summu vai summas Garantijas 
summas ietvaros.  
 
Pie Garantijas summas samaksas pieprasījuma jābūt norādītam, ka Izpildītājs nav izpildījis pienākumu 
atmaksāt avansa maksājumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī summu, kuru Izpildītājs nav 
atmaksājis. 
Mēs arī piekrītam, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai jebkādi citi grozījumi Līguma noteikumos vai 
citos dokumentos, kas nepārsniedz Līguma summu, un kas saskaņā ar Izpildītāja  līgumu var tikt noslēgti 
starp Jums un Izpildītāju, neatbrīvos mūs no šajā Garantijā paredzētajām  saistībām. 
Šī Garantija ir spēkā no dienas, kurā Pasūtītājs saskaņā ar Līgumu ir veicis avansa maksājumu Izpildītājam, 
un ir spēkā līdz <datums> (datums, kas sakrīt ar galējā Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta 
parakstīšanas dienu saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku). 
 
<Latvijas Republikā reģistrētas bankas > nosaukums 
Adrese _____________________________________________________________ 
Datums_____________________________________________________________ 
Garantētāja paraksts un zīmogs _______________________ 
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[3] pielikums 
Iepirkuma procedūras 

 „Katlu m ājas „Bebrenes tehnikums” siltumener ģijas ražošanas efektivit ātes paaugstin āšana” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. “ORN 2014/2 KF” 

nolikumam 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

 
Finanšu pied āvājums 
Iepirkuma proced ūrai 

[„Iepirkuma proced ūras nosaukums”] 
[Iepirkuma identifik ācijas Nr.] 

 
Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi 
saistītās izmaksas atsevišķi izdalot PVN. Visas cenas jānorāda euro. 
Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr.1014 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.  Ņemot vērā visus 
pasūtītāja sniegtos darba apjomus. Pretendentam finanšu piedāvājumā jāietver pretendenta piedāvātās 
līgumcenas sadalījums pa izmaksu pozīcijām. 
 

Būvniec ības darbi 
 

Vien ības izmaksas Kop ā uz visu apjomu 
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  Kopā                      

  Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi      
Līgumcena  (bez PVN 21%)   

PVN (21%)  
Līgumsumma (ar PVN 21%)   

 
Būvniec ības kopt āme 

Nr.p.k. Objekta nosaukums Objekta izmaksas (EUR) 

1.   

Līgumcena (bez PVN 21%)  

PVN 21%  

Līgumsumma (ar PVN 21%)  

 
 

Pretendenta vadītāja paraksts:____ 
Vārds, uzvārds:____ 

Amats:____ 
 
      z.v 
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[4] pielikums 
Iepirkuma procedūras 

„Katlu m ājas „Bebrenes tehnikums” siltumener ģijas ražošanas efektivit ātes paaugstin āšana” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. “ORN 2014/2 KF” 

 nolikumam  
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

  Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana  veicot katlu  mājas būvniecību  un jaunu efektīvu 
siltumenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanu  Ilūkstes novada „Bebrenes Tehnikums” katlu majā. 

Katlu m ājas būvniec ība ietver sekojošo: 
1. Katlu mājas būvniecība;  

 
V i s p ā r ē j ā  d a ļ a . 
  
    Katlu mājas projekts Bebrenē, Bebrenes ciemā, Ilūkstes novadā ar kadastra nr. 44440020370 izstrādāts 
pēc PAU, pasūtītāja dotā projektēšanas uzdevuma, tehnoloģiskajām prasībām, LR pastāvošajām normām 
un likumdošanas.  
Īpašumtiesības uz zemi apstiprina klātpievienotie dokumenti - zemesgrāmatu apliecība.  
   Iebraukšana teritorijā un kurināmā piegāde paredzēta no Z puses. Pats apjoms novietots blakus esošajai 
katlu mājai, kuru paredzēts demontēt. Sākotnējā iecere paredzēja rekonstruēt esošo katlu māju, bet tās 
fiziskais nolietojuma stāvoklis, mitrums, galveno nesošo konstrukciju stāvoklis, kā arī nepiemērotie gabarīti, 
kas parādījās izstrādātajā piedāvājumā galarezultātā noveda pie citas ieceres – demontēt esošo apjomu, bet 
uzbūvēt blakus jaunās, atvieglotās konstrukcijās jaunu būvi, kas atbilst normatīviem, tehnoloģijai un ērtai 
apkalpei.  
Ceļi un laukumi, kā arī taciņa – grantēti, blietēti. Teritorijas apgaismošana paredzēta ar apgaismojumu uz 
fasādes, kā arī esošajiem ielu apgaismojuma stabiem.  
 
A r h i t e k t o n i s k a i s    r i s i n ā j u m s . 
 
Ēka sadalīta 2 daļās – kurināmā jeb šķeldas noliktava / žāvētava un katlu telpā, katrā no tām ir citas 
augstuma, grīdas līmeņu prasības, kā arī tās savstarpēji nodalītas ar ugunsdošo sienu, kas atbilstoi LBN 
201-10 (vai ekvivalents) izvirzīta no fasādes 300mm, kā arī jumtā 600 mm. Ēkas pamattoņi –  dzeltens ar 
vidēji pelēku un tumši pelēkām detaļām, analogi silti dzeltenajām dzīvojamo ēku un arodvidusskolas ēku 
toņiem. 
 
K o n s t r u k t ī v o   e l e m e n t u   a p r a k s t s . 
 
Pamati – stabveida un monolītie dz/ betona pamati. 
Ārsienas  – Fobo 5  vai ekvivalents siena kurināmā noliktavas daļā, sendviča tipa paneļi ar sinusoīdo 
pašuvuma paneli – piem. Kingspan, Ruukki vai analogs katlu telpas daļā.  
Starpsienas  – vidējā, nesošā FIBO 50 30 mm+ (vai ekvivalents) apmetums, palīgtelpai – Fibo 3  (vai 
ekvivalents) ar reģipša apšuvumu. Mitrās telpās lietot mitrumizturīgo ģipškartonu.  
Jumta konstrukcija  - metāla rāmja konstrukcija un sijas, nesošās profilētās tērauda loksnes - Rukki (vai  
ekvivalents), akmens vate.  
 
Iekšējā apdare  
    Slīpētas betona grīdas, iestrādāts Monoshake vai ekvivalents. WC – neslīdošs flīžu iesegums.  
    Griesti – nesošā profila loksne netiek apstrādāta, wc – ģipškartona iekārtie.  
    Logi un durvis – plastikāta vai anodēta alumīnija pēc pasūtītāja ieskatiem, starp abām  
    galvenajām telpām – ugunsdrošās tērauda durvis EI 30 vai ekvivalents.  
 
  
V i d e s    a i z s a r d z ī b a s   u n 
u g u n s d r o š ī b a s    p a s ā k u m u    a p r a k s t s . 
 
