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 NOLIKUMS 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs un Pasūtītājs  

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: BPP 2018/2. 

1.2. Pasūtītājs: Biķernieku pagasta pārvalde 

       Reģ.Nr.90000073677 

      Saules iela 4 Biķernieki, Biķernieku  pagasts, Daugavpils novads, LV-5440. 

2. Iepirkuma nolikums 

2.1. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā 

www.bikerniekupag.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma komisijas apstiprināto nolikumu papīra 

formātā pretendenti var iepazīties ierodoties Biķernieku pagasta pārvaldes 2.stāvā (Saules iela 4 

Biķernieki, Biķernieku  pagasts, Daugavpils novads,), no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 830 

līdz 1630. 

2.2. Atbildes uz pretendentu jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā 

www.bikerniekupag.lv sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. Pretendenta pienākums ir 

pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.  

3.Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir Biķernieku  pagasta „Autoceļa Nr. 46-4 "Biķernieki - Viselovo" p.k. 

0,846 – 1,296 grants seguma remonta darbi” 

3.1.  
 

Darba izpildes vieta 
Darba uzsākšanas 

laiks ir ne vēlāk kā 
Darba izpildes termiņš 

„Autoceļš Nr. 46-4 "Biķernieki 

- Viselovo" p.k. 0,846 – 1,296  

 

2018.g. 20. jūnija 2018.g. 31. jūlijam 

3.2. Šī nolikuma izpratnē Darbs ir iepirkuma un līguma priekšmets. Darba detalizēts sastāvs sniegts 

nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 1.pielikumā „Specifikācijas” un 2.pielikumā „Darbu 

daudzumu saraksts”. 

4. Pretendents 

4.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt: 

4.1.1. pretendents, kas ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk tekstā – Pretendents); 

4.1.2. pretendentu apvienība (turpmāk tekstā arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā 

„Piedāvājums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu 

apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās: 

4.1.2.1.vienošanās tekstā jāiekļauj: 

1) nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma 

līguma izpildi, 

2) galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus 

dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus pretendentu apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt 

maksājumus no Pasūtītāja; 

4.1.2.2.ja ar pretendentu apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma 

līguma noslēgšanas pretendentu apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 

2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) 

jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot 

reģistrācijas dokumenta kopiju;  

4.1.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk tekstā arī – 

Pretendents) nolikuma 1.pielikumā „Piedāvājums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.  

5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība 

5.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 8.jūnija plkst.10:00 Pasūtītāja telpu 2.stāvā 

(Biķernieku pagasta pārvalde, Saules ielā 4, |Biķernieki, Biķernieku  pagasts, Daugavpils novads), 

un to atvērs tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

http://www.bikerniekupag.lv/
http://www.bikerniekupag.lv/
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5.2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu.  

5.3. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

5.4. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtu 

atdod atpakaļ Pretendentam.  

6. Piedāvājuma noformējums 

6.1. Piedāvājumā jāiekļauj dokumenti šādā secībā: 

6.1.1. titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums iepirkumam Biķernieku  pagasta „Autoceļa 

Nr. 46-4 "Biķernieki - Viselovo" p.k. 0,846 – 1,296 grants seguma remonta darbi”  

un Pretendenta nosaukumu; 

6.1.2. satura rādītājs ar lapu numerāciju. 

6.1.3. Finanšu piedāvājums: 

6.1.3.1. aizpildīts un saskaņā ar šā nolikuma 6.7.punktu parakstīts nolikuma 1.pielikums 

„Piedāvājums”,  

6.1.3.2. aizpildīts nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 2.pielikums „Darbu daudzumu 

saraksts”. 

