Id.nr. CSDD 2018/57

APSTIPRINĀTS
Iepirkuma komisijas
2018.gada 20.novembra sēdē

Valsts akciju sabiedrība
“Ceļu satiksmes drošības direkcija”

ATKLĀTĀ KONKURSA
NOLIKUMS

CSDD Rīgas un Jelgavas nodaļu būvdarbu būvuzraudzība

Rīga
2018.gads

Id.nr. CSDD 2018/57

1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma metode – atklāts konkurss.
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs – CSDD 2018/57.
1.3. Pasūtītāja nosaukums un citi rekvizīti – VAS „Ceļu satiksmes drošības
direkcija” (turpmāk – CSDD), adrese – Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079, vien.
reģ.Nr.LV40003345734, bankas rekvizīti – a/s „Citadele banka”, kods PARXLV22, konts
LV75PARX0000118181018.
1.4. Iepirkuma komisija – iepirkumu organizē un rīko ar CSDD rīkojumu
apstiprinātā iepirkuma komisija (turpmāk – komisija).
1.5. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana, datums, laiks un kārtība:
1.5.1. piedāvājumu jāiesniedz līdz 2018.gada 14.decembrim plkst.1000 tikai
elektroniski
Elektronisko
iepirkumu
sistēmas
e-konkursu
apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810;
1.5.2. ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie
piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām, tie netiek atvērti un nosūtīti
atpakaļ iesniedzējam;
1.5.3. Pretendents katrā iepirkuma daļā var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
Piedāvājumu varianti netiek pieļauti.
1.5.4. Piedāvājumu atvēršana tiek uzsākta 2018.gada 14.decembrī plkst.1000 (uzreiz
pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) Elektronisko iepirkumu sistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810 ;
1.5.5. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā;
1.5.6. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu,
pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta
atvēršanai vai šajā laikā piedāvājums ir jāatšifrē pašam pretendentam;
1.5.7. Pēc atvēršanas sanāksmes beigām Elektronisko iepirkumu sistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810
pretendentiem būs pieejams
sistēmā izveidots pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums un
piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols.
1.6. Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformējumam katrā iepirkuma daļā.
1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas ekonkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.6.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas
piedāvātos rīkus, aizpildot pie attiecīgās prasības izveidotās formas;
1.6.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas
attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas PDF, Word, Excel vai ODF formātā, t.sk. ar formā
integrētajiem failiem. Pretendents ir atbildīgs par sagatavoto un pievienoto dokumentu
atvēršanas un nolasīšanas iespējām;
1.6.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas
ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku
atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību
dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumentu atvēršanas un nolasīšanas
iespējām).
1.6.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam ir jāievēro, ka:
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1.6.2.1. Pieteikuma vēstules forma, pretendentu atlases forma, tehniskais un finanšu
piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft
Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
1.6.2.2. Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu gan
parakstot ar EIS piedāvāto sistēmas parakstu, gan parakstot ar nodrošinājuma sniedzēja
drošu elektronisko parakstu. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt parakstītam ar drošu
elektronisko parakstu. Ja pretendents vai piedāvājuma nodrošinājuma sniedzējs ir
ārvalstnieks, un piedāvājums vai kāds no piedāvājuma dokumentiem, tajā skaitā,
piedāvājuma nodrošinājums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tad ir jānorāda
vietni (saiti), kur ir iespējams bez maksas un bez speciālas programmas uzstādīšanas uz
datora verificēt (pārbaudīt) paraksta īstenumu;
1.6.2.3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, piedāvājumu jāparaksta katras
personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā
pilnvarotajai personai, pievienojot katra apvienības dalībnieka parakstītu pilnvaru ar drošu
elektronisko parakstu;
1.6.2.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS ekonkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai
informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas
programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja datne ir šifrēta, un Nolikuma 1.5.6.punktā
paredzētajā laikā datne nav atšifrēta, piedāvājums netiks izskatīts.
1.6.3. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā. Ja tiek pievienoti
dokumenti, kas izsniegti citā valodā, jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu
valodā.
1.6.4. Piedāvājumā dokumentu noformējumam ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka
likumā un Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām.
1.6.5. Ārvalsts valsts vai pašvaldību iestāžu izdoto dokumentu īstuma apliecināšanu
nosaka vairākas konvencijas un starpvalstu līgumi, kā arī Dokumentu legalizācijas likums
un Publisku dokumentu legalizācijas noteikumi. Informāciju skatīt Latvijas Republikas
Ārlietu ministrijas mājas lapā
http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-arapostille-un-legalizacija
1.7. Informācijas sniegšana par atklātu konkursu.
1.7.1. Ar nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties Elektronisko iepirkumu
sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810
un informatīvi CSDD mājas lapā www.csdd.lv .
1.7.2. Papildu informācijas pieprasījumi ir jāiesniedz Elektronisko iepirkumu
sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810
vai uz e-pastu iepirkumi@csdd.gov.lv .
1.7.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, komisija
to sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma
iesniegšanas termiņa beigām. Komisijas sagatavotā papildus informācija tiks ievietota
Elektronisko
iepirkumu
sistēmas
e-konkursu
apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810 un informatīvi CSDD mājas lapā
www.csdd.lv pie šī iepirkuma publikācijas un nosūtīta piegādātājam, kurš ir iesniedzis
informācijas pieprasījumu.
1.8. Cita vispārēja informācija.
1.8.1. Iepirkuma mērķis ir izvēlēties pretendentu, kurš atbilst izvirzītajām
pretendentu kvalifikācijas prasībām, kura tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma
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tehniskajai specifikācijai, un kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais katrā
iepirkuma daļā.
1.8.2. Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izdevumus sedz pretendents.
1.8.3. Par jebkuru piedāvājuma informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai
norādei.
1.8.4. Komisijas kontaktpersona – komisijas loceklis, Vispārējās daļas priekšnieks
Kaspars Aksenoks, tālr. 67025742, iepirkuma komisijas sekretāre, juriste Ineta Martinsone,
tālr.67025717, e-pasts iepirkumi@csdd.gov.lv.
2.INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojums (turpmāk –
būvuzraudzība) atbilstoši tehniskajai specifikācijai Nolikuma 1.pielikumā, darba apjomu
sarakstam Nolikuma 2.1. vai 2.2.pielikumā. CPV kods 71247000-1 (Būvdarbu
uzraudzība).
2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) iepirkuma daļās. Līguma slēgšanas
tiesības tiks piešķirtas katrā iepirkuma daļā atsevišķi:
2.2.1. iepirkuma 1.daļa – būvuzraudzība CSDD Rīgas nodaļas administratīvās ēkas
Rīgā Bauskas 86 (III grupa) 2. stāva pārbūvei, telpu grupas 1. stāvā atjaunošanai un fasādes
atjaunošanai atbilstoši Nolikuma 1., 2.1. un 10.1. - 10.3. pielikumu prasībām;
2.2.2. iepirkuma 2.daļa – CSDD Jelgavas nodaļas ēkas Jelgavā, Aviācijas ielā 40
būvniecība atbilstoši Nolikuma 1., 2.2. un 10.4.pielikumu prasībām.
2.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks:
2.3.1. iepirkuma 1.daļā - Līguma izpildes termiņš 15 mēneši atbilstoši objektu
būvdarbu izpildes grafikam, kurš tiks iesniegts, noslēdzot būvuzraudzības līgumu.
2.3.2. iepirkuma 2.daļā - Līguma izpildes termiņš 10 mēneši atbilstoši objekta
būvdarbu izpildes grafikam, kurš tiks iesniegts, noslēdzot būvuzraudzības līgumu.
2.4. Būvuzraudzība jāveic līdz visu objektu izbūves pabeigšanai un to nodošanai
ekspluatācijā, arī gadījumā, ja būvdarbu izpilde kavējas.
2.5. Pretendentam būvuzraudzība ir jāveic atbilstoši izstrādātajiem būvprojektiem,
kas ir pievienoti Nolikuma 10.1.-10.3.pielikumā iepirkuma 1.daļā un 10.4.pielikumā
iepirkuma 2.daļa.
2.6. Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic būvuzrauga profesionālās darbības civiltiesisko
apdrošināšanu. Pretendents nodrošina, ka tā darbības civiltiesiskās apdrošināšanas polise
par šajā punktā noteikto civiltiesisko apdrošināšanu ir spēkā visā būvuzraudzības veikšanas
termiņā un visos objektos.
3. PRASĪBAS PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAI
3.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas un attiecas uz visiem
pretendentiem, kas vēlas piedalīties atklātā konkursā un iegūt tiesības slēgt publisko
iepirkuma līgumu.
3.2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā:
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3.2.1. ja uz pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.panta
pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem. Pretendentu izslēgšanas gadījumu
pārbaudi komisija veiks atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.pantā un 43.panta otrajā
daļā noteiktajai kārtībai;
3.2.2. ja uz pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā
daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem. Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaudi
komisija veiks atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.pantā un 43.panta otrajā daļā
noteiktajai kārtībai;
3.2.3. ja atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 2.punktam
pretendentam ir konstatēts kāds no Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu nr.109
“Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem” Pielikuma 1.tabulas 34. un 35.punktā
minētajiem pārkāpumiem un Pielikuma 2.tabulas 10. un 11.punktā minētajiem
pārkāpumiem:
1.tabula
Nr.
Noziedzīgs nodarījums
p. k.

Atbilstošais Krimināllikuma pants

34. Darba samaksas noteikumu pārkāpšana

217.1 pants

35. Būvniecības noteikumu pārkāpšana

239. panta otrā, trešā vai ceturtā
daļa

2.tabula
Atbilstošais Latvijas
Administratīvo pārkāpumu
kodeksa pants

Nr.
Pārkāpums
p. k.
10. Darba samaksas noteikumu pārkāpšana

159.10 pants

11. Komercdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālās
atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas un komercdarbības
veikšana, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai
atļaujā minētos nosacījumus