Ēkas izbūvei paredzēts lietot sertificētus, ekoloģiski tīrus būvmateriālus un apdares materiālus.  
Ugunsdroš ības tehnisko risin ājumu apraksta m ērķis  
Ugunsdrošības tehnisko risinājumu apraksta (turpmāk- apraksts) mērķis ir noteikt ugunsdrošības 
pasākumus, lai nodrošinātu projektējamās ēkas ugunsaizsardzību saskaņā ar spēkā esošo un piemērojamo 
normatīvo aktu prasībām.  
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Ugunsdrošības prasības ēku ekspluatācijas laikā nosaka Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra 
noteikumi Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti.  
Būvprojektam jāatbilst Latvijas būvnormatīvos, kā arī citos piemērojamos normatīvos aktos noteiktām 
ugunsdrošības prasībām.  
Ēka projektēta un tiks būvēta tā, lai ugunsgrēka gadījumā, vai avāriju gadījumā:  
-tās konstrukcijas noteiktu laiku saglabātu nestspēju;  
-būvē esošie cilvēki varētu būvi operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti citādi; 
-neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus ēkām; 
-neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un nodrošinātu iespēju 
efektīvi veikt ugunsgrēka dzēšanu un glabšanas darbus. 
 
Tehniski ekonomiskie rad ītāji 
 
Nosaukums 

 
Mērv. 

 
Projekt ētie rādītāji 
 

Gruntsgabala platība ha 10.82 
Apbūves laukums m2 137 
Kopejā telpu platība ēkai m2 120 
Būvtilpums m3 817 
Ugunsnoturības pakape  U1b 
 
Ģenplāna ugunsdroš ības risin ājumi 
Prasības ugunsdzēsības un glābsanas darbu tehnikas piebrauktuvēm nosaka Ugunsdrošības noteikumi un 
LBN201-10 “Buvju ugunsdrošība” (vai ekvivalents). 
Ir projektēta piebrauktuve pie projektējamās ēkas galvenās fasādes. 
 
Ēkas nesošas un stipr ības elementu ugunsiztur ība  
Ēkai noteikta U1b ugunsnoturības pakāpe. Visām norobezojošām konstrukcijām starp dažādām ēku daļām, 
kā arī katlu telpu tiek nodrošināta ugunsizturība ne mazāka par R 60, un ugunsreakcijas klase ne mazāka 
par B-s1, d0. Durvīm šajās sienās jābūt ar ugunsnoturību EI 30. 
 
Evaku ācijas risin ājumi 
Ēkā evakuācijas izejas projektē tā, lai nodrošinātu cilvēku evakuāciju ārā no ēkas vai uz citiem 
ugunsdrošības nodalījumiem, kas aizsargāti prêt ugunsgrēka bīstamības faktoru iedarbības pirms rodas 
iespējamā ugunsgrēka bīstamības faktoru iedarbības pirms rodas iespējamā ugunsgrēka bīstamības kritiskie 
apstākļi. 
Durvju augstums evakuācijas ceļos un izejās nedrīkst būt mazāks par 2000mm. 
 
Ārējā ugunsdz ēsības apg āde 
Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi, saskaņa ar LBN 222-99 “Ūdensapgāde ārējie tīkli” (vai ekvivalents) 
prasībām ir paredzēta esošā. 
Esošās  udensņemšanas vietas atrodas ne tālāk par 200 m no projektējamās ēkas. 
 
Ugunsgr ēka atkl āšanas un trauksmes signaliz ācijas sist ēma  
Jāierīko automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizacijas ierīces.  
Automatiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu projektē saskaņā ar spēkā 
esošiem normatīvajiem aktiem. 
 
Manuālās (prim ārās) ugunsdz ēsības iek ārtas  
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” 9.pielikuma 
2.tabulas prasībām ēkas telpas nodrošina ar pārnēsajamiem ugunsdzēsības aparātiem. 
 
Inženiertehniskais risin ājums. 
 
Jāparnes ārējā elektrības trase, kā arī jademontē un jāpārveido neliels siltumtrases posms. Paredzēts 
pieslēgums pie ūdensapgādes. 
 
Ceļu da ļa un terotorijas labiekartošana 
Iebraucamais ceļš un galvenie laukumi paredzēti grantēti, blietēti. Pārēja teritorija – zālājs ar dekoratīvo 
skujkoku stādījumiem. 
 
Norad ījumi 
Visus buvdarbus veikt saskaņā ar pastāvošajiem buvnormatīviem un noteikumiem un saskaņā ar 
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rasējumiem. 
VISAS ATKĀPES NO PROJEKTA jāsaskaņo ar projekta autoru. 
  
KATLU MĀJAS BŪVNIECĪBAS DARBI 
 
Nr.p.

k. 
Darbu un izdevumu nosaukums M ērvien ība Daudzums 

    

1 2 3 4 

1 ZEMES DARBI   

2 Augsnes virskārtas noņemšana m2 143,00 

3 Mehanizēta grunts izstrāde pamatu izbūvei m3 73,56 

4 Tas pats,ar rokām m3 3,68 

5 Grunts pārvietošana uzbērumā m3 77,24 

6 Grunts atpakaļaizbēršana pēc pamatu izbūves ar pievestu smilti ,blietējot 
pa kārtām 

m3 45,11 

7 smilts m3 49,62 

8 Izlīdzināt lieko grunti m3 77,24 

9 PAMATI , ēkai   

10 Blietētu šķembu pamatnes izveidošana zem pamatiem b=200mm m3 6,13 

11 Šķembas m3 6,74 

12 Pamatu veidošana m2 171,50 

13 Pamatu stiegrošana, stiegrojums AIII tn 0,42 

14 stiegras tn 0,46 

15 Pamatu betonēšana m3 22,00 

16 Betons B20 vai ekvivalents m3 23,10 

17 betona sūknēšana m/st 2,75 

18 Ieliekamo detaļu ID-1 montāža gab 6,00 

19 Pamatu siltumizolācija pa perimetru b=50mm m2 41,42 

20 Pamatu vertikālā hidroizolācija m2 68,84 

21 bitumena mastika kg 151,45 

22 Pamatu horizontālā hodroizolācija, 2.kārtas ruberoīda bitumena mastikā m2 15,31 

23 PAMATS P-1   

24 Pamata P-1 betonēšana, betons B30 vai ekvivalents, ieskaitot šķembu 
sagatves kārtu 200mm, stiegras, veidņus 

m3 4,00 

25 METĀLA KARKASS   

26 Ēkas metāla karkasa montāža  tn 4,54 

27 ĀRSIENAS   

28 Sendviča tipa ārsienu paneļu ar minerālvates pildījumu b=100mm 
montāža 

m2 111,17 

29 Ārsienu panelis ar min.vates pildījumu b=100mm m2 111,17 

30 komplektēšanas materiāli m2 111,17 

31 FIBO bloku  vai ekvivalents sienas izbūve b=250 m2 180,59 

32 FIBO bloki vai ekvivalents 5Mpa m3 47,40 

33 java m3 5,21 

34 Fibo vai ekvivalents armatūra t.m. 355,54 

35 Monolitās dz/b pārsedzes montāža PR-2 m3 0,62 

36 COKOLS   

37 Cokols špaktelēts, krāsots Ferro 15 pēc Caparol 3D vai ekvivalents m2 9,55 

38 IEKŠSIENAS   

39 Fibo bloku vai ekvivalents sienas izbūve b=250 m2 61,00 

40 Fiibo bloki vai ekvivalents 5Mpa m3 16,01 

41 java m3 1,76 
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42 Fibo vai ekvivalents armatūra t.m. 120,09 