6.1.4.Pretendentu atlases dokumenti: 

6.1.4.1.Ja pieteikumu iesniedz pretendentu apvienības vienošanās atbilstoši 4.1.2. punkta prasībām, 

ja pieteikumu iesniedz pretendentu apvienības; 

6.1.4.2.Uzņēmumu reģistra izziņas vai cita dokumenta kopija par: 

6.1.4.2.1.Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt 

komercsabiedrību vai personālsabiedrību, parakstot piedāvājumu, 

6.1.4.2.2. komercsabiedrības likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt 

komersantu, kura vārdā persona ir parakstījusi nolikuma 4.1.2.punktā minēto vienošanos,  

6.1.4.3.nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” 2.3.punkta prasībām atbilstoša piedāvātā personāla 

būvprakses sertifikāta kopija. Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta 

ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdota un nolikuma 2.pielikuma 

„Kvalifikācija” 2.3.punkta prasībām atbilstoša būvprakses sertifikāta kopija, kas apliecina ārvalstīs 

iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām 
(prasības skatīt internetā Latvijas Būvinženieru savienības mājas lapā: 

http://www.buvinzenierusavieniba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=38316%3Abuvniecibas-specialistu-sertifikacijas-

procedura&catid=43%3ALatvijas-buvinzenieru-savieniba&Itemid=40); 

6.1.4.4.aizpildīts nolikuma 2.pielikums „Kvalifikācija”. 

6.1.5. Tehniskais piedāvājums: 

6.1.5.1. atbilstoši nolikuma 3.pielikuma „Darba organizācija” prasībām sagatavots apraksts. 

6.2. Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski papīra formātā un 

atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajās veidlapās dotajai formai un tekstam. 

6.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt 

svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam 

atbild Pretendents. 

6.4. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem 

Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu 

iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja 

viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. 

6.5. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par 

ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir 

jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem 

dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā 

legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu 

nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, 

Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija. 

 

 

http://www.buvinzenierusavieniba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=38316%3Abuvniecibas-specialistu-sertifikacijas-procedura&catid=43%3ALatvijas-buvinzenieru-savieniba&Itemid=40
http://www.buvinzenierusavieniba.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=38316%3Abuvniecibas-specialistu-sertifikacijas-procedura&catid=43%3ALatvijas-buvinzenieru-savieniba&Itemid=40
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6.6. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi 

un papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā atbilstoši lietvedības 

prasībām. 

6.7. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota 

pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.  

6.8. Pretendentam jāiesniedz noslēgtā iepakojumā 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.  

6.9. Uz Piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda Pasūtītājs, Pasūtītāja adrese, Pretendents, Pretendenta 

adrese, Pretendenta kontaktinformācija, kā arī atzīme „Piedāvājums iepirkumam Biķernieku  

pagasta „Autoceļa Nr. 46-4 "Biķernieki - Viselovo" p.k. 0,846 – 1,296 grants seguma remonta 

darbi” un atzīme „Neatvērt līdz 2018.gada 8.jūnija plkst. 10:00”. 

6.10. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un 

jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma 

atsaukums”. 

7. Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu 

7.1. Finanšu piedāvājumā Pretendents aizpilda nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 

2.pielikumu „Darbu daudzumu saraksts”, norādot cenu ar precizitāti divi cipari aiz komata.  

7.2. Piedāvātā līgumcena jānosaka euro. 

7.3. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā 

darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN. 

7.4. Cena ir fiksēta visā Darbu izpildes laikā un netiks pārrēķināta, izņemot iepirkuma līgumā 

paredzētos gadījumus. 

8. Cita informācija 

8.1. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot 

dokumentus pa pastu, pa faksu, pa e-pastu vai piegādājot personiski. 

8.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz 

kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi 

pirms iesniegšanas dienas. 

8.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 

Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot nolikumā noteiktos gadījumus, Pretendentiem 

neatdod.  

9. Iepirkuma komisijas tiesības 

9.1. Ja Pretendents iesniedzis dokumentu atvasinājumus, tad šaubu gadījumā par iesniegtā 

dokumenta atvasinājuma autentiskumu komisija var pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto 

dokumentu atvasinājumu oriģinālus vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātas dokumentu 

kopijas. 

9.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā 

iekļautā informācija.  

9.3. Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos. 

10. Iepirkuma komisijas pienākumi 

10.1. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu. 

10.2. Komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem 

Biķernieku pagasta pārvaldes mājas lapā internetā www.bikerniekupag.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā 

arī iespēju ieinteresētajiem pretendentiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras 

dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.   