166.2 pants

3.2.4. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā
noteiktajos gadījumos, ja tas ietekmē līguma izpildi. Pretendentu izslēgšanas gadījumu
pārbaudi komisija veiks publiski pieejamajās sankciju datubāzēs.
3.3. Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis:
Pretendenta finansiālais stāvoklis ir stabils un tā rīcībā ir nepieciešamie finanšu,
darbinieku un tehniskie resursi iepirkuma līguma izpildei. Pretendenta vidējais finanšu
apgrozījums pēdējo trīs (2015., 2016. un 2017.) finanšu gadu laikā ir vismaz:
3.3.1. iepirkuma 1.daļā ir ne mazāks kā 30 000 EUR. Pretendentam, kas dibināts vai
darbību uzsācis vēlāk, vidējam finanšu apgrozījumam par nostrādāto laika periodu ir jābūt
30 000 EUR;
3.3.2. iepirkuma 2.daļā ir ne mazāks kā 30 000 EUR. Pretendentam, kas dibināts vai
darbību uzsācis vēlāk, vidējam finanšu apgrozījumam par nostrādāto laika periodu ir jābūt
30 000 EUR.
3.4. Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai:
Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā attiecīgo darbu veikšanai
atbilstoši Latvijas vai valsts, kur tas reģistrēts, normatīvo aktu prasībām.
3.5. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas iepirkuma 1.daļā (Rīgā):
3.5.1. pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis 2 (divu) III grupas ēku būvdarbu (pārbūve vai
jauna būvniecība) būvuzraudzību, un šajā periodā attiecīgie objekti ir nodoti ekspluatācijā;
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3.5.2. pretendentam jānodrošina 1 (viens) atbildīgais būvuzraugs, kuram:
3.5.2.1. ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu būvuzraudzībai;
3.5.2.2. iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai) ir veicis 2 (divu) III grupas ēku būvdarbu (pārbūve vai jauna
būvniecība) būvuzraudzību, un šajā periodā attiecīgie objekti ir nodoti ekspluatācijā;
3.5.3. pretendentam jānodrošina būvuzraugi, kuriem ir Nolikuma 3.5.4.punkta
prasībām atbilstoša pieredze un kuriem ir šādas kompetences:
3.5.3.1. viens būvuzraugs ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu elektroietaišu
izbūves darbu būvuzraudzībai;
3.5.3.2. viens būvuzraugs ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu siltumapgādes,
ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā;
3.5.3.3. viens būvuzraugs ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu būvuzraudzībā;
3.5.3.4. viens būvuzraugs ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu elektronisko sakaru
sistēmu un tīklu izbūves būvuzraudzībai;
3.5.4. Nolikuma 3.5.3.punktā norādītie būvspeciālisti iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā
(2015., 2016., 2017. un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) katrs ir veicis 1 (vienu) III
grupas ēkas būvdarbu (pārbūve vai jauna būvniecība) būvuzraudzību, un šajā periodā
attiecīgais objekts ir nodots ekspluatācijā;
3.5.5. Pretendents iepirkuma līguma izpildei var piedāvāt vienu un to pašu
speciālistu, ar nosacījumu, ka šim speciālistam ir atbilstoša kvalifikācija, lai izpildītu
Nolikuma 3.5.2. un 3.5.3.punktu prasības, kuru ietvaros speciālists tiek piedāvāts.
3.6. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas iepirkuma 2.daļā (Jelgava):
3.6.1. pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 3 (trīs) publisku II grupas vai III grupas
ēku būvdarbu (pārbūve vai jauna būvniecība) būvuzraudzību, un šajā periodā attiecīgie
objekti ir nodoti ekspluatācijā;
3.6.2. pretendentam jānodrošina 1 (viens) atbildīgais būvuzraugs, kuram:
3.6.2.1. ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu būvuzraudzībai;
3.6.2.2. iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai) ir veicis 2 (divu) II vai III grupas ēku būvdarbu (pārbūve vai jauna
būvniecība) būvuzraudzību, un šajā periodā attiecīgie objekti ir nodoti ekspluatācijā;
3.6.3. pretendentam jānodrošina būvuzraugi, kuriem ir Nolikuma 3.6.4.punkta
prasībām atbilstoša pieredze un kuriem ir šādas kompetences:
3.6.3.1. viens būvuzraugs ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu elektroietaišu
izbūves darbu būvuzraudzībai;
3.6.3.2. viens būvuzraugs ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu siltumapgādes,
ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā;
3.6.3.3. viens būvuzraugs ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu būvuzraudzībā;
3.6.3.4. viens būvuzraugs ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu elektronisko sakaru
sistēmu un tīklu izbūves būvuzraudzībai;
3.6.3.5. viens būvuzraugs ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu ceļu būvdarbu
būvuzraudzībai;
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3.6.4. Nolikuma 3.6.3.puntā norādītajiem būvspeciālistiem ir jāatbilst šādai
pieredzei:
3.6.4.1. Nolikuma 3.6.3.1. – 3.6.3.4.punktā norādītie būvspeciālisti iepriekšējo 3
(trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) katrs ir veicis
1 (vienu) II vai III grupas ēkas būvdarbu (pārbūve vai jauna būvniecība) būvuzraudzību,
un šajā periodā attiecīgais objekts ir nodots ekspluatācijā;
3.6.4.2. Nolikuma 3.6.3.5.punktā norādītais būvspeciālists iepriekšējo 3 (trīs) gadu
laikā (2015., 2016., 2017. un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis 1 (vienu)
piebraucamo ceļu vai auto stāvlaukumu ar cieto segumu izbūves darbus būvuzraudzību, un
šajā periodā attiecīgais objekts ir nodots ekspluatācijā.
3.6.5. Pretendents iepirkuma līguma izpildei var piedāvāt vienu un to pašu
speciālistu, ar nosacījumu, ka šim speciālistam ir atbilstoša kvalifikācija, lai izpildītu
Nolikuma 3.6.2. un 3.6.3.punktu prasības, kuru ietvaros speciālists tiek piedāvāts.
3.7. Ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo
attiecību tiesiskā rakstura piedāvājuma iesniegšanas brīdī, Nolikuma 3.3.punkta prasību
pretendents var apliecināt pats vai arī kopā ar citu personu, kura būs finansiāli atbildīga par
līguma izpildi, palīdzību un apņemoties uz līguma izpildes brīdi izveidot apvienību vai
noslēgt sabiedrības līgumu, tādējādi nodrošinot solidāru atbildību par līguma izpildi. Šādā
gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi,
iesniedzot šīs personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents
balstās, apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei, norādot kādi
resursi tiks nodoti konkrētā līguma izpildei un norādot, vai pretendents un persona, uz kuras
saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, izveidosies atbilstoši
noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības
dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei.
3.8. Attiecīgi Nolikuma 3.5. un 3.6.punkta prasības var apliecināt pats pretendents
vai arī pretendents kopā ar citu personu (citu tirgus dalībnieku) palīdzību, ja tas ir
nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi,
iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma
izpildei.
3.9. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piegādātāju apvienībai 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību saņemšanas
un pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu spēkā stāšanās ir jāizveidojas pēc
savas izvēles atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums,
vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma
līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1. Piedāvājuma nodrošinājums, pretendentu atlases dokumenti un tehniskais un
finanšu piedāvājums katrā iepirkuma daļā ir jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810 .
4.2. Pretendentam ir jāiesniedz sava piedāvājuma nodrošinājums šādā kārtībā:
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4.2.1. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 500 EUR (pieci
simti eiro) apmērā, arī gadījumā, ja piedāvājums tiek iesniegts par abām iepirkuma daļām.
4.2.2. Piedāvājuma nodrošinājums var būt:
4.2.2.1. bankas galvojums, kuru ir izsniegusi Eiropas Savienībā vai Eiropas
Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes
filiāle;
4.2.2.2. apdrošināšanas polise, kuru ir izsniegusi apdrošināšanas sabiedrība, kas ir
Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai Eiropas
komercsabiedrība vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kurai saskaņā ar
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu.
4.2.3. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāsatur neatsaucams apsolījums samaksāt
CSDD pēc pirmā tās pieprasījuma pilnu nodrošinājuma summu, ja ir iestājušies Nolikuma
4.2.6.punktā noteiktie piedāvājuma nodrošinājuma samaksas nosacījumi.
4.2.4. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 2 mēnešus no
piedāvājumu atvēršanas dienas.
4.2.5. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
4.2.5.1. Nolikumā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;
4.2.5.2. līdz dienai, kad pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu
pasūtītāja noteiktajā termiņā;
4.2.5.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai noteiktajā kārtībā un termiņā.
4.2.6. Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā CSDD piedāvājuma
nodrošinājuma summu, ja:
4.2.6.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma
nodrošinājums;
4.2.6.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam Nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto
saistību izpildes nodrošinājumu;
4.2.6.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
4.2.7. Piedāvājuma nodrošinājums, tajā skaitā, ja attiecināms, Nolikuma
4.2.8.punktā
minētā
informācija,
ir
jāiesniedz
e-konkursam
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810 , to parakstot ar drošu elektronisko
parakstu.
4.2.8. Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts apdrošināšanas polises veidā,
pretendentam jāpievieno maksājuma uzdevums, kas liecina, ka veikts prēmijas maksājums
un finansiālais nodrošinājums ir spēkā.
4.3. Pretendentu atlasei par iepirkuma 1.daļu ir jāiesniedz:
4.3.1. informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli atbilstoši
nolikuma 3.3.punktam un pieteikuma vēstules paraugam Nolikuma 3.pielikumā;
4.3.2. informāciju atbilstoši nolikuma 3.5.1.punkta prasībām saskaņā ar Nolikuma
4.1.pielikumu, pievienojot:
4.3.2.1. pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par objektiem, kas norādīti sarakstā,
nodrošinot, ka atsauksmes ir parakstījusi pasūtītāja paraksttiesīgā persona vai būves
īpašnieks;
4.3.2.2. norādīto objektu nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopijas;
4.3.3. informācija par atbildīgo būvuzraugu atbilstoši Nolikuma 3.5.2.punkta
prasībām un saskaņā ar Nolikuma 5.1.pielikumu, pievienojot:
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4.3.3.1. pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par objektiem, kas norādīti sarakstā,
nodrošinot, ka atsauksmes ir parakstījusi pasūtītāja paraksttiesīgā persona vai būves
īpašnieks;
4.3.3.2. rīkojumu par būvspeciālista norīkošanu par būvuzraugu attiecīgajā objektā;
4.3.3.3. norādīto objektu nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopijas;
4.3.3.4. pretendenta norādītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājumu par
būvuzraudzības veikšanu pasūtītāja objektā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības;
4.3.4. informācija atbilstoši nolikuma 3.5.3. un 3.5.4.punkta prasībām saskaņā ar
Nolikuma 6.1., 6.2., 6.3. un 6.4.pielikumu, pievienojot:
4.3.4.1. rīkojums par būvspeciālista norīkošanu par būvuzraugu attiecīgajā objektā;
4.3.4.2. norādītā objekta nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopija;
4.3.4.3. pretendenta norādītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājums par
būvuzraudzības veikšanu pasūtītāja objektā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības;
4.3.5. informāciju par iepirkuma līguma daļām, kuras pretendents plāno nodot
apakšuzņēmējam, ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs veiks un kādā apjomā
atbilstoši Nolikuma 8.1.pielikuma paraugam;
4.4. Pretendentu atlasei par iepirkuma 2.daļu ir jāiesniedz:
4.4.1. informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli atbilstoši
nolikuma 3.3.punktam un pieteikuma vēstules paraugam Nolikuma 3.pielikumā;
4.4.2. informācija atbilstoši nolikuma 3.6.1.punkta prasībām saskaņā ar Nolikuma
4.2.pielikumu, pievienojot:
4.4.2.1. pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par objektiem, kas norādīti sarakstā,
nodrošinot, ka atsauksmes ir parakstījusi pasūtītāja paraksttiesīgā persona vai būves
īpašnieks;
4.4.2.2. norādīto objektu nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopijas;
4.4.3. informācija par atbildīgo būvuzraugu atbilstoši Nolikuma 3.6.2.punkta
prasībām un saskaņā ar Nolikuma 5.2.pielikumu, pievienojot:
4.4.3.1. pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par objektiem, kas norādīti sarakstā,
nodrošinot, ka atsauksmes ir parakstījusi pasūtītāja paraksttiesīgā persona vai būves
īpašnieks;
4.4.3.2. rīkojumu par būvspeciālista norīkošanu par būvuzraugu attiecīgajā objektā;
4.4.3.3. norādīto objektu nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopijas;
4.4.3.4. pretendenta norādītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājumu par
būvuzraudzības veikšanu pasūtītāja objektos, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības;
4.4.4. informāciju atbilstoši nolikuma 3.6.3. un 3.6.4.punkta prasībām saskaņā ar
Nolikuma 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. un 7.5.pielikumu, pievienojot:
4.4.4.1. rīkojumu par būvspeciālista norīkošanu par būvuzraugu attiecīgajā objektā;
4.4.4.2. norādītā objekta nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopija;
4.4.4.3. pretendenta norādītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājumu par
būvuzraudzības veikšanu pasūtītāja objektā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības;
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4.4.5. informāciju par iepirkuma līguma daļām, kuras pretendents plāno nodot
apakšuzņēmējam, ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs veiks un kādā apjomā
atbilstoši Nolikuma 8.2.pielikuma paraugam;
4.5. Pretendentam ir tiesības kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par
līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām
iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu atbilstoši Publisko iepirkumu
likuma 49.panta nosacījumiem. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma
procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo
dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka
tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu
vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz
atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku;
Piezīme: Eiropas vienotais iepirkuma dokuments pieejams Eiropas Komisijas
mājaslapā: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd , kā arī word formātā
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.
4.6. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad jāiesniedz:
4.6.1. dalībnieku parakstītu savstarpējo sadarbību apliecinošu dokumentu
(vienošanās, sabiedrības līgums u.c.) oriģināls vai kopija, norādot, kurš no dalībniekiem būs
atbildīgs par sabiedrības lietvedības vešanu, kā arī kā tiek sadalīti nepieciešamie resursi
iepirkuma līguma izpildei (skat. 3.7. un 3.8.punktu);
4.6.2. apliecinājumu, ka piegādātāju apvienība 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā
pēc paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas un pēc lēmuma par
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu spēkā stāšanās izveidosies pēc savas izvēles atbilstoši
noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības
dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai
izpildei.
4.7. Ja pretendents Nolikuma 3.3., 3.5. vai attiecīgi 3.6.punktā norādītās spējas
apliecina kopā ar citu personu (citu tirgus dalībnieku) palīdzību, tad pretendents pierāda
pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju (citu tirgus
dalībnieku) apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta
rīcībā atbilstoši Nolikuma 3.7 vai attiecīgi 3.8.punktam, norādot kādi resursi un kādā apjomā
tiks nodoti.
4.8. Pretendentam iepirkuma 1.daļā jāiesniedz tehniskais-finanšu
piedāvājums, kas sagatavots šajā punktā norādītajā kārtībā un tam pievienots šajā punktā
minētais:
4.8.1. būvuzraudzības darbu organizācijas apraksts atbilstoši tehniskajai
specifikācijai Nolikuma 1.pielikumā, darbu apjomiem Nolikuma 2.1.pielikumā un
būvprojektiem Nolikuma 10.1 - 10.3.pielikumiem un atbilstoši Nolikuma 5.14.punktam;
4.8.2. finanšu piedāvājums, kas sagatavots, aizpildot visas darbu apjomu saraksta
ailītes Nolikuma 2.1.pielikumā.
4.9. Pretendentam iepirkuma 2.daļā jāiesniedz tehniskais-finanšu
piedāvājums, kas sagatavots šajā punktā norādītajā kārtībā un tam pievienots šajā punktā
minētais:
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4.9.1. būvuzraudzības darbu organizācijas apraksts atbilstoši tehniskajai
specifikācijai Nolikuma 1.pielikumā, darbu apjomiem Nolikuma 2.2.pielikumā un
būvprojektiem Nolikuma 10.4.pielikumam un atbilstoši Nolikuma 5.14.punktam;
4.9.2. finanšu piedāvājums, kas sagatavots, aizpildot visas darbu apjomu saraksta
ailītes Nolikuma 2.2.pielikumā.
4.10. Pretendentam tehniskais – finanšu piedāvājums iepirkuma 1. un/vai 2.daļā ir
jāsagatavo, ievērojot, ka:
4.10.1. finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām būvuzraudzības izmaksām, tajā
skaitā, transporta, apdrošināšanas izmaksām, kā arī izmaksām par darbiem, kas nav tieši
norādīti, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no izbūves vietu rakstura
un/vai apjoma, un kuru izpilde var būt nepieciešama, lai objektus nodotu ekspluatācijā, tajā
skaitā pretendenta administratīvajiem izdevumiem un citiem izdevumiem, lai par piedāvāto
cenu pretendents varētu veikt kvalitatīvu objektu būvuzraudzību, un normatīvajos aktos
noteiktiem nodokļiem, izņemot PVN;
4.10.2. avanss netiks piemērots, apmaksa par darbu izpildi tiks veikta Nolikuma 9.1.
un/vai 9.2.pielikuma līguma projektā paredzētajā kārtībā;
4.10.3. veicot būvuzraudzību ir jāparedz energoefektīvāki risinājumi, jo pasūtītājs ir
ieviesis enerģijas pārvaldības sistēmu, pamatojoties uz standartu ISO 50001:2011. Lai
nodrošinātu atbilstību standarta enerģijas pārvaldības sistēmai, pasūtītājam ir nepieciešams
uzlabot energoefektivitāti, kas veicina kopējā enerģijas patēriņu samazināšanu.
5. PIEDĀVĀJUMU NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Piedāvājuma dokumentu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskofinanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu katrā iepirkuma daļā
komisija veic slēgtā sēdē.
5.2. Piedāvājumu dokumentu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai
piedāvājums dokumenti sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām.
Ja piedāvājuma dokumenti nav noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām, traucējot izvērtēt
piedāvājumu pēc būtības, vai tā radot šaubas par piedāvājuma satura ticamību un vai
piedāvājuma nenoraidīšana attiecīgo trūkumu dēļ radītu vienlīdzīgas attieksmes pret
pārējiem piegādātājiem pārkāpumu, tad pretendents var tikt izslēgts no turpmākās dalības
iepirkumā.
5.3. Pretendentu atlasē komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību
paredzamā līguma izpildes prasībām. Pretendentu atlase notiek pēc iesniegtajiem
pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām
prasībām. Komisija pārbauda vai uz pretendentu neattiecas izslēgšanas noteikumi, pārbaudi
veicot Publisko iepirkumu likuma 42.pantā un 43.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā, kā arī
publiski pieejamajās sankciju datubāzēs.
5.4. Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām vai nav
iesniedzis visus pieprasītos dokumentus vai ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības
iepirkuma procedūrā.
5.5. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē komisija izvērtē tehnisko
piedāvājumu atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām.
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5.6. Ja pretendents nav iesniedzis tehniskā piedāvājuma izvērtēšanai visus
pieprasītos dokumentus, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā kā
neatbilstošs iepirkuma dokumentācijas prasībām.
5.7. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētisko kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu
labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās
kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
5.8. Ja komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, kas ir
ievērojami zemāka nekā citu pretendentu piedāvātā cena, tiek pārbaudīts vai iesniegtais
piedāvājums nav nepamatoti lēts.
5.9. Ja komisija iepirkuma procedūras norises laikā konstatē, ka pretendents,
iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesas ziņas, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības
iepirkuma procedūrā.
5.10. Ja pretendents atsauc vai groza konkursam iesniegto piedāvājumu, komisija
pārtrauc pretendenta piedāvājuma turpmāku vērtēšanu un izslēdz pretendentu no dalības
konkursā.
5.11. Līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma daļā atsevišķi tiek piešķirtas
pretendentam, kurš ir atzīts par atbilstošu piedāvājuma dokumentu noformējuma pārbaudē,
pretendentu kvalifikācijas pārbaudē, tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudē
un kura piedāvājums nav ar nepamatoti zemu cenu un ir saimnieciski visizdevīgākais,
iegūstot visaugstāko punktu skaitu.
5.12. Piedāvājumu vērtēšana tiek veikta katrā iepirkuma daļā atsevišķi atbilstoši
šādiem vērtēšanas kritērijiem:
Nr.
Vērtēšanas kritērijs
Maksimālais
punktu skaits
1.
Piedāvātā cena (C)
90
2.

