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I. VISPĀRĪGA INFORM ĀCIJA 

 
1. Inform ācija par iepirkuma procedūru: 

1.1. Iepirkuma procedūra – iepirkums atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 15.04.2019. 
apstiprinātajām vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” 
(redakcija)1, nepiemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk 
SPSIL) normas. 
1.2. Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER 
izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros. 
1.3. Iepirkumā drīkst piedalīties fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt 
būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. 
1.4. Nolikumā izmantotie termini. 
Ieinteresētais piegādātājs ir piegādātājs, kas saņēmis iepirkuma procedūras dokumentus. 
Pretendents ir Ieinteresētais piegādātājs, kurš ir iesniedzis savu piedāvājumu (turpmāk 
Piedāvājums) iepirkuma procedūrai. 

2. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: Nr. ORN2019/5 
2.1. CPV kods 45220000-5 (Inženiertehniskie un celtniecības darbi) 
3. Inform ācija par pasūtītāju 

3.1. Pasūtītājs: SIA “Ornaments”  
3.2. Reģ. Nr. 415030003743 
3.3. Adrese: Jelgavas iela, 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447 
3.4. Kontaktpersonas: 
SIA “Ornamnets” valdes loceklis Jurijs Altāns, tālr.: +371 26402197, e-pasts: 
ornaments@ilukste.lv. 
3.5. Darba laiks: darba dienās no 08:00 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 16:30 

4. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms 
4.1. Būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas biomasas katlu 
mājas izbūvei Ilūkstes novada Dvietē saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma un tā pielikumu 
prasībām, t.sk. Tehnisko specifikāciju, ievērojot Latvijas  Repulikā spēkā esošos normatīvos 
aktus,  būvnormatīvus un standartus, kā arī Eiropas standartizācijas organizācijas standartus, ja 
kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā. 
4.2. Līguma izpildes termiņš līdz galīgai objekta nodošanai ekspluatācijā ir 2020.gada 1. 
janvāris.  
Līguma izpildes beigu termiņš būvdarbiem tiek skaitīts līdz brīdim, kad objekts ir nodots 
ekspluatācijā, sekmīgi pabeigti katliekārtu veiktspējas testi (sasniegts norādītais katliekārtu 
lietderības koeficients un citi Tehniskajā specifikācija noteiktie rādītāji), uzsākts ražot 
siltumenerģiju. 

                                                 
1 Pieejamas https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Vadlinijas_SPS_20170508.pdf. 
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Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts iepirkuma līgumā (turpmāk Līgums) noteiktajā 
kārtībā.  
4.3. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt objekta apskati, iepriekš saskaņojot laiku ar 
Pasūtītāju. 

5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārt ība 
5.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 5.augusta, plkst. 11:00, Jelgavas iela 21, Ilūkste, 
Ilūkstes novads, LV-5447 personīgi vai atsūtot pa pastu. 
5.2. Nosūtot Piedāvājumu pa pastu Pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu 
nolikuma 5.1. punktā norādītajā termiņā. 
5.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vai to ārējais 
iepakojums nenodrošina piedāvājumā iekļautās informācijas nepieejamību līdz piedāvājumu 
atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam. Pa pastu saņemtie piedāvājumi 
neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ Ieinteresētajam piegādātājam. 

6. Saziņa 
6.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras nolikumam, tā 
pielikumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Ilūkstes novada domes 
mājaslapā internetā www.ilukste.lv. Ieinteresētam pretendentam ir iespēja iepazīties uz vietas 
(Nolikuma 3.punktā norādītajā adresē) ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot no 
attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža. 
6.2. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem un/vai Pretendentiem iepirkuma 
procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastu, vai iesniedzot saziņas 
dokumentus personīgi.  
6.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru. 
6.4. Ieinteresētais piegādātājs rakstveidā var pieprasīt Pasūtītājam sniegt papildu informāciju par 
Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz 5 (piecu) 
darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām. 
6.5. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo 
informāciju mājaslapā internetā www.ilukste.lv, kurā ir pieejami Iepirkuma procedūras 
dokumenti, ne vēlāk kā darba dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem. 

7. L īguma izpildes vieta. 
7.1.  Līguma izpildes vieta – Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads. 

 
II. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORM ĒJUMAM UN IESNIEGŠANAI 

 
8. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 
9. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām. Piedāvājumā 

iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam 
un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas kārtība”. 

10. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls, viena piedāvājuma kopija, kā arī viena 
piedāvājuma kopija elektroniskā datu nesējā CD vai zibatmiņā. 
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11. Pretendents sagatavo vienu piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu ar atzīmi 
“ORIĢINĀLS” un vienu kopiju ar atzīmi “KOPIJA”. 

12. Pretrunu gadījumā starp oriģinālo dokumentu saturu un dokumentu kopijas saturu, par pamatu 
tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs. 

13. Uz iepakojuma jānorāda šāda informācija: 
13.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 
13.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 
13.3. Atzīme: piedāvājums iepirkuma procedūrai „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta 
izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”, identifikācijas 
Nr. ORN2019/ 5 
13.4. Norāde „Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām”. 

14. Piedāvājums jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā. Ja Pretendents iesniedz dokumentus 
svešvalodā, tiem jāpievieno personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tā pilnvarotās 
personas (pievienojot pilnvaru vai tās kopiju) apliecināts tulkojums latviešu valodā. 
Pretendents uzņemās visu atbildību par tulkojumā esošās informācijas atbilstību tulkotajam 
dokumentam. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt minētā tulkojuma atbilstību tulkotajam 
dokumentam.  

15. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto 
piedāvājumu. 

16. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 
17. Piedāvājumu paraksta persona ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tā pilnvarotā persona 

(pievienojot pilnvaras kopiju). 
 

III. PRETENDENTA IZSL ĒGŠANAS NOSACĪJUMI  
 

18. Pasūtītājs noraida Pretendenta piedāvājumu, ja: 
18.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā 
darbība vai pretendents tiek likvidēts; 
18.2. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, 
kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai 
valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā 
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm 
pārsniedz 150 euro.  
18.3. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 
tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi 
nolikuma 18.1. un 18.2. punktā minētie nosacījumi. 
 

IV. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 
 

19. Piedāvājuma nodrošinājums 
19.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums EUR 5 000,00 (pieci tūkstoši euro un 00 

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

19.3. Ja Pretendents veic Iepirkuma nolikuma 19.1. apakšpunktā norādītās piedāvājuma 
nodrošinājuma summas iemaksu, to ieskaita Pasūtītāja bankas kontā (AS „Swedbank”, konta 
Nr. LV83HABA0551026254871). 

19.4. Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 6 (seši) mēneši skaitot no piedāvājuma atvēršanas 
dienas. 

19.5. Piedāvājuma nodrošinājuma bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem: 
19.5.1. Garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Iepirkuma nolikuma 

19.8. punktā noteiktajos gadījumos; 
19.5.2. Garantijai jābūt spēkā Iepirkuma nolikumā 19.4. punktā noteiktajā termiņā; 
19.5.3. Garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma; 
19.5.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas 

garantijas devējam; 
19.5.5. Garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform 

Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus 
neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami 
Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi 
Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

19.6. Piedāvājuma nodrošinājuma apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem: 
19.6.1. Lai polise būtu uzskatāma par piedāvājuma nodrošinājumu uz piedāvājuma iesniegšanas 

brīdi, prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, kā arī jāiesniedz šīs 
prēmijas samaksu apliecinošs dokuments; 

19.6.2. Apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu 
Iepirkuma nolikuma 19.8. punktā noteiktajos gadījumos; 

19.6.3. Apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Iepirkuma nolikuma 19.4. punktā noteiktajā termiņā; 
19.6.4. Polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma; 
19.6.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības 

iesniegšanas apdrošinātājam; 
19.6.6. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
19.7. Ja Pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma kā naudas summas iemaksu Pasūtītāja 

bankas kontā, jāievēro šādas prasības: 
19.7.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir jāiemaksā Pasūtītāja kontā līdz Iepirkuma nolikumā 5.1. 

punktā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam; 
19.7.2. Iemaksājot piedāvājuma nodrošinājumu, bankas maksājuma uzdevumā jānorāda – 

„Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai ar identifikācijas Nr. ORN2019/5”. 
Gadījumā, ja maksātājs nav Pretendents, obligāti norādāms Pretendenta nosaukums un 
reģistrācijas numurs. 

19.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur Pretendenta iemaksāto 
piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 



 
 
 
 

6 
 
 
 
 

19.8.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 
19.8.2. Pretendents, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav 

iesniedzis tam Iepirkuma procedūras dokumentos un Līgumā paredzēto saistību izpildes 
nodrošinājumu; 

19.8.3. Pretendents, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, neparaksta Līgumu Pasūtītāja 
noteiktajā termiņā. 

19.9. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod/atmaksā Pretendentiem šādā kārtībā: 
19.9.1. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis Līgumu, - pēc Līguma izpildes nodrošinājuma 

iesniegšanas; 
19.9.2. pārējiem Pretendentiem – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja noslēgtā Līguma ar 

uzvarētāju, vai lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma procedūras pārtraukšanu/izbeigšanu, 
19.10. Piedāvājumi, kuriem nebūs iesniegts/iemaksāts piedāvājuma nodrošinājums pieprasītajā 

apmērā vai iesniegts piedāvājuma nodrošinājums neatbildīs Iepirkuma nolikuma 19. punktā 
noteiktajām prasībām vai nebūs pievienoti nodrošinājumu apliecinoši dokumenti, vai ja 
iesniegtajam piedāvājuma nodrošinājumam tiks pievienoti kredītiestādes vai apdrošināšanas 
sabiedrības noteikumi, kas neatbilst Iepirkuma prasībām, tiks uzskatīti par Iepirkuma procedūras 
dokumentu prasībām neatbilstošiem un Pretendents izslēgts no tālākās dalības Iepirkumā. 

 
 

IV. KVALIFIK ĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEDZAMIE 
DOKUMENTI 

 
20. Pretendenta kvalifikācijas prasības, iesniedzamie dokumenti. 

 
 20.1. Kvalifik ācijas prasības  20.2. Iesniedzamie dokumenti 
20.1.1. Pretendentam ir jāpiesaka dalība 

iepirkuma procedūrā. 
 
 

23.2.1. Pretendenta pieteikumu dalībai Iepirkuma 
procedūrā sagatavots atbilstoši Nolikuma 1. 
pielikumā pievenotajai veidnei. 
 

20.1.2. Pretedents var būt personu apvienība 20.2.2. Ja piedāvājumu iesniedz Personu apvienība, tad 
apvienības dalībniekiem ir jābūt solidāri 
atbildīgiem par Iepirkuma līguma izpildi un 
jāpierāda Pasūtītājam, ka viņu rīcībā būs 
nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu 
apvienības dalībnieku Apliecinājumu, 
Vienošanos, vai citu dokumentu par sadarbību 
konkrētā līguma izpildē, kurā norādīts 
atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, 
kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt 
personu apvienību iepirkumā un iepirkuma 
līguma darbības laikā, kā arī katra personu 
apvienības dalībnieka tiesības, atbildība un 
veicamie darbi, kā arī jāiekļauj apliecinājums, 
ka uzvaras gadījumā tiks izveidota 
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pilnsabiedrība, kurā katrs dalībnieks uzņemas 
pilnu atbildību par pilnsabiedrības saistībām, 
vai starp personu apvienības biedriem tiks 
noslēgts sabiedrības līgums. 

20.1.3. Pretendentam jābūt tiesīgam veikt 
saimniecisko darbību Latvijas Republikā 
vai ārvalsts pretendenta mītnes zemes 
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

20.2.3. Informāciju par Latvijā reģistrētajiem 
uzņēmumiem iepirkuma komisija pārbaudīs 
publiski pieejamos avotos un datu bāzēs. 
 
Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz 
reģistrācijas valsts apliecinošs dokuments par 
tiesībām veikt saimniecisko darbību. 

20.1.4. Latvijā reģistrētiem pretendentiem ir jābūt 
tiesībām veikt būvdarbus iepirkuma 
priekšmetā paredzētajā būvniecības jomās 
(sfērās), vai šādas tiesības tiks reģistētas 
līdz Līguma nosēgšanai. Tiesības veikt 
darbus attiecīgajās jomās (sfērās) 
apliecina reģistrācija Latvijas Republikas 
Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar 
Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu 
un Ministru kabineta 2014.gada 
25.februāra noteikumu Nr.116 
„Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 
prasībām.”. Pretendentam (ārvalstu 
personai) jābūt reģistrētām tiesībām veikt 
būvdarbus  attiecīgās valsts likumdošanā 
paredzētajā kārtībā. 

20.2.4. Informāciju par Latvijā Būvkomersantu 
reģistrētajiem uzņēmumiem iepirkuma 
komisija pārbaudīs publiski pieejamā datu bāzē 
https://bis.gov.lv/bisp/. 
 
Petendentam (ārvalstu personai) jāiesniedz 
apliecinājums, ka tam ir reģistrētas tiesības 
veikt būvdarbus attiecīgās valsts likumdošanā 
paredzētajā kārtībā un  ka gadījumā, ja ārvalsts 
pretendents nolikumā noteiktajā kārtībā tiks 
atzīts par konkursa uzvarētāju, tad tas apņemas 
reģistrēties Latvijas Republikas 
Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma 
noslēgšanai. Iepirkuma līguma noslēgšanas 
termiņš var tikt pagarināts, ja izraudzītajam 
pretendentam nav iespējams ievērot līgumā 
noteikto līguma noslēgšanas termiņu objektīvu 
iemeslu dēļ – sakarā ar nosacījumu izpildi par 
ārvalstu uzņēmuma reģistrāciju Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

20.1.5. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju 
apvienība, atbilstoši tās izvēlei izveidoties 
noteiktā juridiskā statusā, tai jāreģistrējas 
Būvkomersantu reģistrā līdz Līguma 
noslēgšanas dienai. Personu apvienības 
gadījumā, kad tiek paredzēts slēgt 
sadarbības līgumu, visām personu 
apvienības dalībnieku pusēm katrai 
atsevišķi l īdz Līguma noslēgšanai jābūt 
reģistrētai Latvijas Republikas 
Būvkomersantu reģistrā. 