10.3. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus rakstveidā pa faksu, pa e-pastu vai pa pastu pieprasījis 

papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz 

piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, komisija to sniedz pa faksu vai pa 

e-pastu iespējami īsā laikā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu 

informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju 

mājas lapā internetā www.bikerniekupag.lv sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma 

procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

10.4. Gadījumā, ja komisija konstatē, ka iepirkuma dokumentācijā veicami grozījumi, komisija 

pārtrauc iepirkumu (PIL 9.panta piektā daļa). 

http://www.bikerniekupag.lv/
http://www.bikerniekupag.lv/
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10.5. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu 

aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa 

beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz 

informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai 

Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 

10.6. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.  

10.7. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām komisija nedrīkst pieprasīt vai pieņemt no 

Pretendentiem tādus dokumentus vai informāciju, kura tikusi pieprasīta jau šajā nolikumā, bet nav 

iesniegta. 

10.8. Ja komisija konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai 

nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos 

dokumentos ietverto informāciju. Termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka 

samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja komisija ir 

pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis 

atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek 

izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija. 

11. Pretendenta tiesības  

11.1. Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu. Papildu informāciju 

var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa faksu vai pa pastu. 

11.2. Pretendents var pieprasīt un 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt 

piedāvājumu atvēršanas protokola kopiju. 

11.3. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās 

institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai 

citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 

11.4. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības 

vai iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību 

(PIL 9. panta divdesmit trešā daļa). 

12. Piedāvājumu atvēršana 

12.1. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā iepirkuma komisijas sēdē.  

12.2. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājumu iesniegšanas 

laiku, piedāvāto cenu (bez PVN) un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu, un pārliecinās, vai 

piedāvājums noformēts atbilstoši nolikuma prasībām. 

12.3. Piedāvājumu atvēršanas sēdē nosauktos datus pieraksta iesniegto piedāvājumu atvēršanas 

protokolā, kuru paraksta klātesošie komisijas locekļi.  

13. Pretendentu atlase 

13.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 6.6., 6.8. un 

6.9. punktu prasībām un atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. 

13.2. Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu no 

turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

13.1.1. attiecībā uz Pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļā 

noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;  

13.1.2. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār 

nav sniedzis pieprasīto informāciju un šai informācijai ir būtiska nozīme kvalifikācijas 

apliecināšanai; 

13.1.3. Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai 

dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska 

spēka. Komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, 

papildinformāciju) iespējams iegūt, lūdzot Pretendentam vai kompetentai institūcijai izskaidrot vai 

papildināt iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju; 

13.1.4. Pretendenta piedāvātajam personālam nav nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām 

atbilstoša būvprakses sertifikāta. Pretendenta personālam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta 
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ārzemēs, nav Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu sertifikātu, kas apliecina ārvalstīs 

iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām 

prasībām;  

13.1.5. Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” 

prasībām;  

13.1.6. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma 

„Kvalifikācija” prasībām; 

13.1.7. Darba izpildei piedāvātā personāla piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 

2.pielikuma „Kvalifikācija” prasībām; 

13.1.8. Pretendents, aizpildot nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 2.pielikumu „Darbu 

daudzumu saraksts”, ir to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, 

papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību.  

13.2. Nolikuma 13.1.1. un 13.1.6. punkti attiecināmi uz katru pretendentu apvienības dalībnieku, 

personālsabiedrības dalībnieku. 

14. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 

14.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā 

norādīto tehnisko prasību līmenim.  

14.2. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ar 

tehnisko piedāvājumu un uz komisijas jautājumiem sniegtajām atbildēm, nepierāda savu spēju 

būvdarbu laikā nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi. 

15. Finanšu piedāvājumu vērtēšana 

15.1. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav 

aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un 

salīdzina piedāvātās līgumcenas. 

15.2. Ja komisija konstatē aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi: 

15.1.1. ja Pretendents Darbu daudzumu sarakstā grozījis kādu darba daudzumu, tad komisija labo 

piedāvājumu atbilstoši nolikuma Darbu daudzumu sarakstā noteiktajam, 

15.1.2. ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta sareizinot 

vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena, 

15.1.3. ja konstatēta neatbilstība starp piedāvāto līgumcenu bez PVN un Darbu daudzumu sarakstā 

norādīto summu, tad noteicošā ir Darbu daudzumu sarakstā norādītā summa. 