43 Fibo vai ekvivalents  ailu pārsedzes montāža 1490x185x250 gab 1,00 

44 FASĀDE   

45 Sastatņu montāža un demontāža, noma m2 144,47 

46 Siltumizolācijas montāža m2 180,59 

47 akmens vate 50mm m2 198,65 

48 limjava m2 902,95 

49 dībeļi m2 1083,54 

50 Armējošā sieta montāža m2 180,59 

51 armēsanas java kg 1083,54 

52 siets m2 216,71 

53 Dekoratīvās fasādes apmetums m2 180,59 

54 apmetuma sastāvs kg 722,36 

55 grunts kg 36,12 

56 Fasādes krāsošana ar fasādes krāsu m2 180,59 

57 grunts kg 36,12 

58 Sakret silikāta bāzes krāsa vai analogs l 54,18 

59 JUMTS   

60 Nesošā profila RAN 130 vai ekvivalents montāža pa metāla karkasu ar 
tvaika izolāciju, siltumizolāciju b=200mm; bituma ruļļa materiālu 2.kārtās 

m2 134,30 

61 Rannila RAN 130 vai ekvivalents t=1,00 m2 145,04 

62 tvaika izolācija m2 154,45 

63 PAROC vai ekvivalents siltumizolācija b=20 m2 141,02 

64 bituma ruļļmateriāls 2.kartas m2 308,89 

65 aerators gb 4,00 

66 Parapeta apšuvums ar skārdu m2 20,83 

67 karkass m2 20,83 

68 parapeta skārds m2 25,00 

69 skrūves gb 416,60 

70 Lietus ūdens tekņu ierīkošana t.m. 20,50 

71 Ūdens notekcauruļu montāža t.m. 11,29 

72 AILAS   

73 Stikla  pakešu logu bloku PVC rāmjos montāža ar iekšējām un ārējām 
palodzēm (1gb) 

m2 1,08 

74 stikla pakešu logi PVC rāmjos, neveramsi,  (1800x600(h) ar  palodzēm m2 1,08 

75 Paceļamo vārtu ar ieejas durvīm vārtu plaknē montāža (5000x5000(h) m2 25,00 

76 Siltinātu divviru vārtu 2600x3000 montāža m2 7,80 

77 Metāla durvju montāža /1 gab/ m2 1,98 

78 metāla durvis ar paligmater. m2 1,98 

79 palīgmateriāli gb 1,00 

80 GRĪDAS   

81 Grunts blietēšana m2 121,00 

82 Izbūvēt šķembu segumu b=150mm grīdu pamatnei m3 18,15 

83 Šķembas m3 19,97 

84 Betona sagatves kārta b=100mm iebetonēšana m3 12,10 

85 Betons C6/7,5 vai ekvivalents m3 12,71 

86 betona sūknēšana m/h 1,51 

87 Betona pamatkārtas b=150mm iebetonēšana m3 18,15 

88 Betons B25 vai ekvivalents m3 2,27 

89 betona sūknēšana m/h 0,05 

90 Izgatavot un iebūvēt armatūras karkasus tn 1,42 
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91 Armatūras stiegras 6AIII tn 1,63 

92 Grīdas apstrāde ar cietinātāju m2 121,00 

93 PANDUSI    

94 Pandusu betonēšana pie vārtiem- 2 kompl. (pandusa garums 6,8m, 
platums identiski vārtiem) 

kompl 1,00 

95 INŽENIERTĪKLI   

96 Vēdināšana, apkure kpl 1,00 

97 Ūdensvads, kanalizācija, ieskaitot izlietni ar sifonu un jaucējkrānu kpl 1,00 

98 Elektrība kpl 1,00 

99 Vājstrāvas kpl 1,00 

 
Lai piedāvājums būtu objektīvi izvērtējams un salīdzināms, pretentam savā piedāvājumā skaidri ir jādefinē 
materiāli, kurus tas piedāvā. Gadījumā, ja pretendents piedāvā tādus pašus materiālus, kuri ir norādīti 
pasūtītāja sniegtajos darbu apjomos, pretendentam jāatstāj materiāla nosaukums bez piebildes „vai 
ekvivalents”, savukārt, ja tas piedāvā nevis pasūtītāja paredzēto materiālu, bet tā ekvivalentu, tad 
pretendenta šī pozīcijā jānorāda tā piedāvātais materiāls, taču piedāvājumā jāiekļauj informācija, kas pierāda 
to, ka tā piedāvātais materiāls ir ekvivalentsi tam, kas ir paredzēts pasūtītāja miētajos darba apjomos.  
 
 

2. Jaunā šķeldas katla un palīgiekārtu uzstādīšana; 
 

Objekta „Bebrenes arodvidusskolas katlu mājas montāža” projekts izstrādāts pamatojoties uz:  
1. Arhitektūras rasējumiem 
2. Celtniecības normām un noteikumiem 

LBN 231-03 „ Dzīvojamo un publisko ēku apkure un                          
ventilācija” (vai ekvivalens) 

                 LBN 208-00 „Publiskās ēkas un būves” (vai ekvivalens) 
 

LBN 002-01 „Ēku norobežojošo  konstrukciju siltumtehnika” 
 LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas” (vai ekvivalens) 

 
Pieņemtās ārgaisa temperatūras: ziema t= -220 C    
Ēku siltumapgādi nodrošina no projektējamās katla telpas. 
Siltumnesējs ūdens ar parametriem t=90-700C.  
Siltuma slodze apkurei:    500 kW 
 

3.Kurināmā noliktava. 
 

Kurināmā noliktavas platība 10 x 6 m=60 m2. Tiek paredzēts uzstādīt paceļamos vārtus – 1 kompl. 
Kurināmā noliktavas grīdā tiek projektēta grīdas apkures sistēma ar siltumnesēja parametriem 40/ 35 gr. C. 
Tas dos iespēju noņemt mitrumu no birstošō kurināmā. Mitrā gaisa nosūce paredzēta ar jumta ventilatoru - 2 
gab. Palīdzību, kuri tiek aprīkoti ar apgriezienu regulatoriem. 
 
4.Kurināmā padeves sistēma. 

 
Birstošā kurināmā padeves sistēma tiek izvietota asīs 1-2 . Birstošā kurināmā padevei tiek projektēti 

kustīgās grīdas bīdītāji – 3 gab. Bīdītājus darbina hidrauliskie cilindri ar hidrostacijas palīdzību. Kustīgās 
grīdas bīdītāji nogādā birstošo kurināmo uz primāro padeves šneku, kas atrodas U-veida tunelī. Primāro 
padeves šneku darbina motors – reduktors ar ķēdes piedziņu. 

No primārā padeves šneka kurināmais nonāk degļa padeves šnekā. Degļa padeves šneks nogādā 
kurināmo materiālu deglī. 

 
5.Katlu telpa. 
 
Katlu telpa tiek izvietota esošās katlu mājas asīs 2-3 un A-C. 
Ciemata siltuma apgādi paredzēts nodrošināt ar firmas „Saatotuli” (Somija) katlu (vai ekvivalens)ar 

Qnom.=500 kw, komplektā ar  biomasas lāpstveida degli „Saatotulli” (vai ekvivalens) un automātiskās 
vadības un regulēšanas bloku. Kurināmais tiek padots pa šneka tipa transportieri no kurināmā novietnes 
10x6 m, kas atrodas blakus katlu mājai, lai ērti varētu nodrošināt kurināmā transportu. Katlu telpā novietots 
degļa padeves šneks, ko darbina tiešās piedziņas motors reduktors . 
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Katlam tiek projektēts biomasas apkures keramiskais deglis aprīkots ar primārā un sekundārā gaisa 
ventilatoriem – 4 gab. , un degļa irdinātājmehānismu , kuru darbina no hidrostacijas ar hidrocilindra 
palīdzību. 

