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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
1.1. Iepirkuma procedūra ir iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā, kas tiek veikts 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu (turpmāk – nolikums). 
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: - ORN2017/3 
1.3. Iepirkuma nosaukums – “Asfaltēšanas darbi”. 

1.4. Pasūtītājs un pasūtītāja kontaktinformācija 
1.4.1. Pasūtītājs: 

SIA “Ornaments” 
Reģistrācijas numurs 41503003743 
Juridiskā adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, LV - 5447 

1.4.2. Pasūtītāja kontaktpersona: 
Jurijs Altāns 
Tālrunis : 26402197 
Fakss 654-62157 
e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv 
darba laiks: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 8:00-12:00; 12:30-
16:30. 

1.5. Komisija – ar SIA “Ornaments”  2017.gada 26.jūlija rīkojumu Nr.1.-4./11 izveidota 
iepirkumu komisija, kas organizē šo iepirkuma procedūru. 

1.6. Nolikuma saņemšana: nolikums pieejams papīra formātā  SIA “Ornaments” administrācijā 
Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, LV-5447, kā arī elektroniski - Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā: 
www.ilukste.lv. 

2. SAZIŅA 
2.1. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros 

notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastu. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa e-pastu un ja 
tas nav parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vienlaikus nosūta arī pa pastu.  

2.2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru. 

2.3. Ja Ieinteresētais piegādātājs laikus ir pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūru, 
Pasūtītājs to sniedz divu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms 
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

3. INFORM ĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 
3.1. Iepirkuma priekšmets – ielu braucamās daļas asfaltēšana Ilūkstes pilsētas teritorij ā. CPV 

kods – 45233000-9. 
3.2. Iepirkums nav dalīts daļās. 
3.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta – Ilūkste, Ilūkstes novads. 
3.4. Iepirkuma līguma izpildes termiņš – 90 (deviņdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. 
3.5. Iepirkuma priekšmeta tehniskās prasības noteiktas iepirkuma tehniskajā specifikācijā. 
3.6. Darbu (būvdarbu, pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) garantijas termiņš ir 36 

(trīsdesmit seši) kalendārie mēneši. 

4. PIEDĀVĀJUMS 
4.1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: 
4.1.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.  
4.1.2. Piedāvājumu var iesniegt līdz 2017.gada 16.augustam  plkst. 10:00 Jelgavas ielā 21, 

Ilūkstē, Ilūkstes novadā, piedāvājumu iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta 
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sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam 
termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. 

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

4.2. Piedāvājuma derīguma termiņš 
4.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam 

Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) 
dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 
4.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma 

derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentu pagarināt sava piedāvājuma 
derīguma termiņu.  

4.3. Piedāvājuma nodrošinājums - nav paredzēts. 
 

5. PIEDĀVĀJUMA NOFORM ĒJUMS 

5.1. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez 
labojumiem, dzēsumiem un svītrojumiem. Ja kādi no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem 
nav latviešu valodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 
Pretendenta apliecinājums ietver: 

5.1.1. Norādi "TULKOJUMS PAREIZS"; 
5.1.2. Apliecinājumu parakstījusi paraksta tiesīgā amatpersona, norādot pilnu amata 

nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu; 
5.1.3. Apliecinājumā norādīts apliecinājuma izdarīšanas vietas nosaukums un datums; 

5.2. Piedāvājums sastāv no trīs daļām: 
a. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā ar atlases dokumentiem 
b. Tehniskais piedāvājums 
c.   Finanšu piedāvājums. 

5.3.  Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas numurē un caurauklo, 
piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma 
apliecinājums ietver: 

a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, 
b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta 

atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

5.4. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija, katrs savā 
iesējumā. Uz iesējuma pirmās lapas jābūt norādei "Oriģināls" vai "Kopija". Piedāvājuma 
oriģināls un kopija jāiesaiņo kopā; 

5.5. Pretendents iesniedzot dokumentu kopijas, tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver: 
5.5.1. Norādi "KOPIJA" un „KOPIJA PAREIZA"; 
5.5.2. Apliecinājumu parakstījusi paraksta tiesīga amatpersona, norādot pilnu amata 

nosaukumu, parakstu un paraksta atšifrējumu; 
5.5.3. Apliecinājumā norādīts apliecinājuma izdarīšanas vietas nosaukums un datums, 

zīmoga nospiedums (ja ir); 
5.6. Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta 
kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu; 

5.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem 
pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs 
jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, 
noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem; 

5.8. Piedāvājuma oriģinālu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja 
piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai tās kopija. Ja 
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piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un sadarbības līgumā nav atrunātas pārstāvības 
tiesības, tad pieteikumu dalībai iepirkumā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un 
citus piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju 
apvienībā, paraksttiesīgais pārstāvis. 