Būvuzraudzības darbu organizācija (D)
KOPĀ:

10
100

5.13. Vērtēšanas kritērijā nr.1 “Piedāvātā cena” (C) punktus aprēķina, izmantojot
šādu formulu:
C = Cx/Cy x Cmax, kur:
Cx – viszemākā piedāvājuma cena;
Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;
Cmax – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits piedāvājuma cenai.
5.14. Vērtēšanas kritērijā nr.2 „Būvuzraudzības darbu organizācija (D)” punkti tiek
piešķirti, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, atbilstoši šādai vērtēšanas metodoloģijai:
Punkti
10-7

Novērtējums
Būvuzraudzības darbu organizācijas aprakstā ir izdalīti un izvērsti aprakstīti
būvdarbu pieņemšanas posmi. Piedāvātā darbu organizācija atbilst tehniskajā
specifikācijā, darbu apjomu sarakstā un būvprojektā noteiktajām prasībām.
12
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Ir paredzēti būvuzraudzības plānošanas procesi no līguma noslēgšanas brīža
līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Ir paredzēti pasākumi, kas nodrošinātu
būvuzraudzības darbu kvalitāti visā līguma darbības termiņā.

6-3

Ir paredzēti pasākumi būvprojekta caurskatīšanai ar mērķi identificēt
nepilnības un veikt korektīvas darbības. Paredzēti pasākumi, kas identificētu
jebkādas problēmas un piedāvātu nepieciešamos risinājumus.
Būvuzraudzības darbu organizācijas apraksts ir vispārīgs un daļēji atbilst
tehniskajā specifikācijā, darbu apjomu sarakstā un būvprojektā noteiktajām
prasībām.
Ir paredzēti vispārīgi būvuzraudzības plānošanas procesi. Ir paredzēti
vispārīgi pasākumi, kas nodrošinātu būvuzraudzības darbu kvalitāti.

2-1

Būvuzraudzības darbu organizācijas apraksts neatbilst tehniskajā
specifikācijā, darbu apjomu sarakstā un būvprojektā noteiktajām prasībām.
Aprakstā nav informācijas par būvuzraudzības plānošanas procesiem.

5.15. Ja pirms tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, iepirkuma komisija konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir
vienāds, kā izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs tiek noteikts kritērijs nr.2
“Būvuzraudzības darbu organizācija (D)”.
6. IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas katrā iepirkuma daļā atsevišķi. Ja
pretendentam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ar to tiek noslēgts iepirkuma līgums,
pamatojoties uz iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 9.1. un 9.2.pielikums).
6.2. Iepirkuma līguma projektu rakstveidā sagatavo un iesniedz pasūtītājs un tas tiek
slēgts ne agrāk kā pēc Publisko iepirkumu likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām.
6.3. Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt līgumu
ar pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura
piedāvājums ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, vai pārtraukt atklātu
konkursu.
7. IEPIRKUMA KOMISIJA, TĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1.
Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas
darbības saskaņā ar Nolikumu.
7.2.
Komisijas darbu un sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas
priekšsēdētāja prombūtnes laikā vadītāja pienākumus pilda un tiesības izmanto komisijas
priekšsēdētāja vietnieks.
7.3.
Komisijas sēdes var notikt un komisija var pieņemt lēmumus, ja sēdē
piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem.
7.4.
Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem
komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem
komisijas dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja
balss.
7.5.
Komisijas sēdes tiek protokolētas.
7.6.
Komisijas tiesības un pienākumi:
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7.6.1. izskatīt pretendentu piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām un Publisko
iepirkumu likuma noteikumiem;
7.6.2. pieņemt lēmumu par pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un pretendenta
izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents neatbilst Nolikuma
prasībām;
7.6.3. izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja
pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju un apliecinājumus, vai arī ir sniedzis
nepatiesu informāciju;
7.6.4. izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja
pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikuma specifikācijām;
7.6.5. izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja
pretendents nepiekrīt komisijas veiktajiem aritmētisko kļūdu labojumiem;
7.6.6. izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja
pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu.
7.7.
Papildus Nolikuma 7.6.punktā minētajām tiesībām komisijai ir sekojošas
tiesības (bet ne pienākumi):
7.7.1. lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt, lai
pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniedz iepirkuma izpildei
nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus
apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu;
7.7.2. pieprasīt, lai pretendents precizē un izskaidro informāciju par savu
piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei (kvalifikācijas pārbaudei), tehnisko
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
7.7.3. veikt pārbaudi, lai konstatētu pretendenta iespējas un kvalitātes kontroles
nodrošināšanas pasākumus;
7.7.4. pieaicināt ekspertus piedāvājuma atbilstības pārbaudē un piedāvājuma
vērtēšanā;
7.7.5. veikt citas darbības saskaņā ar Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.
8. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1.
Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Piedāvājuma
iesniegšana apliecina pretendenta piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām
prasībām.
8.2.
Pretendentam ir pienākums:
8.2.1. ievērot visas šajā Nolikumā minētās prasības;
8.2.2. norādītajā termiņā sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma
neievērošana bez attaisnojoša iemesla un komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par
iemeslu, lai pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.
8.3.
Pretendentam ir tiesības:
8.3.1. pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt, papildināt vai
atsaukt iesniegto piedāvājumu Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810 ;
8.3.2. uzdot jautājumus komisijai par Nolikumu, iesniedzot pieprasījumu tā, lai
komisija varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām;
8.3.4. iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par komisijas
lēmumiem Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
8.4.
Pretendents ir atbildīgs par komisijai sniegto ziņu patiesumu.
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1.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Būvuzraudzības Darbi ietver Galvenā būvuzņēmēja darbu uzraudzību saskaņā ar
būvniecības procesu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, nodrošinot, ka Galvenā
būvuzņēmēja veiktie darbi atbilst būvdarbu līgumam, projekta dokumentācijai,
specifikācijām un darbu izpildes grafikam.
1. Vispārīgie pienākumi:
Iesniegt Pasūtītājam visus dokumentus, kas nepieciešami no būvuzrauga puses
būvatļaujas saņemšanai.
1.2. Izstrādāt būvuzraudzības plānu, atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām, kā arī
sagatavot būvuzraudzības plāna izpildes pārskatu pēc būvdarbu pabeigšanas.
1.3. Veikt būvniecības gaitas būvuzraudzību un darbu kvalitātes uzraudzību Objektā
atbilstoši būvniecības procesu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
1.4. Regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī ar rakstisku ziņojumu informēt
Pasūtītāju par būvdarbu norisi, būvdarbu izpildes grafika ievērošanu, problēmām,
ja tādas rodas.
1.5. Piedalīties plānošanas sanāksmēs, bet visā būvuzraudzības laikā veikt pakalpojumu
tādā apjomā, lai varētu nodrošināt visu būvniecības secīgu posmu pieņemšanu,
nekavējot Galvenā būvuzņēmēja iesniegto kalendāro grafiku. Objekts ir jāapseko
ne mazāk kā trīs reizes nedēļā, nodrošinot nepieciešamo sertificēto būvspeciālistu
klātbūtni objekta būvdarbu procesā. Iknedēļas plānošanas sanāksmēs jāpiedalās
atbildīgajam būvuzraugam un to inženiertīklu būvuzraugiem, kuru uzraugāmie
būvdarbi attiecīgajā nedēļā tiek veikti.
1.6. Pēc Galvenā būvuzņēmēja vai Pasūtītāja paziņojuma, 48 stundu laikā jāierodas
objektā/-os, lai pieņemtu attiecīgu darbu etapu, neaizkavējot Galvenā būvuzņēmēja
kalendāro grafiku .
1.7. Pārbaudīt izpildīto būvdarbu apjomus, veicot faktisko uzmērīšanu vai izskatot
izpildshēmas, apstiprināt izpildīto darbu aktus un apstiprināt aktus par izpildītajiem
darbiem, pieņemt segtos darbus.
1.8. Galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu saskaņojumu saņemšanu nodošanai
ekspluatācijā, savukārt Būvuzraugam, nepieciešamības gadījumā jāpiedalās
komisijas darbā.
1.9. Kontrolēt Būvdarbu žurnālā veiktās atzīmes, nepieciešamības gadījumā veikt savas
atzīmes, un par tām informēt Pasūtītāju.
1.10. Kontrolēt būvdarbu līgumu izpildi, kas sevī ietver izpildes termiņus un izmaksu
pamatotu izlietojumu.
1.11. Kontrolēt, lai Galvenais būvuzņēmējs nodrošina kvalitāti, un izpilda specifikācijas
saskaņā ar tehniskā projekta dokumentiem un rasējumiem. Materiālu aizvietošana
bez Pasūtītāja piekrišanas nav atļauta.
1.12. Galvenais būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošību. Būvuzraugam jāsniedz
norādījumi, ja tiek fiksēti kādi pārkāpumi, bet viņš nav atbildīgs par Galvenā
būvuzņēmēja darba drošības programmu.
1.1.
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1.13. Būvuzraugs informē Pasūtītāju par nepieciešamību veikt laboratoriskās pārbaudes
un ģeodēziskos uzmērījumus, ja rodas šāda nepieciešamība.
1.14. Atzinumus par objekta nodošanu ekspluatācijā iesniedz un saņem Galvenais
būvuzņēmējs. Dokumentus par būves pabeigšanu būvvaldē iesniedz un saņem
Galvenais būvuzņēmējs.
1.15. Būvuzraugs bez Pasūtītājs rakstiskas piekrišanas nedrīkst izpaust trešajām
personām, saskaņā ar šo līgumu un tā izpildi saņemto informāciju. Par
konfidenciālu netiek uzskatīta informācija, kura publiskojama saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
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3.pielikums
CSDD rīkotā atklātā konkursa nolikumam