20.2.5. Piegādātāju apvienībai, atbilstoši tās izvēlei 
izveidoties noteiktā juridiskā statusā, jāiesniedz 
apliecinājums, ka tā tiks reģistrēta Latvijas 
Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz 
Līguma noslēgšanai. Savukārt piegādātāju 
apvienība, kura izvēlēsies noslēgt sabiedrības 
līgumu, līdz līguma noslēgšanai iesniedz 
Pasūtītājam noslēgto sabiedības līgumu. 

20.1.6. Pretendenta vidējais gada finanšu 
apgrozījums būvdarbu veikšanā 
iepriekšējos trīs pārskata gados (ciktāl 
informācija Pretendentam par šo 

20.2.6. 
 
 
 

Pasūtītājs pārbauda Nolikuma 20.1.6. punktā 
noteiktās prasības atbilstību publiski pieejamā 
Būvniecības informācijas sistēmā. 

Petendentam (ārvalstu personai) jāiesniedz 
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apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā 
Pretendenta dibināšanas vai darbības 
uzsākšanas laiku), ir vismaz 500 000,00 
EUR (pieci simti tūkstoši euro, 00 centi) 
bez PVN. Ja pretendnets  ir dibināts vēlāk,  
tad vidējam gada finanšu  apgrozījumam 
jāatbilst augstāk minētajai prasībai 
attiecīgi īsākā laikā. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

apliecinājums par abilstību Nolikuma 20.1.6. 
punktam. 

Gadījumā, ja Piedāvājumu iesniedz personu 
apvienība, tad Pretendenta gada vidējais 
finanšu apgrozījums par iepriekšējiem trīs 
pārskata gadiem summējas no visu personu 
apvienības dalībnieku gada vidējiem finanšu 
apgrozījumiem par iepriekšējiem trīs pārskata 
gadiem. 

20.1.8. Pretendentam jānodrošina speciālists - 
Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas sistēmu projektēšanas 
inženieris: 

- uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi 
ir spēkā esošs, normatīvajiem aktiem 
atbilstošs sertifikāts attiecīgo 
pakalpojumu sniegšanai; 

- iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 
(2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 
2019.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai) ir izstrādājis vismaz 1 (viena) 
katlu mājas jaunbūves vai pārbūves 
(rekonstrukcijas) būvprojektu 
siltummehānikas (SM) sadaļas, kur: 

- ir projektēta biomasas (šķeldas) 
katlu māja; 

- katlu mājas kopējā nominālā 
jauda ir vismaz 500kW; 

 

20.2.8. Pretendentam jāiesniedz Piedāvājumā iekļauto 
speciālstu saraksts, atbilstoši Nolikuma 
3.pielikumam. 

Pretendentam jāiesniedz speciālista pieredzes 
apraksts atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam, 
pievienojot atsauksmes par katru objektu, ar 
ko speciālists apliecina savu atbilstību 
nolikuma 20.1.8.punktā noteiktajiem 
apjomiem. Atsauksmes izsniedz konkrētā 
objekta pasūtītājs, tas ir objekta īpašnieks vai 
lietotājs/apsaimniekotājs. Ja par speciālistu 
nav iespējams iesniegt atsauksmi, pretendents 
iesniedz jebkādu  citu dokumentu, kas 
apliecina speciālista pieredzi atbilstoši 20.1.8. 
punktam. 

Pieredzes apliecinājumā uzrādītajiem 
būvprojektiem ir jābūt izbūvētiem un 
nodotiem ekspluatācijā līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai. Līdz ar to speciālistam ir 
jābūt pieredzei minēto objektu 
autoruzraudzībā. Pasūtītājam ir tiesības 
pārbaudīt pretendenta norādīto informāciju 
atbildīgajās institūcijās, kā arī pie attiecīgā 
objekta pasūtītāja. 

20.1.9. Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 
2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gads 
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir 
pieredze vismaz 3 (trīs) katlu māju 
jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) 
būvdarbu veikšanā, kur: 

-  katrā katlu mājā kā kurināmais 

20.2.9. Pretendentam jāiesniedz pieredzes 
apliecinājums atbilstoši Nolikuma 
2.pielikumam un pasūtītāja izdotu atsauksmi 
par objektu, ar ko pretendents apliecina savu 
atbilstību nolikuma 20.1.9.punkta prasību.  

Pieredzes apliecinājumā uzrādītiem objektiem 
uz Piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt 
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izmantota biomasa (šķelda); 

- vismaz 1 (vienā) no katlu mājām 
izbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) 
laikā pretendenta kopējā uzstādītā ar 
biomasu (šķeldu) darbināmā 
ūdenssildāmo katlu jauda ir vismaz 
500kW; 

- Norādītiem būvdarbiem uz 
piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt 
nodotiem ekspluatācijā. 

 

realizētiem. 

 Pretendentam jānodrošina speciālists – 
ēku būvdarbu vadītājs: 

- uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi 
ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts 
ēku būvdarbu vadīšanā; 

- iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā 
(2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 
2019.gads līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai) kā ēku būvdarbu 
vadītājs ir vadījis vismaz 2 (divu) 
atsevišķu katlu māju jaunbūves vai 
pārbūves (rekonstrukcijas) būvdarbus, 
kur: 

- katrā katlu mājā kā kurināmais 
izmantota biomasa (šķelda); 

- katrā no katlu mājām izbūves 
vai pārbūves (rekonstrukcijas) laikā 
pretendenta kopējā uzstādītā ar 
biomasu (šķeldu) darbināmā 
ūdenssildāmo katlu jauda ir vismaz 
500kW;  

Katram norādītajam objektam ir jābūt 
izbūvētam un nodotam ekspluatācijā 
līdz pretendenta piedāvājuma 
iesniegšanas brīdim. Pretendentiem, 
kas dibināti vēlāk, jābūt augstāk 
minētajām prasībām atbilstošai 

 Pretendentam jāiesniedz Piedāvājumā iekļauto 
speciālstu saraksts, atbilstoši Nolikuma 
3.pielikumam. 

Pretendentam jāiesniedz speciālista pieredzes 
apraksts atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam, 
pievienojot atsauksmes par katru objektu, ar 
ko speciālists apliecina savu atbilstību 
nolikuma 20.1.8.punktā noteiktajiem 
apjomiem. Atsauksmes izsniedz konkrētā 
objekta pasūtītājs, tas ir objekta īpašnieks vai 
lietotājs/apsaimniekotājs. Ja par speciālistu 
nav iespējams iesniegt atsauksmi, pretendents 
iesniedz jebkādu  citu dokumentu, kas 
apliecina speciālista pieredzi atbilstoši 20.1.8. 
punktam. 

Pieredzes apliecinājumā uzrādītajiem 
objektiem ir jābūt izbūvētiem un nodotiem 
ekspluatācijā līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt 
pretendenta norādīto informāciju atbildīgajās 
institūcijās, kā arī pie attiecīgā objekta 
pasūtītāja. 
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pieredzei par nostrādāto periodu. 

20.1.10. Pretendentam jānodrošina speciālists - 
Ceļu būvdarbu vadītājs: 

- uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi 
ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu 
būvdarbu vadīšanā; 

- pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 
(2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 
2019.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai) kā ceļu būvdarbu vadītājs ir vadījis 
vismaz 2 (divus) ceļu izbūves vai pārbūve 
(rekonstrukcijas) darbus, kur izbūvētā vai 
rekonstruētā ceļa seguma apjoms sastāda 
vismaz 500 m2. 

 

20.2.10. Pretendentam jāiesniedz Piedāvājumā iekļauto 
speciālstu saraksts, atbilstoši Nolikuma 
3.pielikumam. 
 
Pretendentam jāiesniedz speciālista pieredzes 
apraksts atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam, 
pievienojot atsauksmes par katru objektu, ar ko 
speciālists apliecina savu atbilstību nolikuma 
20.1.10.punktā noteiktajiem apjomiem. 
Atsauksmes izsniedz konkrētā objekta 
pasūtītājs, tas ir objekta īpašnieks vai 
lietotājs/apsaimniekotājs. Ja par speciālistu nav 
iespējams iesniegt atsauksmi, pretendents 
iesniedz jebkādu  citu dokumentu, kas 
apliecina speciālista pieredzi atbilstoši 20.1.10. 
punktam.  
Pretendenta norādītajam objektam jābūt 
nodotam ekspluatācijā līdz Pretendentu 
piedāvājumu iesniegšanas brīdim.. 

20.1.11. Pretendenta rīcībā jābūt 2003.gada 
25.februāra Ministru kabineta noteikumu 
Nr.92 ”Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus” 8. un 8.1punkta prasībām 
atbilstošs darba aizsardzības koordinators. 

20.2.11. Apliecinājums, ka Pretendents iepirkuma 
līguma izpildei piesaistīs darba aizsardzības 
koordinatoru, kurš atbilst MK Nr.92 “Darba 
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8. un 
81.punkta prasībām. Apliecinājumam 
jāpievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina 
šī speciālista atbilstību MK Nr.92 “Darba 
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8. un 
8¹.punkta prasībām un darba aizsardzības 
koordinatora rakstisks apliecinājumus par 
gatavību veikt piedāvājumā minētos darbus 
nolikumā norādītājā būvniecības laikā. Ja 
darba aizsardzības koordinatora funkcijas 
izpildīs ārvalsts fiziska vai juridiska persona, 
tad jāpievieno Pretendenta apliecinājums par 
to, ka uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi 
darba aizsardzības koordinatora funkcijas 
izpildītājs atbildīs izglītības un profesionālās 
kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālas 
darbības veikšanai Latvijas Republikā. 
Apliecinājumam jāpievieno informācija par 
piedāvāto speciālistu un dokumentu kopijas, 
kas apliecina darba aizsardzības koordinatora 
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sniegšanas tiesības (ja šādu dokumentu 
nepieciešamību nosaka ārvalsts normatīvie 
akti) un darba aizsardzības koordinatora 
rakstisks apliecinājumus par gatavību veikt 
piedāvājumā minētos darbus nolikumā 
norādītājā būvniecības laikā, ja darba 
aizsardzibas koordinātors nav Pretendenta 
darbinieks. 

20.1.12. Pretendents var balstīties uz citu personu 
iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta 
kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām. 

20.2.12. Pretendentam jāiesniedz personas, uz kuras 
saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas 
balstās, apliecinājums atbilstošo Nolikuma 
5.pielikumā pievienotajai veidnei, ka persona, 
uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām 
iespējām tas balstās, līdz ar Pretendentu piekrīt 
uzņemties solidāru atbildību par Līguma 
izpildi, pēc savas izvēles izveidojot juridisku 
apvienību vai noslēdzot sabiedrības līgumu, 
vienojoties par apvienības dalībnieku 
atbildības sadalījumu pirms Līguma 
noslēgšanas. 
 
Ja Pretendents balstās iz ārvalstī reģistrētas 
personas iespējām,  ir jāiesniedz ārvalstī 
reģistrētas personas, uz kuras iespējām balstās 
Pretendents, reģistrācijas valsti apliecinošs 
dokuments. 

20.1.13. Pretendentam Līguma izpildei var 
piesaistīt apakšuzņēmējus un 
apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus (turpmāk 
– apakšuzņēmēji). Ar apakšuzņēmēju ir 
saprotama Pretendenta nolīgta persona vai 
savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz 
pakalpojumus vai veic būvdarbus Līguma 
izpildei. 

20.2.13. Pretendentam jāiesniedz piesaistīto 
apakšuzņēmēju saraksts, kuru veicamās darba 
daļas vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma 
vērtības vai lielāka, atbilstoši Nolikuma 6. 
pielikumā pievienotajai veidnei, norādot 
katram apakšuzņēmējam nododamo Līguma 
daļu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un 
pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda 
Līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību. 
Jāiesniedz katra apakšuzņēmēja, kuru 
veicamās darba daļas vērtība ir 10% no 
kopējās iepirkuma vērtības vai lielāka, 
apliecinājums par tā gatavību veikt tam 
izpildei nododamo Līguma daļu atbilstoši 
Nolikuma 7.pielikumā pievienotajai veidnei. 

20.1.14. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt 
Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 

20.2.14. Ja Pretendenta atbilstība atlases prasībām ir 
ietverta vai izriet no informācijas, kas sniegta 
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dokumentu. 

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

EVIPD, tad papildus dokumenti, kas to 
apliecina, nav jāiesniedz, ja vien to nepieprasa 
Pasūtītājs. 
Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā 
būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesības, ir iesniedzis EVIPD kā sākotnējo 
pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu 
vai iepirkuma procedūras dokumentos 
noteiktajām pretendentu atlases prasībām, 
Iepirkumu komisija pirms lēmuma 
pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt 
dokumentus, kas apliecina pretendenta 
atbilstību pretendenta atlases prasībām. 

 
V. NOSACĪJUMI ĀRVALSTU SPECIĀLISTU PIESAISTEI 

 
21.1. Ja būvdarbu vadītājs, būvprojektētājs, persona, kurai izsniegts būvprojektēšanas 
sertifikāts ir persona, kuras mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās 
tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas 
Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, 
Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), tad tā kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts 
prasībām attiecīgo darbu veikšanai. Pretendentam pirms Līguma noslēgšanas būs jāiesniedz: 
21.1.2. dokumenti vai to kopijas, kas apliecina speciālista kvalifikāciju mītnes valstī un šo 
dokumentu tulkojums latviešu valodā; 
21.1.3. pierādījumus, ka par speciālistu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīšanas 
institūcijai ir iesniegta deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas 
Republikā reglamentētā profesijā; 
21.1.4. Ja speciālists ar arhitekta prakses sertifikātu, būvdarbu vadītājs, būvprojektētājs, 
persona, kurai izsniegts būvprojektēšanas sertifikāts, ir no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības 
dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, tad Pretendentam ir 
jānodrošina, ka speciālistam uz Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs 
būvprakses sertifikāts attiecīgajā jomā un ka līdz Līguma noslēgšanas brīdim, speciālists būs 
saņēmis Latvijas Republikā spēkā esošu attiecīgās jomas sertifikātu. 
 