Katlu paredzēts darbināt ar dūmsūkņa palīdzību. Dūmsūkņa automātika uztur kurtuvē nepieciešamo 
retinājumu. 

Katlam paredzēta automātiskā tīrīšanas sistēma ar augstspiediena sprauslu palīdzību. Virs katla tiek 
novietoti gaisa resīveri, kuros uzkrāj gaisu zem spiediena. Pēc tam ar saspiestā gaisa palīdzību tiek 
nopūstas katla vertikālās dūmejas. Automātisko katla tīrīšanas procesu vada katla automātikas bloks. 

Papildus katlam ir sānu tīrīšanas lūkas dūmeju mehāniskai tīrīšanai ar roku darbu. 
Pelnu izvākšana no katla paredzēts nodrošināt ar primāro (atrodas pelnu kastē) un sekundāro pelnu 

šneku. Pelnu izvākšanas procesu vada ar katla automātiku un to ir iespējams mainīt atkarībā no kurināmā 
materiāla tipa un pelnu daudzuma. 

Katlam paredzēts uzstādīt automātisko vadības sistēmu, kuru iespējams pielāgot dažāda veida 
kurināmajam un GSM modemu kļūmju izziņošanai . 

Katla hidrauliskā apsaiste projektēta , lai nodrošinātu minimālo atpakaļgaitas ūdens temperatūru ne 
zemāku par 70 gr. C. Hidrauliskajā shēmā tiek paredzēta noslēgarmatūra rezerves apkures katla 
pieslēgšanai perspektīvā. 

Izejā no katlu mājas paredzēts uzstādīt siltuma uzskaites skaitītāju. 
Hidrauliskajā apsaites shēmā projektēts procesors, kas nodrošina siltumnesēja padevi uz ciemata 
siltumtīkliem atkarībā no pārgaisa temperatūras 
      Apkures sistēma katlu mājā - divcauruļu horizontālā apkures sistēma . Maģistrālās caurules izvietotas pie 
sienām, visi cauruļvadi izvietoti atklāti.  

Apkures sistēmas cauruļvadi pieņemti kā ūdens-gāzes melnās. tērauda caurules. Tērauda caurules 
pārklāt ar pretkorozijas laku un krāsot ar eļļas krāsām 2 kārtās. 

Caurules izolēt ar „Paroc” PVACE  b=30-50 mm  vai ekvivalents atkarībā no cauruļu diametra. 
Cauruļvadus montēt saskaņā ar LBN301-97 (vai ekvivalens) prasībām. 
Horizontālās caurules montēt ar minimālo kritumu virzienā uz tukšošanu. Sistēmas atgaisošana notiek 

caur  atgaisotājiem, zemākās vietās uzstādīt tukšošanas ventiļus. 
Tērauda caurules savienot, izmantojot skrūvējamus vītņu savienojumus ar veidgabaliem, atlokiem vai 

metinot, vara caurules savienot ar attiecīgu lodēšanas vai presēšanas metodi.Cauruļvadu stiprināšanai 
izmantot enkurus, vītņu stieņus un cinkotas cauruļu skavas ar gumijas ieliktņiem un savilcējskrūvēm. 
 

 
SILTUMENERĢIJAS  RAŽOŠANAS IEK ĀRTU SPECIFIKĀCIJAS 
 
    
Nr.    
p. Materiālu un iekārtu nosaukums Mērv. Daudz. 
k.    

1 Biomasas katls Saatotuli STK 495 kW vai ekvivalents ar pelnu kasti  gab 1 
2 Katla termostats Jumo AT 0-90 C vai ekvivalents gab 1 
3 Katla automātiskā tīrīšanas sistēma , 6 sprauslas,2 x 10 ltr. resīveri, 

kontrolieris 
gab 1 

4 Temperatūras sensori- turpgaitas, dūmgāzu kompl. 1 
5 Biomasas keramiskais deglis 495 kW ar gaisa ventilatoriem - 4 gb., optisko 

liesmas kontroli, degļa irdinātājmehānismu 
kompl. 1 

6 Padeves šneks 190 mm ar reduktoru Nord vai ekvivalents kompl. 1 
7 Ultraskaņas līmeņa sensors Microsonic vai ekvivalents gab 2 
8 Šneka pretuguns aizsardzības sistēma ar AVTA - 2 gb. vai ekvivalents kompl. 1 
9 Katla automātikas vadības sistēma ar skārienjūtīgu displeju,kas vada katla 

darbību modulācijas režīmā, kļūmju arhīvs, dūmsūkņa vadība, GSM 
modems vai ekvivalents 

gab 1 

10 Nerūsējošā tērauda dūmsūknis 1,5 kW gab 1 
11 Pelnu izvākšanas sistēma ar 2 šnekiem kompl. 1 
12 Hidrostacija grīdas skrēperiem 3 gb. gab.  1 
13 Hidrošļūtenes 6 gb., eļla kompl. 1 
14 Hidrocilindrs skrēperim Lmax=9 m gab 3 
15 Gaisa kompresors 8 bar kompl. 1 
16 Kustīgie grīdu skrēperi, vadīklas kompl. 1 
17 Hidrocilindru atbalsti 3 kompl. gab 1 
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18 U-veida korpuss padeves šnekam kompl. 1 
19 Starpšneks 190 mm ar reduktoru Nord vai ekvivalents kompl. 2 
20 Atbalsta siena 6 x3 m ar metāla karkasu kompl. 1 
21 Skrēperu atbalsta sija, metāla, dubult-T profils m 27 
22 Ieliekamās detaļas  tn 0,9 
23 Apsildāmā grīda zem skrēperiem m2 35 
24 Gaisa pieplūdes, nosūces reste  kompl. 1 
25 Jumta ventilators ar apgriezienu regulatoru šķeldas piegādes telpā  gab 2 
26 Nerūsējošā tērauda dūmvads L=9,5 m kompl. 1 
27 Dumvada zibenaizsardzība kompl. 1 
28 Siltuma skaitītājs Siemens Qn=15 m3/h;Qmax=30 m3/h Dn 50 vai 

ekvivalents 
gab. 1 

29 Katla hidrauliskā apsaiste kompl. 1 
30 Elektromateriāli kompl. 1 
31 Palīgmateriāli kompl. 1 
32 Katlu telpas apkure   
33 LH25-1 gaisa apkures  iekārta WOLF vai ekvivalents gab 1 
34 Konsole sienas LH pūtējam gab. 1 
35 DS-2; 2 pakāpju vadības slēdzis gab. 1 
36 Industriālais telpas termostats gab. 1 
37 Pieslēguma komplekts stūra LH pūtējiem gab. 1 
38 Tērauda caurule 1" m 14 
39 Tērauda caurule 1/2" m 12 
40 Tērauda caurules fasondaļas kompl. 1 
41 Stiprinājumi kompl. 1 
42 DUBAL 45/7 ALU sildķerm.  ROCA vai ekvivalents gab 1 
43 Term.vent. 1/2" aksiālais gab 1 
44 Termost.galva VINDO TH Oventrop vai ekvivalents gab 1 
45 Pieslēg.H-veida 3/4"x1/2" stūra gab 1 
46 Lodveida ventilis 1/2" gab 1 
47 Lodveida ventilis 1" gab 2 
48 Automātiskais atgaisotājs 1/2" gab. 1 
49 Elektromateriāli kompl. 1 
50 Montāžas palīgmateriāli kompl. 1 

  
SILTUMENRĢIJAS RAŽOŠANAS TEHNOOLO ĢISKĀS IEKĀRTAS  

 

