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IEPIRKUMA 
“Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā 

no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, 

Daugavpilī” realizācijai” 

NOLIKUMS 
ar grozījumiem 

 

1. Vispārīgā informācija 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs - DS/2021/2KF. 

1.2. Pasūtītājs – pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”  

                           (turpmāk - PAS „Daugavpils siltumtīkli”) 

   reģistrācijas Nr. 41503002945,  

                           juridiskā adrese 18.Novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, 

                           norēķinu konts LV58PARX0000872541012 

                           Citadele banka AS. 

1.3. Būvuzņēmējs – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kas iepirkuma ietvaros veiks Būvdarbus. 

1.4. Kontaktpersonas:  

- jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” projektu 

vadītāja, tālr. 654 07543, 22830688, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv; 

- jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu 

speciāliste, tālr. 654 07560, 26673754. 

1.5. Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar šajā Nolikumā noteikto kārtību             

(turpmāk - Iepirkums) un atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētajām 

Iepirkuma vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un Eiropas Savienības Tiesu praksē noteikto 

pamatprincipu piemērošanu. 

1.6. Iepirkumā saņemto piedāvājumu izvērtēšanu nodrošina Pasūtītāja ar 2020.gada 4.augusta 

rīkojumu Nr.1.1-31/111 izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija). 

1.7. Līguma summa – kopējā samaksa par līguma izpildi, neņemot vērā pievienotās vērtības 

nodokli. 

1.8. Personu apvienība – piegādātāji, kas ir noslēguši savstarpēju līgumu vai vienošanos par 

kopīga piedāvājuma iesniegšanu. 

1.9. Pretendents – piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu dalībai iepirkuma procedūrā. 

1.10. Iepirkuma procedūras dokumenti (turpmāk - Iepirkuma dokumenti) sastāv no šī 

nolikuma un tā pielikumiem: 

- Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums); 

- Līguma projekts (2.pielikums); 

- Finanšu piedāvājums (3.pielikums);  

- Tehniskās specifikācijas iepirkuma 1., 2., 3. un 4.lotei (4.pielikums); 
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- Kvalifikācijas veidlapas (Pretendenta pieredzes saraksts; Atbildīgā būvdarbu vadītāja 

apliecinājums; Galvenā personāla saraksts; Apakšuzņēmēju saraksts) (5.pielikums); 

- Piedāvājuma nodrošinājuma veidne (6.pielikums); 

- Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (7.pielikums); 

- Tāmes aizpildīšanai un būvprojekts elektroniskā veidā (8.pielikums). 

1.11. Iepirkuma priekšmets – būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve 

A. Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar 

atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai (1.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta 

“Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas 

krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.1.;                            

2.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā 

no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, 

Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.2.; 3.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo 

siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas 

krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 2.;                                

4.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā 

no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, 

Daugavpilī” realizācijai” Etaps 3.;) (turpmāk - Būvdarbi) (Būvdarbu veikšanas projekta “I, 

IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) 3.lote). Projekts tiks 

realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu 

centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas 

ietvaros;  

1.12. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, 

ņemot vērā zemāko cenu, ar nosacījumu, ka tiks izpildīti visi tehniskās specifikācijas 

nosacījumi. 

 

2. Iepirkuma dokumentu pieejamība 

 

2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem 

papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes 

mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kas ir identiska 

drukātajai versijai un izmantojama piedāvājuma sagatavošanai.  

2.2. Ar Nolikumu var iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un 

uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, bet, nepastāvot ārkārtas situācijas apstākļiem, arī 

PAS „Daugavpils siltumtīkli” 18.novembra ielā 4, Daugavpilī 22.kabinetā pie iepirkumu 

speciālistes darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 

līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst.12:45, piektdienās no plkst. 8:00 

līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00. 

2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izdarīt grozījumus Nolikumā, ja netiek būtiski mainīta tehniskā    

specifikācija vai citas prasības. Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas 

ievieto informāciju par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes mājaslapā 

www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kurā ir pieejami šie 

dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad augstāk minētos resursos publicēts paziņojums 

par grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos. Piegādātājs ir atbildīgs par savlaicīgu 

informācijas iegūšanu no interneta portāliem.  

 

 

http://www.daugavpils.lv/
http://www.dsiltumtikli.lv/
http://www.daugavpils.lv/
http://www.dsiltumtikli.lv/
http://www.daugavpils.lv/
http://www.dsiltumtikli.lv/
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3. Saziņa (informācijas apmaiņa) 

 

3.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma Nolikumam un visai 

papildus informācijai Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un 

uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv.  

3.2. Saziņa (informācijas apmaiņa) starp Pasūtītāju vai Komisiju un Pretendentiem iepirkuma 

procedūras ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā, nododot korespondenci pret parakstu 

(ja iespējams), nosūtot korespondenci pa pastu ar pasta sūtījumu, pa faksu vai elektroniski, 

parakstot to ar drošu elektronisku parakstu. Gadījumā, ja saziņas dokuments tiek nosūtīts pa 

faksu, to vienlaicīgi jānosūta arī pa pastu. Mutiski sniegtā informācija iepirkuma procedūras 

ietvaros tās dalībniekiem nav saistoša. Saziņas dokumentu ar atbildi uz Pretendenta 

jautājumiem Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Pretendentam, kas 

uzdevis jautājumu, ievieto Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv un 

uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras 

dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

3.3. Pretendents saziņas dokumentus nosūta uz Pasūtītāja e-pasta                                                

adresi: dsiltumtikli@apollo.lv, Pasūtītāja pasta adresi: PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 

18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401 vai pa faksu, faksa numurs: 654 07555. Saziņas 

dokumentā obligāti jābūt norādītam Iepirkuma nosaukumam un identifikācijas numuram.  

3.4. Saziņas dokuments, nosūtot to pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja faksa 

aparāts ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu. Saziņas dokuments, nosūtot to 

uz e-pastu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītājs ir saņēmis ziņu par sūtījuma 

saņemšanu. Saziņas dokuments, nosūtot to pa pastu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad tas 

ir ienācis Pasūtītāja sekretariātā. 

3.5. Ja Pasūtītājs veic grozījumus iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par 

grozījumiem un dokumentus, kuros veikti grozījumi, Daugavpils pilsētas domes mājaslapā 

www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv. Dokumentus, kuros veikti 

grozījumi  Pasūtītājs ievieto minētajās mājaslapās ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad augstāk 

minētos resursos publicēts paziņojums par grozījumiem Iepirkuma procedūras dokumentos. 

3.6. Papildus informāciju ieinteresētais Pretendents var pieprasīt ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus 

pieprasījis papildu informāciju, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk 

kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

3.7. Pasūtītājs publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā Paziņojumu par 

iepirkumu, Paziņojumu par grozījumiem iepirkumā (ja tādi ir veikti), Paziņojumu par 

rezultātiem iepirkumā. 

 

4. Piedāvājuma noformēšana 

 

4.1. Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši šī Nolikuma prasībām.  

4.2. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu gan vienā lotē, gan vairākās lotēs, gan visās lotēs. 

4.3. Piedāvājumu paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja 

piedāvājumu parakstījusi pilnvarotā persona, piedāvājumam pievienojams pilnvaras 

oriģināls vai pilnvaras apliecināta kopija. 

4.4. Pretendenta piedāvājumā ietilpst: 

4.4.1. Ja Pretendents ir ārvalstu komersants, Pretendentam ir jāiesniedz attiecīgu 

reģistrācijas apliecību vai citu rakstveida informāciju, kas apliecina reģistrācijas 

faktu. Ja Pretendents ir Latvijas komersants, Pasūtītājs tā reģistrācijas faktu 

http://www.dsiltumtikli.lv/
http://www.dsiltumtikli.lv/
mailto:dsiltumtikli@apollo.lv
http://www.daugavpils.lv/
http://www.dsiltumtikli.lv/
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pārbauda Uzņēmuma reģistra datu bāzē, bet ja Pretendents ir saimnieciskās 

darbības veicējs - Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu 

bāzē; 

4.4.2. Pretendenta parakstītais pieteikums iepirkumam; 

 4.4.3. Pretendenta parakstītais finanšu piedāvājums un tāmes katrā lotē atsevišķi; 

            4.4.4. Pretendenta parakstīta/as tehniskā/s specifikācija/s 1.lotē un/vai 2.lotē un/vai 3.lotē 

un/vai/ 4.lotē; 

4.4.5. Pretendenta parakstītais sniegto pakalpojumu saraksts; 

4.4.6. Pretendenta parakstītais speciālistu saraksts; 

4.4.7. Pretendenta parakstītais plānoto būvdarbu izpildes grafiks, skaidri norādot 

aktivitāšu sākuma un beigu termiņus, kurš sagatavots elektroniski; 

4.4.8. Attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka ārvalstī 

reģistrētam (ārvalstī atrodas pastāvīga dzīvesvieta) Pretendentam ārvalstī nav 

nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), 

kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR, kā arī par to, ka Pretendentam nav 

pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā 

saimnieciskā darbība nav apturēta;  

4.4.9. Kvalifikācijas dokumenti atbilstoši šī Nolikuma 8.nodaļas prasībām; 

4.4.10. Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka Pretendents, tā darbinieki vai 

Pretendenta piedāvājumā norādītās personas nav piedalījušies kādā no 

iepriekšējiem šī iepirkuma posmiem, iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā 

un apliecinājumu karšu izstrādē; 

4.4.11. Vismaz 2 (divas) atsauksmes par siltumtīklu ar minimālo diametru 324/500 mm 

un trases garumu 300 m divcauruļu mērījumā būvniecības vai pārlikšanas 

(rekonstrukcijas) darbiem pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2016., 2017., 2018., 2019., 

2020.g., kā arī 2021.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim), kuri ir 

nodoti ekspluatācijā; 

4.4.12. Pielietojamo darba metožu apraksts; 

4.4.13. Piedāvāto iekārtu apraksts un tehniskās specifikācijas; 

4.4.14. Pieejamo tehnisko, cilvēku, u.c resursu apraksts. 

4.4.15. Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums 3 075,00 EUR (trīs tūkstoši septiņdesmit 

pieci eiro nulle centi) apmērā vienā lotē (piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz 

katrā lotē atsevišķi). Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz kredītiestādes vai 

apdrošināšanas sabiedrības, kurām saskaņā ar attiecīgo jomu regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem ir tiesības nodrošināt šāda pakalpojuma sniegšanu Latvijas 

teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājuma saturam ir jāatbilst Piedāvājuma 

nodrošinājuma paraugam (6.pielikums). Pasūtītājs vērtēs tikai Piedāvājuma 

nodrošinājuma atbilstību izvirzītajām prasībām. 

    4.4.15.1. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir 

noslēdzis iepirkuma Līgumu saskaņā ar iepirkuma Līguma noteikumiem, 

iesniedz Līguma izpildes garantiju; 

              4.4.15.2. Piedāvājuma nodrošinājums Pretendentiem tiek atgriezts sekojošā kārtībā: 

                             1) Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma Līgumu - pēc          

iepirkuma Līguma izpildes garantijas iesniegšanas; 

                             2) Pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma beigām; 

                             3) Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarināšanai - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 
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           4.4.15.3. Piedāvājuma nodrošinājums netiek atgriezts, ja: 

                       1) Pretendents atsauc savu piedāvājumu kamēr ir spēkā piedāvājuma  

nodrošinājums; 

                 2) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles 

kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma 

procedūras dokumentos un iepirkuma Līgumā paredzēto Līguma izpildes 

nodrošinājumu; 

        3) Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles 

kritēriju, neparaksta iepirkuma Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.   