Pieteikums dalībai konkursā
iepirkuma ____.daļā (pretendents norāda attiecīgo daļu)
(aizpildīt un iesniegt elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810

Ar šo ________________________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka:
1) ir iepazinies ar atklāta konkursa “CSDD Rīgas un Jelgavas nodaļu būvdarbu
būvuzraudzība”, id.Nr. CSDD 2018/57) nolikumu, piekrīt nolikuma noteikumiem, apņemas
tos ievērot un izpildīt, piekrīt piedalīties iepirkumā un garantē iepirkuma prasību izpildi,
iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa;
2) saimnieciskais un finansiālais stāvoklis atbilst nolikuma prasībām (*atzīmē
pretendents atbilstoši attiecīgās daļas prasībām):

3.3.1. Pretendenta finansiālais stāvoklis ir stabils un tā rīcībā ir nepieciešamie
finanšu, darbinieku un tehniskie resursi iepirkuma līguma izpildei. Pretendenta vidējais
finanšu apgrozījums pēdējo trīs (2014., 2015. un 2016.) finanšu gadu laikā ir vismaz:

󠆻 3.3.1.1. iepirkuma 1.daļā ir ne mazāks kā 30 000 EUR. Pretendentam, kas
dibināts vai darbību uzsācis vēlāk, vidējam finanšu apgrozījumam par nostrādāto laika
periodu ir jābūt 30 000 EUR;

󠆻 3.3.1.2. iepirkuma 2.daļā ir ne mazāks kā 30 000 EUR. Pretendentam, kas
dibināts vai darbību uzsācis vēlāk, vidējam finanšu apgrozījumam par nostrādāto laika
periodu ir jābūt 30 000 EUR;
Pretendents ___________________________ apliecina, ka pretendenta
apgrozījums atbilst Nolikuma prasībām attiecīgajā iepirkuma ________daļā/daļās (norāda
daļas, kurās tiek iesniegts piedāvājums), ko apliecina šāds finanšu apgrozījums:
2015. gadā ______________________
2016.gadā ______________________
2017.gadā ______________________
Vidējais: _______________________
3) piekrīt, ka līguma izpildes termiņš ir:
󠆻 iepirkuma 1.daļā – 15 mēneši atbilstoši objektu būvdarbu izpildes grafikam, kurš tiks
iesniegts, noslēdzot būvuzraudzības līgumu;
󠆻 iepirkuma 2.daļā – 10 mēneši atbilstoši objekta būvdarbu izpildes grafikam, kurš tiks
iesniegts, noslēdzot būvuzraudzības līgumu.
4) Informējam, ka uzņēmuma definīcija atbilst tabulā norādītajai sadaļai.
Uzņēmuma definīcija*

Pretendents
atbilstošo

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un
kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
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Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas
mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro,
un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
* https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Pretendenta nosaukums:
Kontaktpersona:

Pretendenta rekvizīti:

Vienotais reģ.nr.:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese:
Telefons, e-pasts:
Banka:
Bankas konts:

Pretendents/ pretendenta
pilnvarotā persona
Parakstītāja ieņemamais amats, vārds uzvārds:
Paraksts: ______________
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4.1.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
(aizpildīt un iesniegt elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810

IEPIRKUMA 1.DAĻĀ
Informācija par pretendenta iepriekšējo trīs (2015.; 2016.; 2017. un līdz piedāvājuma
iesniegšanai) gadu laikā veikto būvuzraudzību, norādot pieredzi atbilstoši Nolikuma
3.5.1.punktam.

Nr.

Objekts,
adrese

Veikto būvuzraudzības
darbu apraksts
(būvdarbu veids,
apjoms, ēku grupa u.c.)

Objekta
ekspluatācijā
nodošanas akta
datums

Pasūtītāja
nosaukums,
Kontaktinformācija

1.*
2.*
* pievienojot atbilstoši Nolikuma 4.3.2.punktam:
4.3.2.1. pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par objektiem, kas norādīti sarakstā,
nodrošinot, ka atsauksmes ir parakstījusi pasūtītāja paraksttiesīgā persona vai būves
īpašnieks;
4.3.2.2. norādīto objektu nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopijas;
Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ________________________________
Paraksts: ___________________________
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4.2.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
(aizpildīt un iesniegt elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810

IEPIRKUMA 2.DAĻĀ
Informācija par pretendenta iepriekšējo trīs (2015.; 2016.; 2017. un līdz piedāvājuma
iesniegšanai) gadu laikā veikto būvuzraudzību, norādot pieredzi atbilstoši Nolikuma
3.6.1.punktam.

Nr.

Objekts,
adrese

Veikto būvuzraudzības
darbu apraksts
(būvdarbu veids,
apjoms, ēku grupa u.c.)

Objekta
ekspluatācijā
nodošanas akta
datums

Pasūtītāja
nosaukums,
Kontaktinformācija

1.*
2.*
3.*
* pievienojot atbilstoši Nolikuma 4.4.2.punktam:
4.4.2.1. pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par objektiem, kas norādīti sarakstā,
nodrošinot, ka atsauksmes ir parakstījusi pasūtītāja paraksttiesīgā persona vai būves
īpašnieks;
4.4.2.2. norādīto objektu nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopijas;

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ________________________________
Paraksts: ___________________________
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Id.nr. CSDD 2018/57

5.1.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
(aizpildīt un iesniegt elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810

IEPIRKUMA 1.DAĻĀ
Informācija par atbildīgā būvuzrauga iepriekšējo trīs (2015.; 2016.; 2017. un līdz
piedāvājuma iesniegšanai) gadu laikā veikto būvuzraudzību, norādot pieredzi
atbilstoši Nolikuma 3.5.2.punktam.
Atbildīgais būvuzraugs **
(vārds, uzvārds, sertifikāta
numurs)__________________________________________________________

Nr.

Objekts,
adrese

Veikto būvuzraudzības
darbu apraksts
(būvdarbu veids, ēku
grupa, apjoms u.c.)

Objekta
ekspluatācijā
nodošanas akta
datums

Pasūtītāja
nosaukums,
Kontaktinformācija

1.*
2.*
* pievienojot atbilstoši Nolikuma 4.3.3.punktam:
4.3.3.1. pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par objektiem, kas norādīti sarakstā,
nodrošinot, ka atsauksmes ir parakstījusi pasūtītāja paraksttiesīgā persona vai būves
īpašnieks;
4.3.3.2. rīkojumu par būvspeciālista norīkošanu par būvuzraugu attiecīgajā objektā;
4.3.3.3. norādīto objektu nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopijas;
4.3.3.4. pretendenta norādītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājumu par
būvuzraudzības veikšanu pasūtītāja objektos, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības;
** Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā
atbildīgais būvuzraugs, ja pretendentam __________________________ tiks piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības par CSDD Rīgas nodaļas pārbūves būvuzraudzību.
__________________________________ ______________________
Atbildīgais būvuzraugs vārds, uzvārds, paraksts

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ________________________________
Paraksts: ___________________________
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Id.nr. CSDD 2018/57

5.2.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
(aizpildīt un iesniegt elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810

IEPIRKUMA 2.DAĻĀ
Informācija par atbildīgā būvuzrauga iepriekšējo trīs (2015.; 2016.; 2017. un līdz
piedāvājuma iesniegšanai) gadu laikā veikto būvuzraudzību, norādot pieredzi
atbilstoši Nolikuma 3.6.2.punktam.
Atbildīgais būvuzraugs **
(vārds, uzvārds, sertifikāta
numurs)__________________________________________________________

Nr.

Objekts,
adrese

Veikto būvuzraudzības
darbu apraksts
(būvdarbu veids, ēku
grupa, apjoms u.c.)

Objekta
ekspluatācijā
nodošanas akta
datums

Pasūtītāja
nosaukums,
Kontaktinformācija

1.*
2.*
* pievienojot atbilstoši Nolikuma 4.4.3.punktam:
4.4.3.1. pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par objektiem, kas norādīti sarakstā,
nodrošinot, ka atsauksmes ir parakstījusi pasūtītāja paraksttiesīgā persona vai būves
īpašnieks;
4.4.3.2. rīkojumu par būvspeciālista norīkošanu par būvuzraugu attiecīgajā objektā;
4.4.3.3. norādīto objektu nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopijas;
4.4.3.4. pretendenta norādītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājumu par
būvuzraudzības veikšanu pasūtītāja objektos, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības;
** Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā
atbildīgais būvuzraugs, ja pretendentam __________________________ tiks piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības par CSDD Jelgavas nodaļas būvdarbu būvuzraudzību.
__________________________________ ______________________
Atbildīgais būvuzraugs vārds, uzvārds, paraksts

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ________________________________
Paraksts: ___________________________
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Id.nr. CSDD 2018/57

6.1.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
(aizpildīt un iesniegt elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810

IEPIRKUMA 1.DAĻĀ
Informācija par būvuzrauga iepriekšējo trīs (2015.; 2016.; 2017. un līdz piedāvājuma
iesniegšanai) gadu laikā veikto būvuzraudzību, norādot pieredzi atbilstoši Nolikuma
3.5.3.1. un 3.5.4.punktam.
Būvuzraugs elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībai **
(vārds, uzvārds, sertifikāta
numurs)__________________________________________________________

Nr.

Objekts,
adrese

Veikto būvuzraudzības
darbu apraksts
(būvdarbu veids, ēku
grupa, apjoms u.c.)

Objekta
ekspluatācijā
nodošanas akta
datums

Pasūtītāja
nosaukums,
Kontaktinformācija

1.*
* pievienojot atbilstoši Nolikuma 4.3.4.punktam:
4.3.4.1. rīkojumu par būvspeciālista norīkošanu par būvuzraugu attiecīgajā objektā;
4.3.4.2. norādītā objekta nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopija;
4.3.4.3. pretendenta norādītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājumu par
būvuzraudzības veikšanu pasūtītāja objektā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības;
** Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā
būvuzraugs elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībai, ja pretendentam
__________________________ tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par CSDD Rīgas
nodaļas pārbūves būvuzraudzību.

__________________________________ ______________________
Būvuzraugs elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībai vārds, uzvārds, paraksts

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ________________________________
Paraksts: ___________________________

23

Id.nr. CSDD 2018/57

6.2.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
(aizpildīt un iesniegt elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810

IEPIRKUMA 1.DAĻĀ
Informācija par būvuzrauga iepriekšējo trīs (2015.; 2016.; 20176. un līdz
piedāvājuma iesniegšanai) gadu laikā veikto būvuzraudzību, norādot pieredzi
atbilstoši Nolikuma 3.5.3.2. un 3.5.4.punktam.
Būvuzraugs siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu
būvuzraudzībai **
(vārds, uzvārds, sertifikāta
numurs)__________________________________________________________

Nr.