5.9. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 
a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  
b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, 
c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai 

personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,  
d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,  
e. atzīmi:  

 
Piedāvājums iepirkuma procedūrai 

“Asfalt ēšanas darbi”  
Identifikācijas  Nr. ORN2017/3 

Neatvērt līdz 2017.gada 16.augusta plkst.10:00. 
 

6. NOSACĪJUMI PRETENDENTA DAL ĪBAI IEPIRKUMA PROCED ŪRĀ UN 
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

6.1. Pretendentam detalizēti jāiepazīstas ar konkursa nolikumu, un tas ir pilnīgi atbildīgs par 
iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. 

6.2. Attiecībā uz pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 9.panta 
astotajā daļā norādītajiem izslēgšanas noteikumiem: 

6.2.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 
maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts 
pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; 

6.2.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un 
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumu, 
ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 
lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam 
Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu 
parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 
kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 

6.2.3. iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), 
iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publiskā iepirkuma 
likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, 
un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem 
pasākumiem; 

6.2.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma 
dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 
personālsabiedrība, ir attiecināmi iepirkuma nolikuma 6.2.1., 6.2.2. un 6.2.3. punktā 
minētie nosacījumi.  

6.3. Prasības pretendentam (pārbaudāmā informācija) un dokumenti, kuri jāiesniedz 
pretendentam: 
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Nr. 
p.k. 

Prasības pretendentam (pārbaudāmā 
inform ācija) 

Iesniedzamie dokumenti 

6.3.1.  Pieteikums  
Pieteikums jāsagatavo, ņemot vērā nolikuma 
1.pielikumā norādīto veidni. 

Pretendentu atlases dokumenti 
6.3.2. Pretendents (un tā norādītie 

apakšuzņēmēji ) ir reģistrēts Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistrā vai 
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši 
attiecīgās valsts normatīvo aktu 
prasībām. 

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 
apvienība, tad šī prasība attiecināma 
atsevišķi uz katru piegādātāju 
apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu 
iesniedz personālsabiedrība, tad šī 
prasība attiecināma uz 
personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz 
katru personālsabiedrības biedru. 

1) Reģistrācijas numurs jānorāda pretendenta 
pieteikumā (nolikuma 1. un 5. pielikums).  
2) Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas 
faktu komisija pārbaudīs publiskajā datu bāzē 
mājaslapā www.ur.gov.lv.  
3) Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – 
jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības 
kopija vai līdzvērtīgs dokuments, kas ir 
atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem 
aktiem.  

6.3.3. Pretendents (un tā norādītie 
apakšuzņēmēji ) ir reģistrēts Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā vai 
attiecīgā reģistrā ārvalstīs, vai 
pretendentam ir kompetentas institūcijas 
izsniegta licence, sertifikāts vai cits 
līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās 
valsts normatīvie akti paredz 
profesionālo reģistrāciju, licences, 
sertifikāta vai citu līdzvērtīgu 
dokumentu izsniegšanu, kas dod 
tiesības veikt ceļa būvdarbus. 
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 
apvienība, tad šī prasība attiecināma 
atsevišķi uz katru piegādātāju 
apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu 
iesniedz personālsabiedrība, tad šī 
prasība attiecināma uz 
personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz 
katru personālsabiedrības biedru. 

1) Reģistrācijas numurs pretendenta 
pieteikumā (nolikuma 1. un 5. pielikums).  
2) Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā, 
reģistrācijas faktu komisija pārbaudīs 
publiskajā datu bāzē mājaslapā 
www.bis.gov.lv.  
3) Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – 
jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības 
kopija vai līdzvērtīgs dokuments, kas ir 
atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem 
aktiem. 