4.5. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja piedāvājumā iekļautais dokuments 

ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums valsts valodā, pretējā gadījumā komisijai ir tiesības 

uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts. Pretrunu gadījumā starp dokumentiem 

latviešu valodā un svešvalodā par pamatu tiks ņemti dokumenti latviešu valodā. 

4.6. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un caurauklotām, pievienotam satura 

rādītājam. 

4.7. Piegādātājs iesniedz piedāvājumu papīra formā, klāt pievienojot piedāvājumu arī skenētā 

veidā PDF formātā uz elektroniskā datu nesēja, kā arī iesniedz finanšu piedāvājumu 

iepirkumam programmā Microsoft Excel uz elektroniskā datu nesēja. 

4.8. Pretendents var iesniegt 1 (vienu) piedāvājumu, Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma 

variantus. 

4.9. Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt apliecinātām Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.10. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, 

piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pretendentam nav tiesību pēc lēmuma par 

iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas. 

4.11. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par 

iesniegtajiem Pretendentu dokumentiem un piedāvājumiem, kā arī pieprasīt Pretendentiem 

uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. 

4.12. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem. 

 

5. Finanšu piedāvājums 

 

5.1. Finanšu piedāvājums ir jāsagatavo saskaņā ar šī nolikuma Tehnisko specifikāciju 

(4.pielikums) un Būvprojektu (8.pielikums). 

5.2. Visām cenām jābūt norādītām eiro (EUR) ar 2 (diviem) cipariem aiz komata bez pievienotās 

vērtības nodokļa, kā arī vienības cenas un izmaksu pozīciju izmaksas bez pievienotās 

vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumam „Par 

pievienotās vērtības nodokli” un Līguma summai. 

5.3. Finanšu piedāvājumu un tāmes jāparaksta šā nolikuma 4.3.punktā paredzētajā kārtībā. 

 

6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, termiņš un atvēršana 

 

6.1. Piedāvājumu var iesniegt elektroniski, nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi līdz 2021.gada 

26.aprīlim plkst. 10:00. 

6.2. Piedāvājuma iesniegšana: 

6.2.1. iesniegšanai personīgi:  

        PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, atstājot piedāvājumu 

speciālā pastkastē, kas atrodas PAS „Daugavpils siltumtīkli” telpā, vai sekretariātā, 
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9.kab. (ja iespējams) darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 

plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, 

piektdienās no plkst. 8:00 līdz  plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz                  

plkst. 13:00, 

6.2.2. pasta adrese:  

          PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401; 

6.2.3. Elektroniski: 

          PAS „Daugavpils siltumtīkli” e-pasta adrese: dsiltumtikli@apollo.lv. 

6.3. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi Iepirkums: “Būvdarbu veikšana 

būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz 

Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”                  

(1.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā 

no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, 

Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.1. un/vai 2.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta 

“Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas 

krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.2. un/vai                    

3.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no 

Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” 

realizācijai” Etaps 2. un/vai 4.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu 

pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar 

atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 3.), neatvērt līdz 2021.gada 26.aprīļa            

plkst. 10:00. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa 

un faksa numuri.  

6.4. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti pēc 2021.gada 26.aprīļa plkst.10:00, netiks atvērti un tiks 

nosūtīti Pretendentiem atpakaļ. 

6.5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 210 (divi simti desmit) kalendārās dienas no 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

6.6. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt Būvdarbu Līgumu derīguma termiņā, 

Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu. 

6.7. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski 

paziņo Pasūtītājam. 

6.8. Pretendentu iesniegtie Piedāvājumi tiks atvērti 2021.gada 26.aprīlī plkst. 10:00 atklātajā 

Komisijas sēdē, kura notiks PAS “Daugavpils siltumtīkli” 18.novembra ielā 4, Daugavpilī 

konferenču zālē, kurā drīkst piedalīties jebkurš interesents, vai, pastāvot ārkārtas situācijas 

apstākļiem, attālināti videokonferences režīmā. 

6.9. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Komisija atver piedāvājumus, kas saņemti līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un nosauc Pretendenta nosaukumu, piedāvāto 

līguma summu u.c. informāciju, kuru Komisija uzskatīs par nepieciešamu. 

 

7. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

 

7.1. Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma 

izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt Līgumu, Pasūtītājs pirms lēmuma 

pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu šim Pretendentam, iegūstot 

informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām, kā arī pieprasot 

Pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais Pretendents atbilst 

Iepirkuma dalības nosacījumiem, t.i. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko Pakalpojumu 
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sniedzēju iepirkuma likuma (SPSIL) 48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktie 

izslēgšanas nosacījumi.     

7.2. Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja netiek izpildītas 

Nolikuma prasības. 

7.3. Par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums būs saimnieciski 

visizdevīgākais, ņemot vērā zemāko cenu ar nosacījumu, ka tiks izpildītas iepirkuma 

nolikuma prasības. 

7.4. Ja piedāvājumu Pasūtītājs uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs rakstveidā var pieprasīt no 

Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem. 

Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja 

skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Pretendentu izslēgt 

no turpmākās dalības iepirkumā. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja 

Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus vai citus 

objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. 

7.5. Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši šā nolikuma prasībām un Pretendenta 

piedāvājumam. 

7.6. Pēc lēmuma pieņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā Komisija informēs visus Pretendentus 

par Komisijas pieņemto lēmumu rakstveidā, nododot paziņojumu Pretendentam pret 

parakstu vai nosūtot to pa pastu ar ierakstītu pasta sūtījumu, vai arī nosūtot to elektroniski uz 

Pretendenta e-pasta adresi, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu. 

7.7. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā nolikumā norādītā termiņa, netiks atvērti un neatvērtā 

veidā tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

7.8. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai 1 (viens) piedāvājums, kas pilnībā atbilst 

nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma 

uzvarētāju. 

7.9. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē vai izskaidro 

informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā 

informācija pēc būtības). 

7.10. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu no    

piedāvājumiem. 

7.11. Ja iepirkuma uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju vai 

atsauc savu piedāvājumu derīguma termiņa laikā, Komisija izvēlas nākošo Pretendentu ar 

piedāvāto zemāko līgumcenu, ja tas atbilst Nolikuma prasībām. Ja arī nākamais Pretendents 

atsakās slēgt Līgumu, tad Pasūtītājs pārtrauc iepirkuma procedūru. Ja iepirkumā par 

Uzvarētāju atzītais vienīgais Pretendents bez attaisnojoša iemesla atsakās slēgt Līgumu ar 

Pasūtītāju vai atsauc savu piedāvājumu derīguma termiņa laikā, iepirkuma procedūra tiks 

izbeigta bez rezultātiem. 

7.12. Gadījumā, ja piedāvājumu novērtējums būs vienāds 2 (diviem) piedāvājumiem, tad par 

izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju būs tāds kritērijs, kas raksturo piegādātāja atbilstību 

sociālās aizsardzības prasībām, tai skaitā to, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis 

piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis 

koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu 

iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru 

personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).  

 

8. Prasības pretendentiem dalībai iepirkuma procedūrā 

 

8.1. Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma prasību aprakstu, piekritis to noteikumiem un šajā 
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Nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedzis piedāvājumu. 

8.2. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus) ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās 

dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, kā arī ir veikta profesionālā riska 

apdrošināšana. 

8.3. Noslēdzot Iepirkuma līgumu, Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 

2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. 

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem 

(ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents 

plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuriem 

nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

8.4. Pretendentam jānodrošina kvalificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs 

sertifikāts Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

8.5. Pretendentam iepriekšējos 5 (piecos) gados (2016., 2017., 2018., 2019., 2020.gadā, kā arī 

2021.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 2 (divu) 

līgumu, kas saistīti ar siltumtīklu ar minimālo diametru 324/500 mm un trases garumu               

300 m (1. un 2.lotē), 50 m (3.lotē) vai 100 m (4.lotē) būvniecības vai pārlikšanas 

(rekonstrukcijas) darbiem, kuri ir nodoti ekspluatācijā, izpildē. Līgumiem uz piedāvājuma 

iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītiem. Lai apliecinātu pieredzi, Pretendentam jāiesniedz 

darbu izpildes apliecinošus dokumentus un/vai atsauksmes par svarīgāko darbu izpildi. 

 

9. Pretendenta atlasei iesniedzamie dokumenti un informācija 

 

9.1. Izvērstā būvniecības tāme, ietverot aprakstu, gan papīrformā, gan uz elektroniskā datu nesēja 

programmā Microsoft Excel; 

9.2. Izvērsts darbu izpildes grafiks, ietverot aprakstu; 

9.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, tad jāiesniedz:  

 9.3.1. Vienošanās protokols starp dalībniekiem saskaņā ar Nolikuma 8.2. punktu; 

9.3.2. Apliecinājumu par to, ka, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas 

tiesības, tā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma 

parakstīt iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas) dienas pēc savas izvēles 

izveidos personālsabiedrību un reģistrēs to Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības 

dalībnieku atbildības sadalījumu, paredzot solidāru atbildību par līguma izpildi tiem 

apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām 

Pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. 

 

10. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments 

 

10.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 

dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Piegādātājs iesniedz atsevišķu 

Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām 
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Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, 

kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) % no 

iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto 

iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. 

10.2. Piegādātājs var sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma 

procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja piegādātājs 

apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza. 

10.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, 

lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību 

paziņojumā par iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nepieprasa tādus dokumentus un 

informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. 

10.4. Eiropas vienotais dokuments pieejams aizpildīšanai tīmekļvietnē: 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv vai http://espd.eis.gov.lv. 

 

11. Līguma slēgšana 

 

11.1. Būvdarbu veikšanas Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts piedāvājuma derīguma 

termiņā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem un 

Padomes sapulces piekrišanas Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai Iepirkuma 

uzvarētājam. 

11.2. Par Līguma pamatu tiek izmantots Nolikumam pievienotais Līguma projekts (2.pielikums). 

11.3. Līgums tiks noslēgts katrai lotei atsevišķi. 

 

12. Līguma izpildes nodrošinājums 

 

12.1. Izpildītājam līdz Darbu uzsākšanai 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas 

jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums (7.pielikums) 10% (desmit 

procentu) apmērā no Finanšu piedāvājumā (3.pielikums) minētās kopējās Līguma summas 

bez PVN. 

12.2. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas garantijas vai apdrošināšanas polises 

oriģināla veidā saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto paraugu. Līguma izpildes 

nodrošinājumam ir jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju un jāsatur garantētāja saistība segt 

līgumsodu un Pasūtītājam nodarītos zaudējumus Līguma neizpildes gadījumā.  

12.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz                         

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.  
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1.pielikums 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 

“Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no 

Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” 

realizācijai” 

(1.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no 

Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” 

realizācijai” Etaps 1.1. un/vai 2.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu 

pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar 

atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.2. un/vai 3.lote - “Būvdarbu veikšana 

būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz 

Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 2. un/vai 

4.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no 

Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” 

realizācijai” Etaps 3.) 