 

 
VI. PRASĪBAS PRETENDENTAM, PRETENDENTA IESNIEDZAMIE TEHNISK Ā UN 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI 
 

22. Pretendenta tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 11.pielikumā 
ietvertām Tehniskās specifikācijas prasībām un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas 
nosacījumiem, atbilstoši Nolikuma 12.pielikumā norādītam, ņemot vērā šo: 
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22.1. Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj: 
22.1.1. darbu izpildes grafiks, kas jāsagatavo, ņemot vērā visas nolikumā paredzētās prasības. 
Pretendentam, jāņem vērā, ka pasūtītājs plāno, ka maksimālais Līguma būvdarbu izpildes (tajā 
skaitā, būvprojekta izstrādes un būvdarbu), termiņš ir 2020.gada 01. janvāris. 
22.1.2. Darbu izpildes grafiks jāsastāda, norādot pretendenta noslogojumu un veicamos darbus 
pa mēnešiem, iekļaujot arī sadalījumu kalendārās dienās, kā arī veicamo darbu veidus saskaņā ar 
nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. 
22.1.3. Darbu izpildes grafikā jāiekļauj arī katra pretendenta piesaistītā speciālista noslogojums 
pa mēnešiem, iekļaujot arī sadalījumu kalendārās dienās, katru piesaistīto speciālistu izdalot 
atsevišķā ailē, atbilstoši Nolikuma 8.pielikumam. 
22.1.4. Darbu izpildes grafikā jāiekļauj arī plānotie tehnoloģiskie pārtraukumi, kā arī izpildāmo 
darbu un veicamo pasākumu (projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde, 
būvdarbu uzsākšana, būvdarbu veikšana, nodošana ekspluatācijā, u.c.) laika grafiks saskaņā ar 
pasūtītāja prasībām, nosakot izpildāmo darbu sākuma, norises un beigu posmus. 
22.2. Piedāvājot garantijas laiku veiktajiem darbiem, kandidātam jāpievieno apliecinājums ar 
norādi par piedāvāto garantijas laiku darbiem, kā arī jāņem vērā, ka garantijas laika darbiem 
termiņš tiek vērtēts ar nosacījumu, ka minimālais garantijas laiks nav mazāks par 5 (pieciem) 
gadiem. Ja kandidāts piedāvās garantijas laiku darbiem lielāku par 10 (desmit) gadiem, tad 
aprēķinos, neatkarīgi no tā, cik garantijas gadus kandidāts piedāvā, tiks izmantots garantijas laiks 
– 10 (desmit) gadi. Tāpat kandidātam jāņem vērā, ka pirms pēdējā maksājuma veikšanas par 
izpildītajiem darbiem, tam būs jāiesniedz pasūtītājam garantijas saistību izpildes nodrošinājums 
atbilstoši savam garantijas laika piedāvājumam. Ņemot vērā, ka saskaņā ar likumu „Par 
Apdrošināšanas līgumu”, maksimālais iespējamais laiks, par kuru var tikt izsniegta 
apdrošināšanas polise ir 5 (pieci) gadi, kandidātam, izpildot līgumu, būs jāiesniedz garantijas 
saistību izpildes nodrošinājums par maksimālo iespējamo laiku saskaņā ar savu piedāvājumu. 
Bet pirms sākotnēji iesniegtā garantijas saistību izpildes nodrošinājuma derīguma termiņa 
beigām, būs jāiesniedz minētās garantijas pagarinājums atbilstoši savam piedāvājumam. 
22.3. Katliekārtu lietder ība – piedāvātā ūdenssildāmā katla un kurtuves kopējais lietderības 
koeficients pie nominālās jaudas 0,5 MW/st (bez kondensācijas ekonomaizera), atbilstoši 
tehnisko specifikāciju prasībām; lietderības koeficientu izsaka procentos un pamato ar iekārtu 
tehniskajiem dokumentiem, no kuriem nepārprotami izriet kandidāta piedāvātais lietderības 
koeficients. Lietderības koeficients jāaprēķina ņemot vērā, ka izmantojamā kurināmā mitruma 
saturs ir 55%. 
22.4. Pretendenta finanšu piedāvājums jāsagatavo, ievērojot turpmāk minētās prasības; 
22.4.1. Piedāvājuma cenā, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem ar darbu, 
pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei pilnā 
apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nosakot darbu 
un materiālu cenas, Pretendentiem jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu 
darbu. Finanšu piedāvājumā jāietver visi izdevumi, kuri radīsies iepirkuma līguma izpildes laikā. 
Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma veidnei, saskaņā ar Nolikuma 
10.pielikumu un finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām, atbilstoši Nolikuma 
9.pielikumam. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj viss paredzētais darbu apjoms; 
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22.4.2. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņems vērā piedāvājumā norādīto cenu bez 
pievienotās vērtības nodokļa; 
22.4.3. Būvdarbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, 
nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt 
nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem Latvijas Republikas normatīvu prasībām, 
t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās 
izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi 
norādītas citviet, izmaksas; 
22.4.4. Kopsummas, ko pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz 
pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem 
gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un 
nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (piem., īpašu analīžu izmaksas, 
ekspluatācijas un izpilddokumentācijas izmaksas, izmaksas par nepieciešamo aprīkojumu, 
testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un citas izmaksas); 
22.4.5. Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas 
izmaksās, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skarto vai bojāto virsmu (ieskaitot apakšējos slāņus), 
t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas. 

 
VII. PIED ĀVĀJUMU ATV ĒRŠANA, IZVĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIE ŅEMŠANA 

 
23. Saņemtie piedāvājumi tiek atvērti tulīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 
24. Pēc piedāvājumu atvēršanas Iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu. 
25. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un 
Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Ja 
Piedāvājuma nodrošinājums nav iemaksāts/ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst 
Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek 
noraidīts. 
26.  Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 kārtās:  
26.1. 1.kārtā: piedāvājuma noformējuma atbilstība iepirkuma Nolikuma prasībām. Piedāvājumi, 
kas neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt 
noraidīti, ja to neatbilstība ir būtiska un ietekmē Pretendenta piedāvājuma vērtēšanu.  
26.2. 2.kārtā: Pretendentiem, kas atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē piedāvājumu 
atbilstību Nolikuma IV daļā ietvertajām prasībām. Piedāvājumi, kas neatbilst šajās daļās 
noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.  
26.3. 3.kārtā: Pretendentiem, kas atbilst visām pirmās un otrās kārtas prasībām, vērtē tehnisko un 
finanšu piedāvājumu.  
27. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumi nav nepamatoti lēti. 
28.Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendenta dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra 
vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos 
dokumentos ietverto informāciju.  
29.Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts tas Pretendents, kura piedāvājums atbilst Nolikuma 
prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 
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30.Iepirkuma komisija vērtē piedāvājumus saskaņā ar turpmāk noteiktajiem piedāvājumu 
vērtēšanas kritērijiem: 
 

Nr. 
p. k. 

Krit ēriji Īpatsvars 

K1. Piedāvājuma cena (eiro) 90 

K2. Katliek ārtu lietder ības koeficients (visos darba diapazonos bez 
kondensācijas ekonomaizera) 

 

Lietderības koeficients 87% vai vairāk 5 

Lietderības koeficients 85,01% līdz 86,99% 3 

Lietderības koeficients 85%  1 

K3. Garantijas laiks būvdarbiem  

No ≥10 gadiem 5 

No ≥7 gadiem līdz <10 gadiem 3 

No >5 gadiem līdz  <7 gadiem 1 

5 gadi  0 

 Kopā 100 

 

30.1.Piedāvājuma izvēles algoritms saskaņā ar minētajiem kritērijiem un apraksts, kā tiks vērtēts 
katrs no norādītajiem vērtēšanas kritērijiem ir minēts turpmāk: 

 
K1 = A/B x 90 

 
A - zemākā piedāvātā cena 
B – pretendenta piedāvātā cena 
Rezultāts tiek noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata. 
 

K2 : 
 
Kandidātiem, kuri piedāvā garantijas termiņu būvdarbiem 10 gadi un vairāk, tiek piešķirti 5 punkti. 
Kandidātiem, kuri piedāvā garantijas termiņu būvdarbiem no septiņiem (ieskaitot) gadiem līdz 
desmit gadiem (neieskaitot 10), tiek piešķirti 3 punkti. Kandidātiem, kuri piedāvā garantijas termiņu 
būvdarbiem no pieciem gadiem (vairāk kā pieci) līdz septiņiem gadiem (neieskatot 7), tiek piešķirts 1 
punkts. Kandidātiem, kuri piedāvā garantijas termiņu pieci gadi, tiek piešķirti 0 punkti. 
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K3: 

Kandidātiem, kuri piedāvā katliekārtas ar lietderības koeficientu (visos darba diapazonos bez 
kondensācijas ekonomaizera) 87% vai vairāk, tiek piešķirti 5 punkti. Kandidātiem, kuri piedāvā 
katliekārtas ar lietderības koeficientu (visos darba diapazonos bez kondensācijas ekonomaizera) no 
85,01% līdz 86,99%, tiek piešķirti 3 punkti. Kandidātiem, kuri piedāvā katliekārtas ar lietderības 
koeficientu (visos darba diapazonos bez kondensācijas ekonomaizera) 85%, tiek piešķirti 0 punkti. 

31. Ja pirms tam, kad tiks pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 
iepirkuma komisija konstatēs, ka vismaz 2 (divu) piedāvājumu novērtējums ir vienāds, komisija 
piedāvājumu izvēlēsies atbilstoši izšķirošajam piedāvājuma izvēles kritērijam, t.i., piedāvājumu 
iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un noslēdzis 
koplīgumu ar arodbiedrību, kura ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi 
personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru 
personālsabiedrības biedru un katru piegādātāju apvienības dalībnieku). 

32.  Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties nevienu piedāvājumu, gadījumā, ja Pretendentu 
piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja finansiālajam iespējām.  
 
33. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt 
Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piegādājumu vai 
pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu 
ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piegādājumu , bet tas 
atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu.  
 
34. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, Pasūtītājs izvērtē 
vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš 
atteicās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā 
Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus 
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu 
tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt 
iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  
 
 

VII. IEPIRKUMA L ĪGUMA SLĒGŠANA 
 

35. Līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēdz atbilstoši Līguma projektam, saskaņā ar 
Nolikuma 13.pielikumu.  

36. Pasūtītājs ir tiesīgs nenoslēgt Līgumu un pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, 
tostarp, bet ne tikai, ja Pretendentu piedāvātās līgumcenas bez PVN pārsniedz Pasūtītāja 
finanšu iespējas, ja tehnisku iemeslu dēļ ir nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Iepirkuma 
dokumentācijā u.c. 
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37. Pielikumi: 
1.pielikums – Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā; 
2.pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi; 
3.pielikums – Pretendenta vadošo speciālistu sarakasts; 
4.pielikums – Pretendenta vadošā personāla CV; 
5.pielikums – Pretendenta norādītās personas, uz kā spējām tas balstās, apliecinājums; 
6.pielikums – Informācija par apakšuzņēmēju; 
7.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums; 
8.pielikums – Darbu izpildes grafika veidne; 
9.pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas; 
10.pielikums – Finanšu piedāvājums – būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvniecības 
darbu koptāme; 
11.pielikums – Tehniskā specifikācija; 
12.pielikums – Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi; 
13.pielikums – Iepirkuma līguma projekts; 
14.pielikums – Līguma saistību izpildes nodrošinājuma būtiskie nosacījumi; 
15.pielikums – Avansa atmaksas garantijas būtiskie nosacījumi; 
16.pielikums – Garantijas laika garantijas būtiskie nosacījumi 
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1.pielikums 
SIA “Ornaments” 

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas  
būvprojekta izstrāde, būvdarbu un  

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam 
Iepirkuma id. Nr. 2019/5 

 
 

PIEDĀVĀJUMS DAL ĪBAI IEPIRKUMA PROCED ŪRĀ 
 
Iepirkuma procedūrai: „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un 
autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”, identifikācijas Nr. 2019/5 

 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 
Informācija par Pretendentu 

 
1. Nosaukums: 
2. Reģ.Nr.  
3. Nod.maksāt.reģ.Nr.: 
4. Reģistrācijas vieta: 
5. Reģistrācijas gads: 
6. Juridiskā adrese: 
7. Biroja adrese:  

Tālr.: 
Fakss:                        
E-pasts:  

8. Banka: 
9. Bankas kods: 
10. Konta Nr.: 
11. Īss uzņēmuma darbības apraksts: 
12. Kontaktpersona: 
13. Būvkomersanta reģ.Nr.: 

 
1. [Iepazinušies]/[Iepazinies]2 ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk 
– Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” nolikumu 
(turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,  
 

                                                 
2 Piedāvājuma dalībai iepirkuma procedūrā, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
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<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 
 
2. [iesniedzam]/[iesniedzu]3 piedāvājumu, kas sastāv no: 
a. šī piedāvājuma, Atlases dokumentiem, Finanšu un tehniskā piedāvājuma 
 (turpmāk – Piedāvājums) 
 
3. Piedāvājums ir saistošs Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 
 
4. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi 
personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības 
dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka: 

a. piesakās piedalīties iepirkumā “Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, 
būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” (iepirkuma 
identifikācijas Nr. „<...>” ); 

b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa. 
 
5. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar 
mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs: 
 
<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds 
(ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 
<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 
<Adrese>]4 
 
<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai 
personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 
<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 
<Adrese> 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
 
[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks 
ir fiziska persona)> 
<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 
<Adrese> 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts>] 
 
                                                 
3 Piedāvājuma dalībai iepirkuma procedūrā, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
4 Punkts ir ietverams piedāvājumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja pretendents ir personu apvienība. 
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2.pielikums 
SIA “Ornaments” 

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas  
būvprojekta izstrāde, būvdarbu un  

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam 
Iepirkuma id. Nr. 2019/5 

 
 

INFORM ĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI 
/forma/ 

 
Iepirkuma procedūrai: „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un 
autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”, identifikācijas Nr. 2019/5 
 
I Izstrādāto būvprojektu (tehnisko projektu) saraksts 

Nr. 
p.k. 

Būvprojekta / 
Būvprojekta pasūtītāja 

nosaukums, adrese, 
kontaktpersona un 
tālru ņa numurs, e-

pasts5 

Projektētā 
būvobjekta 

nosaukums un īss 
raksturojums 

 

Būvprojekta/ 
Būvprojekta 

izstrādes 
uzsākšanas un 
pabeigšanas 

datums 
1.  <…> <…>/<…> 

<…>  <…> <…>/<…> 
<…>  <…> <…>/<…> 

 
II Veikto būvdarbu saraksts 
 
Visi no izstrādātajiem būvprojektiem ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. 
Līdz ar to pretendentam ir jābūt pieredzei minēto objektu autoruzraudzībā.6 

                                                 
5 Veikto darbu aprakstu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 28.6.1.punktā izvirzītajai prasībai. Komisijai ir tiesības vērsties pie norādītās 
atbildīgās kontaktpersonas sniegtās informācijas apstiprinājuma saņemšanai. 
6Prasības pamatotību visām nolikuma prasībām, kur ir prasīta arī autoruzraudzības pieredze, skatīties IUB Iesniegumu izskatīšanas 
komisijas 2015.gada 5.janvāra lēmumu Nr.4-1.2/14-372. 
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Nr. 
p.k. 

Būvdarbu 
pasūtītāja 

nosaukums, 
adrese un 

kontaktpers
ona un 
tālru ņa 

numurs, e-
pasts 

Būvobjekta 
nosaukums, 

funkcija un īss 
raksturojums 

Veiktie darbi 
objektā (norādot 
darbu veidus un 

apjomus)7 

Būvdarbu 
izpildes termiņi 

(no - līdz) 

1.  <…>  <…>/<…> 
<…>  <…>  <…>/<…> 
<…>  <…>  <…>/<…> 

 
 
 
[datums:] ________________________________________________ 
[kandidāta pilnvarotās personas paraksts:] 
_______________________________________________ 
[kandidāta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] 
__________________________________ 
__________________________________ 
  

                                                 
7 Veikto darbu aprakstu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 28.7.1.punktā izvirzītajai prasībai. Komisijai ir tiesības vērsties pie norādītās 
atbildīgās kontaktpersonas sniegtās informācijas apstiprinājuma saņemšanai. 
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3.pielikums 
SIA “Ornaments” 

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas  
būvprojekta izstrāde, būvdarbu un  

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam 
Iepirkuma id. Nr. 2019/5 

 
 

PRETENDENTA VADOŠO SPECIĀLISTU SARAKSTS 
 
Iepirkuma procedūrai: „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un 
autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dveites ciemā”, identifikācijas Nr. ___________ 
 
Pretendenta projektēšanas un būvdarbu vadīšanas speciālisti un vadošais personāls: 

Amata nosaukums 
Vārds, 

uzvārds, 

Sertifikāta/licences Nr, 
izdošanas gads, 
institūcija, kas 

izsniedza sertifikātu* 

Īss pieredzes apraksts 
(projekta/līguma/ 

objekta nosaukums, Nr., 
termiņš, īss galveno darbu 

apraksts, summa (ja 
prasīta)) 

Pretendenta vadošie sertificētie projektētāji: 
Būvprojekta 
vadītājs 
(projektētājs) 

   

Siltumapgādes, 
ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas 
sistēmu 
projektēšanas 
inženieris 

   

Citi projektētāji 
(ja nepieciešams) 

   

Pretendenta vadošie sertificētie būvdarbu vadītāji un vadošais personāls: 
Ēku būvdarbu 
vadītājs 

   

Siltumapgādes 
sistēmu būvdarbu 
vadītājs 

   

Ceļu būvdarbu 
vadītājs 

   

Citi speciālisti 
(ja nepieciešams) 
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* Jāpievieno visu norādīto vadošo speciālistu CV (noformētu atbilstoši nolikuma 5.pielikumam), 
sertifikātu/licenču/diplomu kopijas, izņemot tos dokumentus, ko var pārbaudīt publiskajās datubāzēs, 
Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/bisp/). 
 
[datums:] ________________________________________________ 
[pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] 
_______________________________________________ 
[pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] 
__________________________________ 
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4.pielikums 
SIA “Ornaments” 

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas  
būvprojekta izstrāde, būvdarbu un  

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam 
Iepirkuma id. Nr. 2019/5 

 
PRETENDENTA VADOŠĀ PERSONĀLA 

CURRICULUM VITAE (CV) 
/forma/ 

 
Iepirkuma procedūrai: „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un 
autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”, identifikācijas Nr. ___________ 
 
 
Norādīt vadošā speciālista pozīciju (amatu) iepirkuma līguma izpildē: 
__________________________ 
1. Vārds: 
2. Uzvārds: 
 
3. Uzņēmuma nosaukums, kurā pašlaik strādā: 
 
4. Profesionālās darbības atbilstības sertifikāti/apliecības*: 

Profesionālās 
darbības joma 

Dokumenta 
izdevējs 

Dokumenta 
nosaukums un Nr. 

Dokumenta 
derīguma termiņš 

    
    
* Piedāvājumā jābūt pievienotām sertifikātu/apliecību kopijām, izņemot tos, kurus var pārbaudīt 
Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/bisp/). 
 
5. Profesionālā pieredze*: 
Projekta/objekta 

izpildes laiks 
(no/līdz) 

Projekta/objekta 
nosaukums un īss 
raksturojums, kas 

apliecina 
atbilstību 
nolikuma 
prasībām 

Veiktie 
pienākumi 

projekt ā/objektā 

Darba 
devējs 

Pasūtītājs 
(nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, 
adrese, 

kontaktpersona 
un tālrunis)  

     
     
* Aprakstā jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto speciālista pieredzi. 
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6. Vadošā speciālista apliecinājums: 
Es, [speciālista vārds, uzvārds], apliecinu, ka iepriekš minētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un 
kvalifikāciju. 
 
Ar šo es, [speciālista vārds, uzvārds], apņemos laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz pilnīgai 
saistību izpildei veikt [amata nosaukums] pienākumus iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) 
katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes 
novada Dvietē” (Iepirkuma id. Nr. _________) iepirkuma līguma ietvaros, ja iepirkuma procedūras 
rezultātā pretendentam [Uzņēmēja nosaukums] tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un 
līgums tiks noslēgts. 
 
Šī apņemšanās nav atsaucama. 

____________________________ 

Speciālista paraksts, vārds, uzvārds 
 
[datums:] ________________________________________________ 
[pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] 
_______________________________________________ 

[pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] 
__________________________________ 
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5.pielikums 
SIA “Ornaments” 

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas  
būvprojekta izstrāde, būvdarbu un  

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam 
Iepirkuma id. Nr. 2019/5 

 
 

PRETENDENTA NORĀDĪTĀS PERSONAS, UZ KĀ SPĒJĀM TAS BALSTĀS, 
APLIECIN ĀJUMS 

/forma/ 
 
Iepirkuma procedūrai: „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un 
autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”, identifik ācijas Nr. ___________ 
 
Ar šo [Personas, uz kuras spējām balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras 
spējām balstās, ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja persona, uz kuras 
spējām balstās, ir fiziskā persona) un adrese] apliecina, ka: 
 
a) piekrīt piedalīties iepirkuma procedūrā, kā pretendenta [Pretendenta/pretendenta nosaukums, 
reģistrācijas numurs un adrese] norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 
noteiktajām prasībām, un 
b) gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības 
darbus: [ īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] 
un/vai nodot pretendentam šādus resursus: [ īss pretendentam/pretendentam nododamo resursu 
(speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un 
c) uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 6., 8.punktā noteiktajiem 
izslēgšanas noteikumiem. 
 
[datums:] ________________________________________________ 
[personas, uz kuras spējām balstās, vai pilnvarotās personas paraksts:] 
___________________________________ 
[personas, uz kuras spējām balstās, vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] 
______________________ 
 
 
[datums:] ________________________________________________ 
[pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] 
_______________________________________________ 
[pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] 
__________________________________ 
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6.pielikums 
SIA “Ornaments” 

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas  
būvprojekta izstrāde, būvdarbu un  

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam 
Iepirkuma id. Nr. 2019/5 

 
 

INFORM ĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJU 
/forma/ 

 
[Norāda informāciju, ja kādu iepirkuma līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem, kā arī 
iesniedz veidlapā minētos dokumentus. 
 
Iepirkuma procedūrai: „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un 
autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”, identifik ācijas Nr. ___________ 
 
 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 
adrese, (tālrunis, fakss, 

kontaktpersona) 

Būvdarbu apraksts, 
kurus nodod 

apakšuzņēmējam 

Apakšuzņēmējam 
izpildei nododamo 
darbu daļa (% no 

piedāvātās 
līgumcenas) 

Sertifikāts vai līdzvērtīgs 
dokuments, kas 

apstiprina 
apakšuzņēmēja tiesības 
veikt norādītos darbus 

1.    
2.    
-/-    
 
 
 
[datums:] ________________________________________________ 
[pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] 
_______________________________________________ 
[pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] 
__________________________________ 
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7.pielikums 
SIA “Ornaments” 

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas  
būvprojekta izstrāde, būvdarbu un  

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam 
Iepirkuma id. Nr. 2019/5 

 
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECIN ĀJUMS 

/forma/ 
 
Iepirkuma procedūrai: „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un 
autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”, identifik ācijas Nr. ___________ 
 
Ar šo [Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), 
reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese] apliecina, 
ka: 
 
a) piekrīt piedalīties iepirkuma procedūrā, kā [Pretendenta/pretendenta nosaukums, reģistrācijas 
numurs un adrese] apakšuzņēmējs, un 
b) gadījumā, ja ar pretendentu/pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus 
būvniecības darbus: [ īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju 
norādītajam] un/vai nodot pretendentam/pretendentam šādus resursus: [ īss 
pretendentam/pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], 
un 
c) uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 6., 8.punktā noteiktajiem 
izslēgšanas noteikumiem. 
 
[datums:] ________________________________________________ 
[apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas paraksts:] 
_______________________________________ 
[apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] 
___________________________ 
 
[datums:] ________________________________________________ 
[pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] 
_______________________________________________ 
[pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] 
__________________________________ 
 
 [pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] 
__________________________________ 
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8.pielikums 
SIA “Ornaments” 

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas  
būvprojekta izstrāde, būvdarbu un  

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam 
Iepirkuma id. Nr. 2019/5 

 
Iepirkuma procedūrai: „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un 
autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”, identifik ācijas Nr. ___________ 

 
Darbu izpildes grafika veidne  
(darbu izpildes grafiks saskaņā ar nolikuma prasībām) 
Darbu izpildes uzsākšanas datums:  __.__.______. 
Darbu izpildes pabeigšanas datums:  __.__.______. 
 

 
Darbu veida 
nosaukums 

<...> mēnesis 

<...> kalendārās dienas 

 1 2 3 4 5 <...> <...> <...> <...> <...> <...> 

Katlum ājas izbūve 
Dvietē 

           

<Būvprojekta izstrāde> 
 

           

<Būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpilde> 
 

           

<Būvdarbu veikšana>            

<Iekārtu un materiālu 
piegāde> 

           

<Objekta nodošana 
eskpluatācijā > 

           

Darbu izpildē 
piesaistītais 
speciālists 

<vārds uzvārds> 

Darbu izpild ē piesaistītā speciālista noslogojums 
 

<...> mēnesis 
 

<...> kalendārās dienas 

 1 2 3 4 5 <...> <...> <...> <...> <...> <...> 

Būvprojekta vadītājs 
(Projektētājs) 
<...> 
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Siltumapgādes, 
ventilācijas un gaisa 
kondicionēšanas 
sistēmu projekt ēšanas 
inženieris 
<...> 
 

           

Ēku būvdarbu vadītājs 
<...> 

           

Siltumapgādes sistēmu 
būvdarbu vadītājs 
<...> 

           

Ceļu būvdarbu vadītājs 
<...> 

           

 
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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9.pielikums 
SIA “Ornaments” 

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas  
būvprojekta izstrāde, būvdarbu un  

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam 
Iepirkuma id. Nr. 2019/5 

 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADL ĪNIJAS 
 
 
 
Pretendentiem ir jāaizpilda Finanšu piedāvājuma forma, izmantojot tikai euro valūtas vienību. 
 
Pretendentam finanšu piedāvājumā jāietver Pretendenta piedāvātās līgumcenas sadalījums pa galvenajām 
izmaksu pozīcijām un posmu izmaksām. Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā līgumcena euro ar diviem 
cipariem aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa. 
 
Piedāvājuma cenā, bez tām izdevumu pozīcijām, kas koptāmē norādītas atsevišķi, jābūt iekļautiem arī visiem 
plānotajiem izdevumiem par darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami iepirkuma 
līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
Nosakot darbu un materiālu cenas, Pretendentiem jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi 
pabeigtu darbu. Finanšu piedāvājuma jāietver visi izdevumi, kuri radīsies iepirkuma līguma izpildes laikā. 
Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai. 
 
Finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj visi izdevumi, ieskaitot Projektu, Peļņu un Papildus Izdevumus, jāparedz 
visu nepieciešamo materiālu un iekārtu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī 
visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem LR likumu un normatīvu 
prasībām, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas 
citviet, izmaksas. 
 
Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstījis Kopējās cenas sadalījumā, 
attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas 
neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu nodrošināt 
Pakalpojumu sniegšanu atbilstošā kvalitātē. 
 
Ja Finanšu piedāvājums būs sagatavots neatbilstoši, nepilnīgi vai nebūs sagatavots saskaņā ar iepriekš 
minētajām prasībām, Iepirkuma komisija lems par Pretendenta piedāvājuma noraidīšanu. 
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10.pielikums 
SIA “Ornaments” 

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas  
būvprojekta izstrāde, būvdarbu un  

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam 
Iepirkuma id. Nr. 2019/5 

 
 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
BŪVPROJEKTA IZSTR ĀDES, AUTORUZRAUDZĪBAS UN BŪVNIEC ĪBAS DARBU 

KOPTĀME 
 

N.p.k. Apraksts Izmaksas, EUR 
Summa EUR 

(bez PVN) 

1. 
Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta 
izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu 
veikšana Ilūkstes novada Dvietē 

  

1.1. Biomasas katlu māja 0,5 MW   

1.1.1. Būvprojekta izstrādes pakalpojumi    

1.1.2. Autoruzraudzības pakalpojumi   

1.1.3. Būvdarbi objektā   

KOPĀ (bez PVN)  

PVN 21 %  

KOPĀ AR PVN  

 
 
 
Nepieciešamais avanss ___________ (ne vairāk kā 20% no līgumcenas) 
 
 
 
Sagatavoja:_________________________  
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11.pielikums 
SIA “Ornaments” 

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas  
būvprojekta izstrāde, būvdarbu un  

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam 
Iepirkuma id. Nr. 2019/5 

 
 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

 
DARBU APRAKSTS  

        Šī iepirkuma ietvaros plānots veikt jaunas konteinertipa katlumājas izbūvi Dvietē, Dvietes 
pagastā, Ilūkstes novadā, veicot esošās siltumtrases demontāžu, tai skaitā izprojektēt un uzstādīt 
jaunu ūdenssildāmo katlu (katla jauda 0,5MW) ar slīpo kustīgo ārdu priekškurtuvi, kas paredzēta 
atjaunojamu kurināmā veidu sadedzināšanai (malkas šķelda, meža šķelda, koksnes mizas, kūdras-
šķeldas maisījumi) ar ūdens saturu kurināmā kopējā masā no 10% līdz  55%. Katlam jāparedz ar 
siltumnesēju dzesējama ārdu konstrukcija, kas nodrošinās optimālu kurtuves temperatūras režīmu pie 
sausa kurināmā ar paaugstinātu siltumspēju. 
- izprojektēt un uzstādīt katlumājas dūmgāžu attīrīšanas tehnoloģiskās iekārtas (piem., 
elektrostatiskos filtrus vai citas attīrišanas tehnoloģijas), kas nodrošina Ministru kabineta 
12.12.2017.noteikumos Nr.736 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu 
emisiju no sadedzināšanas iekārtām” noteikto emisijas robežvērtību izpildi;  
- dūmu novadīšanai uzstādīt jaunu dūmeni  
- papildus tehnoloģiskām iekārtām, katlumājā jaunizbuvētas iekārtas paredzēts aprīkot ar apsaistes 
cauruļvadiem, mēraprātiem, dūmgāzu apstrādes iekārtām un automātiku, nodrošināt iekārtu 
pieslēgšanu esošam komunikācijām;  
- nodrošināt katlumājas kopējo vadības programmu, paredzot nepieciešamo tehnoloģisko, kontroles 
un regulēšanas iekārtu uzstādīšanu. Projektējamo ūdenssildāmo katlu darbināt automātiskā režīmā 
bez pastāvīga apkalpojošā personāla, nodrošinot iespēju kontrolēt to darbību no vadības pults, kas 
jāizvieto katlumājas telpās. Katlumājas vadību nodrošinās Pasūtītāja operatīvais personāls. Plānotie 
darbi ietver gan projektēšanas darbus, iekārtu piegādi, uzstādīšanu un būvmontāžu pēc principa “līdz 
atslēgai”, un uzstādīto iekārtu apkopi 60 mēnešu periodam no objekta nodošanas ekspluatācijā.  
Darbu apjoms paredz:  
- Apsekot jaunbūvējamās katlu mājas teritoriju, precizēt un saskaņot projektēšanas darbu apjomu un 
projektēšanas robežas ar Pasūtītāju. - Ņemot vērā iegūto apsekošanas informāciju, izstrādāt un 
saskaņot ar Pasūtītāju katlu mājas modernizācijas pamatrisinājumu varinatus (tehniskos risinājumus, 
galveno iekārtu un materiālu specifikācijas).  
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- Izstrādāt būvprojektu, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, kas paredz:  
- cietā biokurināmā kurtuvju, ūdenssildāmā katla, siltummaiņa, elektrostatiskā vai cita veida 

filtra, biokurināmā pieņemšanas un transportēšanas iekārtu un citu pamatiekārtu uzstādīšanu;  
- pelnu atkritumu savākšanas iekārtas, glabāšanas tvertnes uzstādīšana katlam, paredzot 

savākto pelnu izvešanas nodrošināšanu;  
- siltumizolēta dūmeņa izbūvi atbilstoši tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām (ja 

tas nepieciešams saskaņā ar piedāvāto tehnisko risinājumu), paredzot dūmeņa zibens aizsardzības un 
zemējuma kontūra ierīkošanu;  

- nepieciešamo sūkņu (recirkulācijas sūkņi, tīkla sūkņi u.c.) un nepieciešamo regulēšanas 
mezglu un palīgiekārtu montāžu un elektrobarošanas pieslēgumu;  

- ūdens ķīmiskās sagatavošanas iekārtas modernizācija ar mērķi nodrošināt tehnoloģiskā 
ūdens kvalitāti atbilstoši ūdenssildāmo katlu ekspluatācijas standartiem un noteikumiem, paredzot 
tvertnes sagatavotā ūdens uzkrāšanai.  

- dūmgāzu (tajā skaitā, dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera, elektrostatiskā vai cita filtra 
uzstādīšana)  

- cauruļvadu, noslēgarmatūras, palīgiekārtu montāžu un pievienošanu ārējām komunikācijām; 
 - nepieciešamo iekšējo inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija, u.c.) izbūvi un 

pieslēgšanu;  
- pieslēgšanu ārējiem siltumtīkliem un elektrotīkliem, risinājumus saskaņojot ar Pasūtītāju;  
- vadības un automatizācijas sadaļas un elektronisko sakaru tīklu sadaļas projektēšanu 

saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas standartiem, Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem un SIA “Ornaments” prasībām;  

- projektējamo katlu iekārtu un palīgiekārtu automatizāciju, lai nodrošinātu to darbību 
atbilstoši SIA “Ornaments” uzdotajiem parametriem, kā arī automātiskajā režīmā atkarībā no āra 
gaisa temperatūras. Vadību paredzēt no lokālas vadības pults, kas izvietota esošajā katlu mājā ar 
attalinātās vadības iespēju;  

- siltumenerģijas uzskaites nodrošināšana ūdenssildamām katlam;   
- trokšņa līmeņa samazināšanas pasākumus, lai nodrošinātu normatīvo trokšņa līmeni;  
- putekļu izdalīšanās līmeņa samazināšanas pasākumus pie kurināmā transportēšanas, 

izkraušanas, pārvietošanas un šķirošanas;  
- katlu mājas atbilstību spēkā esošajiem Eiropas standartiem un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā;  
 
Būvprojektā iekļaut:  
- paskaidrojuma rakstu;  
- arhitektūras sadaļu;  
- būvkonstrukciju sadaļu;  
- siltumtehnisko sadaļu;  
- ventilācijas sadaļu;  
- ūdensvada un kanalizācijas sadaļu;  
- elektrotehnisko sadaļu;  
- vadības un automatizācijas sadaļu;  
- elektronisko sakaru tīklu sadaļu;  
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- maksimāli pieļaujamo kaitīgo vielu emisijas limitu projektu;  
- darbu organizēšanas projektu;  
- ekonomikas daļu, ieskaitot:  

- iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkuma (specifikācijas) sadaļu;  
- būvdarbu apjomu saraksta sadaļu;  
- izmaksu aprēķina (tāmes) sadaļu (detalizētu montāžas, elektromontāžas un 

būvniecības darbu tāmi, atsevišķi atdalot materiālus no darbiem), izdalot atsevišķi no 
projekta;  

- citas sadaļas, ja tās ir nepieciešamas projekta realizācijai, vai to nosaka normatīvie 
akti.  

 
- Būvprojektu saskaņot ar Pasūtītāju, visiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām 

personām, kuru īpašuma tiesības tiek skartas. Saskaņošanas darbus veic Izpildītājs.  
- Saskaņot un akceptēt būvprojektu Ilūkstes novada būvvaldē.  
- Izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darbu veikšanas projektu.  
- Veikt būvprojekta autoruzraudzību.  
- Veikt darbus saskaņā ar izstrādāto, SIA “Ornaments” saskaņotu un Ilūkstes novada 

būvvaldē akceptētu būvprojektu un darbu veikšanas projektu.  
- Sagatavot izpilddokumentāciju atbilstoši Pasūtītāja, būvnormatīvu, LEK-002 un tehniskās 

specifikācijas prasībām.  
- Sagatavot ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā un veikt Pasūtītāja personāla apmācību.  
- Veikt iekārtu noregulēšanas darbus visā slodžu diapazonā, funkcionālās pārbaudes, nodot 

katlus ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo dokumentu prasībām.  
- Labiekārtot teritoriju tādā apjomā, lai tiktu atjaunoti būvniecības laikā bojātie ceļi, laukumi, 

zālājs un būvju elementi.  
- Nodot objektu ekspluatācijā atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma, līguma un Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām 
  



 
 
 
 

36 
 
 
 
 

12.pielikums 
SIA “Ornaments” 

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas  
būvprojekta izstrāde, būvdarbu un  

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam 
Iepirkuma id. Nr. 2019/5 

 
 

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi  
 
 

Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, jāiesniedz detalizēts 
darbu izpildes laika grafiks saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, ievērojot vispārīgos būvnormatīvus 
un citus normatīvos aktus, kā arī Pasūtītāja prasības, jāiesniedz veicamo darbu programma un 
kvalitātes vadības sistēmas apraksts.  
Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo, ievērojot  Tehniskajās specifikācijās (Pielikumu Nr. 
11) izvirzītās prasības, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ļaus Pasūtītājam pārliecināties 
par iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju, kā arī šo nosacījumu prasībām. 

Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda sekojošā informācija. 

1. Būvprojekta realizācijas organizēšana: 

a. Būvprojekta organizatoriskās struktūras apraksts un struktūrshēma (projekta vadība un 
vadība uz vietas, apgāde, kvalitātes vadība, darba drošības uzraudzība utt.), kurā jābūt uzrādītiem 
visiem iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un atbildīgiem darbiniekiem par attiecīgo darbu veikšanu. 
Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, norādot 
līguma izpildei nepieciešamo tehniskā personāla skaitu un to pienākumus, būtiskākos piegādātājus 
(rūpnīcas, karjeri u.c.), piesaistītos apakšuzņēmējus, speciālistus un cita informācija, kura raksturo 
būvprojekta organizatorisko struktūru. 

b. darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāns, kas atspoguļo Pretendenta metodes un veidu 
kvalitātes nodrošināšanai, kā arī cita informācija un dokumenti pēc Pretendenta ieskatiem. 

Apraksts par darbu izpildi un metodoloģiju.  

Darbu izpildes metodoloģija jāapraksta, pamatojoties uz Tehniskajām specifikācijām par veicamo 
Darbu specifiku, apjomu un metodēm.  
Pretendentam ir jāsagatavo un jāiesniedz esošās situācijas izpratnes apraksts, kā arī par ar šo Līgumu 
saistītiem esošiem inženierkomunikāciju tīkliem un būvēm, esošo būvju demontāžu, par 
ierobežojumiem, kas saistīti ar inženierkomunikāciju atslēgšanu, pievienošanos tiem, kā arī par 
satiksmes organizēšanas un pieejamības īpašumiem organizēšanas principiem būvdarbu izpildes 
laikā, par darbu veikšanu ierobežojošiem apstākļiem, celtniecības un montāžas metožu aprakstus, (tai 
skaitā, par esošo ēku demontāžu, esošo inženierkomunikāciju rekonstrukciju un ierīkošanu par 
inženierkomunikāciju pieslēgšanu pie ekspluatācijā esošajiem cauruļvadiem un būvēm, par 
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automātiskās vadības sistēmu un datu pārraidīšanu, piebraucamo ceļu izbūvi un ielas segumu 
atjaunošanu,  
Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par plānoto izmantojamo būvniecības tehnoloģijām 
vai metožu pielietojumu katlumājas būvniecībai un aprīkošanai.  
Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par pasākumiem, kurus Pretendents plāno organizēt 
liekas grunts izvešanai un glabāšanai, beramo materiālu glabāšanai, kārtības uzturēšanai būvobjektā 
(atkritumu, caurules apgriezumu, būvgružu un citu gružu utilizācijai). 
Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības 
prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.  
Loģiskā un hronoloģiski secīgā veidā jāapraksta projekta vadības pasākumi, nepieciešamie izpētes 
darbi, būvdarbu izpilde, vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar šī konkrētā projekta izpildi no 
mobilizācijas līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā, kā arī garantijas perioda aktivitātēm. 
 
c. darbu veikšanai galveno risku un pieņēmumu raksturojums. Piedāvājumā iekļaujamai 
informācijai ir informatīvs raksturs. Pasūtītājs pārliecināsies, ka Pretendents ir iepazinies ar 
izbūvējamo objektu, sapratis iepirkuma procedūras priekšmetu un izvērtējis iespējamos riskus un 
pieņēmumus. 