6.3.4. Pretendentam iepriekšējo trīs gadu 
(2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā 
līdz iepirkuma izsludināšanai) laikā ir 
pieredze asfaltēšanas darbu veikšanā pie 
vismaz 3 (trīs) pasūtītājiem, ar 
nosacījumu, ka katrā objektā darbu 
apjoms ir ne mazāks par 1000 m2 un 
vismaz pie viena pasūtītāja  ir veikta 
pilsētas ielu asfaltēšanas darbi. 
Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un 
nodotiem pasūtītājam, par tiem ir 
saņemtas pasūtītāju pozitīvas 

1) Pretendenta parakstīts saraksts par 
paveiktajiem līdzīgiem būvdarbiem 
iepriekšējo 3 gadu laikā (nolikuma 
4.pielikums). 
2) Atsauksmes no 4.pielikumā uzrādītajiem 
pasūtītājiem.  
No iesniegtajām atsauksmēm jābūt skaidri un 
nepārprotami identificējamiem veiktajiem 
darbiem un to summām (EUR bez PVN). 
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atsauksmes. 
6.3.5. Pretendentam ir jānodrošina, ka Līguma 

izpildē kā atbildīgais būvdarbu vadītājs 
piedalās persona, kurai ir spēkā esošs 
būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu 
vadīšanā. 
 

1) Informācija par būvdarbu vadītāju – 
nolikuma 1.pielikums. 
2) Būvdarbu vadītāja sertifikāta spēkā 
esamību komisija pārbaudīs publiskajā 
datubāzē www.bis.gov.lv. 
3) Jāiesniedz viena atsauksme par līdzīgu 
būvdarbu veikšanu. Atsauksmē jābūt 
norādītam atbildīgā būvdarbu vadītāja vārdam 
un uzvārdam, objekta nosaukumam un 
adresei. 

6.3.6. Pretendents savlaicīgi (būvdarbu līguma 
noteiktajā termiņā) un normatīvajos 
aktos noteiktajā apmērā veiks savu kā 
būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanu. 

Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi 
ietverts pretendenta pieteikumā (nolikuma 
1.pielikums).  
Pretendents trīs darba dienu laikā pēc 
līguma parakstīšanas iesniedz pasūtītājam 
šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu 
(polisi). Šai apdrošināšanas polisei ir jābūt 
spēkā visā būvdarbu veikšanas laikā. 

6.3.7. Ja pretendents plāno piesaistīt 
apakšuzņēmējus – informācija par 
konkrētajiem apakšuzņēmējiem. 

Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem 
(nolikuma 5.pielikums) un apakšuzņēmēja 
apliecinājums piedalīties līguma izpildē.  

 

 
6.4. Tehniskais un finanšu piedāvājums: 

6.4.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 
(2.pielikums) noteiktajām prasībām un finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums).  
6.4.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

Atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokli (PVN 21 %) un cenu ar PVN. 
6.4.3. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem pakalpojuma 

izpildē, kas saistīti ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem. 
6.4.4. Pretendentam iesniegtajā piedāvājumā jānorāda, vai attiecībā uz piedāvājuma 

priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. 
6.5. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos 

izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 
vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas 
un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms 
iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma 
termiņu. 

 

7. PIEDĀVĀJUMU IZV ĒRTĒŠANA 
7.1. Piedāvājumu atvēršanu, pārbaudi un vērtēšanu Komisija veic atvērtā sēdē. 
7.2. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta pieteikums 

dalībai Iepirkuma procedūrā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai 
Iepirkuma procedūrā nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst nolikumā 
noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

7.3. Iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu atlases dokumentu, tehnisko piedāvājumu un 
finanšu piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru atlases 
dokumenti, tehniskais piedāvājums vai finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām 
prasībām, tiek noraidīti. 
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7.4. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, 
ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 

7.5. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 
pārbauda, vai uz viņu attiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļā norādītie 
izslēgšanas noteikumi. Pasūtītājs veicot pārbaudi, rīkojas atbilsto Publisko iepirkumu 
likuma 9.panta devītās, desmitās, vienpadsmitās un divpadsmitās daļas noteikumiem. 

