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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA  
  

1.1. Iepirkuma metode: atklāts konkurss 
 

1.2. Iepirkuma identifikācijas Nr. JND2015/2AK 
 

CPV kods: 45453000-7 
 

1.3. Informācija par pasūtītāju 
• Jaunpils novada dome 
• Reģistrācijas Nr. 90000051932 
• Juridikā adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145; 
• tālrunis/fakss: 63107068, e-pasts: pasvaldiba@jaunpils.lv 

 
Kontaktpersonas par iepirkuma procedūru: 

• Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: Jaunpils novada domes iepirkumu komisijas 
priekšsēdētāja Ligita Gintere, tālr. 29246217, e-pasts:ligita.gintere@jaunpils.lv 

• Kontaktpersona projekta realizācijas jautājumos: Jaunpils novada domes izpilddirektors Pēteris 
Baranovskis, tālr.26436651, e-pasts: peteris.baranovskis@jaunpils.lv 

 
1.4. Nolikuma saņemšana 
1.4.1.Atklāta konkursa nolikuma drukāto variantu ar tehnisko dokumentāciju iespējams saņemt Jaunpils 
novada domē, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. 
1.4.2.Nolikuma elektroniskā versija ir ievietota lejupielādēšanai Jaunpils novada domes mājas lapā internetā 
www.jaunpils.lv sadaļā Iepirkumi. 
1.4.3.Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, 
pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbadienu laikā pēc tam, kad saņemts šo 
dokumentu pieprasījums ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 
1.4.4.Nolikumu un iepirkuma procedūras dokumentus iespējams saņemt pasūtītāja darba laikā – darba 
dienās no 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00, piektdienās no 9:00 līdz 14:00. 
1.4.5.Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par šo iepirkuma procedūru 
tiek nosūtītas jautājumu uzdevušajam piegādātājam un publicētas pasūtītāja mājas lapā internetā 
www.jaunpils.lv. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā www.jaunpils.lv publicētajai 
informācijai par šo iepirkuma procedūru un ievērot to, sagatavojot savu piedāvājumu.  
1.4.6.Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par šo 
iepirkuma procedūru, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājas lapā 
www.jaunpils.lv.  
1.4.7. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus atklāta konkursa nolikumā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā 
kārtībā. 
1.4.8. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par 
grozījumiem mājaslapā internetā, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienā, kad paziņojums par 
grozījumiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. 
 
1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 
1.5.1.Piedāvājumi atklātā konkursā jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 2015.gada 25.marta        
plkst.14:00 Jaunpils novada domē, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145,  
darba laikā – darba dienās no 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:00. 
1.5.2.Piedāvājumus, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc nolikumā norādītā 
piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam. 
1.5.3.Ja piegādātājs izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu 
piedāvājumi, kas būs saņemti minētajā adresē līdz norādītajam termiņam, visu atbildību par iespējamu pasta 
sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā 
adresē, uzņemas pretendents. 
1.5.4.Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām, par to rakstiski, paziņojot pasūtītājam. 
1.5.5.Piedāvājumus atvērs 2015.gada 25.martā, plkst.14:00 Jaunpils novada domē, 
„Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. 
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1.5.6.Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Interesenti, kas piedalās sanāksmē, reģistrējas iepirkuma 
komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā tiek uzrādīts personas vārds, uzvārds, pārstāvētais uzņēmums 
(ja dalībnieks pārstāv kādu no pretendentiem),paraksts, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, kā arī 
uzrāda pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu. 
1.5.7. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek paziņots iepirkuma komisijas sastāvs. 
1.5.8. Pēc iepirkuma komisijas sastāva paziņošanas tiek nolasīts pretendentu saraksts. 
1.5.9. Pēc tam katrs iepirkuma komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ 
varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, kā arī nav saistīti ar 
kādu no pretendentiem. Bez šāda apstiprinājuma parakstīšanas iepirkuma komisijas loceklim nav tiesību 
piedalīties komisijas darbā. 
1.5.10.Pēc apliecinājumu parakstīšanas iepirkuma komisijas priekšsēdētāja atver pretendentu piedāvājumus 
to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un finanšu 
piedāvājumu (piedāvāto cenu) atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un visi iepirkuma komisijas 
locekļi parakstās uz piedāvājuma oriģināliem. 
1.5.11.Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 
1.5.12.Iepirkuma komisija piedāvājumus izvērtē un lēmumu par atklāta konkursa uzvarētāju pieņem slēgtās 
sēdēs.  
1.5.13.Iesniegtie piedāvājumi un tiem pievienotie materiāli pretendentiem atpakaļ netiek atdoti. 

1.5.14. Pasūtītājs nodrošina, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā atvēršanas brīdim. 

1.5.15. Laikā no piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim pasūtītājs 
nesniedz informāciju par citu piedāvājumu vai pieteikumu esamību. Piedāvājumu un pieteikumu vērtēšanas 
laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 
1.5.16. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 
pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod, izņemot gadījumus, kas noteikti šī nolikuma 
1.5.punktā. 
 
1.6. Piedāvājuma nodrošinājums 
1.6.1. Pretendentam ir jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucams piedāvājuma 

nodrošinājums, kura apmērs ir EUR 7000,00(septiņi tūkstoši euro). 
Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu, pievieno neiešūtu kopā ar pārējiem 
iesniedzamajiem dokumentiem, ievietojot to aploksnē, kas noformēta atbilstoši 1.7.2.apakšpunkta 
prasībām.  

1.6.2. Piedāvājumu, kuram nav pievienots atbilstošs piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, Pasūtītājs 
noraidīs bez izskatīšanas. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne mazāk kā 150 (viens 
simts piecdesmit) dienas, skaitot no Nolikuma 1.5.5.apakšpunktā noteiktās piedāvājumu 
atvēršanas dienas. 

1.6.3. Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt: 
1.6.3.1. bankas garantija; 
1.6.3.2. apdrošināšanas polise par piedāvājuma nodrošinājuma summu; 
1.6.3.3. pretendenta naudas iemaksa Pasūtītāja bankas kontā Nr. LV22HABA0551020325777, AS Swedbank. 
1.6.4. Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem: 

1.6.4.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu, 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 nodrošinājumu;  
3) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta 
iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

1.6.4.2. garantijai ir jābūt spēkā visu iepirkuma nolikumā noteikto termiņu; 
1.6.4.3. garantija no Pretendenta puses ir neatsaucama; 

1.6.4.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas 
devējam; 

1.6.4.5. Pretendenta, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, piedāvājuma 
nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad Pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu; 
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1.6.4.6. Ja piedāvājuma nodrošinājumu izsniegusi Latvijas Republikā reģistrēta banka, tai ir jābūt reģistrētai 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijā; 

1.6.5. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem: 
1.6.5.1. apdrošinātājs apņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, 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 nodrošinājumu;  
3) pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta 
iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

1.6.5.2. apdrošināšanas polise ir spēkā visu iepirkuma nolikumā noteikto termiņu un tā ir izpildāma no 
piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai pilnībā ir jābūt samaksātai uz 
piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais 
dokuments; 

1.6.5.3. polise no Pretendenta puses ir neatsaucama; 
1.6.5.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības 

iesniegšanas apdrošinātājam; 
1.6.5.5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā 

ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem; 

1.6.5.6. Pretendenta, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, piedāvājuma 
nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad Pretendents iesniedz līguma nodrošinājumu. 

1.6.6. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam 
jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta 
nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta 
nosaukumam piedāvājumā). 

1.6.7. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiks atdots Pretendentiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 
paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas Iepirkuma uzraudzības biroja mājas 
lapā www.iub.gov.lv : 

1.6.7.1. visiem Pretendentiem – pēc tam, kad konkursa uzvarētājs ir parakstījis iepirkuma līgumu, vai 
konkurss ticis atcelts, vai Pasūtītājs noraidījis visus piedāvājumus; 

1.6.7.2. Pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, piedāvājuma 
nodrošinājums tiek atdots dienā, kad tas ir iesniedzis iepirkuma procedūras dokumentos un 
iepirkuma līgumā paredzēto līgumsaistību izpildes nodrošinājumu. 

 
1.7. Piedāvājuma sastāvs un noformējums 
1.7.1. Pretendents piedāvājumu sagatavo un iesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauti 

dokumenti svešvalodās, tiem jāpievieno Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta 
noteikumos Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajā kārtībā 
apliecināts tulkojums latviešu valodā vai notariāli apliecināts tulkojums latviski. 