2. Galvenie būvizstrādājumi.  Pretendentam jāaizpilda tabula, kurā jānorāda galveno 
būvizstrādājumu izcelsmes vieta un būvmateriāla ražotāja vai piegādātāja apliecinājums par to 
pieejamību līguma izpildes laikā. Iepirkuma komisija izvērtēs, vai Pretendentam ar līguma izpildes 
laikā pieejamiem būvizstrādājumiem/iekārtām ir iespējams īstenot iepirkuma procedūrā paredzētos 
darbus un vai līguma izpildē minētie būvizstrādājumi būs pieejami Pretendentam. Pretendents var 
iekļaut zemāk minētajā tabulā papildus pozīcijas, ja vēlas sniegt detalizētāku informāciju par 
galvenajiem būvizstrādājumiem/iekārtām: 

Būvizstrādājuma nosaukums 
Izcelsmes  
Vieta un 
ražotājs 

Piegādātājs 
Piegādātaja 
apliecinājum

us 

Dviete, Dvietes  pagasts, Ilūkstes novads 
Kurināmā sadales un padeves 
iekārta 

  Ir 
nepieciešams 

Sadedzināšanas iekārta 
  Ir 

nepieciešams 

Ūdenssildāmais katls 
  Ir 

nepieciešams 
Pelnu novākšanas sistēmas ar pelnu 
konteineriem 

  Ir 
nepieciešams 

Dūmgāzes apstrādes sistēma 
(ieskaitot dūmeni) 

  Ir 
nepieciešams 

Maisa filtrs   Ir 
nepieciešams 

Automātiskā vadības sistēma   Ir 
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nepieciešams 

Ja iepirkuma procedūras dokumentos (Tehniskajā specifikācijā, Tāmēs, u.c.) minēti konkrēti 
materiāli vai materiālu ražotāju nosaukumi un standarti, vai izstrādājumu/produktu nosaukumi (arī 
zīmoli) un standarti, Pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem materiāliem, produktiem un 
standartiem ekvivalentus citu ražotāju materiālus, produktus un standartus, kuri atbilst 
Būvprojektiem minimālā sastāvā un Tehnisko specifikāciju prasībām. Ja Pretendents piedāvā 
ekvivalentus materiālus, tas iekļauj Tehniskajā piedāvājumā informāciju, kas ļauj noteikt materiālu 
ekvivalenci. 

 3. Detalizēts darba izpildes laika grafiks  
Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu (projektēšanas un būvniecības uzsakšanas nosacījumu 
izpilde, iekārtu pasūtīšana, būvdarbu plānošana, mobilizācija, būvdarbu uzsākšana, autoruzraudzība, 
nodošana, būvlaukumu sakārtošanas u.c.) laika grafiks saskaņā ar Pasūtītāja prasībām un Pretendenta 
piedāvājumu un LR normatīvos aktus, nosakot izpildāmo darbu sākuma, norises un beigu posmus. 

Pretendenta tehniskā piedāvājuma kopsavilkums un iesniedzamo tehnisko dokumentu saraksts 

 
Iesniedzamie tehniskie dokumenti  

 

Nr. 
p.k. 

Prasītā pozīcija Pretendenta piedāvājums 

1. Garantēta katlumājas darbība pilnīgā automātiskā 
režīmā, bez personāla klātbutnes katlumājās.   

Jāpievieno apliecinājums atsevišķā pielikumā. 
„Apliecin ājums par katlumājas darbību pilnīgā 
automātiskā režīmā, bez personāla klātbutnes 
katlumājās” 

2. Katlumājas apraksts, tajā skaitā:   
 Katla un tā sistēmas apraksts; 

 Kurināmā padeves sistēmas apraksts; 

 Sadedzināšanas iekārtas apraksts; 

 Pelnu novadīšanas sistēmas apraksts; 

 Dūmgāzu apstrādes sistēmas apraksts; 

 Dūmgāzu kondensācijas tipa ekonomaizera un tā 
darbības apraksts; 

 Elektrisko sistēmu apraksts; 

 Vadības sistēmas apraksts; 

 Celtniecības risinājumu apraksts. 

Jāpievieno apraksts atsevišķā pielikumā 

3. Maksimāli pieļaujamā kurtuves pārslodze katlam, ka Jāpievieno apraksts atsevišķā pielikumā 
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arī pie kādiem nosacījumiem un uz cik ilgu laiku tas 
ir iespējams: %, h. Apraksts. 

4. Laiks, kurā ir iespējams atjaunot degšanas procesu 
šķeldas katla kurtuvē pēc tā apturēšanas, 
nepielietojot manuālo aizdedzināšanu (hot start-up 
time), ja tas ir atļauts no ražotāja puses; min.   
Vai, (ja tas nav atļauts no ražotāja puses), minimāli 
pieļaujamais  uzgaidīšanas laiks starp apturēšanu un 
nākošo degšanas procesa atjaunošanu: min. 
Apraksts.  

Jāpievieno apraksts atsevišķā pielikumā 

5. Garantētā katlumājas bezavārijas automātiskā 
apstādināšana visos gadījumos: apraksts. 

Jāpievieno apraksts atsevišķā pielikumā 

6. Katlumājai jādarbojas bez ierobežojumiem ar visiem 
kurināmā veidiem, kas minēti specifikācijā: 
apliecinājums.  

Jāpievieno apliecinājums atsevišķā pielikumā 
„Apliecin ājums par katlumājas darbību bez 
ierobežojumiem ar visiem kurināma veidiem, kas 
minēti specifikācijā”  

7. Prasības kurināmā padeves sistēmai: 
 Minimālais kurināmā apjoms zem nojumes 
šķeldas katlam: apraksts kā tas tiks nodrošināts; 
 kurināmā padeves sistēmu apraksts šķeldas 
katlam; 

Jāpievieno apraksts atsevišķā pielikumā 

8. Šķeldas katla ārdu kalpošanas laika apkopes plāns: 
apraksts. 

Jāpievieno apraksts atsevišķā pielikumā 

9. Informācija par kurtuves apmūrējuma ugunsizturības 
klasi primārajā un sekundārā kurtuvju zonās un 
apmūrējuma veids: apraksts.  

Jāpievieno apraksts atsevišķā pielikumā 

10. Katlumājas elektroenerģijas pašpatēriņš: kW/Mwh Jāpievieno apliecinājums atsevišķā pielikumā. 
„Apliecin ājums par katlumājas elektroenerģijas 
pašpatēri ņu”  

11. Ūdenssildāmā katla tīrīšanas procesa apraksts Jāpievieno apraksts atsevišķā pielikumā 

12. Projekta laika grafiks. 
Pretendentam jāuzrāda darbu izpildes laiks, kas 
nedrīkst būt garāks par nolikumā noteikto. Projekta 
laika grafikā jāatspoguļo visu galveno katlumājas 
sistēmu un sastāvdaļu projektēšana, ražošana, 
montāža, uzstādīšana, palaišana un nodošana 
ekspluatācijā. Galvenajām iekārtām jānorāda 
izgatavošanas laiks rūpnīcā/s, uzstādīšanas laiks 
būvlaukumā un palaišanas – ieregulēšanas laiks. 

Jāpievieno projekta laika grafiks atsevišķā pielikumā 

13. Kvalit ātes un vides aizsardzības nodrošināšanas 
plāns, kas atspoguļo Pretendenta metodes un veidu, 

Jāpievieno kvalitātes un vides aizsardzības 
nodrošināšanas plāns atsevišķā pielikumā 
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kā tiks nodrošināti būvdarbi un vides aizsardzības 
pasākumi atbilstoši būvprojektiem, Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un 
nolikumam. 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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13.pielikums 
SIA “Ornaments” 

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas  
būvprojekta izstrāde, būvdarbu un  

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam 
Iepirkuma id. Nr. 2019/5 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                            
/Iepirkuma līguma projekts/ 

Līgums par būvdarbu veikšanu 

2019.gada ________________                                                      Ilūkste, Ilūkstes novads 
      
SIA „Ornaments” , vienotais reģistrācijas Nr.41503003743, turpmāk tekstā saukts „Pasūtītājs”, 
valdes locekļa Jurija Altāna personā, no vienas puses, 
un 
_________________, _____________________, turpmāk tekstā saukta „Uzņēmējs”, kuru 
pamatojoties uz sabiedrības statūtiem pārstāv ________________________, no otras puses, turpmāk 
tekstā katra atsevišķi saukta „Puse” un abas kopā sauktas ”Puses”, 
 
pamatojoties uz iepirkuma „___/iepirkuma nosaukums/___” (iepirkuma identifikācijas 
Nr.______________), turpmāk tekstā saukts „Iepirkums”, rezultātiem, realizējot Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros 
projektu “Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”, Nr. 
4.3.1.0/18/A/033, izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura 
līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums: 
 
1. L īguma priekšmets un summa 
1.1. Uzņēmējs apņemas veikt katlu mājas izbūvi Dvietē, Dvietes pagstā, Ilūkstes novada (turpmāk 
tekstā viss kopā saukts Objekts). 
1.2. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar šo Līgumu, Iepirkuma procedūras nolikumu, Uzņēmēja 
Iepirkumam iesniegto piedāvājumu un Pušu apstiprinātu tāmi 1.pielikumā, (turpmāk tekstā – 
Tāmes), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Būvdarbi ietver šajā punktā minētajās Tāmēs 
uzskaitītos darbus, kā arī visus un jebkādus darbus un procesus, kuri nepieciešami, lai veiktu 
Būvdarbus Objektā saskaņā ar būvprojektu un nodotu to ekspluatācijā un Pasūtītājam, tai skaitā 
izpētes darbi, būvlaukuma sagatavošana, demontāžas un utilizācijas darbi, pagaidu darbi, materiālu 
un iekārtu iegādes un piegādes, komunikāciju un iekārtu montāža un pieslēgumi u.c., kā arī visas ar 
būvniecību un projektēšanu saistītās dokumentācijas kārtošana un iegūšana. Būvdarbi ietver arī visu 
Būvdarbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu iegūšanu, būvniecības vadību un 
organizēšanu, izpilddokumentācijas (digitālā veidā tikai ģeodēziskās izpildshēmas) un citas 



 
 
 
 

42 
 
 
 
 

dokumentācijas sagatavošanu, būves nodošanu ekspluatācijā, kā arī citas darbības, kuras 
nepieciešamas būvdarbu veikšanai, projektēšanai un autoruzraudzībai. Uzņēmējs apliecina, ka 
Līguma cenā, kas noteikta Līguma 1.3.punktā, tas iekļāvis visas izmaksas, kas saistītas ar 
projektēšanu, autoruzraudzību, būvdarbu un visu Līgumā un Iepirkumā dokumentos noteikto prasību 
izpildi. Tāpat Būvdarbi iekļauj būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības sniegšanas pakalpojumus. 
1.3. Saskaņā ar Iepirkumam iesniegto piedāvājumu Līguma cena sastāda EUR ___________ 
(_____________________________________), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli,  
kas maksājams saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantā noteiktā 
pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtību. Līguma cena balstīta uz pušu apstiprinātajām 
tāmēm (Līguma pielikums Nr. 1) un ietver visas projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu 
veikšanas izmaksas, tai skaitā būvdarbu procesā izmantojamo materiālu, darbu, piegādes un 
transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu utilizācijas un būvlaukuma uzturēšanas 
izmaksas, iespējamo nodokļu, t.sk. nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos 
un citus maksājumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu būvdarbus. 
Pasūtītājs pieņem un apmaksā izpildītus būvdarbus pēc faktiski izpildītā darba apjoma Līguma cenas 
ietvaros. Pasūtītājs apmaksā faktiski izpildīto darbu apjomu, ievērojot būvdarbu tāmēs norādīto 
atsevišķo pozīciju izmaksas, kas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.  
1.4. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā 
apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un 
Iepirkuma dokumentiem un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir 
uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma esošo stāvokli, izpētījis 
vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt būvdarbu izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju 
pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis 
atbildes, un visi Uzņēmēja pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, 
kas pievienota Līgumam. Uzņēmējam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa 
nepieciešamā informācija Būvdarbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma 
neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu Līguma summas palielinājumam vai 
izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses atzīst, ka visus riskus un 
atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu 
saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem 
būvlaukumā un visu būvdarbu izpildi līdz nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Uzņēmējs. 
1.5.  Būvdarbu līguma izpilde tiek līdzfinansēta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt 
energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros saskaņā ar 
Centrālo Finanšu Līguma Aģentūru noslēgtā līguma nosacījumiem par projekta “Dvietes 
centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, Nr. 4.3.1.0/18/A/033” īstenošanu. 
 
2. L īguma izpildes kārt ība un termiņi 
2.1. Uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas 
uzsākt Līgumā paredzētos Darbus.  
2.2. Uzņēmējs pilnībā pabeidz katlu mājas Dvietē /darbu raksturojums/ līdz 2020.gada ___. 
________. Sakārtošanas darbu izpilde un visu Būvdarbu nodošana ekspluatācijā ir jāveic līdz 
2020__.gada __.________. Detalizēts Būvdarbu izpildes grafiks, kas ir izstrādāts kopā ar 
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Pasūtītāju, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa (pielikums Nr.2). 
Būvdarbu izpildes grafikā Puses vienojas par Būvdarbu izpildes kārtību un izpildes laiku pa 
posmiem.  
2.3. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam 
kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtu galvojumu 5% (piecu procentu) 
apmērā no Līguma cenas, kā nodrošinājumu Līguma saistību pilnīgai izpildei. Līguma izpildes 
nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz 2020.gada ___._______ (līguma pielikums Nr.1 „Līguma 
saistību izpildes nodrošinājums”). 
2.4.  Iepirkuma līguma izpildes laikā, pusēm vienojoties, ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, 
kurš radies pusēm neparedzamo apstākļu dēļ, meteoroloģisko apstākļu dēļ vai citu no pusēm 
neatkarīgo apstākļu iestāšanās dēļ. (Šajā gadījumā iepirkuma līguma izpildes termiņš tiek pagarināts 
par attiecīgo dienu skaitu, kad ir iestājušies un pastāvējuši apstākļi, kuru dēļ ir iestājies 
tehnoloģiskais pārtraukums). 
2.5. Uzņēmēja piedāvājumā noteikto materiālu nomaiņa ir pieļaujama tikai iepriekš rakstiski 
saskaņojot ar Pasūtītāju un autoruzraugu un tikai tādā gadījumā ja materiālu nomaiņa tiek veikta pret 
analogu vai ekvivalentu, vai labāku materiālu un ja šī nomaiņa neietekmē attiecīgo pozīciju cenu. 
2.6. ja normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā iepirkuma līguma izpildes laikā tiks pieņemts 

normatīvais akts, saskaņā ar kuru tiks pagarināts projekta īstenošanas termiņš, pasūtītājam ir 
tiesības pagarināt iepirkuma līguma izpildes termiņu saskaņā ar attiecīgajā normatīvajā aktā 
paredzēto projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu. 