15.2. Par kļūdu labojumu komisija paziņo Pretendentam.  

15.3. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 

15.4. Pēc komisijas pieprasījuma Pretendents iesniedz izmaksu kalkulāciju atbilstoši Latvijas 

būvnormatīva LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" vai uz pieprasījuma brīdi cita, šo 

būvnormatīvu aizstājoša spēkā esoša normatīvā akta prasībām komisijas noteiktajā termiņā. 

Komisija izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā Pretendentu, kurš neiesniedz šajā 

punktā prasīto kalkulāciju komisijas noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par 4 (četrām) darba 

dienām. 

15.5. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu. Iepirkuma komisija izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko cenu. Paredzamā līgumcena ir noteikta līdz 24 000 euro bez PVN.  

15.6. Ja iesniegti divi vai vairāk piedāvājumu ar vienādu piedāvāto līgumcenu, tad komisija izvēlas 

tā Pretendenta piedāvājumu, kuram nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” 2.2.punkta atbilstības 

pierādīšanai norādīts līgums ar lielāku līgumcenu.  

15.7. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā, sākot no Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas dienas, 

stājas spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un 

kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, tad iepirkuma komisija veic Pretendentu piedāvāto 

līgumcenu pārrēķinu, par ko informē visus Pretendentus. 

16. Iepirkuma pārtraukšana 

16.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums (9.panta 

piektā daļa). Iepirkuma komisija sagatavo lēmumu, kurā ietver pamatojumu iepirkuma 

pārtraukšanai un publicē to savā mājas lapā internetā, kā arī nosūta informāciju visiem 

pretendentiem nolikuma 18.4.punktā noteiktā kārtībā.  
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17. Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaude pirms lēmuma 

pieņemšanas 

17.1. Komisija pirms lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas: 

17.1.1. pārliecinās, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, 

kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas 

vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), nav apturēta 

vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas netiek 

likvidēts;  

17.1.2. pārliecinās, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 

parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

17.2. Pasūtītājs pārbaudi veic Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā.  

17.3. Ja komisija konstatē, ka Pretendentam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, tā informē Pretendentu 

un nosaka termiņu – 10  (desmit) darba dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas 

– konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai 

apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi Pretendenta vai tā pārstāvja 

apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai 

pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Pasūtītāja nosūtītās informācijas 

saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (viens simts piecdesmit euro). Ja noteiktajā termiņā 

minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā  (PIL 9.panta 

devītās daļas 2) punkts). 

17.4. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā 

daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem.  

17.5. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram 

būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no 

šādiem gadījumiem: 

17.5.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta 

tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; 

17.5.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai 

valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 

150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem 

vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu 

dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 

sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā; 

17.5.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), 

iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu šā likuma 25. panta pirmās un 

otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst 

šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem; 

17.5.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma 

nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 

šī punkta nosacījumi. 

18. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana 

18.1. Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, 

pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas vienu 

piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju (skat. nolikuma 15.6.punktu). 

Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos Pretendentus un to 
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noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā 

Pretendenta salīdzinošās priekšrocības (PIL 9. panta trīspadsmitā daļa).  

18.2. Komisija 3 (triju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus Pretendentus par 

iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai 

elektroniski, izmantojot  drošu elektronisko parakstu, un saglabājot pierādījumus par informācijas 

nosūtīšanas datumu un veidu. Komisija 3 (triju) darba dienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma 

saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam 18.1.punktā minēto lēmumu, kā arī nodrošina brīvu 

un tiešu elektronisku pieeju lēmumam, publicējot to savā mājaslapā internetā  (PIL 9. panta 

četrpadsmitās daļa). 

18.3. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, komisija 3 (triju) darba dienu laikā 

vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir 

izbeigta vai pārtraukta. 

18.4. Komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt 

sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas pretendenta likumīgās komerciālās intereses vai 

godīgas konkurences noteikumi. 

18.5. Komisija, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicē 

informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. 

Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, 

komisija Pasūtītāja mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. 

Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā 

iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas. 

(PIL 9.panta septiņpadsmitā, astoņpadsmitā daļa). 

18.6. Izraudzītajam Pretendentam jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā (Pretendentam ir 

atbilstoša reģistrācija Latvijas Būvkomersantu reģistrā), kā arī jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam 

iepirkuma līgums 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis no iepirkuma komisijas 

uzaicinājumu parakstīt iepirkuma līgumu.  