1.7.2. Piedāvājums jāievieto aploksnē, kas jāaizlīmē un jāapzīmogo. Uz piedāvājuma aploksnes jābūt 
norādei: 

Piedāvājums atklātam konkursam 
„Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas 

veida maiņu”  
Iepirkuma identifikācijas Nr. JND2015/2AK 

Neatvērt līdz 2015.gada 25.marta plkst.14:00 
 Uz aploksnes jānorāda informācija par pretendentu (nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta 
adrese). 
1.7.3. Pretendenta piedāvājums sastāv no četrām atsevišķām daļām: 
1.7.3.1. pretendenta atlases dokumentiem (viens oriģināls un divas kopijas), ieskaitot pieteikumu dalībai 

konkursā; 
1.7.3.2. piedāvājuma nodrošinājums (viens oriģināls); 
1.7.3.3. tehniskais piedāvājums (viens oriģināls un divas kopijas); 
1.7.3.4. finanšu piedāvājums (viens oriģināls un divas kopijas). 
1.7.4. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā 1.7.2.punktā minētajā aploksnē, kur ievietoti piedāvājuma dokumenti 

ar attiecīgiem uzrakstiem: „Pretendenta atlases dokumenti”, „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu 
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piedāvājums”. Piedāvājuma dokumentiem jābūt ar satura rādītāju, sanumurētiem, cauršūtiem tā, lai 
dokumentus nebūtu iespējams atdalīt un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam (uz piedāvājuma 
daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”). Visi iesniedzamie 
dokumenti jānoformē atbilstoši 2010.gada 6.maija Dokumentu juridiskā spēka likuma un 28.09.2010 
Ministru kabineta noteikumu nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 

1.7.5. Kā atsevišķs dokuments 1.7.2.punktā minētajā aploksnē jāievieto piedāvājuma nodrošinājums. 
1.7.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 
1.7.7. Pretendentam rakstveidā jāiesniedz visa nolikumā noteiktā un no tā izrietošo prasību pamatojošā 

informācija. Piedāvājums jāsagatavo atbilstoši atklāta konkursa nolikuma pielikumos dotajām 
veidlapām. Papildinformācija (ja tāda tiek pievienota vai ir pievienojama) noformējama brīvā formā. 

1.7.8. Šaubu gadījumā iepirkumu komisija izmanto piedāvājuma oriģinālā ietverto informāciju. Piedāvājuma 
dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai pretendenta atbilstoša pilnvarota 
persona. 

 
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 
2.1. Iepirkuma priekšmets ir Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas vienkāršota atjaunošana ar 

lietošanas veida maiņu, kurā ir veicami vispārējie būvniecības un iekšējie speciālie( ūdensapgādes 
sistēmas, sadzīves kanalizācijas sistēmas un elektromontāžas) darbi. Iepirkuma priekšmeta adrese ir 
„Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145,  kadastra apzīmējums:9056 008 0013 
001. 

2.2. Maksimālais darbu izpildes termiņš: 4 mēneši. Pretendenta piedāvātais darbu izpildes termiņš ir 
ietverts pretendentu vērtēšanas kritērijos. 

2.3. Objekta apskate dabā notiks 2015.gada 3. martā plkst.14:00,  adresē ”Ērģelnieki”, Jaunpils, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145. 

2.4. Konkursa piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 
2.5. Tehniskās prasības: 
2.5.1. piedāvājumam jāpievieno darbu izpildes tāmes, sagatavotas atbilstoši Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 
501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5., 6. un 7. pielikumam un atbilstoši tehniskajā 
specifikācijā dotajiem apjomiem (1.pielikums); 

2.5.2. piedāvājums iesniedzams par visu darba apjomu. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu 
piedāvājuma variantu; 

2.5.3. tehniskā piedāvājuma sadaļu sagatavo, ievērojot Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasības.  
2.6. Finanšu prasības: 
2.6.1. finanšu piedāvājumā jāaizpilda finanšu piedāvājuma veidlapa (4.pielikums), darbu izpildes tāmes 

atbilstoši Tehniskajā specifikācijā dotajiem darbu apjomiem; 
2.6.2. piedāvājuma cena jānosaka eiro, kurā jāietver visas izmaksas, kuras saistītas ar minēto darbu pilnīgu 

veikšanu, tajā skaitā arī materiālu izmaksas, darba izmaksas, piegādes, montāžas un uzstādīšanas 
izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, 
būvgružu aizvākšanas izmaksas, visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli), nodevas un 
maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi, kā arī visi riski, 
tajā skaitā iespējamie sadārdzinājumi; 

2.6.3. līguma apmaksa notiks par faktiski veiktajiem darbiem; 
2.6.4. būvuzņēmējs (pretendents) savā vārdā un uz sava rēķina veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 

atbilstoši LR Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par 
būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Pretendents, 
kurš atzīts par uzvarētāju atklātā konkursā, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz uz 
līguma darbības termiņu līdz Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas pieņemšanai 
ekspluatācijā brīdim; 

2.6.5. būvuzņēmējs savā vārdā un uz sava rēķina veic būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanu, iekļaujot 
būvdarbu un materiālu apdrošināšanu, par kopējo apdrošinājuma summu, kas ir piedāvātās 
būvtāmes apjomā, kā arī ar nosacījumu, ka apdrošinātais (labuma guvējs) ir pasūtītājs vai pasūtītāja 
norādītā kredītiestāde. Būvuzņēmējs būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanas līgumu slēdz ar līguma 
darbības termiņu līdz Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas pieņemšanai ekspluatācijā 
brīdim; 

2.6.6. 2.6.4. un 2.6.5. punktos minētās apdrošināšanas veic tikai iepirkuma procedūras uzvarētājs; 
2.6.7. būvuzņēmējs savā vārdā un uz sava rēķina veic līguma izpildes garantiju (8. pielikums)  (līguma 

izpildes garantija) ne mazāk kā 10% apmērā no piedāvātās līguma summas (tajā skaitā PVN). 
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Līguma izpildes garantijai jābūt izsniegtai Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības vai Eiropas 
ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētā bankā, tās filiālē vai ārvalsts kredītiestādes filiālē, kas 
Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu 
Latvijas Republikas teritorijā. Līguma izpildes garantija būvuzņēmējam jāveic un jāiesniedz 
Pasūtītājam 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;  

2.6.8. Līguma izpildes garantiju veic tikai iepirkuma procedūras uzvarētājs; 
2.6.9. būvuzņēmējs savā vārdā un uz sava rēķina veic garantijas laika garantiju ne mazāk kā 5% apmērā 

no piedāvātās līguma summas (tajā skaitā PVN). Garantijas laika garantijai jābūt izsniegtai Latvijas 
Republikā, citā Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētā bankā, tās 
filiālē vai ārvalsts kredītiestādes filiālē vai apdrošināšanas sabiedrībā, kas Latvijas Republikas 
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas 
teritorijā vai apdrošināšanas sabiedrībā. Garantijas laika garantija būvuzņēmējam jāveic un 
jāiesniedz Pasūtītājam 15 darba dienu laikā pēc objekta – Jaunpils novada pašvaldības Sociālā 
dienesta ēkas pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas laika garantijai jābūt spēkā ne mazāk kā 
pretendenta dotajam garantijas laikam, kas norādīts pretendenta piedāvājumā, pēc objekta 
pieņemšanas ekspluatācijā. Būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas 
sabiedrības izsniegtās laika garantijas vienu oriģinālu.  

2.6.10. Garantijas laika garantiju veic tikai iepirkuma procedūras uzvarētājs. 
2.7. Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus. 

 
 

3. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM 
 

3.1. Pretendents atklātā konkursā var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība 
jebkurā to kombinācijā, kas ir iesniegusi piedāvājumu, atbilstoši šā nolikuma prasībām. Piedalīšanās 
konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Konkursa noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi.  

3.2. Līdz atklāta konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ikviens pretendents var mainīt vai 
atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendenta tālāku līdzdalību 
konkursā. Katrs pretendents kā ģenerāluzņēmējs konkursā var piedalīties tikai ar vienu piedāvājumu 
(vienu piedāvājuma variantu) par visu apjomu kopumā. 