 

 

1. Pretendents:  

1.1. Pretendenta nosaukums.  

1.2. Rekvizīti. 

 

2. Kontaktpersona  

Vārds, uzvārds   

Tālrunis, fakss   

Adrese  

e-pasts   

 

3. Ar šī piedāvājuma iesniegšanu       ________________________: 
                 Pretendenta nosaukums 

 

3.1. piesakās piedalīties iepirkumā “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu 

pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) 

ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” (1.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta 

“Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas 

krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.1. un/vai              

2.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā 

no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, 

Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.2. un/vai 3.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta 

“Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas 

krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 2. un/vai           

4.lote - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā 

no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, 

Daugavpilī” realizācijai” Etaps 3.); 

3.2. apliecina to, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas; 

3.3. apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma (turpmāk - SPSIL) 48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktie izslēgšanas 

nosacījumi; 
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3.4. apliecina to, ka Pretendentam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas; 

3.5. apliecina to, ka apņemas ievērot Iepirkuma procedūras nosacījumus; 

3.6. apliecina to, ka nodrošinās vismaz 60 (sešdesmit) mēnešu ilgu garantiju veiktiem 

būvdarbiem, kā arī cauruļvadiem un cauruļvadu elementiem;   

3.7. apliecina to, ka ir iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un ka piedāvātā cena ir galīga un 

netiks grozīta Līguma izpildes laikā; 

3.8. apliecina to, ka piekrīt slēgt Līgumu Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā noteiktajā redakcijā; 

3.9. apliecina, ka Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu 

līdzekļi Līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama. 

 

4. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies uzsākt būvdarbu veikšanu ar Līguma 

noslēgšanas brīdi un Līgumā noteiktajā termiņā izpildīt visas Līguma saistības.  

 

 

Vārds, uzvārds, amats ____________________________________ 

 

Paraksts *   ____________________________________ 

 

Datums   ____________________________________ 

 

 

 
*Paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā persona vai Pretendenta pilnvarotā persona 
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2.pielikums 

 

Līgums Nr. __________________ 

(projekts) 

 

Daugavpilī                    2021.gada __. __________ 

 

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas                          

Nr. 41503002945, tās valdes locekļa/les ____________________ personā, kurš/a rīkojas uz 

Statūtu pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, 

un 

_____________________________________, reģistrācijas Nr. _________________, tās 

________________ personā, kas rīkojas uz ________________ pamata, turpmāk                       

tekstā - Būvuzņēmējs, no otras puses, kopā Pasūtītājs un Būvuzņēmējs vai katrs atsevišķi 

turpmāk tekstā – Līdzēji vai Puses, paužot savu brīvu gribu, bez spaidiem, viltus un maldiem, 

pamatojoties uz Iepirkuma “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve 

A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar 

atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”, ID Nr. DS/2021/2 KF, rezultātiem 1.lotē - “Būvdarbu 

veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) 

līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.1. 

vai  2.lotē  - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā 

no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” 

realizācijai” Etaps 1.2.vai 3.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu 

pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar 

atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 2. vai 4.lotē  - “Būvdarbu veikšana būvprojekta 

“Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas 

krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 3., noslēdz šo līgumu 

(turpmāk - Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā 

kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt  

būvdarbus būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas 

(9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” 

realizācijai 1.lotē vai 2.lotē vai 3.lotē vai 4.lotē (turpmāk - Būvdarbi) atbilstoši 

Būvuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam (1.pielikums). 

1.2. Būvdarbi sevī ietver visus šajā Līgumā un Tehniskajā specifikācijā iepirkuma 1.lotei vai 

2.lotei vai 3.lotei vai 4.lotei (2.pielikums) noteiktos būvdarbus, būvniecības vadību un 

organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu iegādi, piegādi, 

ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu Pasūtītājam, izpilddokumentācijas un citas 

dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo 

aktu prasībām. 

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Tehnisko specifikāciju 

(2.pielikums), Būvprojektiem, darba apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām. 

1.4. Nepieciešamības gadījumā, ja Būvdarbu veikšanas laikā tiks atklāti kādi neparedzamie 

Darbi, bez kuru nekavējošas izpildes nebūs iespējama Līguma tālākā vai kvalitatīva un 

pilnīga izpilde, un ja veicamo Būvdarbu izmaksu apjoms nepārsniegs 5 (piecus) 

procentus no kopējās Līguma summas, Būvuzņēmējs pēc pamatojošu dokumentu 
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iesniegšanas Pasūtītājam, pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu ir 

tiesīgs veikt šos darbus. 

1.5. Līguma izpildes termiņa pagarinājums: 

1.5.1. Darbu izpildes termiņi var tikt pagarināti pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja: 

1.5.1.1. Būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuru dēļ 

nav iespējams veikt būvdarbus atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai;  

1.5.1.2.  no Būvuzņēmēja neatkarīgo apstākļu dēļ ar kompetentas institūcijas 

lēmumu Būvdarbi tiek apturēti uz laiku līdz Būvdarbu veikšanas rezultātā 

blakus esošajā būvē radušos bojājumu novēršanai; 

1.5.1.3.  no Būvuzņēmēja neatkarīgo apstākļu dēļ būvobjektā tiek veikti avārijas 

darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju 

un/vai būvkonstrukciju bojājumus, kas var izraisīt cilvēku nelaimes 

gadījumus vai materiālus zaudējumus; 

1.5.1.4.  Būvdarbu izpildes laikā tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, kuru 

izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas; 

1.5.1.5.  Būvdarbu izpildes laikā tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru 

izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas; 

1.5.1.6.  Būvdarbu izpildes laikā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes pamati, 

nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt Būvdarbus 

Līgumā paredzētajā Darbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija 

paredzēta Tehniskajā specifikācijā(2.pielikums) un/vai Būvprojektā; 

1.5.2.  Līguma izpildes termiņa pagarinājumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, 

kurā eksistē 1.5.punkta 1.5.1.apakšpunktā minētais šķērslis. Ja vienlaikus pastāv 

vairāki iemesli, kuri dod tiesības uz pasūtījuma termiņa pagarinājumu, 

Būvuzņēmējs nav tiesīgs uz pilnu pagarinājumu par katru iemeslu atsevišķi, un 

pasūtījuma termiņš var tikt pagarināts tikai uz vienu (garāko) no tiem. 

Būvuzņēmējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu Līguma 

izpildes termiņa pagarinājumu. 

1.5.3.  Termiņa pagarinājumu Būvuzņēmējam rakstiski jāprasa nekavējoties tiklīdz 

attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais 

apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir 

pietiekami augsta, būvuzņēmējam nekavējoties jādara Pasūtītājam zināms arī tas 

rakstiskā formā. Vienlaikus būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi Līgumā noteiktie 

paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska 

saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc 

iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs 

ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja 

Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības 

atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un Pasūtītājs ir 

atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu. 

1.5.4.  Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura 

Līguma izpildes termiņa pagarinājuma pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju.  

1.5.5.  Pats par sevi termiņa pagarinājums nemaina nekādus citus Līguma nosacījumus un 

jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās Līguma saistības, 

kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas. 

Būvdarbu veicēja izdevumu (apdrošināšana, būvobjekta uzturēšana u.c.) nasta 

sakarā ar termiņa pagarinājumu gulstas uz Būvdarbu veicēju. 
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1.6. Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) 

paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem: 

1.6.1. Līgumā paredzēto būvapjomu var koriģēt vai Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums)  

paredzēto materiālu un/vai iekārtu var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu 

rakstiskas vienošanās, ja: 

1.6.1.1. šāda nepieciešamība ir saistīta ar Līguma 1.5.punkta 1.5.1.2., 1.5.1.3, vai 

1.5.1.6. apakšpunktā paredzēto gadījumu;  

1.6.1.2.  Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) paredzētas iekārtas vai materiālu 

vairs neražo; 

1.6.1.3.  neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem nedod Būvuzņēmējam 

tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu. 

1.6.2.  Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā 

(2.pielikums) paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem 

Būvuzņēmējam rakstiski jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais apstāklis ir 

iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda 

notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam 

nekavējoties rakstiski jādara Pasūtītājam zināms arī tas rakstiskā formā. Vienlaikus 

Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi Līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā 

informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai 

apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā          

5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam 

vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Specifikācijas dokumentācijā 

paredzēto materiālu nomaiņas nepieciešamība un pieļaujamība (vai piedāvātais 

materiāls un/vai iekārtas atbilst Būvdarbu veikšanai) ir rakstiski jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju. Ja Būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs 

zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, Līgumā paredzēto būvapjomu 

koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) paredzēto materiālu un/vai 

iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem netiek veikta un Pasūtītājs ir atbrīvots no 

jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu. Izmaiņu aktu ar būvapjomu 

koriģējumu sagatavo Būvuzņēmējs sadarbībā ar Projekta vadītāju, Būvuzraugu un 

Projekta būvinženieri.  

1.6.3. Jebkura Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšanas vai Tehniskajā specifikācijā 

(2.pielikums) paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšanas ar citiem risinājumiem 

pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju.   

1.6.4.  Pati par sevi Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā 

(2.pielikums) paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem 

nemaina nekādus citus Līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir 

pienākums pildīt visas tās Līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir 

iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.  

 

2. Būvdarbu apjoms un izpildes termiņi 

1.un 2.lotē:  

2.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina Būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot 

Būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums ir 

pabeigt siltumtrases montāžas darbus un pieslēgt patērētājiem siltumnesēju līdz 2021.gada 

1.septembrim. 

2.2. Objektam jābūt nodotam ekspluatācijā līdz 2021.gada 1.decembrim. 

3.un 4.lotē:  
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2.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina Būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot 

Būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. 

2.2. Objektam jābūt nodotam ekspluatācijā līdz 2022.gada 31.janvārim. 

2.3. Būvuzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas 

dienas: 

2.3.1. iesniegt Pasūtītājam visu šajā Līgumā noteikto risku, būvniecības apdrošināšanas 

polises un/vai polišu kopijas (uzrādot oriģinālu un iesniedzot polišu apmaksu 

apliecinošos dokumentus). Minētie dokumenti ir pievienojami Līgumam kā 

neatņemamas sastāvdaļas; 

2.3.2. iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10 (desmit) % apmērā no 

Līguma summas bez PVN – kredītiestādes garantijas veidā vai apdrošināšanas 

sabiedrības polises veidā (iesniedzot apmaksu apliecinošos dokumentus). 

Līgumsaistību izpildes nodrošinājums tiek izmaksāts Pasūtītājam bez jebkādiem 

iebildumiem par jebkuru summu iepriekš noteiktajās robežās, ja Būvuzņēmējs nepilda 

minētā Līguma saistības. 

2.4. Būvuzņēmēja pienākums ir uzsākt Būvdarbus ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes atzīmes 

būvatļaujā par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas. 

2.5. Ja Būvuzņēmējs nav savlaicīgi izpildījis Līguma 2.1., 2.2.punkta noteikumus, tad 

Būvuzņēmējam iestājas atbildība par nokavējumu. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma 

savlaicīgu neiesniegšanu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam 500,00 EUR (pieci simti eiro nulle 

centi) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma 

summas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt šo līgumsodu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas. 

2.6. Būvdarbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā. 

2.7. Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu 

Atbildīgo būvdarbu vadītāju. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic būvnormatīvos noteiktās 

funkcijas. Atbildīgā būvdarbu vadītāja funkciju veikšanai tā prombūtnes laikā Pasūtītājs var 

pieprasīt iecelt Atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieku. Atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieka 

kvalifikācijai un pieredzei ir jāatbilst prasībām, kas bija izvirzītas iepirkuma procedūras 

dokumentācijā attiecībā uz Atbildīgo būvdarbu vadītāju. Atbildīgā būvdarbu vadītāja 

vietnieku Būvuzņēmējs ieceļ ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma.  