18.7. Ja nolikumā noteiktajā termiņā izraudzītais Pretendents nav reģistrēts Latvijas 

Būvkomersantu reģistrā vai atsakās slēgt vai iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā neparaksta 

iepirkuma līgumu, komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī 

nākamais izraudzītais Pretendents komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt vai neparaksta 

iepirkuma līgumu, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

18.8. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 

4.pielikumam „Līguma projekts”.  
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PIELIKUMI 

1. pielikums 

PIEDĀVĀJUMS 

Pasūtītājs Biķernieku pagasta pārvalde, Saules ielā 4, |Biķernieki, 

Biķernieku  pagasts, Daugavpils novads, LV-5440 

Pretendents  

Adrese  

Datums  

Pretendenta kontaktpersona 
(vārds, uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) 

 

  

Piedāvājam veikt Biķernieku  pagasta Autoceļa Nr. 46-4 "Biķernieki - Viselovo" p.k. 0,846 – 

1,296 grants seguma remonta darbi” saskaņā ar iepirkuma BPP 2018/2 nolikumu un līguma 

projektu par: 

 

 Piedāvājums  

 

Līgumcena EUR (bez PVN) 

 

 

 

PVN 21 % - EUR   

Cena ar PVN – EUR   

 

1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

2. Piekrītam visām iepirkuma BPP 2018/2 nolikumā izvirzītajām prasībām. 

3. Esam veikuši nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 1.pielikuma „Specifikācijas” un 

2.pielikuma „Darbu daudzumu saraksts” detalizācijas pakāpes novērtēšanu. 

4. Nolikuma 4.pielikuma „Līguma projekts” 1.pielikumā „Specifikācijas” un 2.pielikumā „Darbu 

daudzumu saraksts” esam apzinājuši tos darbus un to izmaksas, kas ir nepieciešami, lai izpildītu 

Darbu. 

5. Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un resursus 

izpētes, projektēšanas vai aprēķinu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama 

Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā. 

 

Pretendenta pārstāvis  

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
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2. pielikums  

KVALIFIKĀCIJA 

2.1. Finanšu rādītāji 

Pretendenta iepriekšējo komercdarbības gadu laikā kopējam finanšu apgrozījumam katru gadu ceļa 

būvdarbu veikšanā zemāk tabulā norādītajos iepriekšējos trijos gados jābūt vismaz vienādam ar 

piedāvāto līgumcenu bez PVN. Ja Pretendenta komercdarbības laiks ir īsāks par iepriekšējiem trim 

gadiem, tad kopējo finanšu apgrozījumu šajā punktā noteiktajā darbības jomā aprēķina no 

komercdarbības sākšanas. Finanšu apgrozījums jānorāda atbilstoši pasūtītāja apstiprinātajiem 

aktiem par izpildītajiem būvdarbiem. Akts jāiesniedz pēc komisijas pieprasījuma. Pretendenta, kurš 

piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 4.1.2. vai 4.1.3. punkta prasībām, dalībnieku/personu 

finanšu apgrozījumi skaitāmi kopā.  

 

Gads 
Finanšu apgrozījums ceļu būvdarbu veikšanā  

EUR (bez PVN) 

2015   

2016  

2017  

Kopā  

 

2.2. Pretendenta pieredze  

Pretendentam (Pretendentam, kurš piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī nolikuma 4.1.2. vai 4.1.3. 

punkta prasībām, dalībnieku/personu pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt 

pieredzei vismaz viena līgumcenas ziņā līdzīga ceļa būvdarbu veikšanā (līguma cena vienāda vai 

lielāka ar piedāvājumā piedāvāto cenu). 

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektu, kas atbilst minētajām prasībām: 

Objekta nosaukums, 

līguma Nr.  
Līguma summa  Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis 

   

   

Pēc komisijas pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz būvdarbu veikšanu apliecinošus dokumentus, 

kas pierāda tabulā norādītā līguma atbilstību 2.2. punkta prasībām.  

 

2.3. Personāla pieredze 

Pretendentam norādīt informāciju par atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram jābūt:  

a) sertificētam ceļu būvdarbu vadītājam, kas tiesīgs vadīt ceļu būvdarbus, 

b) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā būvdarbu vadītāja pieredzei vismaz viena piedāvātās līgumcenas 

ziņā līdzīga ceļa būvdarbu vadīšanā. 