 
3. Būvdarbu izpildes vispār īgie noteikumi 
3.1. Uzņēmējs nodrošina, ka tehniskā projekta izstrādāšanas darbi tiek veikti saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī pasūtītāja prasībām, kuras izvirzītas Iepirkuma procedūras 
nolikumā. 
3.2. Uzņēmējs nodrošina, lai būvdarbu izpildes laikā Uzņēmēja darbinieki nepieļautu patvaļīgas 
atkāpes no Tehniskā projekta, Līguma noteikumiem un termiņiem un materiālu izlietojuma. 
3.3. Uzņēmējs apņemas veikt būvdarbus, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu 
tiesību normu prasības un Pasūtītāja pamatotus norādījumus. būvdarbi tiek izpildīti precīzi un 
profesionālā līmenī. 
3.4. Uzņēmējs apņemas visus demontāža radušos būvgružus utilizēt un pie būvdarbu nodošanas 
iesniegt Pasūtītājam aktu par būvgružu utilizāciju. 
3.5. Uzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus materiālus. Tādu materiālu 
izmantošana, kuri nav sertificēti Latvijā vai Eiropas Savienības dalībvalstī vai kuriem nav CE 
sertifikāts vai ekvivalents, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu 
darbu izpildi rakstiskā formā. 
3.6. Uzņēmējam jānodrošina, lai Līgumu pildītu Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādītais 
būvdarbu vadītājs, projekta vadītājs un citi pieteikumā norādītie speciālisti. Minēto speciālistu 
nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Uzņēmējam nodrošinot 
līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistus. Uzņēmējs apņemas būvdarbu izpildes laikā nodrošināt 
tehnisko personālu ne mazākā apjomā, kā tas norādīts piedāvājumā Iepirkumam. Uzņēmējs 
būvdarbu izpildei ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Iepirkumam iesniegtajos dokumentos 
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norādītos apakšuzņēmējus drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Par 
apakšuzņēmēju izpildīto būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir Uzņēmējs.  
3.7. Uzņēmējs apņemas veikt Būvdarbu apdrošināšanu Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā un 
apmēros. 
3.8. Uzņēmējs apņemas Līgumā paredzētos būvdarbus veikt atbilstoši Latvijas Republikas un 
Eiropas Savienības likumiem, standartiem, noteikumiem, normatīvajiem aktiem, noteikumiem 
un instrukcijām, kas reglamentē Līgumā un Tehniskajā projektā noteiktos Būvdarbus un to 
izpildi, ar saviem līdzekļiem un savu darbaspēku novērst trūkumus un defektus, kuri atklājušies 
darbu izpildes laikā. 
3.9. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par būvdarbu izpildes 
gaitu. 
3.10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējam ir jāuzrāda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu 
un materiālu sertifikāti, citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti un Objektam piegādāto materiālu 
apjomi. 
3.11. Uzņēmēja pienākums ir pirms būvdarbu uzsākšanas parakstīt būvlaukuma pieņemšanas aktu. 
Būvlaukums tiek nodots nesagatavots būvdarbu veikšanai tādā stāvoklī, kāds tas ir uz līguma 
parakstīšanas dienu. Uzņēmējs apņemas būvlaukumu norobežot, uzstādīt brīdinājuma zīmes un veikt 
visus saistošajos normatīvajos dokumentos noteiktos drošības pasākumus. Papildus Uzņēmējam par 
saviem līdzekļiem ir jāsagatavo un jāizvieto 3 lielformāta informācijas stendi par projekta 
finansējumu no Kohēzijas fonda (informācijas saturu un izvietošanas vietas nosaka Pasūtītājs).  
3.12. Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai novērstu iespējamu kaitējumu, 
kāds varētu rasties būvdarbu izpildes rezultātā. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības, celtniecības 
darbu veikšanas, ugunsdzēsības, vides aizsardzības un citu saistošu normu ievērošanu Līguma 
izpildes laikā un patstāvīgi risina iespējamas problēmsituācijas šajā sakarā LR Civillikuma noteiktajā 
kārtībā. 
3.13. Uzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu 
veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.  
3.14. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes jebkurā laikā. 
Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu 
Līgumā vai ar likumu noteiktās Uzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem 
samazināšanai. 
3.15. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās 
būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, būvuzraugs un autoruzraugs, kā arī Pasūtītāja 
pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas vienu reizi nedēļā, ja vien Puses nav vienojušās par 
citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības 
gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Pasūtītāja pārstāvis. Iepriekšminētais neierobežo Uzņēmēja vai 
būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tie to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par 
būvsapulces sasaukšanu pārējiem būvsapulču dalībniekiem. 
3.16. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par būvdarbu gaitu vai 
informāciju par ar būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba 
dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu. 
3.17. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt būvdarbus, ja Uzņēmējs neievēro objektā 
iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus, uz būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo 
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Līgumu. Būvdarbus Uzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma 
novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu 
sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu. 
 
4. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārt ība 
4.1. Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus pieņem pa daļām, bet ne biežāk, kā vienu reizi 30 
kalendārajās dienās. Digitālu izpildshēmu Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāsaskaņo visiem 
izbūvētajiem posmiem.  
4.2. Izpildītie būvdarbi tiek nodoti Pasūtītājam ar aktu par izpildīto darbu pieņemšanu (Forma 2), 
kura projektu sastāda Uzņēmējs. Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par būvdarbu daļas izpildi un 
atbilstību Līguma p.4.1. nodošanas prasībām.  
4.3. Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja paziņojuma par būvdarbu 
pabeigšanu ir jāveic būvdarbu pārbaude un jāparaksta akts vai arī jānorāda tā neparakstīšanas 
iemesli. 
4.4. Ja Pasūtītājs izvairās no būvdarbu pieņemšanas minētājā termiņā, tad Uzņēmējs ir tiesīgs 
vienpusēji sastādīt aktu, pieaicinot pašvaldības būvvaldes pārstāvi. Šāds akts kļūst par pamatu 
samaksai par veiktajiem būvdarbiem. 
4.5. Ja pārbaudes laikā Objektā tiek konstatēti trūkumi vai defekti, vai neatbilstība Līguma vai 
Tāmju noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu vai parakstīt to ar attiecīgām 
atrunām. Iestājoties šī punkta nosacījumiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā novērš 
konstatētos trūkumus un nepilnības par saviem līdzekļiem. 
4.6. Uzņēmējs veic visu Būvdarbu nodošanu būvniecību kontrolējošām institūcijām un sagatavo 
dokumentus Objekta nodošanai ekspluatācijā. 
4.7. Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu Pasūtītājs izskata 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 
laikā pēc tā saņemšanas no Uzņēmēja. Gadījumā, ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā Pasūtītājs 
nesniedz Uzņēmējam rakstveidā motivētus iebildumus par Uzņēmēja veiktajiem darbiem, uzskatāms, 
ka Pasūtītājs šo objekta nodošanas – pieņemšanas aktu ir akceptējis. 
 
5. Samaksas kārt ība 
5.1. Pasūtītājs neapmaksā papildus darbus virs būvdarbu tāmēs noteiktā apjoma un kopējo cenu, 
kas pārsniedz Līguma cenu. 
5.2. Pasūtītājs pieļauj avansa maksājumu līdz 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma cenas. 
5.3. Norēķini par izpildītajiem būvdarbiem tiks veikti pēc faktiski izpildīto būvdarbu apjoma 
sekojošā kārtībā:  
5.3.1. Pasūtītājs veic izpildīto un pieņemto darbu apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no 
attiecīgā izpildītā darba apjoma pieņemšanas (akta par izpildīto darbu pieņemšanu (forma 2) 
parakstīšanas) un atbilstoša rēķina saņemšanas, izņemot noslēdzošo (pēdējo nododamo) darbu 
apjoma samaksu (gala maksājumu). 
5.3.2. Gala maksājums par izpildītajiem būvdarbiem tiks veikts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu 
laikā no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un atbilstoša rēķina saņemšanas. Kopā ar rēķinu gala 
maksājuma saņemšanai Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam pieņemams kredītiestādes vai 
apdrošināšanas sabiedrības izsniegts galvojums 5 (piecu) % apmērā no Līguma cenas, kā 
nodrošinājums saistību pilnīgai izpildei izpildīto darbu garantijas laikā (garantijas laika garantija).  
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5.4. Visi Līgumā minētie maksājumi tiek veikti pie nosacījumiem: 
5.4.1. Ja ir spēkā Avansa atmaksas garantija, kas ir kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības 
izsniegts galvojums pieprasītā avansa apmērā.;  
5.4.2. ja ir spēkā Līguma izpildes nodrošinājums, kas ir kredītiestādes vai apdrošināšanas 
sabiedrības izsniegts galvojums 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas, kā nodrošinājums 
Līguma saistību pilnīgai izpildei; 
5.4.3. ja ir spēkā kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts galvojums 5 (piecu) % 
apmērā no Līguma cenas, kā nodrošinājums saistību pilnīgai izpildei izpildīto darbu garantijas laikā 
(garantijas laika garantija), kura ir iesniegta Pasūtītājam kopā ar gala rēķinu; 
5.4.4. ja ir spēkā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas nav mazāka par Būvniecības likumā 
noteikto apmēru; 
5.4.5. ja ir parakstīti izpildīto darbu pieņemšanas akti un iesniegti attiecīgi rēķini (visos rēķinos 
jānorāda līguma numurs saskaņā ar šā Līguma 1.5.punktu, kā arī Iepirkuma procedūras 
nosaukums un numurs, kā arī šā līguma nosaukums, numurs un noslēgšanas datums).  
 
6. Pušu mantiskā atbildība 
6.1. Par Līgumā un Būvdarbu izpildes grafikā noteikto būvdarbu izpildes termiņu nokavējumu 
Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās 
Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.  
6.2. Par katru maksājuma nokavējuma dienu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1% 
apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu pēc Līguma p.5.3.1. un p.5.3.2. 
noteikto termiņu notecējuma, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. 
6.3. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas 
izpildes. 
 
7. Garantijas 
7.1. Izpildīto darbu garantijas termiņš ir saskaņā ar Uzņēmēja piedāvājumu un tiek skaitīts no 
objekta nodošanas ekspluatācijā. 
7.2. Iekārtu garantijas termiņš saskaņā ar Uzņēmēja piedāvājumu un tiek skaitīts no objekta 
nodošanas ekspluatācijā. 
7.3. Rūpnieciski izolēto materiālu garantijas termiņš saskaņā ar Uzņēmēja piedāvājumu un ņemot 
vērā materiālu ražotāja nodrošināto garantiju. 
 
8. Pušu pārstāvji  
8.1. Līguma kvalitatīvai izpildei Puses nodrošina no savas puses kompetentu pārstāvi, kurš ir 
tiesīgs darboties attiecīgās Puses vārdā: 
8.1.1. Pasūtītāja pārstāvji : 
8.1.2. Uzņēmēja pārstāvji : 
 
9. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārt ība 
9.1. Ja Līguma 7.1.punktā norādītājā garantijas laikā Pasūtītājs konstatē trūkumus vai 
defektus, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot Būvdarbu izpildi parastajā kārtībā, vai 
rodas cita veida iebildumi par paveikto Projektēšanu, Būvdarbu vai materiālu kvalitāti, tad 
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Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Uzņēmējs novērš konstatētos trūkumus un defektus par Uzņēmēja 
līdzekļiem. 
9.2. Iestājoties 9.1.punkta noteikumiem garantijas laikā abu Pušu klātbūtnē tiek 
sastādīts akts. Ja kāda puse izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse 
vienpusēji, piedaloties pašvaldības būvvaldes pārstāvim. 
9.3. Uzņēmējs apņemas novērst trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 10 (desmit) 
dienu laikā no 9.2.punktā minētā akta parakstīšanas brīža. Ja minētajā termiņā Uzņēmējs nenovērš ar 
atbilstošu aktu konstatētos defektus vai trūkumus, Pasūtītājs tiesīgs piesaistīt citu būvfirmu defektu 
vai trūkumu novēršanai un darbu apmaksu veikt no garantijas laika galvojuma līdzekļiem. Ja defektu 
novēršanai garantijas laika galvojuma līdzekļu apjoms nav pietiekams, Uzņēmējam ir pienākums 
apmaksāt izdevumu daļu, kura pārsniedz garantijas laika galvojuma apmēru. 
9.4. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt 
sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos paredzētajā kārtībā. 
 