2.8. Pabeidzot Līguma ietvaros paredzētos Būvdarbus, Būvuzņēmējs veic izpildīto Būvdarbu, kā 

arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma 

noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem. 

2.9. Ja rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti Līgumā vai darbu veikšanas 

projektā, tad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs sastāda par to abpusēju aktu. 

2.10. Gadījumā, ja veicot Būvdarbus tiek atklāti Līdzējiem agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai 

skaitā neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu Būvdarbu pabeigšanu 

noteiktajos termiņos, būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu 

rekvizītos norādīto Pasūtītāja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt rakstveida paziņojumu Pasūtītājam. 

 

3. Būvuzņēmēja pienākumi 

3.1. Ievērot Piedāvājuma iepirkumam nosacījumus. 

3.2. Ne vēlāk kā trešajā darba dienā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam aktualizētu 

darbu izpildes grafiku. 
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3.3. Nepieciešamības gadījumā Būvdarbu veikšanas sākumposmā Būvuzņēmējs nodrošina 

pagaidu elektropieslēgumu un patstāvīgi veic norēķinus par patērēto elektroenerģiju līdz 

Objekta nodošanai ekspluatācijā. 

3.4. Veikt būvdarbus kvalitatīvi, ievērojot Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) minētās 

prasības un apjomus, saskaņot Būvdarbu veikšanas grafiku. 

3.5. Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas/Eiropas Savienības 

normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu 

piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu 

šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanas gaitā. 

3.6. Būvuzņēmējs 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. Būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla 

iesaistīšanu Līguma izpildē.  

3.7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas un jauna personāla un 

apakšuzņēmēju piesaistes kārtība ir šāda: 

3.7.1.  Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā 

un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai 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 piedāvājumā; 

3.7.2.  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; 3) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo Būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās Līguma 

vērtības, atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta 

pirmās daļas 2. un 3.punktā 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; 

3.7.3.  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; 

3.7.4.  Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai 

apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis 

visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

3.8. Veikt Būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem 

vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.  
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3.9. Būvuzņēmējs uztur terminētus dokumentus (nodrošinājumi, apdrošināšanas utt.) spēkā 

visā Līguma darbības laikā. Ja dokumenta derīguma termiņš beidzas Līguma darbības 

laikā, Būvuzņēmējs 5 (piecas) dienas pirms dokumenta derīguma termiņa beigu datuma, 

iesniedz Pasūtītājam dokumentu ar pagarināto derīguma termiņu. 

3.10. Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju (2.pielikums) un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu 

nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi.  

3.11. Būvdarbus veikt ar Latvijas Republikā/Eiropas Savienībā sertificētiem un kvalitatīviem 

materiāliem saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) un būvprojektu. 

3.12. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes 

drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt 

apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem, kā arī uzņemties pilnu 

atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.  

3.13. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu 

tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos paredzētās darba drošības instruktāžas. 

3.14. Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Būvdarbu 

veikšanas laikā. 

3.15. Nodrošināt strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības 

līdzekļiem. 

3.16. Uz sava rēķina nodrošināt būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu 

apsardzi visā Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un 

tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām līdz Objekta nodošanai 

ekspluatācijā. 

3.17. Nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo 

konstrukciju elementu uzrādīšanu Pasūtītājam un Būvuzraugam, aktu sastādīšanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai.  

3.18. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu esamību, kuru uzrādīšanu var prasīt 

amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus. 

3.19. Nodrošināt visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu 

un iesniegšanu Pasūtītājam, Projekta vadītājam un Projekta Būvuzraugam saskaņā ar 

projektu un Latvijas būvnormatīviem. 

3.20. Iesniegt Izpilddokumentāciju Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) norādītajos apjomos. 

3.21. Būvdarbu veikšanas gaitā ievērot visus Projekta būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas 

nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.22. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam, Projekta vadītājam, Projekta būvuzraugam, 

autoruzraugam, kā arī būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu 

piekļūšanu Objektam.  

3.23. Nodrošināt tīrību būvdarbu veikšanas teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā 

atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoties veikt visa veida darbības, 

kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas 

seku novēršanu. 

3.24. Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī 

nodrošināt to regulāru izvešanu un nodošanu speciāli ierīkotajās vietās. 

3.25. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu un teritorijas 

sakārtošanu, tajā skaitā atbrīvojot to no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem 

darba rīkiem un inventāra. 
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3.26. Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu par 

visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt 

Būvdarbu izpildi. 

3.27. Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju, Projekta vadītāju, Projekta būvinženieri un Projekta 

būvuzraugu jebkuru Būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju 

sākotnējās vienošanās. 

3.28. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu, ja Būvdarbu 

izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt 

visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu. 

3.29. Pēc Projekta vadītāja rakstiska pieprasījuma 7 (septiņu) dienu laikā iesniegt Projekta 

vadītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto Būvdarbu norises 

gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu. 

3.30. Pildīt visus citus no šī Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Būvuzņēmēja 

pienākumus. 

3.31. Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju par jebkuru Būvuzņēmēja 

pamanītu kļūdu projektā, neveiksmīgu būvprojekta risinājumu, materiālu vai metožu 

pielietojumu. 

3.32. Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā visā darba 

dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses. 

3.33. Būvuzņēmējam ir pienākums rakstveidā saskaņot ar Būvuzraugu un Projekta vadītāju 

Būvdarbu veikšanas secību, kā arī citus jautājumus, kas  skar līguma izpildes procesu. 

3.34. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar 

apakšuzņēmumiem. 

3.35. Nodrošināt būvniecības darbu sapulču protokolēšanu. 

 

4. Pasūtītāja pienākumi 

4.1. Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam 

līgumsaistību izpildei. 

4.2. Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus. 

4.3. Būvdarbu tehniskajai uzraudzībai nozīmēt Būvuzraugu. 

4.4. Pasūtītājs var rakstiski pilnvarot savu pienākumu pildīšanu citām personām, pilnvarā 

norādot pilnvarojuma robežas, pilnvarnieka funkcijas un uzdevumus par to pirmām kārtām 

informējot Būvuzņēmēju. Attiecīgi, par Pasūtītāja izsniegtās pārstāvības pilnvaras 

atsaukšanu pirmkārt tiek informēts Būvuzņēmējs. 

 

5. Maksāšanas noteikumi 

5.1.  Līguma summa par Būvdarbu veikšanu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums)  un 

Finanšu piedāvājumu iepirkumam (3.pielikums), ir _____,___EUR (______________eiro 

____ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), kuru aprēķina un maksā atbilstoši 

Pievienotās vērības nodokļa likuma prasībām (Pievienotās vērības nodokļa likuma 

142.pants). 

5.2.  Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību 

izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem 

izdevumiem. 

5.3.  Norēķins par Izpildītāja izpildītiem Darbiem paredzēts 20 (divdesmit) bankas darba dienu 

laikā no objekta nodošanas ekspluatācijā ar nosacījumu, ka tika izpildīti 7.7.punkta 

nosacījumi. 

5.4.  Iespējamais sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts. 
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6. Būvdarbu nodošana Pasūtītājam un objekta nodošana ekspluatācijā 

6.1. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas saskaņā ar spēkā 

esošajiem Latvijas būvnormatīviem, Būvuzņēmējs veic to uzrādīšanu un nodošanu 

Pasūtītājam, par ko tiek sastādīts segto darbu akts. 

6.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu 

neatbilstību Tehniskajai specifikācijai (2.pielikums), kā arī, ja Būvuzņēmējs nav 

pieaicinājis Pasūtītāju un/vai Būvuzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar 

neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu 

Pasūtītājam un Būvuzraugam sedz Būvuzņēmējs.  

6.3. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem saņemšanas Pasūtītājs 

un Būvuzraugs pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes 

dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Būvdarbus 

pieņemt. 

6.4. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Būvdarbu pieņemšanas, ja Būvdarbu pieņemšanas 

procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto Būvdarbu neatbilstība šī Līguma 

noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu 

novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic Būvdarbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs            

10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem saņemšanas pārbauda 

izpildīto Būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī Būvdarbu izpildes dokumentāciju un 

paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt. 

6.5. Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no 

atbildības par Būvdarbu kalendārā grafika neievērošanu. 

6.6. Pēc šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo 

Pasūtītājam un veic Būvdarbu nodošanu. 

6.7. Paveikto Būvdarbu nodošanai Līdzēji izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst 

Projekta vadītājs, Projekta būvinženieris, Būvuzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, 

Autoruzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto Būvdarbu apjomu un kvalitāti un sastāda 

nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi un apstiprina 

Pasūtītājs. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt                            

nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no 

Būvdarbu pieņemšanas. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs veic atkārtotu 

Būvdarbu nodošanu. 

6.8. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. 

Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek 

konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai 

neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs. 

6.9. Pasūtītājs sadarbībā ar Būvuzņēmēju veic Objekta nodošanu ekspluatācijā Latvijas 

būvnormatīvos noteiktajā kārtībā. Objekts kopumā no Būvuzņēmēja ir pieņemts ar brīdi, 

kad ir parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.  

6.10. Ja Objekts kopumā netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem 

un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos 

trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu 

novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Līdzēji veic atkārtotu Objekta nodošanu 

ekspluatācijā.  

6.11. Visi papildus izdevumi par atkārtotu nodošanas – pieņemšanas komisijas darbu tiek ieturēti 

no gala samaksas par Objektu kopumā. 
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7. Garantijas 

7.1. Būvuzņēmējs garantē izpildīto Būvdarbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.2. „Garantēšana” šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas 

atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās 

saistības netiek izpildītas. 

7.3. Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu, kā arī cauruļvadu un cauruļvadu elementu garantijas 

termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā. 

7.4. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst 

saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek 

noteikts Pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs 

pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu 

novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Līguma puse, 

kuras viedoklis ekspertīzes rezultātā netiek apstiprināts. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji 

nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas 

šajā Līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums šos 

Darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos 

Darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt 

par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam. 

7.5. Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos 

noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot 

trešajai personai. 

7.6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas 

dokumenti tiek nodoti Pasūtītājam. 

7.7. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam 

kredītiestādes vai Latvijas Republikā darbojošās apdrošināšanas sabiedrības garantiju 

oriģinālu par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Objekta Kopējo Būvdarbu Realizācijas 

Tāmes par būvdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai. 

 

8. Atbildība 

8.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam 

nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu 

neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā 

peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina. 

8.2. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties 

Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus. 

Būvuzņēmējs apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā 

izvirza trešās personas vai Pasūtītājs. 

8.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, 

kuri radušies Būvuzņēmēja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros. 

8.4. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību. 

8.5. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu 

kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas 

Republikas/Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. 

8.6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas 

institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī 

Līguma noteikumu pārkāpumiem. 
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9. Apdrošināšana un garantija 

9.1. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina 

visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja 

darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā būvdarbu vai būvdarbu garantijas termiņa 

laikā, tajā skaitā veicot šādu risku apdrošināšanu: 

9.1.1. celtniecības visu risku apdrošināšana (CAR) Līguma summas apmērā atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām; 

9.1.2. civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret trešajām personām, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

9.1.3. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo apdrošināšanas polišu 

kopijas un maksājumus apliecinošus dokumentus Līgumā noteiktajā kārtībā. 