7.6. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija 
izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

7.7. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā 
atbildīs nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par 
iepirkuma procedūras uzvarētāju. 

 

8. NEPAMATOTI L ĒTA PIEDĀVĀJUMA NOTEIKŠANA  

8.1. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, 
iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu 
paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu 
likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas.  

8.2. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents 
nevar 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. 

 

9. IEPIRKUMA L ĪGUMS 

9.1. SIA „Ornaments” ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma 
līguma projektam (7.pielikums). 

9.2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma projektu, tie jāiesniedz pasūtītājam ne 
vēlāk 3 darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa 
iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā. 
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1.pielikums 

Iepirkumam “Asfaltēšanas darbi” ID Nr.ORN 2017/3 

 

PIETEIKUMS  DAL ĪBAI  IEPIRKUMA   PROCED ŪRĀ 
 

Informācija par Pretendentu  
Pretendenta nosaukums:  
Reģistrācijas numurs   
PVN maksātāja reģistrācijas 
numurs:  
Būvkomersanta reģistrācijas 
numurs:  
Juridiskā adrese:  
Faktiskā adrese:  
Tālrunis:  Fakss:  
E-pasta adrese:  
Interneta vietne:  
Būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, 
sertifikāta numurs  
Finanšu rekvizīti 
Kredītiestādes nosaukums:  
Kredītiestādes kods:  
Konta numurs:  
Informācija par Pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) 
Vārds, uzvārds:  
Ieņemamais amats:  
Tālrunis:  Fakss:  
E-pasta adrese:  
 
Iepazinušies ar SIA “Ornaments” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras 
“Asfaltēšanas darbi”, identifikācijas Nr. ORN2017/3, nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot 
visas Nolikumā noteiktās prasības, iesniedzam piedāvājumu. Piedāvājuma derīguma termiņš 
deviņdesmit dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa. 

 
Ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemamies:  

a. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma 
projektam, 

b. trīs darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt pasūtītājam  savu kā 
būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. Apdrošināšanas 
polise būs spēkā visā būvdarbu veikšanas laiku. 

 
 

Apliecinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 
 

 
 

 
Pretendenta pārstāvis  
 (amats, vārds, uzvārds, paraksts 
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2.pielikums 

Iepirkumam “Asfaltēšanas darbi” ID Nr.ORN 2017/3 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

„Asfalt ēšanas darbi” 
 (Identifikācijas Nr. ORN 2017/3) 

 

Nr.                              Darba nosaukums Mērvien. 

1 Karstā asfaltbetona AC-16 surf izbūve h = 4 cm biezumā m² 

2 Karstā asfaltbetona AC-16 surf izbūve h = 5 cm biezumā m² 

3 Karstā asfaltbetona AC-16 surf izbūve h = 6 cm biezumā m² 

 
 
 

1. Iepirkums paredz ielu braucamās daļas asfaltēšanu pasūtītāja norādītā vietā Ilūkstes pilsētas 
teritorijā, saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem. Paredzēts asfaltēt augšējo kārtu uz esoša 
asfaltbetona seguma. 

2. Asfaltēšanas darbi Pretendentam jāveic ar saviem materiāliem, darba rīkiem, ierīcēm un 
kvalificētu darbaspēku. 

3. Darbu daudzumi tiks piedāvāti katram konkrētam objektam atsevišķi.  

4. Pakalpojumam jāatbilst Ceļu specifikācijas prasībām un spēkā esošiem Latvijas Valsts 
standartiem.  

5. Jānodrošina izpildīto darbu un materiālu garantijas laiks – 36 mēneši no  pieņemšanas – 
nodošanas akta parakstīšanas. 
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3.pielikums  

Iepirkumam “Asfaltēšanas darbi” ID Nr.ORN 2017/3 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  
Iepirkumam „Asfalt ēšanas darbi” 
 (identifik ācijas Nr. ORN2017/3) 

 
1. Iesniedza 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

  

 
2. Kontaktpersona 

Vārds, uzvārds, telef.nr.  