3.3. Prasības pretendentam: 
3.3.1. uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas 

nosacījumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1panta ceturtajā daļā noteiktos termiņus; 
3.3.2. pretendentam ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo 

aktu prasībām un tiesīgam veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus; 
3.3.3. pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai būvdarbu veikšanai un 

pabeigšanai objektā. 
3.3.4. Pretendentam ir saimnieciskās, tehniskās un finansiālās spējas pieprasīto būvdarbu veikšanai un 

pabeigšanai. 
3.4. Ja piedāvājumu atklātā konkursā iesniedz būvuzņēmēju apvienība, tad pieteikumu par piedalīšanos 

atklātā konkursā (3.pielikums) un finanšu piedāvājumu (4.pielikums) paraksta visi būvuzņēmēju 
apvienības dalībnieki vai arī būvuzņēmēju apvienības dalībnieks, kas tam pilnvarots ar būvuzņēmēju 
apvienības vienošanos, kas noteikta nolikuma 4.1.3.punktā, citus piedāvājumā esošos dokumentus 
paraksta ar minēto vienošanos noteiktais apvienības dalībnieks. 
  

3.5. Ja par atklāta konkursa uzvarētāju tiek atzīta būvuzņēmēju apvienība, tās pienākums pirms iepirkuma 
līguma noslēgšanas ir izveidot pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību, reģistrējot to normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ekvivalentā iestādē ārvalstīs un reģistrēt 
izveidoto personālsabiedrību Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, un iesniegt pasūtītājam 
nepieciešamos dokumentus (komersanta reģistrācijas apliecības, Uzņēmumu reģistra izziņas par 
izveidoto personālsabiedrību un LR būvkomersanta reģistrācijas apliecības oriģinālu vai notariāli, vai 
atbilstoši LR Ministru kabineta 2010.gada 29.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas 
un noformēšanas kārtība” apliecinātu kopiju).  

3.6. Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja: 
3.6.1. pretendents nav iesniedzis šā nolikuma 4.punktā minētos dokumentus; 
3.6.2. uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās un 

norādīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma 
līguma vērtības, attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas 
nosacījumi; 
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3.6.3. pretendentam nav tiesību veikt piedāvātos darbus; 
3.6.4. pretendenta piedāvājums nenodrošina Tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību izpildi; 
3.6.5. ir konstatēts, ka konkursa dalībnieks ir iesniedzis iepirkuma komisijai nepatiesu informāciju. 
3.7. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, tajā skaitā, lai pierādītu atbilstību atklāta konkursa 

nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi 
no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa 
rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu 
par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildei, 
ja atklāta konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam. 

3.8. Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus – par apakšuzņēmēju piesaisti aizpildāma 
atbilstoša veidlapa (5.pielikums). ). Apakšuzņēmējiem ir jāatbilst tām pašām prasībām, kas izvirzītas 
pretendentam šī nolikuma 3.3.1. līdz 3.3.3.punktos, kā arī prasības par kvalificētu darba spēku. 

3.9. Pretendents ir tiesīgs pēc saskaņošanas ar pasūtītāju uz sava riska un rēķina veikt apakšuzņēmēja 
nomaiņu, kuri norādīti 5. pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī piesaistīt papildus 
apakšuzņēmējus, izņemot „Publisko iepirkumu likuma” 68.pantā minētajos gadījumos.  

3.10. Apakšuzņēmēju, kuru pretendents ir norādījis 5. pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā un kura 
kvalifikācijas atbilstību izvirzītājām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī uz kura iespējām Izpildītājs 
balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām drīkst nomainīt tikai 
ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

3.11. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja maiņai 3.9. un 3.10. punktos norādītajos gadījumos ja: 
3.12. pretendenta piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, kas attiecas uz 

apakšuzņēmēju; 
3.13. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā pretendents balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām, un piedāvātajam 
apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā pretendents 
atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām; 

3.14. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst „Publisko iepirkumu likuma” 39.1panta pirmajā daļā minētajiem 
izslēgšanas nosacījumiem. 

3.15. Apakšuzņēmēju pieaicināšana neatbrīvo pretendentu no atbildības par noslēdzamā līguma izpildi 
kopumā vai kādā no daļām, kā arī neuzliek pasūtītājam papildus pienākumus un saistības. 
 

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
 

Lai piedalītos atklātā konkursā pretendentam ir jāiesniedz šāda informācija un dokumenti, kurus paraksta 
pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai pretendenta atbilstoši pilnvarota persona: 
4.1. Pretendenta atlases dokumenti 
4.1.1. Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotās personas parakstīts 

pieteikums (3.pielikums) par gatavību piedalīties un izpildīt visas atklāta konkursa nolikumā un tā 
pielikumos noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa 
un pretendents uzvaras gadījumā ir gatavs parakstīt nolikuma 2.pielikumā pievienoto iepirkuma 
līgumu piedāvātajā redakcijā. 

4.1.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona. 
4.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku 

parakstītu vienošanos (iesniedzams tās oriģināls) par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā noteikts, 
ka visi apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un nosaukts galvenais 
dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt pieteikumu par piedalīšanos atklātā konkursā, finanšu 
piedāvājumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, un ar 
kuru notiks visi maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka 
veicamo darba daļu līguma izpildē, papildus norādot arī katra piegādātāju apvienības dalībnieka 
veicamā darba apjomu procentos. 

4.1.4. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējsabiedrību/komercsabiedrību 
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, 
ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktā kārtībā. 

4.1.5. Latvijas Republikas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots 
dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina pretendenta tiesības veikt 
šajā nolikumā noteiktos būvdarbus. 

4.1.6. Kvalificēta personāla, kas sastāv no atbildīgā būvdarbu vadītāja un specializēto darbu būvdarbu 
vadītājiem, ja atbildīgajam būvdarbu vadītājam nav sertifikāta konkrēto darbu veikšanai, saraksts. 
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4.1.7. Speciālizēto darbu būvdarbu vadītājiem būvprakses sertifikātu reglamentētajā sfērā par visiem 
darbiem, kurus veic pretendents un tā piesaistītie apakšuzņemēji, apliecinātas kopijas. 

4.1.8. Būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija un pieredzes apraksts (7.pielikums). Būvdarbu 
vadītājam ir jābūt darba pieredzei vismaz divu būvobjektu (kuri nodoti ekspluatācijā) būvdarbu 
vadīšanā. 

4.1.9. Darba aizsardzības speciālista izglītību apliecinoša dokumenta kopija. 
4.1.10. Pretendenta sagatavots saraksts par pretendenta ne vairāk kā 5 iepriekšējos gados, skaitot no šajā 

nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sekmīgi īstenotajiem vismaz 2 
(diviem) ēku  renovācijas objektiem (6.pielikums).  

4.1.11. Apliecinājums, kurā pretendents apliecina un garantē, ka uz pretendentu un personām uz kuru 
iespējām pretendents balstās un norādīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 
20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības neattiecās Publisko iepirkumu likuma 39.1panta 
pirmajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi. 

4.1.12. Ja pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, aizpildīta apakšuzņēmēju saraksta 
veidlapa (5.pielikums), pievienojot pielikumā norādītos dokumentus par katru apakšuzņēmēju.  

4.1.13. Finanšu pārskatu vai izrakstu no finanšu pārskata par 2012.,2013.gadu. 
4.2. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj: 
4.2.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši iepirkuma priekšmetam. Darbu izpildes tāmēm jābūt 

sagatavotām atbilstoši iepirkuma specifikācijā dotajiem apjomiem (1.pielikums) un atbilstoši LR 
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7. pielikumam un drukātā formātā. 
Tehniskais piedāvājums sagatavojams saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu. 

4.2.2. Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (pa nedēļām, uzrādot darbu secību, veidus un izpildi naudas 
izteiksmē); 

4.2.3. apliecinājums par pretendenta tehniskajām iespējām; 
4.3. Finanšu piedāvājums  

Finanšu piedāvājums sagatavojams atbilstoši nolikuma 4.pielikumam.  
Finanšu piedāvājumā ietver pretendenta apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, 
kas nedrīkst būt mazāks par trīs gadiem. 

4.4. Piedāvājuma nodrošinājums 
4.5. Pasūtītāja apliecinājums par pretendenta dalību objekta apskatē dabā. 

 
 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI, LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN 
KĀRTĪBA, KĀDĀ PRETENDENTI INFORMĒJAMI PAR REZULTĀTIEM 

 
5.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst 

nolikuma prasībām, tehniskajai specifikācijai.  
5.2. Piedāvājumu vērtēšana notiek 2 posmos: 

1.posmā vērtē – piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību konkursa nolikuma prasībām, 
pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājuma atbilstību tehniskās 
specifikācijas prasībām; 

2. posmā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē – finanšu piedāvājumu. 
5.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības tālāk nevērtēt un noraidīt pretendenta piedāvājumu un to tālāk nevērtēt, 

ja kādā no nolikuma 5.2.punktā noteiktajiem posmiem tiek konstatēta pretendenta iesniegtā 
piedāvājuma neatbilstība nolikuma prasībām. 