   
N.P.K. Nosaukums Ražotājs 

1 Biomasas apkures katls ar siltumjaudu Q=500 kW, darba spiediens 
p=4,0 bar, max darba temperatūra tmax=110 gr.C,katla sildvirsmas 
jauda 8,6 kW/m2  

Saatotuli vai 
ekvivalents 

2 Biomasas keramiskais deglis 495 kW ar gaisa ventilatoriem - 4 gb., 
optisko liesmas kontroli, degļa irdinātājmehānismu 

Saatotuli vai 
ekvivalents 

3 Katla automātiskā tīrīšanas sistēma , 6 sprauslas,2 x 10 ltr. 
resīveri,gaisa kompresors 8 bar, kontrolieris 

Saatotuli vai 
ekvivalents 

4 Katla automātikas vadības sistēma ar skārienjūtīgu displeju,kas vada 
katla darbību modulācijas režīmā, kļūmju arhīvs, dūmsūkņa vadība, 
GSM modems 

Saatotuli vai 
ekvivalents 

5 Pelnu izvākšanas sistēma ar 2 šnekiem Saatotuli vai 
ekvivalents 

6 Šneka pretuguns aizsardzības sistēma ar AVTA - 2 gb. Danfos vai ekvivalents 
7 Nerūsējošā tērauda dūmsūknis 1,5 kW Akersted vai 

ekvivalents 
8 Nerūsējošā tērauda dūmvads L=9 m MKD vai ekvivalents 
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9 Kustīgie grīdu skrēperi, vadīklas, hidrocilindru atbalsti 3 kompl., U-veida 
korpuss padeves šnekam, skrēperu atbalsta sijas, ieliekamās detaļas, 
atbalsta siena ar metāla karkasu  

GL Steel vai 
ekvivalents 

10 Hidrostacija grīdas skrēperiem 3 gb., hidrošļūtenes 6 gb., hidrauliskā 
eļla 

 

11 Padeves šneks 190 mm ar reduktoru Nord, starpšneks ar reduktoru 
Nord  

Nord vai ekvivalents 

12 Apsildāmā grīda zem skrēperiem Kermi vai ekvivalents 
13 Jumta ventilators ar apgriezienu regulatoru šķeldas piegādes telpā  Ostberg vai 

ekvivalents 
14 Gaisa pieplūde, nosūce  Flakt, Salda vai 

ekvivalents 
15 Siltuma skaitītājs Siemens Qn=15 m3/h;Qmax=30 m3/h Dn 50 Siemens vai 

ekvivalents 
16 Katla hidrauliskā apsaiste Vexve, SYR, 

Danfoss,Paroc, Arco 
utt. vai ekvivalents 

17 Elektromateriāli ABB, Nokian, GE vai 
ekvivalents 

 
Lai piedāvājums būtu objektīvi izvērtējams un salīdzināms, pretentam savā piedāvājumā skaidri ir jādefinē 
materiāli, kurus tas piedāvā. Gadījumā, ja pretendents piedāvā tādus pašus materiālus, kuri ir norādīti 
pasūtītāja sniegtajos darbu apjomos, pretendentam jāatstāj materiāla nosaukums bez piebildes „vai 
ekvivalents”, savukārt, ja tas piedāvā nevis pasūtītāja paredzēto materiālu, bet tā ekvivalentu, tad 
pretendenta šī pozīcija jāatstāj ar norādi „vai ekvivalents” taču piedāvājumā jāiekļauj informācija, kas pierāda 
to, ka viņa piedāvātie materiāli ir ekvivalenti tiem, kas ir paredzēti pasūtītāja miētajos darba apjomos.  

 
6. Darba apraksts:   

 
6.1.  Izpildītājs darbus veic  saskaņā ar darbu izpildes plānu un grafiku, kurā tiek noteikta darbu secība un 
izpildes laiks, paredzot darbu uzsākšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas. 
 
6.2. Izpildītājs saņem nepieciešamās atļaujas  no valsts institūcijām, kas nepieciešamas darbu veikšanai. 
 
6.3. Izpildītājs darbu izpildes laikā būvobjektā nodrošina nepieciešamo dokumentāciju, ievērojot LR 
normatīvajos aktos noteiktās prasības un  kārtību. 
 
6.4. Izpildītājs nodrošina Objekta nodošanu ekspluatācijā, ievērojot LR normatīvajos aktos noteiktās 
prasības un kārtību.  
 
6.5. Visus tehniskajā specifikācijā minētos materiālus iespējams aizvietot ar citiem ekvivalentiem 
materiāliem, kas atbilst minētajiem materiāliem pēc kvalitātes, ilgmūžības, īpašībām, ekspluatācijas 
prasībām un ir ekonomiski pamatoti, un kuri samazina  ekspluatācijas izdevumus un paaugstina objekta  
kalpošanas laiku. 
 
6.6.  Izpildītājam jānodrošina darbu rezultātā radušos atkritumu vai pārpalikumu uzglabāšana un utilizācija 
videi nekaitīgā veidā. Gadījumā, ja izpildītājs pats utilizēs darbu rezultātā radušos atkritumus vai 
pārpalikumus, ir jāpievieno dokuments, kas apliecina, ka izpildītājam ir tiesības veikt šāda rakstura darbības 
(sertifikāts, atļauja, cits līdzvērtīgs dokuments). Gadījumā, ja būvdarbu rezultātā radušies atkritumi vai 
pārpalikumi tiks nodoti utilizācijai trešajai personai, ir jāiesniedz līgums, kurš apliecina, ka izpildītājam ir 
juridiska vienošanās ar trešo personu par atkritumu apsaimniekošanu (kopija) vai apliecinājums, ka šāds 
līgums tiks noslēgts pirms līguma starp Pasūtītāju un Izpildītāju parakstīšanas un tā kopija iesniegta 
Pasūtītājam.  
 
6.7. Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un 
mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura 
neprecizitāte ir jālabo uz izpildītāja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi izpildītājam 
jānovērš par saviem līdzekļiem.  
 
6.8. Visus materiālus, ko paredzēts izmantot būvdarbos, izmantot (uzstādīt vai pielietot) pēc ražotāju 
izsniegtajām instrukcijām. 
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6.9. Visus darbus veikt atbilstoši LR spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem. 
 
6.10. Izpildītājam uzsākot būvniecību un visu tās īstenošanas laiku, objektā nodrošināt publicitātes 
pasākumus: Informatīvā stenda izvietošanu, bet pēc darbu pabeigšanas Informatīvo stendu nomainīt pret 
pastāvīgām Informatīvām plāksnēm, tādējādi nodrošinot ES fondu publicitātes prasības, pamatojoties uz 
MK 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.749 "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šiem 
projektiem".  

 Informatīvās plāksnes izmērus, ievietoto informāciju un vizuālo noformējumu saskaņot ar 
Pasūtītāju. 

 
7. Īpašas pras ības: 

 
7.1. Izpildītājam ir pienākums pēc Darbu nodošanas par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī 
slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot Darbus. Izpildītājs atbild par izpildīto darbu, izmantoto 
materiālu, izstrādājumu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un specifikācijām un ekspluatācijas drošību 
garantijas laikā – 2 (divi) gadi (minimālais termiņš, ja pretendents saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu piedāvās 
garāko termiņu, tad - termiņā saskaņā ar pretendentu piedāvājumu), kas tiek skaitīts no pieņemšanas-
nodošanas akta parakstīšanas dienas.    
 