10. Papildnoteikumi 
10.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un izbeigt Līgumu gadījumā, ja: 
10.1.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 2.1.punktā norādītā termiņa nav uzsācis Darbu 
veikšanu; 
10.1.2. Uzņēmējs neievēro Būvdarbu izpildes grafikā (Līguma pielikums Nr.2, Nr.3, Nr.4) 
noteiktos Būvdarbu izpildes termiņus, un Būvdarbu izpildes nokavējums ilgst vairāk par 10 
(desmit) darba dienām. Nosacījums par Būvdarbu izpildes nokavējumu, kas ir ilgāks par 10 
darba dienām, neattiecas uz Līguma punktā 2.2. noteiktiem termiņiem, un gadījumā, ja netiek 
ievēroti punktā 2.2. noteiktie Būvdarbu izpildes termiņi, Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties 
rīkoties Līguma punktā 10.2. noteiktajā kārtībā; 
10.1.3. Uzņēmējs ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem, un 10 (desmit) darba dienu laikā 
no Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas saņemšanas nav novērsis Līguma noteikumu pārkāpumu 
vai tās sekas. 
10.2. Līguma punktā 10.1. noteikto tiesību izmantošanai, Pasūtītājam, iestājoties Līguma punktos 
10.1.1., 10.1.2., 10.1.3. noteiktajiem nosacījumiem, ir jāiesniedz Uzņēmējam rakstiskā pretenzija ar 
pieprasījumu 5 (piecu) darba dienu laikā novērst Līguma noteikumu pārkāpumu vai tās sekas vai 
izpildīt Būvdarbus izpildes grafikā noteiktajā apjomā. Gadījumā, ja tas netiek izdarīts, Pasūtītājs 
iesniedz Uzņēmējam rakstisko paziņojumu par Līguma laušanu, un Līgums tiek uzskatīts par 
izbeigtu ar nākamo darba dienu pēc paziņojuma iesniegšanas. Par paziņojuma vai pretenzijas 
iesniegšanas dienu ir uzskatāma diena, kad uz iesniedzama dokumenta ir parakstījies Uzņēmēja ar 
Līgumu pilnvarotais pārstāvis, vai nākamā darba dienā pēc ierakstītā sūtījuma nosūtīšanas dienas 
(pasta zīmogs) uz Uzņēmēja juridisko adresi.  
10.3. Līguma izbeigšanas gadījumā Uzņēmējs zaudē Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, un 
Pasūtītājs iesniedz nodrošinājuma izsniedzējam rakstisko pieprasījumu par nodrošinājuma izmaksu. 
Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apmaksā tikai faktiski izpildītus Būvdarbus uz Līguma 
laušanas brīdi. 
10.4. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tas 
saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem. Puses vienojas par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatīt 
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dabas stihijas (zibeni, zemestrīci, plūdus, vētras), streikus, karadarbību, blokādes, pilsoniskos 
nemierus, kā arī Latvijas valsts vai pašvaldības institūciju izdotus tiesību aktus, kas padara 
neiespējamu Līguma saistību izpildi. Tikai kompetento institūciju izsniegta izziņa var būt par pamatu 
atsaucēm uz nepārvaramas varas apstākļiem. 
10.5. Visi Līguma grozījumi, labojumi, papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm 
savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 
10.6. Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kas izteikti šī Līguma 
sastādīšanas laikā un nav iekļauti šī Līguma noteikumos vai Tāmēs, netiek uzskatīti par Līguma 
noteikumiem. 
10.7. Līgums sastādīts trīs eksemplāros ar trīspielikumiem – Būvdarbu tāmēm,  Būvdarbu izpildes 
grafikiem un uzņēmēja iesniegto finanšu piedāvājumu Iepirkumam, kas pievienoti un cauršūti kopā 
ar Līgumu. Katra Līguma lappuse ir parakstīta. 
10.8. Līguma neatņemamas sastāvdaļas, kas nav cauršūtas kopā ar Līgumu, ir: 
10.8.1. Līguma izpildes nodrošinājums. 
10.9. Divi L īguma eksemplāri atrodas pie Pasūtītāja, bet viens - pie Uzņēmēja. Visiem 
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
 
Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:  
Pasūtītājs: Uzņēmējs: 
SIA „Ornaments”  
Reģistrācijas Nr: 41503003743 
Ilūkste, Ilūkstes novads, Jelgavas iela 21, 
LV-5447 
Banka:  A/S “Swedbank” 
Konta Nr:  
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14.pielikums 
SIA “Ornaments” 

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas  
būvprojekta izstrāde, būvdarbu un  

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam 
Iepirkuma id. Nr. 2019/5 

 
 

LĪGUMA SAIST ĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMA 
BŪTISKIE NOSAC ĪJUMI 

 
Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir nolikumā paredzēts nodrošinājums bankas 

garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, kuru pretendents, kuram tika piešķirtas līguma slēgšanas 
tiesības un ar kuru tika noslēgts iepirkuma līgums, iesniedz Pasūtītājam kā nodrošinājumu līguma 
saistību izpildei, un kas atbilst nolikuma 54.punktam, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkumu likuma 27.pantu. Ņemot vērā to, ka kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām 
atsevišķi nosacījumi līguma saistību izpildes nodrošinājuma izsniegšanai var būt atšķirīgi, vienlaikus 
nodrošinot atbilstību pasūtītājam nepieciešamajiem būtiskajiem nosacījumiem, Pasūtītājs norāda, ka 
neierobežo pretendentus, sagatavojot piedāvājumus un iegūstot līguma saistību izpildes 
nodrošinājuma dokumentus, izmantot pasūtītāja noteiktu līguma saistību izpildes nodrošinājuma 
veidni (formu). Pasūtītājs sniedz informāciju par pasūtītājam būtiskiem līguma saistību izpildes 
nodrošinājuma nosacījumiem, kuri izklāstīti šajā pielikumā un kuriem jābūt iekļautiem 
nodrošinājumā, lai Pasūtītājs pēc vienādiem noteikumiem izvērtētu līguma saistību izpildes 
nodrošinājuma dokumentu likumību, atbilstību un attiecināmību šim iepirkumam. Pasūtītājs norāda, 
ka nodrošinājuma pieprasījums attiecināms uz visiem Pretendentiem vienādi un bez izņēmuma, un 
nodrošinājuma dokumentā jābūt sniegtai šādai informācijai: 
1) līguma saistību izpildes nodrošinājuma spēkā esības termiņš, kas atbilst nolikuma 54.punktam, 

t.i., līdz brīdim, kad objekts tiek nodots ekspluatācijā un abas Puses paraksta darbu gala 
pieņemšanas-nodošanas aktu; 

2) neatsaucama apņemšanās (pienākums) samaksāt Pasūtītājam līguma saistību izpildes 
nodrošinājumu, ja Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu; 

3) līguma saisību izpildes nodrošinājuma summa, kas atbilst nolikuma 54.punktam; 
4) iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs, lai iesniegtais dokuments būtu tieši 

un nepārprotami identificējams. 
Līguma saistību izpildes nodrošinājuma dokumentam jābūt izstrādātam atbilstoši likuma 
„Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra 
noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, un jābūt norādītai 
šādai informācijai: 
1) dokumenta autoru nosaukums (kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums); 
2) dokumenta datums; 
3) paraksts (dokumenta parakstītāja pilns amata nosaukums, personiskais paraksts un paraksta 
atšifrējums); 
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4) adresāts (Pasūtītājs); 
5) dokumenta izdošanas vietas nosaukums; 
6) zīmoga nospiedums; 
7) dokumenta reģistrācijas numurs; 
8) cita informācija. 
 

Piezīme: Šai garantijai ir jābūt pakļautai Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for 
Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un 
ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju 
noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju 

saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā. 
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15.pielikums 
SIA “Ornaments” 

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas  
būvprojekta izstrāde, būvdarbu un  

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam 
Iepirkuma id. Nr. 2019/5 

 
 

AVANSA ATMAKSAS GARANTIJAS 
BŪTISKIE NOSAC ĪJUMI 

 
Avansa atmaksas garantija ir nolikumā paredzēts nodrošinājums bankas garantijas vai 

apdrošināšanas polises veidā, kuru pretendents, ar kuru tika noslēgts iepirkuma līgums, iesniedz 
Pasūtītājam kā nodrošinājumu, ka Pasūtītājam tiks atmaksāta samaksātā avansa summa gadījumā, ja 
Piegādātājs nebūs izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu līdz avansa summas pilnai dzēšanai, 
un kas atbilst nolikuma 53.punktam. Ņemot vērā to, ka kredītiestādēm atsevišķi nosacījumi avasa 
atmaksas garantijas izsniegšanai var būt atšķirīgi, vienlaikus nodrošinot atbilstību Pasūtītājam 
nepieciešamajiem būtiskajiem nosacījumiem, Pasūtītājs norāda, ka neierobežo pretendentus, 
sagatavojot piedāvājumus un iegūstot avansa atmasas garantijas dokumentus, izmantot pasūtītāja 
noteiktu avansa atmaksas garantijas veidni (formu). Pasūtītājs sniedz informāciju par pasūtītājam 
būtiskiem avansa atmaksas garantijas nosacījumiem, kuri izklāstīti šajā pielikumā un kuriem jābūt 
iekļautiem garantijā, lai Pasūtītājs pēc vienādiem noteikumiem izvērtētu avansa atmaksas garantijas 
dokumentu likumību, atbilstību un attiecināmību šim iepirkumam. Pasūtītājs norāda, ka garantijas 
pieprasījums attiecināms uz visiem Pretendentiem vienādi un bez izņēmuma, un garantijas 
dokumentā jābūt sniegtai šādai informācijai: 
1) avansa atmaksas garantijas spēkā esības termiņš, kas atbilst nolikuma 53.punktam, t.i., garantija 

ir derīga un spēkā esoša no datuma, kad veikts avansa maksājums iepirkuma līguma ietvaros līdz 
brīdim, kad Pasūtītājs saņem pilnu tādas pašas summas atmaksu no Piegādātāja, kas apstiprināta 
ar līguma izpildes pieņemšanas-nodošanas aktiem. 

2) neatsaucama apņemšanās (pienākums) samaksāt Pasūtītājam avansa atmaksas garatiju, ja 
Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu; 

3) avansa atmaksas garantijas summa, kas atbilst nolikuma 53.punktam; 
4) iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs, lai iesniegtais dokuments būtu tieši 

un nepārprotami identificējams. 
Avansa atmaksas garantijas dokumentam jābūt izstrādātam atbilstoši likuma „Dokumentu juridiskā 
spēka likums” prasībām un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, un jābūt norādītai šādai informācijai: 
1) dokumenta autoru nosaukums (kredītiestādes nosaukums); 
2) dokumenta datums; 
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3) paraksts (dokumenta parakstītāja pilns amata nosaukums, personiskais paraksts un paraksta 
atšifrējums); 
4) adresāts (Pasūtītājs); 
5) dokumenta izdošanas vietas nosaukums; 
6) zīmoga nospiedums; 
7) dokumenta reģistrācijas numurs; 
8) cita informācija. 
 

Piezīme: Šai garantijai ir jābūt pakļautai Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for 
Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un 

ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju 
noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju 

saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā. 
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16.pielikums 
SIA “Ornaments” 

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas  
būvprojekta izstrāde, būvdarbu un  

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam 
Iepirkuma id. Nr. 2019/5 

 
GARANTIJAS LAIKA GARANTIJAS 

BŪTISKIE NOSAC ĪJUMI 
 

Garantijas laika garantija ir nolikumā paredzēta garantija bankas garantijas vai 
apdrošināšanas polises veidā, kuru pretendents iesniedz Pasūtītājam kā garantiju, ka pretendents 
izpildīs savas ar iepirkuma līgumu uzņemtās saistības Darbu garantijas termiņā, kas noteikts 
nolikuma 54.punktā. Ņemot vērā to, ka kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām atsevišķi 
nosacījumi garantias laika garantijas izsniegšanai var būt atšķirīgi, vienlaikus nodrošinot atbilstību 
pasūtītājam nepieciešamajiem būtiskajiem nosacījumiem, Pasūtītājs norāda, ka neierobežo 
pretendentus, sagatavojot piedāvājumus, slēdzot iepirkuma līgumu un iegūstot garantijas laika 
garantijas dokumentus, izmantot pasūtītāja noteiktu garantijas laika garantijas veidni (formu). 
Pasūtītājs sniedz informāciju par pasūtītājam būtiskiem garantijas laika garantijas nosacījumiem, kuri 
izklāstīti šajā pielikumā un kuriem jābūt iekļautiem garantijā, lai Pasūtītājs pēc vienādiem 
noteikumiem izvērtētu un akceptētu garantijas laika garantiju, dokumenta likumību, atbilstību un 
attiecināmību šim konkursam un iepirkuma līgumam. Pasūtītājs norāda, ka garantijas laika garantija 
attiecināma uz visiem Pretendentiem vienādi un bez izņēmuma, un garantijas dokumentā jābūt 
sniegtai šādai informācijai: 
1) garantijas laika garantijas spēkā esības termiņš, kas atbilst nolikuma 54.punktam, t.i., garantijas 

laika garantijas spēkā esības termiņš būvdarbiem ir ne mazāks kā 5 (pieci) gadi no objekta 
pieņemšanas-nodošanas brīža; 

2) neatsaucama apņemšanās (pienākums) samaksāt Pasūtītājam garantijas laika garantijas summu, 
ja Piegādātājs nav izpildījis savas garantijas laika saistības saskaņā ar Līgumu; 

3) garantijas laika garantijas summa, kas atbilst nolikuma 54.punktam; 
4) iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs, lai iesniegtais dokuments būtu tieši 

un nepārprotami identificējams. 
Garantijas laika garantijas dokumentam jābūt izstrādātam atbilstoši likuma „Dokumentu juridiskā 
spēka likums” prasībām un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, un jābūt norādītai šādai informācijai: 
1) dokumenta autoru nosaukums (kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums); 
2) dokumenta datums; 
3) paraksts (dokumenta parakstītāja pilns amata nosaukums, personiskais paraksts un paraksta 
atšifrējums); 
4) adresāts (Pasūtītājs); 
5) dokumenta izdošanas vietas nosaukums; 
6) zīmoga nospiedums; 
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7) dokumenta reģistrācijas numurs; 
8) cita informācija. 
 

Piezīme: Šai garantijai ir jābūt pakļautai Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for 
Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un 

ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju 
noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju 

saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā. 