5.4. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. 
5.5. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma aprēķināšanas izteiksmes. Kopējais punktu skaitu (S) tiek 

aprēķināts saskaņā ar šādu formulu: 
S=P1+P2+P3+P4+P5,  kur: 
S – punktu kopsumma 
P – vērtējamā kritērija punktu skaits saskaņā ar vērtēšanas kritēriju tabulu. 

5.6. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības: 
 

Kritērijs Maksimālais punktu 
skaits 

Pretendenta piedāvātā līgumcena (EUR): 
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                              Zemākā piedāvātā cena  
P1= --------------------------------------------------------------------------------- x 60 
                              Pretendenta piedāvātā cena 
 

60 

Pretendenta piedāvātais darbu garantijas laiks 
 
                Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš  
P2 = ----------------------------------------------------------- x15 
                Garākais piedāvātais garantijas termiņš 
Garantijas termiņš 3 gadi  - 5 punkti 
Garantijas termiņš no 3 līdz 5 gadiem  - 10 punkti 
Garantijas termiņš virs 5 gadiem  -15 punkti  
 

 
 

15 

Piedāvātais būvniecības termiņš  
 
                       Īsākais piedāvātais būvniecības termiņš (nedēļas) 
P3= -------------------------------------------------------------------------------------- x10 
                         Pretendenta piedāvātais būvniecības termiņš  
 

 
 

10 

Objekta apskate dabā 2015.gada 3.martā                  P4 5 
Apmaksas nosacījumi                                                       P5 
Avanss 30% ir nepieciešams    -0 punkti 
Avanss 30% nav nepieciešams       -10 punkti 

 
 

10 
Kopā 100 

 
5.7. Piedāvājums, kurš nodrošina nolikumā noteiktās prasības un kura kopējā cena saskaņā ar finanšu 

piedāvājumu ir viszemākā, saņem 60 punktus.  
5.8. Piedāvājums, kurš nodrošina nolikumā noteiktās prasības un kura piedāvātais būvdarbu veikšanas 

termiņš ir 16 kalendārās nedēļas un īsāks, saņem 10 punktus.  
5.9. Piedāvājums, kurš nodrošina noteiktās prasības un kura piedāvātais garantijas termiņš ir vairāk kā 5 

gadi, saņem 15 punktus. 
5.10. Piedāvājums, kurš nodrošina nolikumā noteikto objekta apskati dabā, saņem 5 punktus. 
5.11. Iegūtie punkti tiek noapaļoti līdz diviem cipariem aiz komata. 
5.12. Tiesības noslēgt iepirkuma līgumu tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums atzīts par 

saimnieciski visizdevīgāko (pretendenta piedāvājums saņēmis lielāko punktu skaitu). 
5.13. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. 

Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā rīkojas šādi: 
5.13.1. gadījumos, kur pastāv atšķirība starp summām, norādītām ar cipariem un vārdiem, noteicošā ir tā 

summa, kura uzrakstīta ar vārdiem, 
5.13.2. gadījumos, kur ir atšķirības starp vienības cenu un kopējo summu, kas iegūta, reizinot vienības cenu 

ar daudzumu, ņem vērā vienības cenu. 
5.13.3. Ja finanšu piedāvājumā ir konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, komisija lūdz to labot 

atbilstoši nodokļu likumos noteikšanas kārtībai. 
5.13.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatētās aritmētiskas kļūdas, kas bijušas par iemeslu tādas cenas 

noteikšanai, kas ir ievērojami zemāka, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu, un tālākai 
vērtēšanai neizvirza. 

5.13.5. Par visām konstatētajām aritmētiskām kļūdām komisija informē pretendentu 3 darba dienu laikā. Pēc 
informācijas saņemšanas 3 darba dienu laikā pretendents izdara labojumu izdarītajā piedāvājumā un 
to iesniedz Komisijai.  

5.13.6. Vērtējot un salīdzinot piedāvājumu, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, komisija ņem vērā tikai tās 
cenas, kuras ir izlabotas augstāk minētajā kārtībā. 

5.13.7. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 
5.14. Pasūtītājs vērtēšanas gaitā ir tiesīgs pieprasīt no pretendentiem papildu informāciju saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 45.pantu. 
5.15. Gadījumā, ja atklātam konkursam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma 

prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par konkursa uzvarētāju 
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

5.16. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma 
noslēgšanas, ja iepirkuma procedūrai netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda 
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nolikumā noteiktajām prasībām vai pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, vai 
pārtraukšanu, nenoslēdzot līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

5.17. Ar iepirkumā izraudzīto pretendentu līgums tiks slēgts atbilstoši nolikuma 2. pielikumā pievienotā 
līguma projekta noteikumiem un nosacījumiem. Slēdzot iepirkuma līgumu, tā nosacījumi tiks precizēti 
atbilstoši pretendenta piedāvājumam, ja netiek veikti būtiski grozījumi, kas ir pretrunā ar Publisko 
iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumiem.  

 
 

6. IEPIRKUMA LĪGUMS 
 

6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu 
un saskaņā ar konkursa nolikumu. 

6.2. Atklātā konkursa iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk, kā publicēšanai nosūtīts 
paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem IUB mājas lapā, vienlaikus informē visus pretendentus 
par pieņemto lēmumu attiecībā uz konkursa rezultātiem, nosūtot atklātā konkursa pretendentiem 
vēstules pa pastu. Pasūtītājs arī norāda, kur un kad atklātā konkursa uzvarētājam ir jāierodas, lai 
parakstītu līgumu. 

6.3. Ja pretendentam ir iebildumi par konkursa nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projekta 
(2.pielikums) noteikumiem vai nosacījumiem, tie jāiesniedz rakstiski Publisko iepirkumu likuma 
paredzētājā kārtībā. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iebildumi par līguma projekta 
noteikumiem vai nosacījumiem netiek ņemti vērā.  

6.4. Iepirkuma līguma noslēgšana notiks atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.  
6.5. Gadījumā, ja par konkursa uzvarētāju tiek atzīts pretendents – piegādātāju apvienība, tad Līgums tiek 

slēgts ar personālsabiedrību, kura tiek izveidota un reģistrēta atbilstoši šā nolikuma 3.5.punktam. 
6.6. Piedāvātā līguma summa par visu līgumā noteikto darbu izpildi tiek noteikta nemainīga uz visu līguma 

darbības laiku. Pretendenta konkursā iesniegtā finanšu piedāvājuma darbu izpildes apjomu katras 
pozīcijas vienas vienības izmaksas visu līguma darbības laiku paliek nemainīgas. 

6.7. Pretendentam jāparaksta iepirkuma līgums (nolikuma 2.pielikums) 5 (piecu) darba dienu laikā no 
dienas, kad pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu. Ja pretendents neparaksta iepirkuma 
līgumu šajā termiņā, tad pasūtītājam ir tiesības pieprasīt bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai izmaksāt 
piedāvājuma nodrošinājumu. 
 

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 

7.1. Komisijas tiesības: 
7.1.1. pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kā arī pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju 

par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu 
atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai; 

7.1.2. lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu; 
7.1.3. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu; 
7.1.4. veikt izmaiņas konkursa nolikumā; 
7.1.5. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām; 
7.1.6. ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, pieprasīt pretendentam 

iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu;  
7.1.7. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos 

publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu 
atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai 
izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai;  

7.1.8. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu 
atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;  

7.1.9. izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents nav parakstījis 
iepirkuma līgumu, pasūtītāja norādītājā termiņā; 

7.1.10. izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vai neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie 
pārsniedz šim nolūkam paredzētos līdzekļus; 

7.1.11. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās 2/3 no komisijas locekļu skaita, bet ne mazāk par 3 (trīs) 
komisijas locekļiem. 