 
Tehnisko projektu skatīt atsevišķi  pielikum ā Nr. 10 

 
 

Pretendenta vadītāja paraksts:  
Vārds, uzvārds:  

Amats:  
 
      z.v. 
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        [5] pielikums 

Iepirkuma procedūras 
„Katlu m ājas „Bebrenes tehnikums” siltumener ģijas ražošanas efektivit ātes paaugstin āšana” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. “ORN 2014/2 KF” nolikumam  
 

 
PRETENDENTA VEIKTO  DARBU  SARAKSTA FORMA 

 
Pretendenta veikto būvdarbu saraksts 

Iepirkuma procedūrai 
[„Iepirkuma procedūras nolikums nosaukums”] 

[Iepirkuma identifikācijas Nr.] 
 
 
 

Nr
. 

Informācija 
par 
pasūtītāju, 
adrese 

Būvobjekta 
nosaukums un 
īss 
raksturojums  

Būvdarbu 
vērtība ( 
EUR) 
naudas 
izteiksmē 

Pretendenta 
veiktais darbu 
apjoms (%) 

Būvdarbu 
veikšanas 
periods 

Informācija, vai  
būvdarbi pienācīgi  
pabeigti, 
kontaktpersonas, 
kontakttālruņi. 

1       
2       
       
       
 
 

 
Pretendenta vadītāja paraksts:  

Vārds, uzvārds:  
Amats:  

 
Z.V 
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      [6.] pielikums 
Iepirkuma procedūras 

„Katlu m ājas „Bebrenes tehnikums” siltumener ģijas ražošanas efektivit ātes paaugstin āšana” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. “ORN 2014/2 KF” 

nolikumam  
 
 
 
 
 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS 
 

Apakšuz ņēmēja 
nosaukums, 

reģistr ācijas numurs, 
adrese un 

kontaktpersona  

Nododamo 
darbu 

apjoms (% 
no 

Būvdarbu 
kop ējās 
cenas) 

Īss apakšuz ņēmēja veicamo b ūvdarbu 
apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 
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[7.] pielikums 
Iepirkuma procedūras 

„Katlu m ājas „Bebrenes tehnikums” siltumener ģijas ražošanas efektivit ātes paaugstin āšana” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. “ORN 2014/2 KF” 

nolikumam  
 

 
 

 
APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESP ĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, 

APLIECINĀJUMS 
 
Iepirkuma procedūrai „Katlu mājas „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes 
paaugstināšana” KF līdzfinansētā projekta  „Katlu mājas Bebrenes Tehnikums”  siltumenerģijas ražosanas 
efektivitātes paaugstināšana”   (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/043/025) ietvaros” 
 

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

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

– Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk 
– Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma 
identifikācijas numurs>) ietvaros;  

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 
[veikt šādus būvdarbus: 
<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un] 
[nodot Pretendentam šādus resursus: 
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā 
aprīkojuma) apraksts>]. 

 
3. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora 
priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas 
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura 
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 
līdzdalībā noziedzīgā organizācijā (šā punkta nosacījumi ir attiecināmi tikai uz personu, uz kuras iespējā 
pretendents balstās). 

 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Parakstties īgās personas paraksts> 
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[8.] pielikums 
Iepirkuma procedūras 

„Katlu m ājas „Bebrenes tehnikums” siltumener ģijas ražošanas efektivit ātes paaugstin āšana” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. “ORN 2014/2 KF” 

nolikumam  
 

 
SAIMNIECISKI VISIZDEV ĪGĀKĀ PIEDĀVĀJUMA  

NOTEIKŠANAS K ĀRTĪBA  
 

 
Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā 

un Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, atzīst par uzvarētāju.  
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, salīdzinot aprēķinātos punktus  pēc šādiem 
kritērijiem:  
 
 

1. Vērtēšanas kritēriju tabula. 
 

Nr. Vērtēšanas kritērijs Maksimālais punktu 
skaits 

1. Piedāvājuma cena bez PVN 80 punkti 
2. Darbu kvalitātes garantijas termiņs (gados) 20 punkti 
Kopā  100 punkti 
 

 2.  Punktu piešķiršanas metodoloģija: 
 

2.1. cenas novērtēšanā tiks izmantota  Pretendenta piedāvātā līgumcena (bez PVN) par visu iepirkuma 
priekšmetu kopā, kas norādīta Pretendenta Finanšu piedāvājumā; 
2.2. punktus aprēķina, izmantojot šādu formulu: 
 
Cn=Cx  / Cy x P, kur 
Cn iegūto punktu skaits(cenas novērtējuma rezultāts) 
Cx ir lētākā piedāvājuma cena, 
Cy ir vērtējamā piedāvājuma cena, 
P ir noteiktais maksimālais iespējamais punktu skaits. 
Viszemākās piedāvātās cenas pretendents saņems max 80 punktus, bet pārējie proporcionāli mazāk par 
cenas palielinājumu. 
 
 
2.3. darbu kvalitātes garantijas termiņš tiks vērtēts pamatojoties uz Pretendenta Tehniskajā piedāvājumā 
ietverto informāciju. Minimālais garantijas termiņš 2 gadi.  
G= darbu kvalitātes garantijas termiņš (gados)  5-20 punkti 
 
20 -  punktus piešķir, ja Pretendenta noteiktais  garantijas termiņš ir 5 gadi un vairāk; 
15 - punktus piešķir, ja Pretendenta noteiktais  garantijas termiņš ir 4 gadi; 
10 - punktus piešķir, ja Pretendenta noteiktais  garantijas termiņš ir 3 gadi; 
5 - punktus piešķir, ja Pretendenta noteiktais  garantijas termiņš ir 2 gadi; 
0 -  punktus piešķir, ja Pretendenta noteiktais  garantijas termiņš ir mazāks par 2 gadiem. Ja vērtēšanas 
kritērijā tiek piešķirti 0 (nulle) punkti, piedāvājums tiek uzskatīts par netbilstošu un pretendents izslēgts no 
dalības  iepirkuma procedūrā. 
 
2.4. Pretendents, kurš attiecīgajā kritērijā ir labākais, saņem maksimālo punktu skaitu, bet pārējie 
pretendenti saņems proporcionāli mazāk punktu. 
 
2.5. Galīgo vērtējumu katram piedāvājumam nosaka kopējā vērtēšanas tabulā, t.i., skaita katra komisijas 
locekļa vērtējumus katrā kritērijā. Pēc formulas Cn+ G, kur Cn ir piedāvājuma cenas aprēķinātais punktu 
skaits, G piedāvātā garantijas termiņa novērtējuma punktu skaits. 
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Piedāvājumu vērtēšanas tabulas forma: 
 

Nr.
p.k 

Pretendents 

Piedāvājuma 
cena bez 

PVN 
punkti 

 
Darbu kvalitātes 

garantijas termiņš 
(gados) 
punkti  

Punkti kopā 

     

 
 
2.6. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko galīgo vērtējumu 
(punktu skaitu).  
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       9. pielikums 

Iepirkuma procedūras 
 „Katlu m ājas „Bebrenes tehnikums” siltumener ģijas ražošanas efektivit ātes paaugstin āšana” 
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. “ORN 2014/2 KF” 
nolikumam  

 
 

                                                                                                   Pasūtītāja l īguma Nr.________ 
                                                                                                Uzņēmēja l īguma Nr.________ 