9.2. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neiesniedz apdrošināšanas polišu kopijas noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājs ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, atskaitot ieguldīto apdrošināšanas prēmiju 

summu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas par būvdarbu veikšanu. 

 

10. Sankcijas 

10.1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Būvdarbu izpildes kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti 

saskaņā ar šo Līgumu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs savas vainas dēļ nokavē Darbu izpildes 

termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no 

kopējās Līguma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā                                 

10 (desmit) % no kopējās Līguma summas. 

10.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē Darbu apmaksas termiņu, bet ir pieņēmis Darbus, 

Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no 

neapmaksātās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā                       

10 (desmit) % no Līguma summas. Par līgumsodu Būvuzņēmējs izraksta atsevišķu rēķinu.  

10.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no uzņemto saistību izpildes.  

10.4. Līgumsods vienmēr tiek aprēķināts par katru 2.1. un 2.2.punktā norādītā termiņa 

nokavējumu atsevišķi. 

10.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes.  

 

11. Nepārvarama vara 

11.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde 

vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu tiek 

uzskatīti: ugunsgrēki, dabas katastrofas, streiki, grozījumi Latvijas Republikas/Eiropas 

Savienības normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumi un citi nepārvaramas varas 

izpausmes veidi, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Līdzēju 

darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav 

varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai 

šie apstākļi radušies, jāpierāda atbilstoši Latvijas Republikas/Eiropas Savienības normatīvo 

aktu prasībām. 

11.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski 

informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne 

vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida 

paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums 

attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā 

jānorāda provizorisks termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto 

pienākumu izpildi. 
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11.3. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 

2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt 

tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu 

dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem. 

11.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto 

apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram 

Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos. 

 

12. Vadības sanāksmes 

12.1. Līguma darba vadībai, koordinācijai un kontrolei Pasūtītājs ar rīkojumu izveido projekta 

vadības grupu. 

12.2. Būvuzņēmējs norīko pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs galveno 

Būvuzņēmēju. 

12.3. Vadības sanāksmes (būvsapulces) tiek rīkotas pēc nepieciešamības ar Pasūtītāju saskaņotā 

laikā. Tajās piedalās Projekta vadītājs, Projekta būvinženieris, Būvuzņēmēja pārstāvis, 

Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinātie speciālisti. 

12.4. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildes jautājumos ir Projekta vadītājs. 

 

13. Līguma laušana, Līguma darbības pārtraukšana 

13.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam 

rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos: 

13.1.1. ja Būvuzņēmējs neuzsāk Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr 

netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav 

vainojams pie Būvdarbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā; 

13.1.2. ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma par Līguma laušanu 

saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas atkārtoti ir pieļāvis 

brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja 

brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu; 

13.1.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvu 

rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs būvdarbus 

veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Tehniskajai specifikācijai (2.pielikums) vai 

Latvijas Republikas/Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, kas būtiski 

varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju; 

13.1.4. Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums pēc 

Pasūtītāja viedokļa var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības 

saskaņā ar šo Līgumu; 

13.1.5. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir 

būtiska nelabvēlīga ietekme uz Būvuzņēmēja komercdarbību, aktīviem, darbību 

vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Būvuzņēmēja spēju izpildīt saistības saskaņā 

ar šo Līgumu. 

13.1.6. ja šī Līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem: 

 ja Būvuzņēmējs pārtrauc Būvdarbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) darba dienām vai 

tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā Būvdarbu grafikā šāds 

darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs; 

 ja Būvuzņēmēja pārstāvis neierodas Pušu noteiktajās vadības sanāksmēs atbilstoši 

šī Līguma 12.punktam 2 (divas) reizes pēc kārtas; 

 ja tiesā ir pieņemts izskatīšanai pieteikums par Būvuzņēmēja atzīšanu par 

maksātnespējīgu; 
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 tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta 

(aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts 

liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos 

reģistros.  

13.2. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt Līgumu, brīdinot par to 7 (septiņas) dienas iepriekš 

Būvuzņēmēju, ja Līgumu nav iespējams izpildīt. 

13.3. Jebkurš Līdzējs var izbeigt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) dienas pēc rakstveida 

brīdinājuma iesniegšanas otram Līdzējam, ja otrs Līdzējs nav pildījis savus pienākumus un 

nav novērsis savu Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā kopš rakstiska 

brīdinājuma saņemšanas. 

13.4. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram 

Līdzējam ieguldītos līdzekļus un izdevumus, kas radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs 

nav pildījis Līgumā noteiktos pienākumus. 

13.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājam bez kavēšanās un pienācīgā veidā jāpārtrauc 

Būvdarbu veikšanu un jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu izdevumus. 

Pēc Būvdarbu pārtraukšanas Būvuzņēmējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu 

laikā, paņemot savas mantas, instrumentus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā 

veidā. 

13.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību par tādiem Līgumā 

paredzētiem Darbiem, kuri pilnībā pabeigti un nodoti ar aktu pirms Līguma pārtraukšanas 

dienas. 

13.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams 

izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas 

vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

 

14. Nobeiguma noteikumi 

14.1. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja 

vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

14.2. Līdzēju strīdi, kas rodas Būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Būvdarbu veikšanas 

vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai 

valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar 

ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes 

izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis. 

14.3. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai 

likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek 

skartas sakarā ar šīm izmaiņām. 

14.4. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai 

bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Pasūtītājs, Līguma izpildes laikā rodoties attiecīgai 

situācijai, izvērtēs, vai Līguma izpildes tiesību nodošana trešajai personai ir tiesiski 

pieļaujama. 

14.5. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un 

saistību pārņēmējiem. 

14.6. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

14.7. Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un stājas spēkā ar brīdi, kad tos 

parakstījuši abi Līdzēji. 
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14.8. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai 

amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darba dienu 

laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā 

noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu 

rasties otram Līdzējam. 

14.9. Līgums sastādīts uz ___ (_________) lapām latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar 

vienādu juridisko spēku, pa 1 (vienam) eksemplāram katram Līdzējam/ Šis Līgums 

sastādīts uz ____ (______) lapām, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un glabājas pie 

Pasūtītāja un pie Būvuzņēmēja.  

 

15. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS: 

 

Pašvaldības akciju sabiedrība  

„Daugavpils siltumtīkli” 

Reģistrācijas Nr. 41503002945 

Juridiskā adrese: 18. novembra iela 4, 

Daugavpils, LV-5401, 

Tālr. +371 65407533,  

fakss +371 654 07555 

e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv 

AB Luminor Bank 

Konta Nr. LV32RIKO0000083199145 

Kods: RIKOLV2X 

 

Atbildīgais no Pasūtītāja puses: 

 

Projekta vadītāja: 

      _______________ Vārds, Uzvārds 
                   (paraksts) 

Tālr. 654 07543 

 

Projekta būvinženieris: 

      _______________ Vārds, Uzvārds 
                 (paraksts) 

Tālr. _____________ 

 

 

 

 

_______________ Vārds, Uzvārds 
                 (paraksts) 

 

 

BŪVUZŅĒMĒJS: 

 

Nosaukums: 

Reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese:  

Tālrunis: 

Bankas rekvizīti: 

Kods:  

Konts: 

 

 

Atbildīgais no Būvuzņēmēja puses: 

 

Būvuzņēmēja pārstāvis: 

          _______________ Vārds, Uzvārds 
                        (paraksts) 

Tālr. _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ Vārds, Uzvārds 
                 (paraksts) 
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3.pielikums 
 

 

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA 
“Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no 

Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” 

realizācijai”  

 

1.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no 

Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” 

realizācijai” Etaps 1.1. 

vai 

2.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no 

Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” 

realizācijai” Etaps 1.2.  

vai 

3.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no 

Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” 

realizācijai” Etaps 2. 

vai  

4.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no 

Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” 

realizācijai” Etaps 3. 

 

 

Mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti _________________________ 

vārdā, piedāvājam veikt būvdarbus būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve 

A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar 

atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai Etapā 1.1. (1.lote) vai Etapā 1.2. (2.lote) vai                  

Etapā 2. (3.lote) vai Etapā 3. (4.lote) saskaņā ar Iepirkuma procedūras noteikumiem par 

_______,____ EUR (bez PVN) (skaitļiem un vārdiem), PVN piemērojams saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem, kurā nav iekļauta finanšu rezerve saskaņā ar tāmēm, kas ir pievienotas 

šim dokumentam un ir daļa no mūsu piedāvājuma. 

 
 

 Garantijas laiks veiktajiem būvdarbiem, kā arī piegādātajiem un uzstādītajiem 

cauruļvadiem un cauruļvadu elementiem - ______ mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas brīža (Pretendenta piedāvātais būvdarbu un cauruļvadu un to elementu kvalitātes 

garantijas laiks nedrīkst būt mazāks par 60 (sešdesmit) mēnešiem (Pretendents var piedāvāt 

lielāku garantijas  laiku)).  
    
 Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 210 (divi simti desmit) dienas no 

datuma, kas ir noteikts kā iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš. 
 

 Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no 

piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.   
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Ar šo apliecinām, ka šis piedāvājums atbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām 

pilnā apjomā, visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo piedāvājumu, ir patiesa un var tikt 

pārbaudīta attiecīgās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem. 
 

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka Finanšu piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.  
 
 

 

Vārds, uzvārds, amats ____________________________________ 

 

Paraksts *   ____________________________________ 

 

Datums   ____________________________________ 

 

 

 
*Paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā persona vai Pretendenta pilnvarotā persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Iepirkuma nolikums 

1.3-13.NOL.9.v1 

Lpp.27. no 45 

 

© PAS "Daugavpils siltumtīkli" 

 

 

4.pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMAM 
Būvdarbu veikšana projekta "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura 

ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar 

atzarojumiem, Daugavpilī" 

 

1.lote: Būvdarbu veikšana projekta "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve 

A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam                

(9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī" Etaps 1.1 

 

1. Tehniskā uzdevuma priekšmets 

1.1. Būvdarbu veikšana projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no 

Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, 

Daugavpilī.”Etaps 1.1 realizācijai. 

 

1.2. Darba apjoms: 

Atbilstoši AS “Komunālprojekts” būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve 

A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) 

ar atzarojumiem, Daugavpilī.” nosacījumiem , atbilstoši spēkā esošiem LR 

likumdošanas aktiem un normatīvajiem dokumentiem būvniecības jomā.  

Trases kopējais garums 657.0 m, divcauruļu mērijuma, cauruļvadu diametrs 

324/500 mm, 168/280 mm,  114/225 mm,  60/140 mm. 

1.3. Būvdarbu izpildes termiņš:  

Siltumtrases montāžas darbiem un paterētāju pieslegšanai jābūt pabeigtiem līdz 

2021.gada 1.septembrim. 

Objekts jānodod ekspluatācijā līdz 2021.gada 1.decembrim. 

1.4. Minimālais garantijas termiņš būvdarbiem,cauruļvadiem un cauruļvadu 

elementiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanas brīža. 

1.5. Veikt no ekspluatācijas izvedamo esošo siltumtīklu cauruļvadu, cauruļvadu 

elementu, cauruļvadu izolācijas, dzelzbetona konstrukciju, metāla konstrukciju, 

vāku, siļu, kanālu un siltuma kameru demontāžu, kā arī demontēto elementu un 

būvgružu izvešanu un utilizāciju. 

1.6. Veikt cauruļvadu viengabalainuma avārijas signalizācijas sistēmas montāžu un 

izmēģinājumu. 