 
3. Piedāvājums 
 

3.2.Apliecinām, ka piedāvājuma cenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktie nodokļi un piegādes izmaksas. 

3.3.Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt tehniskajā specifikācijā 
noteiktās prasības. 

3.4.Mēs piedāvājam veikt pakalpojumu tehniskajā specifikācijā noteiktajiem darbiem par 
sekojošu cenu, kura paliks nemainīga visa piedāvājuma izpildes laikā: 

Nr. Darba nosaukums Mērvien. Daudzums 

Cena bez 
PVN 21% 

(EUR) 

PVN 
21% 

 (EUR) 

Cena ar 
PVN 
21% 

(EUR) 

1 
Karstā asfaltbetona AC-16 
surf izbūve h = 4 cm 
biezumā 

m² 1 
 

  

2 
Karstā asfaltbetona AC-16 
surf izbūve h = 5 cm 
biezumā 

m² 1 
   

3 
Karstā asfaltbetona AC-16 
surf izbūve h = 6 cm 
biezumā  

m² 1 
 

  

 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 
 

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts  

Datums  
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4.pielikums 

Iepirkumam “Asfaltēšanas darbi” ID Nr.ORN 2017/3 

 

 

 

APLIECIN ĀJUMS PAR PRETENDENTA PIEREDZI 

 

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________ 

reģistrācijas Nr._________________________________________________________________ 

 

Apliecinām, ka mums ir pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 
2017.gadā līdz iepirkuma izsludināšanai) asfaltēšanas darbu veikšanā pie vismaz 3 (trīs) 
pasūtītājiem, ar nosacījumu, ka katrā objektā darbu apjoms ir ne mazāks par 1000 m2 un vismaz 
pie viena pasūtītāja  ir veikta pilsētas ielu asfaltēšanas darbi. Būvdarbiem jābūt pabeigtiem. 

 

Pasūtītāji,  

veikto darbu apraksts 

Darbu izpildes periods, 
noslēgtā līgumsumma  

(bez PVN) 

Kontaktpersona, tālrunis 

   

   

   

 

• Papildus jāpievieno atsauksmes augstāk uzrādītajiem pasūtītājiem! 

 

 

 

Pretendenta pārstāvis  
 (amats, vārds, uzvārds, paraksts 
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5.pielikums 

Iepirkumam “Asfaltēšanas darbi” ID Nr.ORN 2017/3 

 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 
 
 

Iepirkuma l īguma izpildē Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus: 
 

Apakšuzņēmējs 
/nosaukums/ vārds, uzvārds/ 

vienotais reģistrācijas numurs/ personas kods 

Apakšuzņēmējam nododamo darbu 
vērtība procentos (%) 

no kopējās noslēgta iepirkuma 
līguma vērtības 

 
 

 
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

*Papildus jāpievieno apakšuzņēmēja apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma 
procedūrā! 

 
 
 
 

Pretendenta pārstāvis  
 (amats, vārds, uzvārds, paraksts 
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6.pielikums  

Iepirkumam “Asfaltēšanas darbi” ID Nr.ORN 2017/3 

 

 

 
APLIECIN ĀJUMS 

Apakšuzņēmējs  
 
 

Iepirkumam „Asfalt ēšanas darbi” 
 (identifik ācijas Nr. ORN 2017/3) 

 
Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese>: 

 
apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 
(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA „Ornaments”, reģistrācijas numurs 
41503003743, Jelgavas iela 21, Ilūkste, (turpmāk – Pasūtītājs) rīkotam iepirkumam „Asfalt ēšanas 
darbi” identifikācijas Nr.ORN2017/3.  
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>  
 
 

 

<Paraksttiesīgās personas paraksts>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

7.pielikums 

Iepirkumam “Asfaltēšanas darbi” ID Nr.ORN 2017/3 

 
 

LĪGUMS Nr. _______ 
 

Ilūkstē                                                                 2017.gada _____________ 
 