7.1.12. Iepirkuma komisijai ir tiesības komisijas darbā pieaicināt atbilstoša profila speciālistu – ekspertu. 
7.1.13. komisijai ir arī citas šajā nolikumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktās tiesības. 
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7.1.14. Pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā. Saziņa starp pasūtītāja iepirkuma 
komisiju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa 
pastu, faksu vai elektroniski. Saziņas dokumentu, nosūtot pa faksu, tā oriģināls paralēli nosūtāms pa 
pastu. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz pasūtītāja pasta adresi – „Ērģelnieki”, 
Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, faksa numuru – 63107068 vai nolikumā 
norādītajām e-pasta adresēm. Iepirkuma komisija saziņas dokumentu nosūta pa pastu uz 
ieinteresētā piegādātāja norādīto pasta adresi,faksa numuru vai iepirkuma dokumentos norādīto e-
pasta adresi. Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka saziņā pa e-pastu vai faksu saziņa notiek ar pareizo 
(pretendenta pilnvaroto) personu.  

7.1.15. Pieprasīto papildus informāciju pasūtītājs sniedz, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.pantu, 
nosūtot to ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto to mājaslapā 
internetā, kurā ir pieejams nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.  

7.2. Komisijas pienākumi: 
7.2.1. nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu; 
7.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; 
7.2.3. saskaņā ar nolikumu izskatīt visus pretendentu piedāvājumus; 
7.2.4. par iepirkuma procedūras rezultātiem informēt visus pretendentus atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma nosacījumiem. Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts pa pastu, faksu vai elektroniski, 
izmantojot drošu elektronisko parakstu vai nodots personiski. 

 
8. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 
8.1. Pretendenta pienākumi: 
8.1.1. iesniedzot piedāvājumu, pieņemt visas konkursa nolikumā noteiktās prasības un noteikumus; 
8.1.2. pieprasītajā termiņā rakstiski atbildēt uz iepirkuma komisijas jautājumiem par pretendenta iesniegto 

piedāvājumu. 
8.2. Pretendenta tiesības: 
8.2.1. piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie iepirkuma 

komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai. 
8.2.2. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu 

piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz pretendenta turpmāko līdzdalību 
konkursā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas 
saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

8.2.3. pirms piedāvājuma sagatavošanas iepazīties ar objektu dabā. Objekta apskate iepriekš jāsaskaņo ar 
Jaunpils novada domes izpilddirektoru Pēteri Baranovski, tālrunis 26436651, e-pasts: 
peteris.baranovskis@jaunpils.lv 
 

9. PIELIKUMI 
 

9.1. pielikums Nr.1. – Tehniskā specifikācija; 
9.2. pielikums Nr.2. – Būvadrbu līguma projekts; 
9.3. pielikums Nr.3. – Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā; 
9.4. pielikums Nr.4. – Finanšu piedāvājums; 
9.5. pielikums Nr.5. – Apakšuzņēmēju saraksts; 
9.6. pielikums Nr.6. – Informācija par pretendenta veiktajiem ēku/telpu  renovācijas darbiem (galvenie 

objekti); 
9.7. pielikums Nr.7. –Līguma izpildē piesaistītā speciālista Curriculum Vitae; 
9.8. pielikums Nr.8. – Līguma izpildes garantija. 
 
 
 
 
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                    L.Gintere 
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1.pielikums 
atklāta konkursa „Jaunpils novada pašvaldības 

Sociālā dienesta ēkas  
vienkāršota atjaunošana  

ar lietošanas veida maiņu” nolikumam 
 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 
Veicamais darbs: 
    Jaunpils Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida 
maiņu, kurā ir veicami vispārējie būvniecības un iekšējie speciālie( ūdensapgādes sistēmas, sadzīves 
kanalizācijas sistēmas un elektromontāžas) darbi. Iepirkuma priekšmeta adrese ir „Ērģelnieki”, Jaunpils, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145. 
 
  Darbu izpildes tāmes jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.12.2006. 
noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 
5., 6. un 7. Pielikumam un atbilstoši Tehniskajā specifikācijā dotajiem apjomiem. 
 
  Būvniecības tāmē jāparedz finanšu rezervi iepriekš neparedzamu darbu izpildei- pasūtītāja rezerves 
līdzekļus līdz x % no visu izdevumu summas. 
 
Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem 
jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tos var aizvietot ar analogiem vai kvalitatīvākiem. 
 

Nr. p.k. Objekta nosaukums Objekta izmaksas EUR 

1 Būvlaukuma sagatavošana    

2 Vispārējie celtniecības darbi pagrabstāva renovācijai   

3 Vispārējie celtniecības darbi 1.stāva renovācijai   

4 Vispārējie celtniecības darbi jumta stāva renovācijai   

5 Ēkas fasādes renovācija un cokola siltināšana   

6 Elektrospēka iekārta.   

7 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija   

8 Publiskā konteinera tipa tualete.   

  Kopā   
  

Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem x %   

PVN 21%   

Pavisam būvniecības izmaksas kopā ar PVN   
 
 

     

N.p.k. kods Darba nosaukums Mērvienība daudzums 

Būvlaukuma sagatavošana 
1 Līg. c. Būvtāfeles izgatavošana un  uzstādīšana gab. 1 

2 Līg. c. Ugunsdzēsības stenda uzstādīšana gab. 1 

3 Līg. c. 
Cauruļveida inventāro sastatņu uzstādīšana un 
nojaukšana m2  144.00 
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4 Līg.c. 

Ierīkot un nojaukt inventāru metāla konstrukciju žogu 
(H=2.0m) ar iebraucamajiem vārtiem apkārt 
būvlaukumam m 50.00 

5 Līg. c. Uzstādīt būvmateriālu konteineru, L=6m kont. 1 

6 Līg. c. Būvmateriālu konteinera noma, L=6m  mēn 2 

7 Līg. c. Elektrības resursu patēriņš mēn 3 

8 Līg. c. Ūdens resursu patēriņš mēn 3 

  

KOPĀ: EUR 
 

   Vispārējie celtniecības darbi pagrabstāva renovācijai 
    I.DEMONT ĀŽAS DARBI.     
1 Līg. c. Izņemt esošos logu blokus ar palodzēm m2 2.73 

2 Līg. c. Izņemt esošos durvju blokus m2 6.78 

5 Līg. c. Izkalt ailu ķieģeļu nesošajās sienā m3 1.07 

3 Līg. c. Nojaukt esošos betona grīdu segumus ar pamatojumu 
līdz smilts pamatnei 

m2 126.20 

4 Līg.c. Savākt celtniecības atkritumus un iekraut konteineros tn 40.80 

5 Līg. c. Konteineru noma gab 4.00 

    KOPĀ PAR I:     

    II.SIENAS .     

6 Līg. c. Izkalt joslas ķieģeļu sienā un starpsienās metāla pārsedžu 
montāžai  

m 3.00 

7 Līg. c. Montēt metāla ailu pārsedzi no U profila metāla sijām 
UNP180 

tn 0.052 

8 Līg. c. Montēt metāla bultas M20, s=300mm gab. 4 

9 Līg. c. Notīrīt rūsu no metāla konstrukcijām un gruntēt ar 
sertificētu gruntskrāsu 

m2 2.08 

10 Līg. c. Aptīt metāla ailu pārsedzi ar celtniecības metāla sietu un 
apmest ar cementa javu 

m 3.00 

11 Līg. c. Rūpīgi aizpildīt ar cementa javu visas starpas starp 
metāla pārsedzi un ķieģeļu sienu 

m 3.00 

12 Līg. c. Izbūvēt antiseptizēta koka karkasa starpsienas ar retinātu 
dēļu segumu  

m2 42.06 

13 Līg. c. Koka konstrukciju apstrāde ar antiseptiķi  m2 84.12 

    KOPĀ PAR II:     

    III.LOGI .     

14 Līg. c. Iebūvēt logu blokus L-4 (1400*650mm), trīskārtīga 
selektīvā stikla pakete ventilējamā koka rāmī, vērtnes 
veramas un gāžamas (skat.AR-7), vēršanās virziens uz 
iekšu, ar logu piederumiem  

gab 3 
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15 Līg. c. Iebūvēt gaiša lamināta iekšējās palodzes b=500mm m 4.20 

16 Līg. c. Iesegt ārējās palodzes ar dekoratīvo skārdu ar Pural 
apdari 

m2 0.84 

    KOPĀ PAR III:     

    IV.DURVIS.     