Derīga ir pieredze, kas iegūta tieši vadot būvdarbus, vai pieredze, kas iegūta galvenā būvuzņēmēja 

vai pasūtītāja iecelta atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā.  

Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā apakšpunktā prasīto personāla pieredzi ierakstīt zemāk 

dotajā tabulā 

 

Atbildīgais būvdarbu vadītājs: ____________________ 
      /Vārds, Uzvārds/ 
 

Nr. 

p.k. 
Objekta nosaukums Amata pienākums Būvdarbu veikšanas gads objektā 

1    
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Pēc komisijas pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz tabulā norādīto būvdarbu vadītāja pieredzi 

apliecinošus dokumentus. 

Pretendenta pārstāvis  

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
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3. pielikums  

DARBA ORGANIZĀCIJA 

Darba organizācijas aprakstam ir jāpierāda tehniskā piedāvājuma atbilstība nolikumā norādīto 

tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas 

nepieciešami Darba izpildei, saturā ievērojot turpmāk noteikto secību. 

1. Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Jānorāda galveno (atbilstoši Specifikācijām) nepieciešamo 

būvmašīnu un iekārtu, kas tiks izmantotas līguma izpildē, nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas 

gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, patapinājumā vai 

tml., tad - no kā, ar kādiem nosacījumiem; pievienot nomas, patapinājuma vai tml. līguma vai 

priekšlīguma kopiju aiz Darba organizācijas apraksta). 

Sastādot piedāvājumu Pretendentam jāņem vērā, ka ar pieejamajām būvmašīnām un iekārtām 

pretendentam jādemonstrē spēja izbūvēt objektu atbilstoši Specifikāciju prasībām un noteiktajām 

būvmašīnām un iekārtām pretendentam jādemonstrē spēja izbūvēt objektu atbilstoši Specifikāciju 

prasībām un noteiktajā būvdarbu termiņā.  

2. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati. 

3. Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Jāapraksta satiksmes organizēšana objektā.   

4. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Tai jābūt 

piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei. 
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4. pielikums  

LĪGUMA PROJEKTS 

Līgums Nr. 

2018.gada _____.___________  

 

Biķernieku pagasta pārvalde vadītājas Mārītes Daņilovas  personā, kura darbojas pamatojoties uz 

Nolikumu (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un <būvuzņēmēja nosaukums un 

pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas pamatojoties uz <dokumenta 

nosaukums vai ieraksta datums komercreģistrā> (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, 

saskaņā ar iepirkuma BPP 2018/3 komisijas 2018.gada <datums mēnesis> lēmumu noslēdz šādu 

grants seguma  remonta darbu (turpmāk tekstā - būvdarbi) līgumu:   

1. Definīcijas 

1.1. Darbs ir Biķernieku  pagasta „Autoceļa Nr. 46-4 "Biķernieki - Viselovo" p.k. 0,846 – 

1,296 grants seguma remonta darbi”. 

1.2. Dienas ir kalendārās dienas. 

1.3. Defekts ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas 

atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā. 

1.4. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba 

izpildi būves vietā. 

1.5. Pasūtītāja pārstāvis ir pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot 

rīkojumus un saskaņojumus līgumā paredzētajos gadījumos. 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Biķernieku  pagasta Autoceļa Nr. 46-4 

"Biķernieki - Viselovo" p.k. 0,846 – 1,296 grants seguma remonta darbus (turpmāk tekstā – 

Darbs) līgumā noteiktajā laikā.  

2.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens 

otru savstarpēji papildinoši un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.  

3. Līgumcena 

3.1. Līgumcena ir <skaitlis cipariem un vārdiem>. Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir <skaitlis 

cipariem un vārdiem>. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir <skaitlis cipariem un 

vārdiem>. 

3.2. Līgumcenā ir iekļautas visas ar Darba paveikšanu saistītās izmaksas.  

4. Darba izpildes laiks 

4.1. Izpildītājam jāuzsāk Darbs ne vēlāk kā 2018.gada 20 jūnijā. un jāpabeidz līdz 2018.gada 

31.jūlijam. 