1.7. Veikt samontēto cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem dokumentiem. 

1.8. Veikt jauno cauruļvadu šķērssalaides metināto savienojumu ultraskaņas vai 

radiografisko kontroli 100% apjomā. 

1.9. Pēc celtniecības-montāžas darbu pabeigšanas veikt blakusesošās teritorijas 
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labiekārtošanu saskaņā ar tehnisko projektu nosacījumiem. 

1.10. Saskaņot Darbu veikšanas projektu ar visiem ieinteresētajiem dienestiem, zemes 

un ēku īpašniekiem. Saskaņot krustojumu slēgšanas laiku un materiālu 

izkraušanas vietas. Saskaņoto Darbu veikšanas projektu iesniegt Pasūtītājam. 

1.11. Celtniecības, montāžas, izmēģinājumu atsevišķu posmu sākumu un nobeigumus 

saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem dienestiem. 

2. Speciālie nosacījumi 

2.1. Gadījumā, ja tehniskie projekti paredz konkrētā ražotāja materiālus vai iekārtas, 

Pretendents var piedāvāt cita ražotāja ekvivalentas preces, materiālus vai iekārtas, 

ja to tehniskā specifikācija ir ekvivalenta. 

2.2. Pretendentam kopā ar savu piedāvājumu ir jāiesniedz plānoto būvdarbu izpildes 

darba grafiks, kas ir sagatavots elektroniski, pielietojamo darbu metožu aprakstu, 

piedāvāto iekārtu aprakstu un tehniskās specifikācijas, pieejamo tehnisko, cilvēku 

u.c. resursu aprakstu. Sagatavojot darbu izpildes grafiku, skaidri norādīt 

aktivitāšu sākuma un beigu termiņus. 

2.3. Uzņēmējs sagatavo un nodod Pasūtītājam izpilddokumentāciju: 

• 2 (divus) oriģinālus eksemplārus papīrveidā; 

• 1 (vienu) oriģināla kopijas eksemplāru papīrveidā; 

• 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā veidā ierakstītu USB zibatmiņā. 

Izpilddokumentācijas USB zibatmiņā jāiekļauj: 

• visi.dwg (AutoCad), .doc (Word), .pdf (Adobe Reader) vai citas 

izpilddokumentācijas izstradē izmantotās programmatūras dokumenti; 

• visi rasējumi (AutoCad vai cita izmantotā programmnodrošinājuma) .pdf 

(Adobe Reader) formātā. 

Elektroniskos dokumentus sagatavot tā, lai tos būtu iespējams importēt bez 

papildus apstrādes uz SAP PM moduli ar mērķi izmantot to datorizētā apkopes 

vadības sistēmā (CMMS). 

Izpilddokumentācijā iekļaut veikto darbu aprakstu, kurā norādīts faktiski veikto 

darbu apjoms, to izpildes laiks, kā arī dokumentācijas iesniegšanas datums. 

Veikto darbu aprakstā jāiekļauj sertificēta darbu veicēja un visu Pasūtītāja 

atbildīgo personu, autoruzrauga un būvuzraugasaskaņojumus. 

Nodrošināt siltumtrases izpilddokumentāciju sekojošā apjomā: 

• Siltumtrases pase; 

• Siltumtrases pieņemšanas-nodošanas akts; 

• Siltumtrases ģenerālplāns; 

• Siltumtrases garenprofils, siltumtrases griezumi; 

• Metināšanas šuvju shēma; 

• Uzraudzības signalizācijas shēma, avārijas signalizācijas montāžas 

kvalitātes pārbaudes akts, uzraudzības signalizācijas pieņemšanas akts; 

• Siltumkameru, mezglu shēmas un griezumi; 

• Akts par siltumtrases cauruļu, dzelzbetona konstrukciju un 

siltumizolācijas demontāžu ar utilizāciju; 

• Metinātāju sertifikātu kopijas; 
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• Segto darbu akti; 

• Sertifikāti un izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju kopijas 

oriģinālvalodā. 

• Izpilddokumentācijas pilnu komplektu saskaņot ar Pasūtītāju un nodot 

termiņā, kas norādīts darbu izpildes laika grafikā. 

3. Citi nosacījumi 

3.1. Maksimālais siltumnesēja atslēgšanas laiks – 5 kalendāras nedēļas, iepriekš 

saskaņojot ar Pasūtītāju. 

3.2. Kopā ar piedāvājumu Pretendents iesniedz vismaz 2 atsauksmes par siltumtīklu ar 

minimālo diametru 324/500 mm un trases garumu 300m divcauruļu mērījumā 

būvniecības vai pārlikšanas (rekonstrukcijas) darbiem pēdējo 5 gadu laikā (2016., 

2017., 2018., 2019., 2020.g.), kuri ir nodoti ekspluatācijā. 

 

2.lote: Būvdarbu veikšana projekta "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve 

A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam                

(9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī" Etaps 1.2. 

 

1. Tehniskā uzdevuma priekšmets 

1.1. Būvdarbu veikšana projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no 

Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, 

Daugavpilī.”Etaps 1.2 realizācijai. 

 

1.2. Darba apjoms: 

Atbilstoši AS “Komunālprojekts” būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve 

A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar 

atzarojumiem, Daugavpilī.” nosacījumiem , atbilstoši spēkā esošiem LR 

likumdošanas aktiem un normatīvajiem dokumentiem būvniecības jomā.  

Trases kopējais garums 768,5 m, divcauruļu mērijuma, cauruļvadu diametrs 

324/500 mm,273/450mm, 219/355 mm,  168/280 mm,  139/250 mm. 

1.3. Būvdarbu izpildes termiņš:  

Siltumtrases montāžas darbiem un paterētāju pieslegšanai jābūt pabeigtiem līdz 

2021.gada 1.septembrim. 

Objekts jānodod ekspluatācijā līdz 2021.gada 1.decembrim. 

1.4. Minimālais garantijas termiņš būvdarbiem,cauruļvadiem un cauruļvadu 

elementiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanas brīža. 

1.5. Veikt no ekspluatācijas izvedamo esošo siltumtīklu cauruļvadu, cauruļvadu 

elementu, cauruļvadu izolācijas, dzelzbetona konstrukciju, metāla konstrukciju, 

vāku, siļu, kanālu un siltuma kameru demontāžu, kā arī demontēto elementu un 

būvgružu izvešanu un utilizāciju. 

1.6. Veikt cauruļvadu viengabalainuma avārijas signalizācijas sistēmas montāžu un 

izmēģinājumu. 
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1.7. Veikt samontēto cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem dokumentiem. 

1.8. Veikt jauno cauruļvadu šķērssalaides metināto savienojumu ultraskaņas vai 

radiografisko kontroli 100% apjomā. 

1.9. Pēc celtniecības-montāžas darbu pabeigšanas veikt blakusesošās teritorijas 

labiekārtošanu saskaņā ar tehnisko projektu nosacījumiem. 

1.10. Saskaņot Darbu veikšanas projektu ar visiem ieinteresētajiem dienestiem, zemes 

un ēku īpašniekiem. Saskaņot krustojumu slēgšanas laiku un materiālu izkraušanas 

vietas. Saskaņoto Darbu veikšanas projektu iesniegt Pasūtītājam. 

1.11. Celtniecības, montāžas, izmēģinājumu atsevišķu posmu sākumu un nobeigumus 

saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem dienestiem. 

2. Speciālie nosacījumi 

2.1. Gadījumā, ja tehniskie projekti paredz konkrētā ražotāja materiālus vai iekārtas, 

Pretendents var piedāvāt cita ražotāja ekvivalentas preces, materiālus vai iekārtas, 

ja to tehniskā specifikācija ir ekvivalenta. 

2.2. Pretendentam kopā ar savu piedāvājumu ir jāiesniedz plānoto būvdarbu izpildes 

darba grafiks, kas ir sagatavots elektroniski, pielietojamo darbu metožu aprakstu, 

piedāvāto iekārtu aprakstu un tehniskās specifikācijas, pieejamo tehnisko, cilvēku 

u.c. resursu aprakstu. Sagatavojot darbu izpildes grafiku, skaidri norādīt aktivitāšu 

sākuma un beigu termiņus. 

2.3. Uzņēmējs sagatavo un nodod Pasūtītājam izpilddokumentāciju: 

• 2 (divus) oriģinālus eksemplārus papīrveidā; 

• 1 (vienu) oriģināla kopijas eksemplāru papīrveidā; 

• 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā veidā ierakstītu USB zibatmiņā. 

Izpilddokumentācijas USB zibatmiņā jāiekļauj: 

• visi.dwg (AutoCad), .doc (Word), .pdf (Adobe Reader) vai citas 

izpilddokumentācijas izstradē izmantotās programmatūras dokumenti; 

• visi rasējumi (AutoCad vai cita izmantotā programmnodrošinājuma) .pdf 

(Adobe Reader) formātā. 

Elektroniskos dokumentus sagatavot tā, lai tos būtu iespējams importēt bez 

papildus apstrādes uz SAP PM moduli ar mērķi izmantot to datorizētā apkopes 

vadības sistēmā (CMMS). 

Izpilddokumentācijā iekļaut veikto darbu aprakstu, kurā norādīts faktiski veikto 

darbu apjoms, to izpildes laiks, kā arī dokumentācijas iesniegšanas datums. Veikto 

darbu aprakstā jāiekļauj sertificēta darbu veicēja un visu Pasūtītāja atbildīgo 

personu, autoruzrauga un būvuzrauga saskaņojumus. 

Nodrošināt siltumtrases izpilddokumentāciju sekojošā apjomā: 

• Siltumtrases pase; 

• Siltumtrases pieņemšanas-nodošanas akts; 

• Siltumtrases ģenerālplāns; 

• Siltumtrases garenprofils, siltumtrases griezumi; 

• Metināšanas šuvju shēma; 

• Uzraudzības signalizācijas shēma, avārijas signalizācijas montāžas 
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kvalitātes pārbaudes akts, uzraudzības signalizācijas pieņemšanas akts; 

• Siltumkameru, mezglu shēmas un griezumi; 

• Akts par siltumtrases cauruļu, dzelzbetona konstrukciju un siltumizolācijas 

demontāžu ar utilizāciju; 

• Metinātāju sertifikātu kopijas; 

• Segto darbu akti; 

• Sertifikāti un izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju kopijas 

oriģinālvalodā. 

• Izpilddokumentācijas pilnu komplektu saskaņot ar Pasūtītāju un nodot 

termiņā, kas norādīts darbu izpildes laika grafikā. 

3. Citi nosacījumi 

3.1. Maksimālais siltumnesēja atslēgšanas laiks – 5 kalendāras nedēļas, iepriekš 

saskaņojot ar Pasūtītāju. 

3.2. Kopā ar piedāvājumu Pretendents iesniedz vismaz 2 atsauksmes par siltumtīklu ar 

minimālo diametru 324/500 mm un trases garumu 300m divcauruļu mērījumā 

būvniecības vai pārlikšanas (rekonstrukcijas) darbiem pēdējo 5 gadu laikā (2016., 

2017., 2018., 2019., 2020.g.), kuri ir nodoti ekspluatācijā. 

 

3.lote: Būvdarbu veikšana projekta "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve 

A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam     

(9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī" Etaps 2. 

 

1. Tehniskā uzdevuma priekšmets 

1.1. Būvdarbu veikšana projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no 

Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, 

Daugavpilī.”Etaps Nr.2 realizācijai. 