 
 LĪGUMA PROJEKTS  

 
Ilūkstē       
 20__.gada ___________ 
 

SIA „ORNAMENTS” , reģ.Nr.41503003743, juridiskā adrese: Jelgavas ielā 21, Ilūkste, Ilūkstes 
novads, tās __________________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk tekstā 
Pasūtītājs , no vienas puses, un 
______________________, reģ.Nr.____________, adrese:________________, tās 
_____________________________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz _________________, turpmāk 
tekstā Izpild ītājs , no otras puses, bet abi kopā, turpmāk tekstā saukti „Puses”, pamatojoties uz SIA 
„ORNAMENTS"  iepirkuma komisijas 2011.gada _________lēmumu (20___.gada ______protokols 
Nr._____) „„Katlu m ājas „Bebrenes tehnikums” siltumener ģijas ražošanas efektivit ātes 
paaugstin āšana” Iepirkuma identifikācijas Nr. “ORN 2013/1 KF” , kas kā kurināmo izmanto atjaunojamos 
energoresursus), un pamatojoties uz Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, noslēdz šo 
līgumu, turpmāk tekstā Līgums, ar sekojošiem nosacījumiem: 

 
1.Līguma priekšmets 

 
1.1. Pasūtītājs pasūta  un Izpild ītājs  apņemas veikt: 

• Bebrenes katlum ājas būvniec ību 
• Jaun ā šķeldas katla pal īgiekārtu uzst ādīšanu  ; 
• Kurin āmā padeves iek ārtu uzstad īšanu ; 
• Vadības iek ārtu uzst ādīšanu ; 
objektā, kas atrodas Ilūkstes novadā, Bebrenē, turpmāk tekstā - Darbs 
 

2. Līguma summa un nor ēķinu k ārt ība 
 
2.1. Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts 
šajā līgumā. 
2.2.   Līguma cena  ir EUR__(_____________________________________________), un PVN 21% - 
______________. Līguma kopējā summa ar PVN 21% ir___________ 
(__________________________________________________________). Kopējā līgumcenā ietverti visi 
nepieciešamie nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kuri nepieciešami Izpildītāja 
saistību izpildei Līguma ietvaros. 
 

3.6. Avansa maksājums 20 % - ___________(_______________________________) un PVN 
_____________________, tiek pārskaitīti 10 (desmit) darba  dienu laikā no līguma parakstīšanas un 
rēķina saņemšanas brīža. 

3.7.  Līguma cena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta pamatojoties uz Izpildītāja 
izmaksu pieaugumu. 

2.4. Galīgo norēķinu ar Izpildītāju Pasūtītājs veic 10 darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas-nodošanas 
akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa. 

3. Darbu izpildes termi ņš.  
3.1. Izpildītājam  ir  jāuzsāk Darba veikšana ne vēlāk kā: 
___________________________________________ 
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3.2. Izpildītājam ir jāpabeidz Darbi ne vēlāk kā: 
___________________________________________ 
 
3.3. Darbs jāveic atbilstoši Darba veikšanas kalendārajam grafikam Tehniskajā projektā, kuru Pasūtītājs 
Darba gaitā var koriģēt, lai netiktu kavēta  un būtu iespējama saprātīgā termiņā  visa projekta paredzēto 
darbu un darba daļu izpilde, kā arī darbu izpilde visās projekta daļās būtu iespējama paredzētajā laika 
periodā. 
3.4.  Darba kvalitātes garantijas termiņš _______mēneši, un tas sākas no Darba pieņemšanas-nodošanas 
akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem 
Pasūtītāja noteiktajā laikā. 
 
                                             4. Izpild ītāja ties ības un pien ākumi. 
4.1. Izpildītājam   ir pienākums par saviem līdzekļiem piegādāt materiālus un iekārtas, kas nepieciešami 
Darbu veikšanai. Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju Darbos izmantojamie materiāli (to vērtība, daudzums 
un kvalitāte, citas īpašības). 
4.2. Izpildītājam ir pienākums garantēt pielietojamo materiālu un uzstādāmo siltumenerģiju ražojošās 
tehnoloģisko iekārtu atbilstību ES normatīvo aktu prasībām attiecībā uz šādu iekārtu tirdzniecību un 
izmantošanu ES tirgū vai  uz tās ir jabūt CE (vei ekvivalentam) marķējumam. 
4.3.  Izpildītājs veic visas darbības, kādas saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem 
aktiem ir nepieciešami, lai pilnībā pabeigtu būvdarbus. 
4.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāiesniedz pārskats par šajā Līgumā paredzēto darbu izpildes 
gaitu. 
4.5. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti LR spēkā esošie, citi normatīvie akti, kas 
reglamentē Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, 
ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu prasībām. 
4.6. Izpildītājs šajā Līgumā paredzētos darbu izpildei, ir tiesīgs piesaistīt trešās personas. 
4.7. Izpildītājs ir pilnā mērā atbildīgs par viņa piesaistīto trešo personu kvalifikāciju un darbu rezultātiem. 
4.8. Izpildītājam ir pienākums pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam _____ gadu laikā (saskaņā ar pretendenta 
piedāvājumu) par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, 
nododot Darbus. Izpildītājs atbild par izpildīto darbu, izmantoto materiālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitāti, 
atbilstību tehniskajām prasībām un specifikācijām un ekspluatāciju drošību garantijas laikā, kas tiek skaitīts 
no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas. 
4.9. Izpildītājam ir pienākums veikt darbus saskaņā ar līgumu noteikumiem un no Pasūtītāja saņemto darba 
dokumentāciju, ievērot LR spēkā esošos noteikumus un normatīvus, kas reglamentē šajā līgumā noteikto 
darbu veikšanu, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus. Ņemt vērā autoruzraudzības un 
būvuzraudzības  pārstāvju iebildumus un piezīmes, un novērst šīs nepilnības. 
4.10Ja Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti iepirkuma līgumā, tas 
var slēgt līgumu par papildu būvdarbu vai pakalpojumu saņemšanu ar noslēgtā iepirkuma līguma izpildītāju, ja vienlaikus 
izpildās šādi nosacījumi:  
a. šie papildu būvdarbi vai pakalpojumi neparedzamu apstākļu dēļļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā iepirkuma 
līguma izpildei (Pasūtītājs saglabā pierādījumus par apstākļiem, pamatojoties uz kuriem konstatēti neparedzamie 

apstākļi, kuru dēļ papildu būvdarbi vai pakalpojumi nav iekļauti noslēgtajā iepirkuma līgumā . Vērtējot neparedzamos 
apstākļus, ņem vērā to, ko Pasūtītājs objektīvi nevarēja paredzēt, nevis to, ko faktiski neparedzēja.) 
b. papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no noslēgtajā iepirkuma līgumā 
paredzētajiem būvdarbiem vai pakalpojumiem, vai ar īpapildu būvdarbi vai pakalpojumi ir būtiski nepieciešami noslēgtā 
iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanāš izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā iepirkuma līgumā paredzēto 
būvdarbu izpildes vai Pakalpojumu sniegšanas. 
4.11.  Izpildītājs reizi mēnesī līdz 10.datumam sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem 
Darbiem. Pasūtītājs 10 darbdienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai 
arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Darbus. Akts par izpildītiem Darbiem ir pamats ikmēneša 
maksājumu izdarīšanai saskaņā ar līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesību noraidīt ar ikmēneša aktu 
pieņemtos Darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā. 
4.12. Pēc visu darbu pabeigšanas nodot veiktos darbus, sastādot par to attiecīgu pieņemšanas-nodošanas 
aktu saskaņā ar šī līguma noteikumiem. Pieņemšanas nodošanas aktu parakstīšanas brīdī Izpildītājs nodod 
Pasūtītājam izmantoto materiālu sertifikātus un saskaņā ar LR likumdošanu pieprasītos darbu izpildes 
dokumentus. 
4.13. Izpildītāja pienākums ir uzturēt garantijas saistības šajā līgumā noteiktajā garantijas termiņā. 
4.14. Darbu izpildīšanas procesā Izpildītājs noformē nepieciešamo dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošo 
LR likumdošanu. 
 