Objekts,
adrese

Veikto būvuzraudzības
darbu apraksts
(būvdarbu veids, ēku
grupa, apjoms u.c.)

Objekta
ekspluatācijā
nodošanas akta
datums

Pasūtītāja
nosaukums,
Kontaktinformācija

1.*
* pievienojot atbilstoši Nolikuma 4.3.4.punktam:
4.3.4.1. rīkojumu par būvspeciālista norīkošanu par būvuzraugu attiecīgajā objektā;
4.3.4.2. norādītā objekta nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopija;
4.3.4.3. pretendenta norādītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājumu par
būvuzraudzības veikšanu pasūtītāja objektā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības;
** Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā
būvuzraugs siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu
būvuzraudzībai, ja pretendentam __________________________ tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības par CSDD Rīgas nodaļas pārbūves būvuzraudzību.

__________________________________ ______________________
Būvuzraugs siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu
būvuzraudzībai
vārds, uzvārds, paraksts

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ________________________________
Paraksts: ___________________________
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Id.nr. CSDD 2018/57

6.3.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
(aizpildīt un iesniegt elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810

IEPIRKUMA 1.DAĻĀ
Informācija par būvuzrauga iepriekšējo trīs (2015.; 2016.; 2017. un līdz piedāvājuma
iesniegšanai) gadu laikā veikto būvuzraudzību, norādot pieredzi atbilstoši Nolikuma
3.5.3.3. un 3.5.4.punktam.
Būvuzraugs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībai **
(vārds, uzvārds, sertifikāta
numurs)__________________________________________________________

Nr.

Objekts,
adrese

Veikto būvuzraudzības
darbu apraksts
(būvdarbu veids, ēku
grupa, apjoms u.c.)

Objekta
ekspluatācijā
nodošanas akta
datums

Pasūtītāja
nosaukums,
Kontaktinformācija

1.*
* pievienojot atbilstoši Nolikuma 4.3.4.punktam:
4.3.4.1. rīkojumu par būvspeciālista norīkošanu par būvuzraugu attiecīgajā objektā;
4.3.4.2. norādītā objekta nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopija;
4.3.4.3. pretendenta norādītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājumu par
būvuzraudzības veikšanu pasūtītāja objektā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības;
** Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā
būvuzraugs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībai, ja
pretendentam __________________________ tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par
CSDD Rīgas nodaļas pārbūves būvuzraudzību.

__________________________________ ______________________
Būvuzraugs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībai
vārds, uzvārds, paraksts

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ________________________________
Paraksts: ___________________________
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Id.nr. CSDD 2018/57

6.4.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
(aizpildīt un iesniegt elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810

IEPIRKUMA 1.DAĻĀ
Informācija par būvuzrauga iepriekšējo trīs (2015.; 2016.; 2017. un līdz piedāvājuma
iesniegšanai) gadu laikā veikto būvuzraudzību, norādot pieredzi atbilstoši Nolikuma
3.5.3.4. un 3.5.4.punktam.
Būvuzraugs elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves būvuzraudzībai **
(vārds, uzvārds, sertifikāta
numurs)__________________________________________________________

Nr.

Objekts,
adrese

Veikto būvuzraudzības
darbu apraksts
(būvdarbu veids, ēku
grupa, apjoms u.c.)

Objekta
ekspluatācijā
nodošanas akta
datums

Pasūtītāja
nosaukums,
Kontaktinformācija

1.*
* pievienojot atbilstoši Nolikuma 4.3.4.punktam:
4.3.4.1. rīkojumu par būvspeciālista norīkošanu par būvuzraugu attiecīgajā objektā;
4.3.4.2. norādītā objekta nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopija;
4.3.4.3. pretendenta norādītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājumu par
būvuzraudzības veikšanu pasūtītāja objektā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības;
** Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā
būvuzraugs elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves būvuzraudzībai, ja pretendentam
__________________________ tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par CSDD Rīgas
nodaļas pārbūves būvuzraudzību.

__________________________________ ______________________
Būvuzraugs elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves būvuzraudzībai
vārds, uzvārds, paraksts

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ________________________________
Paraksts: ___________________________
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Id.nr. CSDD 2018/57

7.1.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
(aizpildīt un iesniegt elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810

IEPIRKUMA 2.DAĻĀ
Informācija par būvuzrauga iepriekšējo trīs (2015.; 2016.; 2017. un līdz piedāvājuma
iesniegšanai) gadu laikā veikto būvuzraudzību, norādot pieredzi atbilstoši Nolikuma
3.6.3.1. un 3.6.4.punktam.
Būvuzraugs elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībai **
(vārds, uzvārds, sertifikāta
numurs)__________________________________________________________

Nr.

Objekts,
adrese

Veikto būvuzraudzības
darbu apraksts
(būvdarbu veids, ēku
grupa, apjoms u.c.)

Objekta
ekspluatācijā
nodošanas akta
datums

Pasūtītāja
nosaukums,
Kontaktinformācija

1.*
* pievienojot atbilstoši Nolikuma 4.4.4.punktam:
4.4.4.1. rīkojumu par būvspeciālista norīkošanu par būvuzraugu attiecīgajā objektā;
4.4.4.2. norādītā objekta nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopija;
4.4.4.3. pretendenta norādītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājumu par
būvuzraudzības veikšanu pasūtītāja objektā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības;
** Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā
būvuzraugs elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībai, ja pretendentam
__________________________ tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par CSDD
Jelgavas nodaļas būvdarbu būvuzraudzību.

__________________________________ ______________________
Būvuzraugs elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībai vārds, uzvārds, paraksts

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ________________________________
Paraksts: ___________________________
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Id.nr. CSDD 2018/57

7.2.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
(aizpildīt un iesniegt elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810

IEPIRKUMA 2.DAĻĀ
Informācija par būvuzrauga iepriekšējo trīs (2015.; 2016.; 2017. un līdz piedāvājuma
iesniegšanai) gadu laikā veikto būvuzraudzību, norādot pieredzi atbilstoši Nolikuma
3.6.3.2. un 3.6.4.punktam.
Būvuzraugs siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu
būvuzraudzībai **
(vārds, uzvārds, sertifikāta
numurs)__________________________________________________________

Nr.

Objekts,
adrese

Veikto būvuzraudzības
darbu apraksts
(būvdarbu veids, ēku
grupa, apjoms u.c.)

Objekta
ekspluatācijā
nodošanas akta
datums

Pasūtītāja
nosaukums,
Kontaktinformācija

1.*
* pievienojot atbilstoši Nolikuma 4.4.4.punktam:
4.4.4.1. rīkojumu par būvspeciālista norīkošanu par būvuzraugu attiecīgajā objektā;
4.4.4.2. norādītā objekta nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopija;
4.4.4.3. pretendenta norādītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājumu par
būvuzraudzības veikšanu pasūtītāja objektā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības;
** Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā
būvuzraugs siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu
būvuzraudzībai, ja pretendentam __________________________ tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības par CSDD Jelgavas nodaļas būvdarbu būvuzraudzību.

__________________________________ ______________________
Būvuzraugs siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu
būvuzraudzībai
vārds, uzvārds, paraksts

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ________________________________
Paraksts: ___________________________
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Id.nr. CSDD 2018/57

7.3.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
(aizpildīt un iesniegt elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810

IEPIRKUMA 2.DAĻĀ
Informācija par būvuzrauga iepriekšējo trīs (2015.; 2016.; 2017. un līdz piedāvājuma
iesniegšanai) gadu laikā veikto būvuzraudzību, norādot pieredzi atbilstoši Nolikuma
3.6.3.3. un 3.6.4.punktam.
Būvuzraugs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībai **
(vārds, uzvārds, sertifikāta
numurs)__________________________________________________________

Nr.

Objekts,
adrese

Veikto būvuzraudzības
darbu apraksts
(būvdarbu veids, ēku
grupa, apjoms u.c.)

Objekta
ekspluatācijā
nodošanas akta
datums

Pasūtītāja
nosaukums,
Kontaktinformācija

1.*
* pievienojot atbilstoši Nolikuma 4.4.4.punktam:
4.4.4.1. rīkojumu par būvspeciālista norīkošanu par būvuzraugu attiecīgajā objektā;
4.4.4.2. norādītā objekta nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopija;
4.4.4.3. pretendenta norādītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājumu par
būvuzraudzības veikšanu pasūtītāja objektā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības;
** Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā
būvuzraugs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībai, ja
pretendentam __________________________ tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par
CSDD Jelgavas nodaļas būvdarbu būvuzraudzību.

__________________________________ ______________________
Būvuzraugs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībai
vārds, uzvārds, paraksts

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ________________________________
Paraksts: ___________________________
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Id.nr. CSDD 2018/57

7.4.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
(aizpildīt un iesniegt elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810

IEPIRKUMA 2.DAĻĀ
Informācija par būvuzrauga iepriekšējo trīs (2015.; 2016.; 2017. un līdz piedāvājuma
iesniegšanai) gadu laikā veikto būvuzraudzību, norādot pieredzi atbilstoši Nolikuma
3.6.3.4. un 3.6.4.punktam.
Būvuzraugs elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves būvuzraudzībai **
(vārds, uzvārds, sertifikāta
numurs)__________________________________________________________

Nr.

Objekts,
adrese

Veikto būvuzraudzības
darbu apraksts
(būvdarbu veids, ēku
grupa, apjoms u.c.)

Objekta
ekspluatācijā
nodošanas akta
datums

Pasūtītāja
nosaukums,
Kontaktinformācija

1.*
* pievienojot atbilstoši Nolikuma 4.4.4.punktam:
4.4.4.1. rīkojumu par būvspeciālista norīkošanu par būvuzraugu attiecīgajā objektā;
4.4.4.2. norādītā objekta nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopija;
4.4.4.3. pretendenta norādītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājumu par
būvuzraudzības veikšanu pasūtītāja objektā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības;
** Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā
būvuzraugs elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves būvuzraudzībai, ja pretendentam
__________________________ tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par CSDD
Jelgavas nodaļas būvdarbu būvuzraudzību.

__________________________________ ______________________
Būvuzraugs elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves būvuzraudzībai
vārds, uzvārds, paraksts

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ________________________________
Paraksts: ___________________________
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7.5.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
(aizpildīt un iesniegt elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810

IEPIRKUMA 2.DAĻĀ
Informācija par būvuzrauga iepriekšējo trīs (2015.; 2016.; 2017. un līdz piedāvājuma
iesniegšanai) gadu laikā veikto būvuzraudzību, norādot pieredzi atbilstoši Nolikuma
3.6.3.5. un 3.6.4.punktam.
Būvuzraugs ceļu būvdarbu būvuzraudzībai **
(vārds, uzvārds, sertifikāta
numurs)__________________________________________________________

Nr.

Objekts,
adrese

Veikto būvuzraudzības
darbu apraksts
(būvdarbu veids,
apjoms u.c.)

Objekta
ekspluatācijā
nodošanas akta
datums

Pasūtītāja
nosaukums,
Kontaktinformācija

1.*
* pievienojot atbilstoši Nolikuma 4.4.4.punktam:
4.4.4.1. rīkojumu par būvspeciālista norīkošanu par būvuzraugu attiecīgajā objektā;
4.4.4.2. norādītā objekta nodošanas ekspluatācijā akta vai cita normatīvajos aktos
noteikta dokumenta kopija;
4.4.4.3. pretendenta norādītā atbildīgā būvuzrauga apliecinājumu par
būvuzraudzības veikšanu pasūtītāja objektā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma
slēgšanas tiesības;
** Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā
būvuzraugs
ceļu
būvdarbu
būvuzraudzībai,
ja
pretendentam
__________________________ tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par CSDD
Jelgavas nodaļas būvdarbu būvuzraudzību.

__________________________________ ______________________
Būvuzraugs ceļu būvdarbu būvuzraudzībai
vārds, uzvārds, paraksts

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ________________________________
Paraksts: ___________________________
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8.1.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
Apakšuzņēmēju saraksts
Iepirkuma 1.daļā*
(aizpildīt un iesniegt elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810

Ar šo pretendents ___________________(nosaukums) informē, ka līguma saistību izpilde
tiks nodota šādiem apakšuzņēmējiem un apliecina, ka šo apakšuzņēmēju resursi ir atbilstoši
nepieciešamā līguma saistību izpildei:

Nr.p.
k.