  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ornaments”,  Reģ.Nr.41503003743, juridiskā adrese: 
Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, LV-5447 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekļa Jurija Alt āna 
personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un 
__________________, turpmāk saukts “UZŅĒMĒJS”, kuru, pamatojoties uz _________ , pārstāv 
_________________________, no otras puses, abi kopā saukti “puses”, 
  
pamatojoties uz iepirkuma „Asfaltēšanas darbi” (iepirkuma identifikācijas numurs ORN 2017/3) 
rezultātiem,noslēdz šādu līgumu: 
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, un UZŅĒMĒJS apņemas pret atlīdzību ar savu darbaspēku, darba 

rīkiem, materiāliem un līdzekļiem veikt  ielu braucamās daļas  asfaltēšanas darbus  Ilūkstes 
pilsētas teritorij ā (turpmāk tekstā – DARBS).  DARBU UZŅĒMĒJS apņemas veikt saskaņā 
ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstoši būvniecības ieceres 
dokumentācijai un līguma 1.pielikumam “Lokālā tāme”.  

1.2. DARBA izpildes termiņš – 90 (deviņdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. 
 

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA 
2.1. Līguma summa bez PVN - EUR ___ (___________), PVN 21 % - EUR ___ 

(___________), kopā EUR ____ (____________). 
2.2. Līguma summa var tikt precizēta (samazināta), ievērojot izpildīto DARBU faktisko apjomu. 
2.3. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvaļīgi atkāpies no Līguma 

noteikumiem, UZŅĒMĒJS atlīdzību nesaņem un veic labojumus uz sava rēķina. 
2.4. UZŅĒMĒJS, pamatojoties uz pušu parakstītu DARBU pieņemšanas-nodošanas aktu, 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM apmaksai rēķinu, kuru PASŪTĪTĀJS apmaksā 20 (divdesmit) darba 
dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. 

 
3. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIES ĪBAS 

3.1. UZŅĒMĒJS apņemas ar savu darbību nodrošināt DARBA izpildi saskaņā ar šo Līgumu un  
1.pielikumu atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas 
ietekmē DARBA izpildi, UZŅĒMĒJS nekavējoties rakstiski informē PASŪTĪTĀJU. 

3.2. UZŅĒMĒJS saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par 
būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” veic 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas 
iesniedz šo polisi PASŪTĪTĀJAM. Apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visā būvdarbu 
veikšanas laikā.  

3.3. UZŅĒMĒJS Līgumā paredzēto DARBU izpildi uzsāk ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā 
no līguma noslēgšanas brīža.  

3.4. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par izpildīto DARBU, tai skaitā sagatavoto un iesniegto 
dokumentu patiesumu, un apņemas 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no PASŪTĪTĀJA 
pretenzijas saņemšanas brīža par saviem līdzekļiem novērst un atrisināt pretenzijā norādītās 
problēmas un nepilnības. Ja nepilnības netiek novērstas, PASŪTĪTĀJS piemēro 
UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0.2% apmērā no Līguma 2.1.punktā minētās kopējās līguma 
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summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas. 
Līgumsoda samaksa neatbrīvo UZŅĒMĒJU no pārējo ar šo Līgumu uzņemto saistību vai no 
tā izrietošo saistību izpildes. 

3.5. UZŅĒMĒJS apņemas neizpaust šī Līguma saturu trešajām personām, izņemot tik, cik 
nepieciešams, veicot Līguma 1.1.punktā minēto DARBU. 

3.6. UZŅĒMĒJS ir pilnā mērā atbildīgs par DARBU izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM, trešajām 
personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies UZŅĒMĒJA vainas dēļ. 

3.7 UZŅĒMĒJS apņemas DARBA izpildes laikā ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos 
normatīvajos aktos noteiktās prasības, t.sk. darba aizsardzības, veselības aizsardzības, vides 
aizsardzības un ugunsdrošības prasības. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS pārkāpj kādas no iepriekš 
minētajām prasībām un tam tiek piemērots administratīvais sods, tad UZŅĒMĒJS uzņemas 
pilnu atbildību par tam piemēroto administratīvo sodu, tai skaitā naudas sodu, kā arī, ja 
UZŅĒMĒJA vainas vai neuzmanības dēļ/ darbības vai bezdarbības rezultātā, PASŪTĪTĀJAM 
tiek piemērots naudas sods vai citas soda sankcijas, par tām pilnā apjomā ir atbildīgs 
UZŅĒMĒJS. 