5. Pasūtītāja ties ības un pien ākumi 
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5.1. Pasūtītājs apņemas: 
5.1.1. Pirms darbu uzsākšanas pēc Izpildītājs  rakstiska pieprasījuma sniegt nepieciešamo dokumentāciju un 
papildus informāciju par objektu, tā darba specifiku un citiem apstākļiem, kas nepieciešami kvalitatīva darba 
veikšanai, kā arī iepazīstināt Izpildītāju ar pastāvošajām darba drošības un iekšējas kārtības noteikumu 
normām Objektā. 
5.1.2. darbu uzsākšanas termiņa maiņas  gadījumā rakstiski (ar vēstuli vai pa faksu) paziņot par to 
Izpildītājam 3 (trīs) dienas pirms darbu uzsākšanas. 
5.1.2. Pēc darbu pabeigšanas pieņemt tos no Izpildītāja noteiktā kārtībā; 
5.1.3. Veikt norēķinus ar Izpildītāju saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
 
                                 
 
                                           6. Apdrošin āšana 
 
6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību. 
6.2. Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Izpildītājs veic civiltiesisko apdrošināšanu saskaņā ar Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto 
apdrošināšanu būvniecībā” un darbu un materiālu apdrošināšanu. 
 
                                        7. Līguma (garantijas) nodrošin ājums. 
 
7.1. Izpildītājs ne vēlāk kā  pirms līgumā noteiktā Darba uzsākšanas datuma būvobjektā iesniedz 
Pasūtītājam līguma (garantijas ) nodrošinājumu par summu, kas ir 5 (pieci) procenti no pamatsummas. 
7.2. Galvojumam ir jābūt spēkā no Darba uzsākšanas datuma līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām pēc 
objekta nodošanas ekspluatācijā. 
7.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt galvojuma summu: 
    7.3.1. ja  Izpildītājs nepilda citas Līgumā noteiktās saistības; 

      7.3.2. ja Izpildītājs atsakās novērst radušos bojājumus un defektus būvniecības līgumā paredzētajā 
garantijas termiņā; 
       7.3.3. ja Līgums tiek pārtraukts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, ja Izpildītājs izpilda darbu, kas neatbilsts 
Tehniskajā projektā noteiktajai kvalitātei. 
 
                                       8. Līgumsods 
 
8.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 
0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda)  par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 
10% no līguma cenas. 
8.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% 
apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro 
grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet 
kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu  ar grafiku vai 
termiņu neievērošanas saistīto zaudējumu atlīdzību. 
8.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 300 (trīs simti euro) apmērā un visu zaudējumu  atlīdzību 
par katru gadījumu par Darba organizācijas, darba drošības noteikumu neievērošanu. 
8.4. Pārtraucot līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību 
neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī 
zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi. 
 
                                       9. Līguma groz īšana. 
 
9.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, izņemot būtisko līguma nosacījumu 
grozīšanu (par būtiskiem līguma nosacījumiem uzskatāmi nosacījumi, kuri, ja tie būtu zināmi iepirkuma 
izziņošanas brīdī: 1) varētu radīt iespēju pretendentiem iesniegt būtiski atšķirīgus piedāvājumus; 2) varētu 
mainīt to piegādātāju loku, kas piedalītos iepirkumā; 3) varētu mainīt iepirkuma līguma ekonomisko līdzsvaru 
par labu piegādātājam). Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras 
izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
9.2.Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Izpildītājs varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs 
Darbu veikšanu, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā 
iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija 
un, pēc saviem ieskatiem, tas var pagarināt Izpildītāja saistību izpildes termiņu. Gadījumā, ja apstākļi, kas 
aizkavē saistību izpildi, radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir pienākums pagarināt saistību izpildes 
termiņu par tādu laika posmu, par kādu ir bijis aizkavējums. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām 
Pusēm ar Līguma izmaiņām. 
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10. Līguma izbeigšana. 
 
10.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību gadījumos, ja Pasūtītājs neveic 
maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) procentus no līguma cenas. 
10.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu darbību gadījumos, ja: 
             10.2.1. Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit ) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darba 
uzsākšanas datuma. 
         10.2.2. Darbs, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka kā noteikts 
Tehniskā projekta specifikācijās un normatīvajos aktos. 
        10.2.3. Izpildītājs būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē grafika 
ievērošanu. 
       10.2.4. Izpildītājs ir kavējis Darba veikšanas kalendāro  grafiku vai aizkavējis Darba pabeigšanu vairāk 
kā par 30 (trīsdesmit) dienām. 
              10.2.5. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta. 
10.3. līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba 
pieņemšanas-nodošanas akts, atstāj būves vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par līdz Līguma 
laušanas brīdim  kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Jautājumi par zaudējumu atlīdzību tiek risināti atbilstoši 
Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  
 
 
 

11. Nepārvarama vara 
 
11.1. Neviena no Pusēm nebūs atbildīga par pilnas vai daļējas vienas no savām saistībām neizpildes 
gadījumā, ja nepildīšana būs nepārvaramas varas apstākļu sekas, tādu kā pali, ugunsgrēks, zemestrīce un 
citas dabas stihijas, kā arī karš vai karadarbība, streiki, LR likumdošanas un izpildvaras institūciju lēmumi, 
kuri radušies pēc šī līguma noslēgšanas brīža. 
11.2. Puse, kurai radās saistību izpildes neiespējamība, nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas 
dēļ, par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, paredzēto darbības laiku un izbeigšanos, nekavējoties, bet ne 
vēlāk par septiņām dienām no iestāšanās (izbeigšanās) brīža, ar ierakstīto vēstuli vai pa faksu jāpaziņo otrai 
pusei. 
11.3. Nepaziņošana vai nesavlaicīga paziņošana ieinteresētajai pusei atņem otrai pusei tiesības 
atsaukties uz jebkuru norādīto apstākli, kā uz pamatu, lai atbrīvotos no atbildības par saistību neizpildi. 
11.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 12 (divpadsmit) m ēnešiem , Pusēm 
jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru. 
 

12. Pārējie noteikumi 
 
12.1. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildīto darbu garantijas 
nodrošinājumu, kas ir 5 (pieci) % procenti no pamatsummas. 
12.2. Garantijas nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām. 
12.3. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no Līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā. 
12.4.Ja strīds tādējādi netiek atrisināts, tas izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar LR spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 
12.5. Līgums sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros uz <lapu skaits> lapām katrs. Visiem Līguma 
eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, viens – 
Pasūtītājam. 
 

 
13. Pušu rekviz īti un paraksti 
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[10.] pielikums 
Iepirkuma procedūras 

 „Katlu m ājas „Bebrenes tehnikums” siltumener ģijas ražošanas efektivit ātes paaugstin āšana” 
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. “ORN 2014/2 KF” 
nolikumam  
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