5. Būvdarbu garantija 

5.1. Darbu kvalitātes garantija, kuras garantijas termiņš ir 3 gadi, tiek nodrošināta visā garantijas 

laikā. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā.  

5.2. Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs 

ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas 

izmaksas.   

6. Sadarbība  

6.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāju. 

6.2. Šajā līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, 

saskaņojumus un lēmumus izdod rakstiski. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt nomainīt līguma izpildē iesaistītās personas, pamatojot to ar kādu 

no šādiem iemesliem: 
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6.3.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana; 

6.3.2. nekompetence vai nolaidība; 

6.3.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana; 

6.3.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai. 

7. Kvalitāte  

7.1. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijā. 

7.2. Ja Pasūtītājs atklāj defektu, Izpildītājs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš. 

8. Paveiktā Darba pieņemšana  

8.1. Paveikto darbu pieņemšana tiek veikta Pasūtītājam apstiprinot Aktus par izpildītajiem darbiem 

un veicot Izpildītāja iesniegtā rēķina apmaksu.  

9. Maksājumu kārtība un dokumenti 

9.1. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas norēķinu kontu 

100% apmērā no līguma paredzētās summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc faktiskās Darbu 

paveikšanas un rēķina saņemšanas dienas. 

9.2. Jebkura veida līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs samaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita 

no Izpildītājam paredzētā maksājuma. 

10. Līgumsods 

10.1. Ja Darbs nav pabeigts līdz līgumā noteiktajam termiņam, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt 

līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet 

ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas. 

10.2. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no galīgas saistību izpildes. 

11. Atkāpšanās no līguma, līguma atcelšana un izbeigšana 

11.1. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos: 

11.1.1. Darbs netiek uzsākts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darba 

uzsākšanas datuma vai Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs nav 

sasniedzams juridiskajā adresē; 

11.1.2. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 10 (desmit) dienām; 

11.1.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;  

11.2. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos: 

11.2.1. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu. 

11.3. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina 

nepārvarama vara. 

11.4. Atkāpšanās no līguma vai līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs norāda Izpildītājam 

veicamos pasākumus un termiņus. 

12. Citi noteikumi 

12.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja 

strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

12.2. Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz _____ (___) lapām, pa vienam 

līguma eksemplāram katrai pusei, un tam pievienoti 3 (trīs) pielikumi. 

13. Pušu rekvizīti: 

Pasūtītājs  

Biķernieku pagasta pārvalde 

Reģ.Nr.90000073677 

Saules iela 4 Biķernieki, Biķernieku pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5440 

Izpildītājs 

< nosaukums> 

Reģ.Nr.<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 
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tālr.65471503 

t./f.65471503 

parvalde@bikerniekupag.lv  

Valsts kase 

TRELLV22 

LV62TREL9812126002000  

 

 

tālr.<tālruņa numurs> 

f.<faksa numurs> 

<e-pasts> 

<bankas nosaukums> 

<bankas kods> 

<konta numurs> 

 

 

Biķernieku pagasta pārvaldes vadītāja 

_______________________Mārīte Daņilova 

(paraksts) 

             z.v. 

<Paraksttiesīgās personas amats> 

______________________<vārds uzvārds> 

(paraksts) 

     z.v. 

 

LĪGUMA PROJEKTA 

1.pielikums  

SPECIFIKĀCIJA 

 

Darbu periods ir laika posms no līguma parakstīšanas dienas līdz noslēdzošā akta par izpildītajiem 

darbiem parakstīšanas dienai. 

Pasūtītājs nodod Izpildītājam Darbu vietu satiksmei apmierinošā stāvoklī. 

Pasūtītājs neizvirza prasības pret Izpildītāju par bojājumiem, kas radušies pirms Darbu vietas 

pieņemšanas un ir dokumentēti, objektu pieņemot.  

Darbu vieta jāuztur saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 

kontroli”. 

Jebkuras satiksmes organizācijas izmaiņas ir jāorganizē Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra 

noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” noteiktajā kārtībā. 

Līguma izpildē Izpildītājam jāievēro LR spēkā esošos normatīvos aktus un standartus. 

 

Pasūtītājs  

 

Izpildītājs 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

 

mailto:parvalde@bikerniekupag.lv
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LĪGUMA PROJEKTA 

2.pielikums  

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 
 

Biķernieku  pagasta Autoceļa Nr. 46-4 "Biķernieki - Viselovo" p.k. 0,846 – 1,296 grants 

seguma remonta darbi. 
 