 
4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIES ĪBAS 

4.1. PASŪTĪTĀJS ar visu savu darbību sekmēs DARBA izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, 
nodrošinās paveiktā DARBA pieņemšanu, savlaicīgu un precīzu DARBA atlīdzību.  

4.2. Par Līguma 1.1.punktā noteiktā DARBA kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, visu nepilnību (ja 
tādas tiek konstatētas) novēršanu PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt UZŅĒMĒJAM Līguma 
summu Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā ar bezskaidras naudas norēķinu UZŅĒMĒJA 
izrakstītajā rēķinā norādītajā norēķinu kontā. 

4.3.Ja PASŪTĪTĀJS kavē šajā Līgumā noteiktos samaksas termiņus, tad tas UZŅĒMĒJAM 
maksā līgumsodu 0.2 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne 
vairāk kā 10% no nesamaksātās summas. 

4.4.PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt DARBA veikšanu, ja UZŅĒMĒJS neievēro Līgumā noteiktās 
prasības, līdz pārkāpumu novēršanai vai zaudējumu segšanai. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 
UZŅĒMĒJU no pārējo ar šo Līgumu uzņemto saistību vai no tā izrietošo saistību izpildes. 

4.5.PASŪTĪTĀJS neatbild par UZŅĒMĒJA tehniku, materiāliem un citiem resursiem Līguma 
darbības teritorijā, kā arī par UZŅĒMĒJA vai trešo personu (apakšuzņēmēju) darbības vai 
bezdarbības rezultātā radīto kaitējumu. 

4.6.Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka nav kvalitatīvi veikts, vai vispār nav veikts Līguma 1.1.punktā 
norādītais DARBS, UZŅĒMĒJAM tiek iesniegta rakstiska pretenzija nepilnību novēršanai. 
 

5. DARBA PIEŅEMŠANA – NODOŠANA 

5.1. PASŪTĪTĀJS pieņem UZŅĒMĒJA izpildīto DARBU ar nodošanas-pieņemšanas aktu, ko 
paraksta abas Puses. Ja pie DARBA pieņemšanas-nodošanas tiek konstatēts, ka DARBS 
izpildīts nekvalitatīvi, Puses sastāda defektu aktu, kurā norāda, kādi ir trūkumi un vienojas par 
to novēršanu uz UZŅĒMĒJA rēķina noteiktā termiņā. 

 

6. GARANTIJA 
6.1. Izpildīto darbu un materiālu garantijas laiks 36 (trīsdesmit seši) mēneši no ceļa nodošanas-
pieņemšanas akta parakstīšanas. 
 

7. LĪGUMĀ IZPILD Ē IESAISTĪTĀ APAKŠUZŅĒMĒJA(-U) NOMAI ŅA 
7.1. Apakšuzņēmēja(-u) nomaiņa notiek pēc šādas kārtības: 

7.1.1. UZŅĒMĒJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM iesniegumu, ar kuru lūdz 
PASŪTĪTĀJAM atļauju nomainīt apakšuzņēmēju(-us), kas ir iesaistīts(-i) Līguma izpildē.  
7.1.2. PASŪTĪTĀJS, izvērtējot no UZŅĒMĒJA saņemto lūgumu nomainīt Līguma izpildē 
iesaistīto personālu un/vai apakšuzņēmēju, pārbauda vai UZŅĒMĒJA piedāvātais 
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apakšuzņēmējs atbilst iepirkuma nolikuma noteiktajām prasībām (izslēgšanas noteikumi un 
pieredze). 

7.2. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta 
iepirkuma Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja(-u) nomaiņu ne vēlāk kā piecu darbdienu 
laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami šāda lēmuma 
pieņemšanai. 

7.3. Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS neievēro pretendenta pieteiktā(-o) apakšuzņēmēja(-u) nomaiņas 
kārtību Pretendents maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 500.00 (pieci simti euro un nulle 
centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu. 