 

1.2. Darba apjoms: 

Atbilstoši AS “Komunālprojekts” būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve 

A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) 

ar atzarojumiem, Daugavpilī.” nosacījumiem , atbilstoši spēkā esošiem LR 

likumdošanas aktiem un normatīvajiem dokumentiem būvniecības jomā.  

Trases kopējais garums 102,0 m, divcauruļu mērijuma, cauruļvadu diametrs 

324/500 mm. 

1.3. Būvdarbu izpildes termiņš:  

Objekts jānodod ekspluatācijā līdz 2022.gada 31.janvārim. 

1.4. Minimālais garantijas termiņš būvdarbiem,cauruļvadiem un cauruļvadu 

elementiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanas brīža. 

1.5. Veikt no ekspluatācijas izvedamo esošo siltumtīklu cauruļvadu, cauruļvadu 

elementu, cauruļvadu izolācijas, dzelzbetona konstrukciju, metāla konstrukciju, 

vāku, siļu, kanālu un siltuma kameru demontāžu, kā arī demontēto elementu un 
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būvgružu izvešanu un utilizāciju. 

1.6. Veikt cauruļvadu viengabalainuma avārijas signalizācijas sistēmas montāžu un 

izmēģinājumu. 

1.7. Veikt samontēto cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem dokumentiem. 

1.8. Veikt jauno cauruļvadu šķērssalaides metināto savienojumu ultraskaņas vai 

radiografisko kontroli 100% apjomā. 

1.9. Pēc celtniecības-montāžas darbu pabeigšanas veikt blakusesošās teritorijas 

labiekārtošanu saskaņā ar tehnisko projektu nosacījumiem. 

1.10. Saskaņot Darbu veikšanas projektu ar visiem ieinteresētajiem dienestiem, zemes 

un ēku īpašniekiem. Saskaņot krustojumu slēgšanas laiku un materiālu 

izkraušanas vietas. Saskaņoto Darbu veikšanas projektu iesniegt Pasūtītājam. 

1.11. Celtniecības, montāžas, izmēģinājumu atsevišķu posmu sākumu un nobeigumus 

saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem dienestiem. 

2. Speciālie nosacījumi 

2.1. Gadījumā, ja tehniskie projekti paredz konkrētā ražotāja materiālus vai iekārtas, 

Pretendents var piedāvāt cita ražotāja ekvivalentas preces, materiālus vai iekārtas, 

ja to tehniskā specifikācija ir ekvivalenta. 

2.2. Pretendentam kopā ar savu piedāvājumu ir jāiesniedz plānoto būvdarbu izpildes 

darba grafiks, kas ir sagatavots elektroniski, pielietojamo darbu metožu aprakstu, 

piedāvāto iekārtu aprakstu un tehniskās specifikācijas, pieejamo tehnisko, cilvēku 

u.c. resursu aprakstu. Sagatavojot darbu izpildes grafiku, skaidri norādīt aktivitāšu 

sākuma un beigu termiņus. 

2.3. Uzņēmējs sagatavo un nodod Pasūtītājam izpilddokumentāciju: 

• 2 (divus) oriģinālus eksemplārus papīrveidā; 

• 1 (vienu) oriģināla kopijas eksemplāru papīrveidā; 

• 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā veidā ierakstītu USB zibatmiņā. 

Izpilddokumentācijas USB zibatmiņā jāiekļauj: 

• visi.dwg (AutoCad), .doc (Word), .pdf (Adobe Reader) vai citas 

izpilddokumentācijas izstradē izmantotās programmatūras dokumenti; 

• visi rasējumi (AutoCad vai cita izmantotā programmnodrošinājuma) .pdf 

(Adobe Reader) formātā. 

Elektroniskos dokumentus sagatavot tā, lai tos būtu iespējams importēt bez 

papildus apstrādes uz SAP PM moduli ar mērķi izmantot to datorizētā apkopes 

vadības sistēmā (CMMS). 

Izpilddokumentācijā iekļaut veikto darbu aprakstu, kurā norādīts faktiski veikto 

darbu apjoms, to izpildes laiks, kā arī dokumentācijas iesniegšanas datums. 

Veikto darbu aprakstā jāiekļauj sertificēta darbu veicēja un visu Pasūtītāja 

atbildīgo personu, autoruzrauga un būvuzrauga saskaņojumus. 

Nodrošināt siltumtrases izpilddokumentāciju sekojošā apjomā: 

• Siltumtrases pase; 

• Siltumtrases pieņemšanas-nodošanas akts; 

• Siltumtrases ģenerālplāns; 
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• Siltumtrases garenprofils, siltumtrases griezumi; 

• Metināšanas šuvju shēma; 

• Uzraudzības signalizācijas shēma, avārijas signalizācijas montāžas 

kvalitātes pārbaudes akts, uzraudzības signalizācijas pieņemšanas akts; 

• Siltumkameru, mezglu shēmas un griezumi; 

• Akts par siltumtrases cauruļu, dzelzbetona konstrukciju un siltumizolācijas 

demontāžu ar utilizāciju; 

• Metinātāju sertifikātu kopijas; 

• Segto darbu akti; 

• Sertifikāti un izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju kopijas 

oriģinālvalodā. 

• Izpilddokumentācijas pilnu komplektu saskaņot ar Pasūtītāju un nodot 

termiņā, kas norādīts darbu izpildes laika grafikā. 

3. Citi nosacījumi 

3.1. Maksimālais siltumnesēja atslēgšanas laiks – 5 kalendāras nedēļas, iepriekš 

saskaņojot ar Pasūtītāju. 

3.2. Kopā ar piedāvājumu Pretendents iesniedz vismaz 2 atsauksmes par siltumtīklu ar 

minimālo diametru 324/500 mm un trases garumu 50m divcauruļu mērījumā 

būvniecības vai pārlikšanas (rekonstrukcijas) darbiem pēdējo 5 gadu laikā (2016., 

2017., 2018., 2019., 2020.g.), kuri ir nodoti ekspluatācijā. 

 

4.lote: Būvdarbu veikšana projekta "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve 

A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam     

(9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī" Etaps 3. 

 

1. Tehniskā uzdevuma priekšmets 

1.1. Būvdarbu veikšana projekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no 

Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, 

Daugavpilī.”Etaps Nr. 3. realizācijai. 

 

1.2. Darba apjoms:  

Atbilstoši AS “Komunālprojekts” būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve 

A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar 

atzarojumiem, Daugavpilī.” nosacījumiem , atbilstoši spēkā esošiem LR 

likumdošanas aktiem un normatīvajiem dokumentiem būvniecības jomā.  

Trases kopējais garums 252,0 m, divcauruļu mērijuma, cauruļvadu diametrs 324/500 

mm. 

1.3. Būvdarbu izpildes termiņš:  

Objekts jānodod ekspluatācijā līdz 2022.gada 31.janvārim. 

1.4. Minimālais garantijas termiņš būvdarbiem,cauruļvadiem un cauruļvadu elementiem ir 

60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. 
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1.5. Veikt no ekspluatācijas izvedamo esošo siltumtīklu cauruļvadu, cauruļvadu elementu, 

cauruļvadu izolācijas, dzelzbetona konstrukciju, metāla konstrukciju, vāku, siļu, 

kanālu un siltuma kameru demontāžu, kā arī demontēto elementu un būvgružu 

izvešanu un utilizāciju. 

1.6. Veikt cauruļvadu viengabalainuma avārijas signalizācijas sistēmas montāžu un 

izmēģinājumu. 

1.7. Veikt samontēto cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem dokumentiem. 

1.8. Veikt jauno cauruļvadu šķērssalaides metināto savienojumu ultraskaņas vai 

radiografisko kontroli 100% apjomā. 

1.9. Pēc celtniecības-montāžas darbu pabeigšanas veikt blakusesošās teritorijas 

labiekārtošanu saskaņā ar tehnisko projektu nosacījumiem. 

1.10. Saskaņot Darbu veikšanas projektu ar visiem ieinteresētajiem dienestiem, zemes un 

ēku īpašniekiem. Saskaņot krustojumu slēgšanas laiku un materiālu izkraušanas 

vietas. Saskaņoto Darbu veikšanas projektu iesniegt Pasūtītājam. 

1.11. Celtniecības, montāžas, izmēģinājumu atsevišķu posmu sākumu un nobeigumus 

saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem dienestiem. 

2. Speciālie nosacījumi 

2.1. Gadījumā, ja tehniskie projekti paredz konkrētā ražotāja materiālus vai iekārtas, 

Pretendents var piedāvāt cita ražotāja ekvivalentas preces, materiālus vai iekārtas, ja 

to tehniskā specifikācija ir ekvivalenta. 

2.2. Pretendentam kopā ar savu piedāvājumu ir jāiesniedz plānoto būvdarbu izpildes darba 

grafiks, kas ir sagatavots elektroniski, pielietojamo darbu metožu aprakstu, piedāvāto 

iekārtu aprakstu un tehniskās specifikācijas, pieejamo tehnisko, cilvēku u.c. resursu 

aprakstu. Sagatavojot darbu izpildes grafiku, skaidri norādīt aktivitāšu sākuma un 

beigu termiņus. 

2.3. Uzņēmējs sagatavo un nodod Pasūtītājam izpilddokumentāciju: 

• 2 (divus) oriģinālus eksemplārus papīrveidā; 

• 1 (vienu) oriģināla kopijas eksemplāru papīrveidā; 

• 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā veidā ierakstītu USB zibatmiņā. 

Izpilddokumentācijas USB zibatmiņā jāiekļauj: 

• visi.dwg (AutoCad), .doc (Word), .pdf (Adobe Reader) vai citas 

izpilddokumentācijas izstradē izmantotās programmatūras dokumenti; 

• visi rasējumi (AutoCad vai cita izmantotā programmnodrošinājuma) .pdf 

(Adobe Reader) formātā. 

Elektroniskos dokumentus sagatavot tā, lai tos būtu iespējams importēt bez papildus 

apstrādes uz SAP PM moduli ar mērķi izmantot to datorizētā apkopes vadības sistēmā 

(CMMS). 

Izpilddokumentācijā iekļaut veikto darbu aprakstu, kurā norādīts faktiski veikto darbu 

apjoms, to izpildes laiks, kā arī dokumentācijas iesniegšanas datums.  

Veikto darbu aprakstā jāiekļauj sertificēta darbu veicēja un visu Pasūtītāja atbildīgo 

personu, autoruzrauga un būvuzrauga saskaņojumus. 

Nodrošināt siltumtrases izpilddokumentāciju sekojošā apjomā: 
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• Siltumtrases pase; 

• Siltumtrases pieņemšanas-nodošanas akts; 

• Siltumtrases ģenerālplāns; 

• Siltumtrases garenprofils, siltumtrases griezumi; 

• Metināšanas šuvju shēma; 

• Uzraudzības signalizācijas shēma, avārijas signalizācijas montāžas kvalitātes 

pārbaudes akts, uzraudzības signalizācijas pieņemšanas akts; 

• Siltumkameru, mezglu shēmas un griezumi; 

• Akts par siltumtrases cauruļu, dzelzbetona konstrukciju un siltumizolācijas 

demontāžu ar utilizāciju; 

• Metinātāju sertifikātu kopijas; 

• Segto darbu akti; 

• Sertifikāti un izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju kopijas 

oriģinālvalodā. 

• Izpilddokumentācijas pilnu komplektu saskaņot ar Pasūtītāju un nodot 

termiņā, kas norādīts darbu izpildes laika grafikā. 