 
Nr.p.

k. 

Darba apraksts Mērvienīb

a 

Daudzum

s 

Izcenojums 

EUR 

Summa, 

EUR 

1. Ceļa trases nospraušana km 0,45   

2. Grunts  izstrādāšana un pārvietošana 

līdz 50 m attālumā 

m3 126   

3. Grāvju rakšana, grunti aizvedot m3  342   

4. Caurteku d-0,4 m būve M 24   

5. Caurteku d-0,4 m gala nostiprinājuma 

būve 

Gab. 6   

6. Grāvju rakšana, grunti izlīdzinot m3 108   

7. Ceļa klātnes profilēšana Pārg. km 2565   

8. Smilts pamatojuma ierīkošana (h-20 

cm)   

m3 614   

9. Grants seguma atjaunošana (h-16 cm) 

D<= 32 mm 

m3 535   

10. Ceļa seguma profilēšana B-4.5 m  Pārg. km 2025   

 Kopā:     

 PVN 21 %     

                                                                                                                 

 

 LĪGUMA PROJEKTA 

                                                             3.pielikums  

DARBU GARANTIJAS NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi, kā arī izmantotie materiāli saglabās kvalitātes, drošuma 

un pielietojuma īpašības šo noteikumu 2.nodaļā noteiktajā garantijas periodā, ar nosacījumu, ka 

Pasūtītājs būs izpildījis šo noteikumu 5.nodaļā noteiktās saistības. 

1.2. Šajos noteikumos noteikto garantijas saistību ietvaros Izpildītājs atbild tikai par tiem Darbu 

defektiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, nekvalitatīvi un līguma noteikumiem neatbilstoši 

veicot Darbus un/vai izmantojot līguma un Darbu veikšanu reglamentējošu dokumentu prasībām 

neatbilstošus materiālus. 

1.3. Darbu kvalitātes garantijas saistības attiecas tikai uz izpildītiem Darbiem un pielietotajiem 

materiāliem. 

2. Garantijas periods 

2.1. Darbu kvalitātes garantijas termiņš sākas no galīgā akta par izpildītajiem darbiem abpusējas 

parakstīšanas brīža. 

2.2. Darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi.  

3. Izņēmumi 

3.1. Darbu kvalitātes garantija neattiecas uz: 

3.1.1. materiāliem, kuri pakļauti normālam nolietojumam ekspluatācijas gaitā; 

3.1.2. konstrukciju un materiālu bojājumiem, kuri nav radušies Izpildītāja vainas dēļ; 

3.1.3. mehāniskajiem un ķīmiskajiem bojājumiem, kas radušies nevērīgas vai neatbilstošas 

apkalpošanas un ekspluatācijas dēļ; 
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4. Garantijas laika apkalpošana 

4.1. Ja šo noteikumu 2.nodaļā noteiktajā garantijas periodā tiks konstatēti Darba defekti, kas 

radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs apņemas tos novērst šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

4.2. Izpildītājam ir pienākums Darba defektus novērst Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nevar būt 

īsāks kā 14 (četrpadsmit) dienas, izņemot gadījumus, kad defekti apdraud satiksmes drošību vai 

ceļa konstrukcijas saglabāšanu. Pusēm vienojoties šis termiņš var tikt pagarināts, jo īpaši tad, ja 

defektu novēršana nav iespējama nepiemēroto laika apstākļu dēļ. 

5. Pasūtītāja pienākumi garantijas periodā 

5.1. Garantijas periodā ir jānodrošina Objekta uzturēšana un ekspluatācija atbilstoši Objekta 

tehniskajiem parametriem, lai neradītu defektus, kuri var iespaidot autoceļa ekspluatācijas laiku. 

Pēc Izpildītāja pieprasījuma Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam informāciju par Objekta 

uzturēšanā izmantotajām tehnoloģijām un ierīcēm. 

5.2. Ja Pasūtītājs, patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas, garantijas periodā Objektā veic jebkādus 

pārbūves un citus darbus, Pasūtītājam ir pienākums par to rakstveidā informēt Izpildītāju. 

 

 

Pasūtītājs  

 

Izpildītājs 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

 