 
8. IZMAI ŅAS LĪGUMĀ 

8.1. Jebkādas izmaiņas un papildinājumi, kas skar Līgumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 
61. panta noteikumiem veicami abpusēji vienojoties un noformējot rakstveidā, kas kļūst par 
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 
9. PUŠU KORESPONDENCE 

9.1. Pušu savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad 
tas nogādāts adresātam. Pušu paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu ierakstītā sūtījumā pēc Līguma 
norādītajām pušu adresēm, un ir uzskatāms, ka puse ir saņēmusi paziņojumu 7 (septītajā) 
dienā pēc tā izsūtīšanas. Mainoties puses juridiskajai adresei vai adresei korespondences 
saņemšanai, puse par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā paziņo otrai pusei. Ja 
puse par juridiskās adreses vai adreses korespondences saņemšanai maiņu nav paziņojusi 
otrai pusei vai nav to izdarījusi savlaicīgi, tad otras puses paziņojumi tiek uzskatīti par 
saņemtiem, ja tie tika nosūtīti uz Latvijas Republikas Komercreģistrā ierakstīto puses 
juridisko adresi. Cita veida paziņojumi pusei nav saistoši.  

9.2.Pušu pārstāvji: 
7.2.1.PASŪTĪTĀJA pārstāvis: __________,  tālrunis ___________; 
7.2.2. UZŅĒMĒJA pārstāvis: ___________, tālrunis _________,  e-pasts: ______. 

9.3. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma administrēšanu t.sk. DARBA savlaicīgu 
pieņemšanu un DARBA pieņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu/kārtošanu, 
pieņemšanas nodošanas aktu parakstīšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, apstiprināšanu un 
izpildes uzraudzīšanu.  

 
10. SAISTĪBU PĀRŅEMŠANA 

10.1.Puses vienojas, ka šajā Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī 
noteikuma iespējami, ja: 
10.1.1.abas puses pirms šajā Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to 

rakstiski vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju;  
10.1.2.kādas no pusēm saistību tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai 

normatīvos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Pusei, kuras saistību tiesības 
pārņemtas, ir pienākums nekavējoties elektroniski uz sekojošu e-pasta adresi: 
______________ (gadījumā, ja puse, kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir UZŅĒMĒJS), 
ornaments@ilukste.lv (gadījumā, ja puse, kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir 
PASŪTĪTĀJS,  un 3 (trīs) kalendāro dienu laikā rakstiski informēt otru līgumslēdzējpusi par 
saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību pārņēmēju. 

 

11. PUŠU ATBILDĪBA 
11.1.Puse atbild viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Civillikumu. 
11.2.Attiecības, kas nav paredzētas šajā Līgumā, tiek noteiktas saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  
 

12. STRĪDU IZSKAT ĪŠANA 
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12. Ja puses nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, kas izriet no Līguma, skar tā 
pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek galīgi izšķirts Latvijas 
Republikas tiesā, ievērojot līgumisko piekritību – pēc PASŪTĪTĀJA juridiskās adreses. 
 

13. NEPĀRVARAMA VARA 
13.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 
pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas 
varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi, piemēram: stihiskas nelaimes, avārijas, 
katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes 
institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē 
uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

13.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 
termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, 
un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta 
institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 
14. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

14.1. PASŪTĪTĀJS var vienpusēji atkāpties un lauzt līgumu, ja UZŅĒMĒJS neuzsāk darbu 
3.2.punktā noteiktajā termiņā vai nepienācīgi pilda līguma noteikumus. PASŪTĪTĀJS 
samaksā UZŅĒMĒJAM tikai par tiem darbiem, kas ir faktiski un kvalitatīvi izpildīti.  

14.2. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek 
spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti. 

14.3. Izmaiņas un papildinājumi šajā Līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta abu pušu 
rakstiska vienošanās. 

14.4. Līgums ir parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei.  
 

15. PIELIKUMI 
15.1.   1. pielikums “Lokālā tāme”. 
 
  

16. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI: 
PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 

  
SIA “Ornaments”   
reģ.Nr. 41503003743  
Jelgavas ielā 21, Ilūkstē  
AS Swedbank  
kods HABALV22   
Konta Nr.: LV83 HABA 0551 0262 5487 
SEB Banka 

  

Konts: LV98UNLA 0050 0176 7462 
 

 

_________________ J.Altāns                                   ____________________  
z.v.                              z.v. 

 