3. Citi nosacījumi 

3.1. Maksimālais siltumnesēja atslēgšanas laiks – 5 kalendāras nedēļas, iepriekš 

saskaņojot ar Pasūtītāju. 

3.2. Kopā ar piedāvājumu Pretendents iesniedz vismaz 2 atsauksmes par siltumtīklu ar 

minimālo diametru 324/500 mm un trases garumu 100m divcauruļu mērījumā 

būvniecības vai pārlikšanas (rekonstrukcijas) darbiem pēdējo 5 gadu laikā (2016., 

2017., 2018., 2019., 2020.g.), kuri ir nodoti ekspluatācijā. 
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Pielikums Nr.1 

 

 

UZRAUDZĪBAS SIGNALIZĀCIJAS PIEŅEMŠANAS AKTS 

 

Sastādīts: 202__. gada “_____” ________________ , _______________________________ 
vieta  

 

Siltumtrases adrese: _________________________________________________________  

 

Trases/posma identifikācija___________________________________________________  

 

_____________________________________________________ , garums ________metri.  

 
 

Parametrs 
Turpgaitas caurule Atgaitas caurule 

Norma Faktiski Atbilstība Norma Faktiski Atbilstība 

Signālvadu cilpas 

pretestība, Ωi 
      

Izolācijas 

pretestība, kΩ ≥ 200   ≥ 200   

 

 

Slēdziens: ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________  
 

 

Pārbaudi veica:  

_______________________________________________   __________________ 
Uzņēmums, amats, v., uzvārds    Paraksts 
 

_______________________________________________   __________________ 
Uzņēmums, amats, v., uzvārds    Paraksts 
 

_______________________________________________   __________________ 
Uzņēmums, amats, v., uzvārds    Paraksts 

 
 

 

Signalizācijas sistēmu pieņēma:  

 

_______________________________________________   __________________ 
Firma, amats, v., uzvārds    Paraksts 

 

Piezīmes: 
1. Akts jāsastāda trases montāžas laikā un obligāti jāuzglabā visu garantijas periodu.  

2. Signālvadu cilpas normatīvo pretestību aprēķina pēc formulas: R= (0,013 x L) ± 15%., kur – R- pretestība (omi); 

L- signālvada cilpas garums (metri). Piemērs: posma garums 200 m, cilpa = 400 m, normatīvā pretestība R=5,2±0,8 

omi. 
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Aprēķins: 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds, amats ____________________________________ 

 

Paraksts *   ____________________________________ 

 

Datums   ____________________________________ 

 

 

 
*Paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā persona vai Pretendenta pilnvarotā persona 
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5.pielikums 

 

 

KVALIFIKĀCIJAS VEIDLAPAS 

 
PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS  

 

 

Būvdarbi (siltumtīklu izbūvē, pārbūvē vai rekonstrukcijā) 

Nr. 

p.k. 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

adrese, 

kontaktpersona 

un saziņas 

līdzekļi) 

Līguma 

nosaukums 

Līguma ietvaros 

veikto būvdarbu 

detalizēts apraksts 

Būvdarbu 

izmaksas (EUR 

bez PVN) 

Līguma izpildes 

laiks 

(uzsākšanas, 

pabeigšanas 

gads, mēnesis) 

      

      

      

      

 

Pielikumā: darbu izpildes apliecinošu dokumentu un/vai atsauksmju par svarīgāko darbu izpildi 

kopijas.  

 

 

 

2021.gada ___._____________ 

 

___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaras oriģinālu vai tās apliecinātu kopiju) 

paraksts, tā atšifrējums) 
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ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS 

 

1. Uzvārds:                            

2. Vārds:                                

3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu  

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša  

dokumenta Nr.: 

4. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu 

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša 

dokumenta nosaukums: 

5. Darba devēja nosaukums: 

 

 

Nr. 

p.k. 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

adrese, 

kontaktpersona 

un saziņas 

līdzekļi) 

Līguma 

nosaukums 

Līguma ietvaros 

veikto būvdarbu 

detalizēts apraksts 

Būvdarbu 

izmaksas (EUR 

bez PVN) 

Līguma izpildes 

laiks (uzsākšanas, 

pabeigšanas gads, 

mēnesis) 

      

      

      

 

 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa. 

 

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkuma “Būvdarbu 

veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) 

līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”                          

(ID Nr. DS/2021/2KF), 1.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve 

A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar 

atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.1. un/vai 2.lotē - “Būvdarbu veikšana 

būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz 

Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.2. un/vai 

3.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no 

Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” 

realizācijai” Etaps 2. un/vai 4.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu 

pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar 

atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 3. tiks akceptēts un tiks noslēgts Līgums ar 

pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie Līguma izpildes. 

 

 

2021.gada ___._____________           _________________________ 
           (paraksts, atšifrējums) 
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GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS  

(personālam jābūt aktīvam sertifikātam zemāk uzskaitītajās jomās) 

 

N

r.

p. 

k. 

Amata 

nosaukums 

līguma izpildē 

Vārds, 

uzvārds 

Sertifikāta 

nosaukums

, Nr. 

 

Papildus informācija 

Speciālists ir 

reģistrēts 

Būvkomersantu 

reģistrā kā 

pretendenta 

speciālists 

Speciālists nav reģistrēts 

Būvkomersantu reģistrā kā 

pretendenta speciālists1, tad: 

ar  speciālista 

darba devēju – 

(persona, uz kuras 

iespējām balstās) – 

tiks noslēgts 

līgums par tā 

darbinieka 

piesaisti 

ar speciālistu 

tiks noslēgts 

darba līgums 

jā/nē (norādīt pareizo atbildi) 

 

1. 

Atbildīgais 

būvdarbu 

vadītājs 

     

2. 

Speciālists ar 

sertifikātu 

būvdarbu ēku 

vadīšanā 

     

3. 

Siltumtīklu 

izbūves 

vadīšanas 

speciālists 

     

4. 

Speciālists 

darba 

aizsardzībā 

     

5. 
Ceļu izbūves 

speciālists 

     

 

2021.gada ___._____________ 
 

___________________________________________________________________________ 
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) 

paraksts, tā atšifrējums) 

 

 

 

                                                 
1 Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā 

arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz 

darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir 

attiecīgi būvspeciālisti. 
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APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 

(JA TIEK PIESAISTĪTI) 

 

Nr.p.k. 

Apakšuzņēmējs (nosaukums, 

reģistrācijas numurs, adrese, 

pārstāvēttiesīga persona un saziņas 

līdzekļi) 

Veicamā Darba daļa (10% vai lielāka) 

Darba 

nosaukums  

Apjoms 

(EUR) 

% no 

piedāvātās 

līguma summas 

     

     

     

        

Kopā:   

 

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums (oriģināls) par tā gatavību veikt tam izpildei 

nododamo līguma daļu visas kopā uz ___________ lp. 

 

 

 

2021.gada ___._____________ 
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6.pielikums 
 

 

Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes paraugs 

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas formas paraugs 

 
< Pasūtītāja nosaukums > 

 < reģistrācijas numurs > 

 < adrese > 

 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS * 
 

Iepirkums: “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu 

ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” 

(ID.Nr. DS/2021/2KF) 

 

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

 

Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese> (turpmāk - Pretendents) 

<Piedāvājuma datums> ir iesniedzis savu piedāvājumu iepirkuma “Būvdarbu veikšana būvprojekta 

“Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam 

(9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”, identifikācijas numurs DS/2021/2KF,                  

1.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas 

(9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 1.1. 

vai 2.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu 

ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” Etaps 

1.2. vai 3.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no 

Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” 

Etaps 2. vai 4.lotē - “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no 

Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” 

Etaps 3. (turpmāk - Iepirkums), kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma 

nodrošinājuma iesniegšanu, mēs <kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas 

numurs un adrese> ar šo neatsaucami uzņemamies 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc      

Pasūtītāja – PAS „Daugavpils siltumtīkli” pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas, neprasot citādi to 

pamatot, kā vien ar norādi par šāda viena vai vairāku apstākļu iestāšanos: 
a. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā 
nenoslēdz iepirkuma līgumu; 
b. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz 
līguma izpildes garantiju; 
c. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 
 

izmaksāt Pasūtītājam 3 075,00 EUR (trīs tūkstoši septiņdesmit pieci eiro nulle centi), maksājumu veicot 
uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu. 
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada 
<datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā 
datumā. 

Piedāvājuma nodrošinājuma darbības termiņš ir  ____ (_________) kalendāra dienas, skaitot no 

piedāvājuma Iepirkumam iesniegšanas termiņa beigu datuma – 2021.gada 26.aprīļa. 

Šeit noteiktā piedāvājuma nodrošinājuma saistība izbeidzas pēc atbilstoša rakstveida paziņojuma 

saņemšanas no PAS „Daugavpils siltumtīkli” vai šī piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināla 

atgriešanas. 



 
Iepirkuma nolikums 

1.3-13.NOL.9.v1 

Lpp.43. no 45 

 

© PAS "Daugavpils siltumtīkli" 

 

 

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies 
saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

 
 
< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds > 
< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas paraksts >  
< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums > 
< Datums, vieta > 

 

* Veidnei ir rekomendējošs raksturs, tā var mainīties (ar nosacījumu, ka netiks veikti būtiski grozījumi), izmaiņas 

saskaņojot ar Pasūtītāju. 
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7.pielikums 

 

Līguma izpildes garantijas paraugs 

Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas paraugs 
 

< Pasūtītāja nosaukums > 

 < reģistrācijas numurs > 

 < adrese > 

 
 

Līguma izpildes garantija * 

 
"<Līguma nosaukums>" (<līguma identifikācijas numurs>, <Vietas nosaukums>, <gads>.gada 

<datums>.<mēnesis> )  

 

Ievērojot to, ka 20__.gada ___.__________________ starp PAS „Daugavpils siltumtīkli” un 

<Būvuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds > <reģistrācijas numurs > (turpmāk - Būvuzņēmējs) 

 

noslēgts Līgums par "<Līguma nosaukums>" iepirkumā “Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo 

siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar 

atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”, identifikācijas numurs DS/2021/2 KF, un to, ka iepirkuma 

procedūras nolikums un Līguma nosacījumi paredz Līguma izpildes garantijas iesniegšanu, 

mēs, <Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami 

apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Būvuzņēmējs nav 

izpildījis savas saistības saskaņā ar augstāk minēto Līgumu, saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam 

pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 10 (desmit) % no Līguma summas _____,___ EUR 

(<summa vārdiem>) apmērā (bez PVN)), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu 

kontu. 

 

Līguma izpildes garantija ir spēkā līdz  <gads>.gada <datums>.<mēnesis> . Pasūtītāja pieprasījums 

jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās 

personas parakstu apliecina banka. 

 

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā 

ar Līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem tiesību aktiem. 

 
 
< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds > 
< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgās personas paraksts >  
< Kredītiestādes/ apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums >  
< Datums, vieta > 
 
 

* Veidnei ir rekomendējošs raksturs, tā var mainīties (ar nosacījumu, ka netiks veikti būtiski grozījumi), izmaiņas 

saskaņojot ar Pasūtītāju. 
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8.pielikums 

 

Būvprojektu un tāmes skatīt elektroniskā veidā pie iepirkuma dokumentācijas 
Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv un PAS „Daugavpils siltumtīkli” 

mājas lapā www.dsiltumtikli.lv. 

 

 

 

 
 

http://www.daugavpils.lv/
http://www.dsiltumtikli.lv/