17 Līg. c. Iebūvēt durvju bloku D-14 stikla pakete PVC rāmī ar 
slēdzeni un durvju piederumiem (2230*2100mm, vērtne 
1200*2100mm)-1gb 

m2 4.68 

18 Līg. c. Iebūvēt divviru pilnkoka durvju bloku D-15, slēdzamu, 
ar durvju piederumiem (1400*2100mm)-1gab 

m2 2.94 

19 Līg. c. Iebūvēt metāla durvju bloku D-16 ar ugunsnoturību EI-
30, slēdzamu, ar durvju piederumiem (izmēri analogi 
esošajam blokam) 

gab 1 

20 Līg. c. Esošo durvju bloka D-17 remonts gab 1 

21 Līg. c. Iebūvēt pilnkoka durvju bloku , slēdzamu, ar durvju 
piederumiem (1000*2100mm)-1gab 

m2 2.10 

22 Līg. c. Iebūvēt slēdzenes durvīm k-ts 3 

23 Līg. c. Pielikt durvju apmales m 10.70 

    KOPĀ PAR IV:     

          

    V.GRĪDAS     

    Betona grīdas segums ar epo pārkl ājumu (29. telpa).     

24 Līg. c. Iebūvēt blietētu šķembu sagat. kārtu b=100mm uz esošās 
smilts pamatnes,  k=1.2 

m3 4.00 

25 Līg. c. Izbūvēt betona B20 sagatavošanas kārtu b=50mm, 
kbet=1.2 

m2 33.50 

26 Līg. c. Izbūvēt būvniecības plēves izolāciju , k=1.1 m2 36.85 

27 Līg. c. Iebūvēt cietās putupolistirola plātnes (FS25) b=100mm m2 33.50 

28 Līg. c. Izbūvēt stiegrotu betona B20 grīdu pamatni b=50mm, 
kbet=1.2 

m2 33.50 

29 Līg. c. Iebūvēt stiegrojuma sietu 200/200/3/3 betona pamatnē m2 33.50 

30 Līg. c. Iebūvēt betona B20 tīro grīdu b=20mm ar slīpēšanu , 
k=1.2 

m2 33.50 

31 Līg. c. Krāsot betona grīdu ar divkomponentu epoksīda krāsu m2 33.50 

    Gumijota materiāla grīdas segums (30., 31.telpas).     
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32 Līg. c. Iebūvēt blietētu šķembu sagat. kārtu b=100mm uz esošās 
smilts pamatnes,  k=1.2 

m3 7.60 

33 Līg. c. Izbūvēt betona B20 sagatavošanas kārtu b=50mm, 
kbet=1.2 

m2 63.50 

34 Līg. c. Izbūvēt būvniecības plēves izolāciju , k=1.1 m2 63.50 

35 Līg. c. Iebūvēt cietās putupolistirola plātnes (FS25) b=100mm m2 63.50 

36 Līg. c. Izbūvēt stiegrotu betona B20 grīdu pamatni b=50mm, 
kbet=1.2 

m2 63.50 

37 Līg. c. Iebūvēt stiegrojuma sietu 200/200/3/3 betona pamatnē m2 63.50 

38 Līg. c. Iebūvēt krāsainu, gumijota materiāla grīdas segumu uz 
līmes kārtas 

m2 63.50 

    M īksts amortizējošs grīdas segums (32.telpa).     

39 Līg. c. Iebūvēt blietētu šķembu sagat. kārtu b=100mm uz esošās 
smilts pamatnes,  k=1.2 

m3 2.60 

40 Līg. c. Izbūvēt betona B20 sagatavošanas kārtu b=50mm, 
kbet=1.2 

m2 21.90 

41 Līg. c. Izbūvēt būvniecības plēves izolāciju , k=1.1 m2 21.90 

42 Līg. c. Iebūvēt cietās putupolistirola plātnes (FS25) b=100mm m2 21.90 

43 Līg. c. Izbūvēt stiegrotu betona B20 grīdu pamatni b=50mm, 
kbet=1.2 

m2 21.90 

44 Līg. c. Iebūvēt stiegrojuma sietu 200/200/3/3 betona pamatnē m2 21.90 

45 Līg. c. Iebūvēt mīkstu, amortizējoša materiāla grīdas segumu uz 
līmes kārtas 

m2 21.90 

46 Līg. c. Stiprināt plastikas grīdlīstes, k=1.1 m 20.00 

    Linoleja gr īdas segums (33.telpa).     

47 Līg. c. Iebūvēt blietētu šķembu sagat. kārtu b=100mm uz esošās 
smilts pamatnes,  k=1.2 

m3 0.90 

48 Līg. c. Izbūvēt betona B20 sagatavošanas kārtu b=50mm, 
kbet=1.2 

m2 7.30 

49 Līg. c. Izbūvēt būvniecības plēves izolāciju , k=1.1 m2 7.30 

50 Līg. c. Iebūvēt cietās putupolistirola plātnes (FS25) b=100mm m2 7.30 

51 Līg. c. Izbūvēt stiegrotu betona B20 grīdu pamatni b=50mm, 
kbet=1.2 

m2 7.30 

52 Līg. c. Iebūvēt stiegrojuma sietu 200/200/3/3 betona pamatnē m2 7.30 
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53 Līg. c. Ieklāt nodilumizturīga linoleja (Marmoleum Striata vai 
analogs, nodilumizturības klase 34) grīdas segumu uz 
līmes kārtas ar šuvju sakausēšanu, Kmat=1.09 

m2 7.30 

54 Līg. c. Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas 
vasku 

m2 7.30 

55 Līg. c. Stiprināt plastikas grīdlīstes, k=1.1 m 9.30 

    Betona grīdas segums  (34. telpa).     

56 Līg. c. Iebūvēt betona B20 tīro grīdu b=50mm ar slīpēšanu , 
k=1.2 

m2 16.30 

57 Līg. c. Betona B20 transportēšana ar mikseri reiss 2.00 

58 Līg. c. Miksera izmantošana betona sūknēšanai objektā h 1.70 

59 Līg. c. Betona sūknēšana h 2.30 

    KOPĀ V:     

    VI.IEKŠ ĒJIE APDARES DARBI.     

60 Līg. c. Špaktelēt,gruntēt un krāsot griestus ar ūdens emulsijas 
krāsu  

m2 225.90 

61 Līg. c. Apšūt durvju ailas slīpās virsmas ar ģipškartona loksnēm 
ar šuvju apdari 

m2 2.45 

62 Līg. c. Špaktelēt, gruntēt un krāsot sienas un ailu slīpās virsmas 
ar ūdens emulsijas krāsu uzlabotā apdarē  

m2 177.30 

63 Līg. c. Špaktelēt, gruntēt un krāsot sienas  ar ūdens emulsijas 
krāsu vienkāršā apdarē 

m2 109.50 

64 Līg. c. Polsterēt sienas ar mīkstu amortizējošu materiālu 
b=50mm telpā Nr.32 

m2 41.13 

65 Līg. c. Stiprināt pie sienas spoguļus ar izm. 1.8m*4.0m  gab 2 

    KOPĀ VI:     

          

    VII DAŽ ĀDI DARBI.     

66 Līg. c. Montēt nosūces ventilatoru ar ātruma regulatoru, 
termoregulatoru, ar vibroizolācijas savienojumiem  

k-ts 2 

67 Līg. c. Montēt elastīgos savienojumu FK-125 gab. 4 

    KOPĀ VII:     

          

    KOPĀ I-VII : EUR   

     Vispārējie celtniecības darbi I. stāva atjaunošana 
   I.DEMONT ĀŽAS DARBI.    

1 Līg. c. Noņemt metāla restes logiem m2 10.86 

2 Līg. c. Izņemt esošos logu blokus ar palodzēm m2 16.29 

3 Līg. c. Izņemt esošos durvju blokus m2 34.00 



JND2015/2AK 

 

 

17 

4 Līg. c. Nojaukt ķieģeļu starpsienas m3 6.13 

5 Līg. c. Izkalt ailas ķieģeļu starpsienas un nesošajās sienās m3 2.41 

6 Līg. c. Nokalt sienas flīzes m2 41.10 

7 Līg. c. Nojaukt flīžu grīdu segumus ar grīdlīstēm  m2 17.40 

8 Līg. c. Nojaukt linoleja grīdas segumus ar grīdlistēm m2 130.10 

9 Līg. c. Nojaukt skaidu plātņu segumus zem linoleja grīdām m2 130.10 

10 Līg. c. Nodedzināt emaljas krāsu sienām m2 418.08 

11 Līg.c. Savākt celtniecības atkritumus un iekraut konteineros tn 27.40 

12 Līg. c. Konteineru noma gab 3.00 

    KOPĀ PAR I:     

          

    II.SIENAS .     