Apakšuzņēmēja
nosaukums,
reģistrācijas
numurs

Līguma
daļas
apjoms,
procentos no
kopējā
apjoma

Darbu veids

Norādīt, vai
apakšuzņēmējs
ir mazais vai
vidējais
uzņēmums**

Kontaktper
sona,
tālruņa
numurs

1.
2.
…
* informācija ir jāsagatavo, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 63.panta prasības.
**Informējam, ka norādītā uzņēmuma definīcija atbilst tabulā norādītajai sadaļai.
Uzņēmuma definīcija
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai
gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas
un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus
euro.
* https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:

32

Id.nr. CSDD 2018/57

8.2.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
Apakšuzņēmēju saraksts
Iepirkuma 2.daļā*
(aizpildīt un iesniegt elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14810

Ar šo pretendents ___________________(nosaukums) informē, ka līguma saistību izpilde
tiks nodota šādiem apakšuzņēmējiem un apliecina, ka šo apakšuzņēmēju resursi ir atbilstoši
nepieciešamā līguma saistību izpildei:

Nr.p.
k.

Apakšuzņēmēja
nosaukums,
reģistrācijas
numurs

Līguma
daļas
apjoms,
procentos no
kopējā
apjoma

Darbu veids

Norādīt, vai
apakšuzņēmējs
ir mazais vai
vidējais
uzņēmums**

Kontaktper
sona,
tālruņa
numurs

1.
2.
…
* informācija ir jāsagatavo, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 63.panta prasības.
**Informējam, ka norādītā uzņēmuma definīcija atbilst tabulā norādītajai sadaļai.
Uzņēmuma definīcija
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai
gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas
un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus
euro.
* https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________
Paraksts:
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9.1.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
LĪGUMS (projekts) IEPIRKUMA 1.DAĻĀ
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” līguma reģ.nr.
__________līguma reģ.nr. ____________
Rīgā

2018.gada ________

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” valdes __________ personā, kas
darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, tālāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un
________ valdes ____________ personā, kas darbojas uz Statūtu pamata tālāk tekstā
“Izpildītājs”, no otras puses,
pamatojoties uz atklātā konkursa „CSDD Rīgas un Jelgavas nodaļu būvdarbu
būvuzraudzība” rezultātiem (id. nr. CSDD 2018/57), kurā Izpildītāja piedāvājums ir atzīts
par saimnieciski visizdevīgāko iepirkuma 1.daļā, noslēdz šāda satura Līgumu (turpmāk –
Līgums):
1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt būvuzraudzību CSDD Rīgas nodaļas pārbūvei
Līguma 1.2.punktā norādītajā apjomā (turpmāk – būvobjekts) atbilstoši tehniskajai
specifikācijai Līguma 1.pielikumā un darbu apjomu sarakstam Līguma 2.pielikumā,
kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas, un saskaņotiem būvprojektiem, kas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa, bet netiek piešūta Līgumam (turpmāk – būvprojekts).
1.2. Izpildītājam ir jāveic būvuzraudzība atbilstoši šādām būvatļaujām:
1.2.1. CSDD Rīgas nodaļas administratīvās ēkas Rīgā Bauskas 86 (III grupa) 2. stāva
pārbūvei,
1.2.2. CSDD Rīgas nodaļas administratīvās ēkas Rīgā Bauskas 86 (III grupa) telpu grupas
1. stāvā atjaunošanai,
1.2.3. CSDD Rīgas nodaļas administratīvās ēkas Rīgā Bauskas 86 (III grupa) fasādes
atjaunošanai.
2.

IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Izpildītājs norīko iepirkuma id.nr.CSDD 2018/57 piedāvājumā norādītos
sertificētos būvuzraugus darbam būvobjektā:
2.1.1. atbildīgo būvuzraugu ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu
vadīšanā _________________________ (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);
2.1.2. vienu būvuzraugu ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu elektroietaišu izbūves
darbu būvuzraudzībai;
2.1.3. vienu būvuzraugu ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu siltumapgādes,
ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā;
2.1.4. vienu būvuzraugu ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu būvuzraudzībā;
2.1.5. vienu būvuzraugu ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu elektronisko sakaru
sistēmu un tīklu izbūves būvuzraudzībai.
2.2. Būvuzraudzība veicama saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām, kā arī tehniskās specifikācijas prasībām Līguma 1.pielikumā un būvprojektu
nosacījumiem.
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2.3. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma apņemas parakstīt un iesniegt
Pasūtītājam dokumentāciju darbu atļaujas saņemšanai atbilstoši Vispārīgajiem
būvnoteikumiem.
2.4. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka Izpildītājs ir pilnībā iepazinies ar
būvobjekta būvprojektu un tā saturu.
2.5. Izpildītāja pienākums ir nepieļaut patvaļīgas atkāpes no būvdarbu
tehnoloģisko procesu secības, darbu izpildes termiņiem un akceptētā būvprojekta, kā arī
nepieļaut normatīvo aktu un spēkā esošo standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
2.6. Izpildītājam ir arī šādi pienākumi:
2.6.1. glabāt viņam nodoto projekta dokumentāciju un citus ar būvobjekta
būvniecību saistītos dokumentus un pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodot dokumentāciju un
dokumentus Pasūtītājam vai tā norādītajai personai;
2.6.2. pārbaudīt, vai būvlaukumā galvenā būvuzņēmēja, būvuzņēmēju un
darbuzņēmēju rīcībā ir Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktā būvdarbu veikšanai
nepieciešamā dokumentācija, atļaujas;
2.6.3. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta atļauja būvdarbu veikšanai;
2.6.4. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi būvdarbu
sagatavošanas darbi;
2.6.5. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, kā arī
būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
2.6.6. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas
un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam, kā arī nepieļaut tādu
būvizstrādājumu iestrādi konstrukcijās, kuriem nav uzrādītas deklarācijas un tehniskās
pases;
2.6.7. pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu
atbilstību būvprojekta risinājumiem;
2.6.8. saskaņā ar Pasūtītāja nolīgto Galveno būvuzņēmēju iesniegtajām atskaitēm
un aktiem, pārbaudīt izpildīto darbu kvalitāti un apjomus, un apstiprināt tikai tos darbus,
kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
2.6.9. nekavējoties izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs
konstatētiem trūkumiem un par to informēt Pasūtītāju;
2.6.10. pēc Galvenā būvuzņēmēja vai Pasūtītāja paziņojuma, 48 stundu laikā
ierasties būvobjektā, lai pieņemtu attiecīgu būvdarbu etapu, neaizkavējot Galvenā
būvuzņēmēja kalendāro grafiku;
2.6.11. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, Pasūtītāja, kā arī būvinspektora vai
būvvaldes citas amatpersonas uzaicinājuma;
2.6.12. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto
norādījumu izpildi;
2.6.13. nekavējoties rakstiski ziņot Pasūtītājam un galvenā būvuzņēmēja
atbildīgajai personai (pamatojot savu ziņojumu) par normatīvo aktu pārkāpumiem no
būvniecībā iesaistīto personu puses būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, par atkāpēm
no būvprojekta, kā arī par visiem citiem apstākļiem, kas apdraud un/vai varētu apdraudēt
būvobjekta kvalitatīvu un savlaicīgu uzbūvēšanu un/vai nodošanu ekspluatācijā;
2.6.14. nekavējoties rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par būvapjoma un/vai
būvizstrādājumu izmaiņām;
2.6.15. piedalīties iknedēļas būvsapulcēs, kā arī komisijas darbā, kura pieņem
būvobjektu ekspluatācijā un/vai pieņem noteikto darbu apjomu;
2.6.16. izmantot Līgumā un normatīvajos aktos Izpildītājam piešķirtās tiesības tā,
lai tiktu ievērotas Pasūtītāja intereses, tajā skaitā par visāda veida pārkāpumu nepieļaušanu
un novēršanu būvlaukumā, kā arī par būvobjekta kvalitatīvu un savlaicīgu uzbūvēšanu;
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2.6.17. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu kvalitātes garantijas termiņā konstatēto
defektu labošanu veikt par saviem līdzekļiem.
2.7. Izpildītājam ir šādas tiesības:
2.7.1. pieprasīt no Galvenā būvuzņēmēja jebkurus būvobjekta izpilddokumentus,
lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;
2.7.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas
par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;
2.7.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas
būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības,
pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt
Pasūtītājam motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus.

3.

PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Pasūtītājs apņemas pēc iespējas īsākos termiņos pēc Izpildītāja pamatotā
pieprasījuma sniegt Izpildītājam viņa pienākumu pildīšanai nepieciešamo informāciju un
dokumentāciju, ja šī informācija un/vai dokumentācija ir Pasūtītāja rīcībā.
3.2. Ja Izpildītājs neievēro Latvijas Republikas tiesību aktus vai šo Līgumu,
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja kā Līguma izpildi, tā arī līgumsodu samaksu,
un/vai bez iepriekšējā brīdinājuma vienpusēji atkāpties no šī Līguma un izbeigt tā darbību,
un/vai ierosināt būvuzrauga būvprakses sertifikāta anulēšanu institūcijai, kura to izdevusi.
4.

LĪGUMCENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

4.1. Līgumcena par būvdarbu uzraudzību ir ____________EUR (vārdiem) un PVN
21% ______EUR, kopā______ EUR (vārdiem).
4.2. Puses vienojas, ka Pasūtītājs Līguma 4.1.punktā minētās Līgumcenas
maksājumus par veiktajiem būvuzraudzības pakalpojumiem veiks katru mēnesi
proporcionāli procentos veiktajiem būvdarbiem pēc pieņemšanas – nodošanas akta un
Izpildītāja rēķina saņemšanas.
4.3. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 10 (desmit) darbu dienu laikā no brīža,
kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus un akceptētus samaksas dokumentus.
5. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅA
5.1. Izpildītājs ir tiesīgs veikt personāla nomaiņu gadījumos, ja Līguma izpildē
iesaistīto speciālistu ir pārtrauktas līgumattiecības, vai iesaistītais speciālists ilgstoši slimo,
vai citos gadījumos, kuri neļauj iesaistītajam speciālistam pilnvērtīgi un kvalitatīvi izpildīt
uzticētos pienākumus.
5.2. Izpildītājs ir tiesīgs veikt apakšuzņēmēja nomaiņu gadījumos, ja apakšuzņēmējs
nepilda līgumā noteiktās saistības vai pienākumu, vai citos gadījumos, kuri neļauj
pilnvērtīgi un kvalitatīvi apakšuzņēmējam izpildīt Līguma saistības.
5.3. Izpildītājs ir tiesīgs veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu
personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē Publisko iepirkumu likuma
62.pantā noteiktajā kārtībā:
Publisko iepirkumu likuma 62. pants. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā
personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste
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(1) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) nav
tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un
apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
Pasūtītājs var iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzēt, ka
iepirkuma procedūrā izraudzītajam pretendentam (iepirkuma līguma pusei) ir pienākums
saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē.
(2) Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā
norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla
nomaiņai iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais
personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām
vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts,
nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
(3) Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv
kāds no šādiem nosacījumiem:
1) piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos
apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais
pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu
un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam
apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā
noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši
pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos)
minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
3) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu
vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst šā likuma 42.
panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
4) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
(4) Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas
izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli
atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijiem.
(5) Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro šā likuma 42.
panta noteikumus. Šā likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad
lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.
(6) Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā
pretendenta (iepirkuma līguma puses) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu
apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā
piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas
nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem.
6. PIEŅEMŠANA – NODOŠANA
6.1. Līguma saistību izpilde tiek apstiprināta pēc visu Līgumā paredzēto darbu
pilnīgas pabeigšanas un visu būvobjektu nodošanas ekspluatācijā, parakstot Līguma
pieņemšanas – nodošanas aktu.
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6.2. Pieņemšanas - nodošanas aktus sagatavo un iesniedz Izpildītājs. Pieņemšanas nodošanas aktu ir tiesīgs parakstīt:
6.2.1. no Pasūtītāja puses –
6.2.2. no Izpildītāja puses –.
7. CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA
7.1. Izpildītājam ir jāveic būvuzrauga profesionālās darbības civiltiesisko
apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502
“Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto
apdrošināšanu”. Izpildītājs nodrošina, ka tā darbības civiltiesiskās apdrošināšanas polise ir
spēkā attiecībā uz būvobjektu visā būvuzraudzības veikšanas termiņā.
7.2. Izpildītājam ir jāiesniedz spēkā esoša apdrošināšanas polise (vai tās apstiprināta
kopija). Ja apdrošināšanas polises termiņš tuvojas beigām, bet Līguma saistību izpilde vēl
turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošās apdrošināšanas polises termiņa
beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu spēkā esošu apdrošināšanas polisi.
7.3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (polisi) Izpildītājs iesniedz 5
(piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas vai 5 (piecu) darba dienu laikā
pirms esošās apdrošināšanas polises beigām, ja Līguma saistību izpilde vēl turpinās.
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise vai tās apstiprināta kopija tiek pievienota
Līgumam kā pielikums, bet netiek piešūta Līgumam.
8. PUŠU ATBILDĪBA
8.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi.
8.2. Izpildītājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 10% apmērā no Līgumcenas, ja
Izpildītājs atkāpies no Līguma Izpildītāja vainas dēļ.
8.3. Izpildītājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,5% apmērā no kārtējā mēneša
maksājuma, šādos gadījumos:
8.3.1. ja Izpildītāja vainas dēļ vairāk par 72 stundām tiek kavēts Galvenā
būvuzņēmēja darbu izpildes termiņš un tas tiek konstatēts atkārtoti;
8.3.2. ja tiek pierādīta būvuzrauga pienākumu neizpilde un tā rezultātā ir konstatētas
būtiskas atkāpes no būvprojekta risinājumiem vai normatīviem dokumentiem.
8.4. Ja savlaicīgi netiek veikti Līgumā noteiktie maksājumi, tad Pasūtītājs maksā
Izpildītājam par katru nokavēto maksājuma dienu līgumsodu 0,5 % apmērā no aizkavētā
maksājuma, bet kopsummā ne vairāk par 10 % no aizkavētā maksājuma summas.
8.5. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
8.5.1. Izpildītāja nolaidība vai izvairīšanās ievērot kādu no Līguma noteikumiem,
vai arī no tiem izrietošās saistības, kuras tam no savas puses jāpilda vai jāpiemēro, un šo
pārkāpumu vai to seku nenovēršana 10 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida
pretenzijas saņemšanas;
8.5.2. ja Izpildītājs nekvalitatīvi vai neatbilstoši būvnoteikumiem vai tehniskam
projektam veic būvuzraudzību, ko pēc Pasūtītāja pieprasījuma konstatē neatkarīga
būvtehniskā ekspertīze;
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8.5.3. Izpildītājs vairāk kā divas reizes (katrā reizē vairāk par 72 stundām) ir
nokavējis Galvenā būvuzņēmēja darbu izpildes termiņu;
8.5.4. Izpildītājs līguma noslēgšanas brīdī vai Līguma izpildes laikā veic
prettiesiskas darbības;
8.5.5. ja Izpildītājs atzīts par bankrotējošu vai maksātnespējīgu, vai pret to trešās
personas ceļ šādu prasību tiesā, kā rezultātā ir apgrūtināta Līguma saistību izpilde;
8.5.6. ja Līguma saistību izpildes garantija nav iesniegta Līgumā noteiktajā termiņā;
8.5.7. ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams Līguma saistību
izpildes nodrošinājums, un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu
nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;
8.5.8. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
8.5.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs nav
sasniedzams juridiskajā adresē;
8.5.10. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara.
8.6. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs nepamatoti nokavē
kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu par 30 dienām, un Pasūtītājs ir brīdināts par
iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā nav
veicis kavētā maksājuma samaksu. Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt darbus, atkāpties no
Līguma un Pasūtītājs samaksā par faktiski veiktajiem darbiem.
8.7. Ja tiek pierādīta būvuzrauga pienākumu neizpilde un tā rezultātā ir konstatētas
būtiskas atkāpes no būvprojekta risinājumiem vai normatīviem dokumentiem, kas ir radījuši
Pasūtītājam zaudējumus, Izpildītājam ir pienākums segt Pasūtītājam nodarītos zaudējumus
pierādītajā apmērā.
9.LĪGUMA TERMIŅŠ
9.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.
9.2. Plānotais Līguma izpildes termiņš 15 mēneši atbilstoši būvobjekta būvdarbu
izpildes grafikam, kurš tiks iesniegts, noslēdzot būvuzraudzības līgumu vai līdz būvobjekta
nodošanai ekspluatācijā.
9.3. Līguma izpildes termiņu puses var grozīt ar rakstveida papildu vienošanos, ko
noslēdz pēc vienas no pusēm ierosinājuma šādos gadījumos:
9.3.1. ja radušies neparedzēti būvdarbi;
9.3.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā tiek
apgrūtināta vai padarīta neiespējama uz laiku būvdarbu izpilde;
9.3.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Galvenā
būvuzņēmēja saistību izpilde;
9.3.4. ja Pasūtītājs ir veicis korekcijas būvdarbu apjomos, un ja šādas izmaiņas
nepieciešamas objektīvu, iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ;
9.3.5. ja būvobjekta nodošana ekspluatācijā aizkavējas no Izpildītāja neatkarīgu
apstākļu dēļ, tad Līguma termiņš var tikt pagarināts par tādu termiņu, par cik kavējas
būvobjekta nodošana ekspluatācijā, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās ar Pasūtītāju
un tam ir objektīvs pamatojums;
9.3.6. ja no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ kavējas kāda būvobjekta izbūves
termiņš.
10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Puse nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja to ir izraisījusi stihiska
nelaime, katastrofa, epidēmija, blokāde, karš vai citi apstākļi, kas traucē Līguma pildīšanu
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un kas nav radušies pušu tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā un ko puses
nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī.
10.2. Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama Nepārvaramas varas apstākļu
dēļ, par to jāpaziņo rakstiski otrai pusei 3 (trīs) dienu laikā no Nepārvaramas varas apstākļu
iestāšanās brīža.
10.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk kā 30 dienas, puses vienojas par
tālāko Līguma izpildes gaitu.
11. STRĪDU IZSKATĪŠANA
11.1. Gadījumā, ja rodas strīds par būvuzrauga neizpildītajiem darbiem vai darbiem,
kuru rezultātā ir pieņemti nekvalitatīvi būvdarbi, tā noteikšanai Puses pieaicina neatkarīgu
ekspertu, ko pēc Pasūtītāja pieprasījuma nozīmē Latvijas Būvinženieru savienība vai cita
attiecīgās nozares kompetenta institūcija.
11.2. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus puses vispirms risinās
pārrunu ceļā, sastādot par to protokolu. Ja pārrunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst,
katra no pusēm ir tiesīga celt prasību tiesā.
11.3. Jebkurš strīds, kas radies no vai sakarā ar Līgumu, ieskaitot jautājumu par paša
Līguma pastāvēšanu, spēkā esamību vai izbeigšanos ir izskatāms un galīgi atrisināms tiesā
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
12. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
12.1. Pārstājot darboties vienam vai vairākiem Līguma noteikumiem, pārējie
Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai daļas.
12.2. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta
rakstiska Vienošanās, kuru apstiprinājušas abas līguma slēdzējas puses. Šis noteikums ir
spēkā arī attiecībā par izmaiņām Līguma punktā.
12.3. Līgums ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā
minētajiem pielikumiem, pa vienam eksemplāram katrai pusei, ar vienādu juridisko spēku
un ir saistošs abām pusēm no tā parakstīšanas brīža.
12.4. Līguma noteikumu izpilde ir obligāta Pusēm un to likumīgajiem tiesību un
pienākumu pārņēmējiem.
12.5. Ar Līguma izpildi saistītu jautājumu risināšanai puses norīko savus pārstāvjus:
12.5.1. no Pasūtītāja puses – ____________ ;
12.5.2. no Izpildītāja puses – ___________ .
Pasūtītājs

PUŠU REKVIZĪTI
Izpildītājs

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Vien. reģ. Nr. 40003345734
Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
AS „Citadele banka”
Konts:LV75PARX000118181018
Kods: PARXLV22
__________________________

Vien. reģ. Nr.

Konts:
Kods:
_______________
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9.2.pielikums
CSDD rīkotā iepirkuma nolikumam
LĪGUMS (projekts) IEPIRKUMA 2.DAĻĀ
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” līguma reģ.nr.
__________līguma reģ.nr. ____________
Rīgā

2018.gada ________

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” valdes __________ personā, kas
darbojas uz valdes pilnvarojuma pamata, tālāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un
________ valdes ____________ personā, kas darbojas uz Statūtu pamata tālāk tekstā
“Izpildītājs”, no otras puses,
pamatojoties uz atklātā konkursa „CSDD Rīgas un Jelgavas nodaļu būvdarbu
būvuzraudzība” rezultātiem (id. nr. CSDD 2018/57), kurā Izpildītāja piedāvājums ir atzīts
par saimnieciski visizdevīgāko iepirkuma 2.daļā, noslēdz šāda satura Līgumu (turpmāk –
Līgums):
1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.
Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt būvuzraudzību CSDD Jelgavas nodaļas
būvdarbiem (turpmāk – būvobjekts) atbilstoši tehniskajai specifikācijai Līguma 1.pielikumā
un darbu apjomu sarakstam Līguma 2.pielikumā, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas,
un saskaņotu būvprojektu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, bet netiek piešūta
Līgumam (turpmāk – būvprojekts).
2.
IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Izpildītājs norīko iepirkuma id.nr.CSDD 2018/57 piedāvājumā norādītos
sertificētos būvuzraugus darbam būvobjektā:
2.1.1. atbildīgo būvuzraugu ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu
vadīšanā _________________________ (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);
2.1.2. vienu būvuzraugu ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu elektroietaišu izbūves
darbu būvuzraudzībai;
2.1.3. vienu būvuzraugu ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu siltumapgādes,
ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā;
2.1.4. vienu būvuzraugu ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu būvuzraudzībā;
2.1.5. vienu būvuzraugu ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu elektronisko sakaru
sistēmu un tīklu izbūves būvuzraudzībai;
2.1.6. vienu būvuzraugu ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu ceļu būvdarbu
būvuzraudzībai.
2.2. Būvuzraudzība veicama saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām, kā arī tehniskās specifikācijas prasībām Līguma 1.pielikumā un būvprojekta
nosacījumiem.
2.3. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma apņemas parakstīt un iesniegt
Pasūtītājam dokumentāciju darbu atļaujas saņemšanai atbilstoši Vispārīgajiem
būvnoteikumiem.
2.4. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka Izpildītājs ir pilnībā iepazinies ar
būvobjekta būvprojektu un tā saturu.
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2.5. Izpildītāja pienākums ir nepieļaut patvaļīgas atkāpes no būvdarbu tehnoloģisko
procesu secības, darbu izpildes termiņiem un akceptētā būvprojekta, kā arī nepieļaut
normatīvo aktu un spēkā esošo standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
2.6. Izpildītājam ir arī šādi pienākumi:
2.6.1. glabāt viņam nodoto projekta dokumentāciju un citus ar būvobjekta
būvniecību saistītos dokumentus un pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodot dokumentāciju un
dokumentus Pasūtītājam vai tā norādītajai personai;
2.6.2. pārbaudīt, vai būvlaukumā galvenā būvuzņēmēja, būvuzņēmēju un
darbuzņēmēju rīcībā ir Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktā būvdarbu veikšanai
nepieciešamā dokumentācija, atļaujas;
2.6.3. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta atļauja būvdarbu veikšanai;
2.6.4. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi būvdarbu
sagatavošanas darbi;
2.6.5. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, kā arī
būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
2.6.6. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un
tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam, kā arī nepieļaut tādu
būvizstrādājumu iestrādi konstrukcijās, kuriem nav uzrādītas deklarācijas un tehniskās
pases;
2.6.7. pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu
atbilstību būvprojekta risinājumiem;
2.6.8. saskaņā ar Pasūtītāja nolīgto Galveno būvuzņēmēju iesniegtajām atskaitēm un
aktiem, pārbaudīt izpildīto darbu kvalitāti un apjomus, un apstiprināt tikai tos darbus, kas
izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
2.6.9. nekavējoties izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs
konstatētiem trūkumiem un par to informēt Pasūtītāju;
2.6.10. pēc Galvenā būvuzņēmēja vai Pasūtītāja paziņojuma, 48 stundu laikā
ierasties būvobjektā, lai pieņemtu attiecīgu būvdarbu etapu, neaizkavējot Galvenā
būvuzņēmēja kalendāro grafiku;
2.6.11. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, Pasūtītāja, kā arī būvinspektora vai
būvvaldes citas amatpersonas uzaicinājuma;
2.6.12. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto
norādījumu izpildi;
2.6.13. nekavējoties rakstiski ziņot Pasūtītājam un galvenā būvuzņēmēja atbildīgajai
personai (pamatojot savu ziņojumu) par normatīvo aktu pārkāpumiem no būvniecībā
iesaistīto personu puses būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, par atkāpēm no
būvprojekta, kā arī par visiem citiem apstākļiem, kas apdraud un/vai varētu apdraudēt
būvobjekta kvalitatīvu un savlaicīgu uzbūvēšanu un/vai nodošanu ekspluatācijā;
2.6.14. nekavējoties rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par būvapjoma un/vai
būvizstrādājumu izmaiņām;
2.6.15. piedalīties iknedēļas būvsapulcēs, kā arī komisijas darbā, kura pieņem
būvobjektu ekspluatācijā un/vai pieņem noteikto darbu apjomu;
2.6.16. izmantot Līgumā un normatīvajos aktos Izpildītājam piešķirtās tiesības tā,
lai tiktu ievērotas Pasūtītāja intereses, tajā skaitā par visāda veida pārkāpumu nepieļaušanu
un novēršanu būvlaukumā, kā arī par būvobjekta kvalitatīvu un savlaicīgu uzbūvēšanu;
2.6.17. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu kvalitātes garantijas termiņā konstatēto
defektu labošanu veikt par saviem līdzekļiem.
2.7. Izpildītājam ir šādas tiesības:
2.7.1. pieprasīt no Galvenā būvuzņēmēja jebkurus būvobjekta izpilddokumentus, lai
rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;
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2.7.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par
kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;
2.7.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas
būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības,
pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt
Pasūtītājam motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus.