13 Līg. c. Aizmūrēt ailas ķieģeļu starpsienās un daļēji ailu ar 
ķieģeļiem nesošajā ķieģeļu sienā 

m3 1.80 

14 Līg. c. Nobalstīt uz turām esošo pārsegumu pirms ailu pārsedžu 
montāžas nesošajās sienās 

m2 2.60 

15 Līg. c. Izkalt joslas ķieģeļu sienā un starpsienās metāla pārsedžu 
montāžai  

m 6.00 

16 Līg. c. Montēt metāla ailu pārsedzes no U profila metāla sijām 
UNP180 

tn 0.052 

17 Līg. c. Montēt metāla bultas M20, s=300mm gab. 4 

18 Līg. c. Iebūvēt metāla pārsedzes starpsienām no leņķdzelzs 
75*50*8, stiprinot ar M16 

tn 0.018 

19 Līg. c. Montēt metāla bultas M16 gab. 4 

20 Līg. c. Notīrīt rūsu no metāla konstrukcijām un gruntēt ar 
sertificētu gruntskrāsu 

m2 2.81 

21 Līg. c. Aptīt ailu pārsedzes P-I ar celtniecības metāla sietu un 
apmest ar cementa javu 

m 3.00 

22 Līg. c. Rūpīgi aizpildīt ar cementa javu visas starpas starp 
metāla pārsedzi un leņķdzelzi un ķieģeļu sienu 

m 6.00 

23 Līg. c. Izbūvēt GKB plātņu starpsienas , b=150mm (nesošais 
AL karkass, skaņas izolācija no akmensvates b=100mm, 
2.kārtas parastā ģipškartona no abām pusēm) 

m2 59.80 

24 Līg. c. Siltināt sienas no iekšpuses ar akmens vates plātnēm 
b=100mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem 
(λ=0.034W/mk, blīvums 80kg/m3) 

m2 48.00 
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25 Līg. c. Izbūvēt karkasu un apšūt izolētās sienas ar ģipškartona 
loksnēm ar šuvju apdari 

m2 48.00 

26 Līg. c. Siltināt ailu slīpās virsmas ar cietām minerālvates 
plātnēm b=20mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem  

m2 31.70 

27 Līg. c. Apšūt siltinātās un nesiltinātās ailu slīpās virsmas ar 
ģipškartona loksnēm ar šuvju apdari 

m2 42.00 

    KOPĀ PAR II:     

          

    III.LOGI .     

28 Līg. c. Iebūvēt logu blokus L-1 (1400*1290mm), trīskārtīga 
selektīvā stikla pakete ventilējamā koka rāmī, vērtnes 
veramas un gāžamas (skat.AR-7), vēršanās virziens uz 
iekšu, ar logu piederumiem  

gab 9 

29 Līg. c. Iebūvēt gaiša lamināta iekšējās palodzes b=600mm m 12.60 

30 Līg. c. Iesegt ārējās palodzes ar dekoratīvo skārdu ar Pural 
apdari 

m2 2.88 

    KOPĀ PAR III:     

          

    IV.DURVIS.     

31 Līg. c. Iebūvēt divviru, stiklotu,ārdurvju bloku D-1, blīva koka, 
slēdzamu, ar pašaizvēršanās mehanismu un durvju 
piederumiem (2000*2500mm)- 1gb 

m2 5.00 

32 Līg. c. Iebūvēt divviru pilnkoka durvju bloku D-4, slēdzamu, ar 
durvju piederumiem (1400*2100mm)- 1gb 

m2 2.94 

33 Līg. c. Iebūvēt divviru pilnkoka durvju bloku D-5, slēdzamu, ar 
durvju piederumiem (izmēri analogi esošajam blokam) 

gab 1 

34 Līg. c. Iebūvēt metāla durvju bloku D-6 ar ugunsnoturību EI-
30, slēdzamu, ar durvju piederumiem (izmēri analogi 
esošajam blokam) 

gab 1 

35 Līg. c. Iebūvēt durvju blokus D-3, pilnkoka ,slēdzamus ar 
durvju piederumiem (800*2100mm)-4gb 

m2 6.72 

36 Līg. c. Iebūvēt durvju blokus D-2, pilnkoka , slēdzamus ar 
durvju piederumiem (1000*2100mm)-4gb 

m2 8.40 
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37 Līg. c. Iebūvēt durvju bloku D-7, pilnkoka , finierētu, slēdzamu 
ar durvju piederumiem (izmēri analogi esošajam 
blokam) 

gab 1 

38 Līg. c. Iebūvēt durvju bloku D-8, pilnkoka, slēdzamu ar durvju 
piederumiem (izmēri analogi esošajam blokam) 

gab 1 

39 Līg. c. Iebūvēt slēdzenes iekšdurvīm k-ts 13 

40 Līg. c. Iebūvēt slēdzenes ārdurvīm k-ts 1 

41 Līg. c. Pielikt durvīm pašaizvēršanās mehānismus k-ts 1 

42 Līg. c. Pielikt durvju apmales m 64.40 

    KOPĀ PAR IV:     

          

    V.GRĪDAS.     

    Linoleja gr īdas segums.     

43 Līg. c. Ieklāt OSB grīdas plātnes, spundētās b=18mm, 
kmat.=1.05 

m2 130.10 

44 Līg. c. Ieklāt nodilumizturīga linoleja (Marmoleum Striata vai 
analogs, nodilumizturības klase 34) grīdas segumu uz 
līmes kārtas ar šuvju sakausēšanu, Kmat=1.09 

m2 130.10 

45 Līg. c. Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas 
vasku 

m2 130.10 

    Akmens flīžu grīdas segums.     

46 Līg. c. Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm zem 
fl īžu seguma 

m2 16.80 

47 Līg. c. Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas 
saistvielas ar šuvju aizpildītāju, kmat=1.08 

m2 16.80 

48 Līg. c. Stiprināt plastikas grīdlīstes m 109.00 

49 Līg. c. Izbūvēt akmens flīžu grīdlīstes h=7cm uz līmes kārtas ar 
šuvju aizpildītāju 

m 36.50 

    KOPĀ V:     

          

    VI.IEKŠ ĒJIE APDARES DARBI.     

50 Līg. c. Griestu remonts nojaukto starpsienu vietās ar 
ģipškartona loksnēm, k=1.1  

m2 7.10 

51 Līg. c. Špaktelēt,gruntēt un krāsot griestus ar ūdens emulsijas 
krāsu  

m2 202.90 

52 Līg. c. Apmest aizmūrēto ailu sienu virsmas m2 6.20 

53 Līg. c. Pārrīvēt sienu apmetumu pēc vecās krāsas nonemšanas m2 418.08 

54 Līg. c. Špaktelēt, gruntēt un krāsot sienas ar ūdens emulsijas 
krāsu  

m2 686.33 
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55 Līg. c. Špaktelēt, gruntēt un krāsot ailu slīpās virsmas ar ūdens 
emulsijas krāsu  

m2 42.00 

56 Līg. c. Sagatavot sienu virsmu flīzēšanai sanitārajos mezglos m2 54.02 

57 Līg. c. Tas pats,flīzēt sienas virsmu ar keramikas flīzēm uz 
līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju uz sagatavotas virsmas 

m2 54.02 

58 Līg. c. Špaktelēt, gruntēt un krāsot pārējās sienu virsmas ar 
ūdens emulsijas krāsu sanitārajās telpās 

m2 25.74 

          

    KOPĀ VI:     

          

    VII SANTEHNISKIE DARBI     

59 Līg. c. Esošo santehnikas ierīču demontāža telpās kmpl 3.00 

60 Līg. c. Ūdens pievadu ierīkošana (izlietnēm 5gab; klozetpodiem 
4gab; dušai un brīvkrānam) 

kmpl 11.00 

61 Līg. c. Jaunas izlietnes montāža kmpl 5.00 

62 Līg. c. Klozetpoda ierīkošana kmpl 6.00 

63 Līg. c. Jaunas dušas kabīnes uzstādīšana kmpl 1.00 

64 Līg. c. Ventilācijas ierīkošana sanmezglu telpās ar nosūces 
ventilatoru 

kmpl 4.00 

          

    KOPĀ VII:     

    KOPĀ I-VIII : EUR   

     Vispārējie celtniecības darbi jumta stāva atjaunošanai. 
  I.DEMONT ĀŽAS DARBI.   