3.

PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Pasūtītājs apņemas pēc iespējas īsākos termiņos pēc Izpildītāja pamatotā
pieprasījuma sniegt Izpildītājam viņa pienākumu pildīšanai nepieciešamo informāciju un
dokumentāciju, ja šī informācija un/vai dokumentācija ir Pasūtītāja rīcībā.
3.2. Ja Izpildītājs neievēro Latvijas Republikas tiesību aktus vai šo Līgumu,
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja kā Līguma izpildi, tā arī līgumsodu samaksu,
un/vai bez iepriekšējā brīdinājuma vienpusēji atkāpties no šī Līguma un izbeigt tā darbību,
un/vai ierosināt būvuzrauga būvprakses sertifikāta anulēšanu institūcijai, kura to izdevusi.
4.

LĪGUMCENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

4.1. Līgumcena par būvdarbu uzraudzību ir ____________EUR (vārdiem) un PVN
21% ______EUR, kopā______ EUR (vārdiem).
4.2. Puses vienojas, ka Pasūtītājs Līguma 4.1.punktā minētās Līgumcenas
maksājumus par veiktajiem būvuzraudzības pakalpojumiem veiks katru mēnesi
proporcionāli procentos veiktajiem būvdarbiem pēc pieņemšanas – nodošanas akta un
Izpildītāja rēķina saņemšanas.
4.3. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 10 (desmit) darbu dienu laikā no brīža,
kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus un akceptētus samaksas dokumentus.
5. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅA
5.1. Izpildītājs ir tiesīgs veikt personāla nomaiņu gadījumos, ja Līguma izpildē
iesaistīto speciālistu ir pārtrauktas līgumattiecības, vai iesaistītais speciālists ilgstoši slimo,
vai citos gadījumos, kuri neļauj iesaistītajam speciālistam pilnvērtīgi un kvalitatīvi izpildīt
uzticētos pienākumus.
5.2. Izpildītājs ir tiesīgs veikt apakšuzņēmēja nomaiņu gadījumos, ja apakšuzņēmējs
nepilda līgumā noteiktās saistības vai pienākumu, vai citos gadījumos, kuri neļauj
pilnvērtīgi un kvalitatīvi apakšuzņēmējam izpildīt Līguma saistības.
5.3. Izpildītājs ir tiesīgs veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu
personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē Publisko iepirkumu likuma
62.pantā noteiktajā kārtībā:
Publisko iepirkumu likuma 62. pants. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla
un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste
(1) Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) nav
tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un
apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
Pasūtītājs var iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzēt, ka
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iepirkuma procedūrā izraudzītajam pretendentam (iepirkuma līguma pusei) ir pienākums
saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē.
(2) Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā
norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla
nomaiņai iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls
neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav
vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
(3) Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv
kāds no šādiem nosacījumiem:
1) piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos
apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais
pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu
un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam
apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā
noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši
pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos)
minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
3) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu
vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst šā likuma 42.
panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
4) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
(4) Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas
izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli
atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijiem.
(5) Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro šā likuma 42.
panta noteikumus. Šā likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad
lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.
(6) Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā
pretendenta (iepirkuma līguma puses) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu
apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā
piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas
nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem.
6. PIEŅEMŠANA – NODOŠANA
6.1. Līguma saistību izpilde tiek apstiprināta pēc visu Līgumā paredzēto darbu
pilnīgas pabeigšanas un visu būvobjektu nodošanas ekspluatācijā, parakstot Līguma
pieņemšanas – nodošanas aktu.
6.2. Pieņemšanas - nodošanas aktus sagatavo un iesniedz Izpildītājs. Pieņemšanas nodošanas aktu ir tiesīgs parakstīt:
6.2.1. no Pasūtītāja puses –
6.2.2. no Izpildītāja puses –.
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7. CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA
7.1. Izpildītājam ir jāveic būvuzrauga profesionālās darbības civiltiesisko
apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502
“Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto
apdrošināšanu”. Izpildītājs nodrošina, ka tā darbības civiltiesiskās apdrošināšanas polise ir
spēkā attiecībā uz būvobjektu visā būvuzraudzības veikšanas termiņā.
7.2. Izpildītājam ir jāiesniedz spēkā esoša apdrošināšanas polise (vai tās apstiprināta
kopija). Ja apdrošināšanas polises termiņš tuvojas beigām, bet Līguma saistību izpilde vēl
turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošās apdrošināšanas polises termiņa
beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu spēkā esošu apdrošināšanas polisi.
7.3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (polisi) Izpildītājs iesniedz 5
(piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas vai 5 (piecu) darba dienu laikā
pirms esošās apdrošināšanas polises beigām, ja Līguma saistību izpilde vēl turpinās.
Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise vai tās apstiprināta kopija tiek pievienota
Līgumam kā pielikums, bet netiek piešūta Līgumam.
8. PUŠU ATBILDĪBA
8.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi.
8.2. Izpildītājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 10% apmērā no Līgumcenas, ja
Izpildītājs atkāpies no Līguma Izpildītāja vainas dēļ.
8.3. Izpildītājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,5% apmērā no kārtējā mēneša
maksājuma, šādos gadījumos:
8.3.1. ja Izpildītāja vainas dēļ vairāk par 72 stundām tiek kavēts Galvenā
būvuzņēmēja darbu izpildes termiņš un tas tiek konstatēts atkārtoti;
8.3.2. ja tiek pierādīta būvuzrauga pienākumu neizpilde un tā rezultātā ir konstatētas
būtiskas atkāpes no būvprojekta risinājumiem vai normatīviem dokumentiem.
8.4. Ja savlaicīgi netiek veikti Līgumā noteiktie maksājumi, tad Pasūtītājs maksā
Izpildītājam par katru nokavēto maksājuma dienu līgumsodu 0,5 % apmērā no aizkavētā
maksājuma, bet kopsummā ne vairāk par 10 % no aizkavētā maksājuma summas.
8.5. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
8.5.1. Izpildītāja nolaidība vai izvairīšanās ievērot kādu no Līguma noteikumiem,
vai arī no tiem izrietošās saistības, kuras tam no savas puses jāpilda vai jāpiemēro, un šo
pārkāpumu vai to seku nenovēršana 10 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida
pretenzijas saņemšanas;
8.5.2. ja Izpildītājs nekvalitatīvi vai neatbilstoši būvnoteikumiem vai tehniskam
projektam veic būvuzraudzību, ko pēc Pasūtītāja pieprasījuma konstatē neatkarīga
būvtehniskā ekspertīze;
8.5.3. Izpildītājs vairāk kā divas reizes (katrā reizē vairāk par 72 stundām) ir
nokavējis Galvenā būvuzņēmēja darbu izpildes termiņu;
8.5.4. Izpildītājs līguma noslēgšanas brīdī vai Līguma izpildes laikā veic
prettiesiskas darbības;
8.5.5. ja Izpildītājs atzīts par bankrotējošu vai maksātnespējīgu, vai pret to trešās
personas ceļ šādu prasību tiesā, kā rezultātā ir apgrūtināta Līguma saistību izpilde;
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8.5.6. ja Līguma saistību izpildes garantija nav iesniegta Līgumā noteiktajā termiņā;
8.5.7. ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams Līguma saistību
izpildes nodrošinājums, un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu
nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;
8.5.8. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
8.5.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs nav
sasniedzams juridiskajā adresē;
8.5.10. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara.
8.6. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs nepamatoti nokavē
kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu par 30 dienām, un Pasūtītājs ir brīdināts par
iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā nav
veicis kavētā maksājuma samaksu. Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt darbus, atkāpties no
Līguma un Pasūtītājs samaksā par faktiski veiktajiem darbiem.
8.7. Ja tiek pierādīta būvuzrauga pienākumu neizpilde un tā rezultātā ir konstatētas
būtiskas atkāpes no būvprojekta risinājumiem vai normatīviem dokumentiem, kas ir radījuši
Pasūtītājam zaudējumus, Izpildītājam ir pienākums segt Pasūtītājam nodarītos zaudējumus
pierādītajā apmērā.
9.LĪGUMA TERMIŅŠ
9.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.
9.2. Plānotais Līguma izpildes termiņš 10 mēneši atbilstoši būvobjekta būvdarbu
izpildes grafikam, kurš tiks iesniegts, noslēdzot būvuzraudzības līgumu vai līdz būvobjekta
nodošanai ekspluatācijā.
9.3. Līguma izpildes termiņu puses var grozīt ar rakstveida papildu vienošanos, ko
noslēdz pēc vienas no pusēm ierosinājuma šādos gadījumos:
9.3.1. ja radušies neparedzēti būvdarbi;
9.3.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā tiek
apgrūtināta vai padarīta neiespējama uz laiku būvdarbu izpilde;
9.3.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Galvenā
būvuzņēmēja saistību izpilde;
9.3.4. ja Pasūtītājs ir veicis korekcijas būvdarbu apjomos, un ja šādas izmaiņas
nepieciešamas objektīvu, iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ;
9.3.5. ja ir nepieciešama tehnoloģiskā pauze ziemas apstākļu dēļ;
9.3.6. ja būvobjekta nodošana ekspluatācijā aizkavējas no Izpildītāja neatkarīgu
apstākļu dēļ, tad Līguma termiņš var tikt pagarināts par tādu termiņu, par cik kavējas
būvobjekta nodošana ekspluatācijā, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās ar Pasūtītāju
un tam ir objektīvs pamatojums;
9.3.7. ja no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ kavējas kāda būvobjekta izbūves
termiņš.
10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Puse nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja to ir izraisījusi stihiska
nelaime, katastrofa, epidēmija, blokāde, karš vai citi apstākļi, kas traucē Līguma pildīšanu
un kas nav radušies pušu tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā un ko puses
nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī.
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10.2. Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama Nepārvaramas varas apstākļu
dēļ, par to jāpaziņo rakstiski otrai pusei 3 (trīs) dienu laikā no Nepārvaramas varas apstākļu
iestāšanās brīža.
10.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk kā 30 dienas, puses vienojas par
tālāko Līguma izpildes gaitu.
11. STRĪDU IZSKATĪŠANA
11.1. Gadījumā, ja rodas strīds par būvuzrauga neizpildītajiem darbiem vai darbiem,
kuru rezultātā ir pieņemti nekvalitatīvi būvdarbi, tā noteikšanai Puses pieaicina neatkarīgu
ekspertu, ko pēc Pasūtītāja pieprasījuma nozīmē Latvijas Būvinženieru savienība vai cita
attiecīgās nozares kompetenta institūcija.
11.2. Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus puses vispirms risinās
pārrunu ceļā, sastādot par to protokolu. Ja pārrunu ceļā domstarpības nav izdevies novērst,
katra no pusēm ir tiesīga celt prasību tiesā.
11.3. Jebkurš strīds, kas radies no vai sakarā ar Līgumu, ieskaitot jautājumu par paša
Līguma pastāvēšanu, spēkā esamību vai izbeigšanos ir izskatāms un galīgi atrisināms tiesā
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
12. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
12.1. Pārstājot darboties vienam vai vairākiem Līguma noteikumiem, pārējie
Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai daļas.
12.2. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta
rakstiska Vienošanās, kuru apstiprinājušas abas līguma slēdzējas puses. Šis noteikums ir
spēkā arī attiecībā par izmaiņām Līguma punktā.
12.3. Līgums ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā
minētajiem pielikumiem, pa vienam eksemplāram katrai pusei, ar vienādu juridisko spēku
un ir saistošs abām pusēm no tā parakstīšanas brīža.
12.4. Līguma noteikumu izpilde ir obligāta Pusēm un to likumīgajiem tiesību un
pienākumu pārņēmējiem.
12.5. Ar Līguma izpildi saistītu jautājumu risināšanai puses norīko savus pārstāvjus:
12.5.1. no Pasūtītāja puses – ____________ ;
12.5.2. no Izpildītāja puses – ___________ .
PUŠU REKVIZĪTI
Pasūtītājs
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Vien. reģ. Nr. 40003345734
Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
AS „Citadele banka”
Konts:LV75PARX000118181018
Kods: PARXLV22
__________________________
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Izpildītājs
Vien. reģ. Nr.

Konts:
Kods:
________________