1 Līg. c. Izņemt esošos logu blokus ar palodzēm m2 9.79 

2 Līg. c. Izņemt esošos durvju blokus m2 2.02 

3 Līg. c. Nokalt sienas flīzes m2 16.48 

4 Līg. c. Nojaukt flīžu grīdu segumus ar grīdlīstēm  m2 4.10 

5 Līg. c. Nojaukt linoleja grīdas segumus ar grīdlistēm m2 87.10 

6 Līg.c. Savākt celtniecības atkritumus un iekraut konteineros tn 3.80 

7 Līg. c. Konteineru noma gab 1.00 

    KOPĀ PAR I:     

          

    II.SIENU UN PĀRSEGUMA SILTIN ĀŠANA.     

8 Līg. c. Aizmūrēt daļēji ailu ar ķieģeļiem nesošajā ķieģeļu sienā m3 0.65 
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9 Līg. c. 

Siltināt ārsienas no iekšpuses ar akmens vates plātnēm 
b=100mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem 
(λ=0.034W/mk, blīvums 80kg/m3) m2 25.00 

10 Līg. c. 
Izbūvēt karkasu un apšūt izolētās sienas ar ģipškartona 
loksnēm ar šuvju apdari m2 25.00 

11 Līg. c. 

Siltināt jumta izbūvju sienas no iekšpuses ar akmens 
vates plātnēm b=50mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem 
(λ=0.034W/mk, blīvums 80kg/m3) m2 26.00 

12 Līg. c. 
Izbūvēt karkasu un apšūt izolētās jumta izbūvju sienas ar 
ģipškartona loksnēm ar šuvju apdari m2 26.00 

13 Līg. c. 

Siltināt ārējās norobežojošās ārsienas no bēniņu puses ar 
akmens vates plātnēm b=100mm uz līmjavas kārtas ar 
dībeļiem (λ=0.034W/mk, blīvums 80kg/m3) m2 111.00 

14 Līg. c. Iebūvēt pretvēja izolāciju, k=1.1 m2 122.00 

15 Līg. c. 
Siltināt ailu slīpās virsmas ar cietām minerālvates 
plātnēm b=20mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem  m2 23.60 

16 Līg. c. 
Apšūt siltinātās logu un durvju ailu slīpās virsmas ar 
ģipškartona loksnēm ar šuvju apdari m2 20.40 

17 Līg. c. 
Siltināt jumta stāva pārsegumu ar elastīgajām akmens 
vates plātnēm b=200mm (, λ=0.036W/mk)  m2 133.00 

18 Līg. c. Iebūvēt pretvēja izolāciju , k=1.1 m2 146.00 

19 Līg. c. 

Izbūvēt antiseptētu koka dēļu b=25mm laipas 70cm 
platumā pa koka brusām 100*200mm ar soli 1000mm, 
izolētām no betona virsmām ar 2.kārtām jumta papes, 
iebūvētām pārseguma siltumizolācijā m2 18.50 

    KOPĀ PAR II:     

          

    III.LOGI .     

20 Līg. c. 

Iebūvēt logu blokus L-1 (1400*1290mm), trīskārtīga 
selektīvā stikla pakete ventilējamā koka rāmī, vērtnes 
veramas un gāžamas (skat.AR-7), vēršanās virziens uz 
iekšu, ar logu piederumiem  gab 2 

21 Līg. c. 

Iebūvēt logu bloku L-2 (1760*1630mm), trīskārtīga 
selektīvā stikla pakete ventilējamā koka rāmī, neveramu 
(skat.AR-7)ar logu piederumiem  gab 1 
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22 Līg. c. 

Iebūvēt logu blokus L-3 (1050*1050mm), trīskārtīga 
selektīvā stikla pakete ventilējamā koka rāmī, vērtnes 
veramas un gāžamas (skat.AR-7), vēršanās virziens uz 
iekšu, ar logu piederumiem  gab 3 

23 Līg. c. Iebūvēt gaiša lamināta iekšējās palodzes b=600mm m 2.80 

24 Līg. c. Iebūvēt gaiša lamināta iekšējās palodzes b=600mm m 4.60 

25 Līg. c. Iebūvēt gaiša lamināta iekšējās palodzes b=250mm m 3.15 

26 Līg. c. 
Iesegt ārējās palodzes ar dekoratīvo skārdu ar Pural 
apdari m2 1.82 

    KOPĀ PAR III:     

          

    IV.DURVIS.     

27 Līg. c. 
Iebūvēt ārdurvju bloku D-9, blīva koka, slēdzamu, ar 
durvju piederumiem (980*2060mm)- 1gb m2 2.02 

28 Līg. c. Iebūvēt slēdzeni ārdurvīm k-ts 1 

29 Līg. c. 
Esošo durvju bloku D-9, D-10, D-11,D-12, D-13 
remonts gab 15 

30 Līg. c. 

Siltināt durvju blokus D-12 ar puscietajām akmens vates 
plātnēm b=100mm ar stikla šķiedras pārklājumu, 
stiprinot ar dībeļiem m2 10.00 

31 Līg. c. Pielikt durvju apmales m 5.40 

    KOPĀ PAR IV:     

          

    V.GRĪDAS.     

    Linoleja gr īdas segums.     

32 Līg. c. 

Ieklāt nodilumizturīga linoleja (Marmoleum Striata vai 
analogs, nodilumizturības klase 34) grīdas segumu uz 
līmes kārtas ar šuvju sakausēšanu, Kmat=1.09 m2 87.10 

33 Līg. c. 
Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas 
vasku m2 87.10 

34 Līg. c. Stiprināt plastikas grīdlīstes m 112.00 

    Akmens flīžu grīdas segums.     

35 Līg. c. 
Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm zem 
fl īžu seguma m2 4.10 

36 Līg. c. 
Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm uz līmjavas 
saistvielas ar šuvju aizpildītāju, kmat=1.08 m2 4.10 

    KOPĀ V:     
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    VI.IEKŠ ĒJIE APDARES DARBI.     

51 Līg. c. 
Špaktelēt,gruntēt un krāsot griestus ar ūdens emulsijas 
krāsu  m2 94.00 

52 Līg. c. Apmest aizmūrētās ailas sienu virsmas m2 2.52 

56 Līg. c. Sagatavot sienu virsmu flīzēšanai sanitārajā mezglā m2 16.50 

57 Līg. c. 
Tas pats,flīzēt sienas virsmu ar keramikas flīzēm uz 
līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju uz sagatavotas virsmas m2 16.50 

58 Līg. c. 
Špaktelēt, gruntēt un krāsot pārējās sienu virsmas ar 
ūdens emulsijas krāsu sanitārajā telpā m2 5.90 

54 Līg. c. 
Špaktelēt, gruntēt un krāsot sienas ar ūdens emulsijas 
krāsu  m2 289.13 

55 Līg. c. 
Špaktelēt, gruntēt un krāsot ailu slīpās virsmas ar ūdens 
emulsijas krāsu  m2 28.60 

    KOPĀ VI:     

          
    VII SANTEHNISKIE DARBI     

59 Līg. c. Esošo santehnikas ierīču demontāža telpās kmpl 1.00 

60 Līg. c. Ūdens pievadu ierīkošana (izlietnēm 5gab; klozetpodiem 
4gab; dušai un brīvkrānam) 

kmpl 1.00 

61 Līg. c. Jaunas izlietnes montāža kmpl 1.00 

62 Līg. c. Klozetpoda ierīkošana kmpl 1.00 

63 Līg. c. Jaunas dušas kabīnes uzstādīšana kmpl 1.00 

64 Līg. c. Ventilācijas ierīkošana sanmezglu telpās ar nosūces 
ventilatoru 

kmpl 1.00 

    KOPĀ VII :     

    KOPĀ I-VII : EUR   

     
Ēkas fasādes atjaunošana un cokola siltināšana . 

1 Līg. c. Demontēt esošās ūdensnotekcaurules m 16.00 

2 Līg. c. Demontēt esošās teknes m 70.00 

3 Līg. c. 
Nojaukt esošo asfaltbetona apmali  pa ēkas perimetru, 
b=70cm m2 36.00 

4 Līg. c. 
Nojaukt esošās betona atbalstsienas un grīdas pie 
pagrabstāva logiem m3 5.00 

5 Līg. c. Nojaukt ieejas lieveni m3 0.80 

6 Līg. c. Nodauzīt bojāto apmetumu m2 45.00 

7 Līg. c. Nojaukt bojāto dēļu dzegu un vējdēļus obj. 1.00 

8 Līg. c. Noņemt veco krāsu fasādes koka virsmām m2 6.80 
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9 Līg.c. Savākt celtniecības atkritumus un iekraut konteineros tn 16.50 

10 Līg. c. Konteineru noma gab 2.00 

11 Līg. c. Atrakt pamatus 3.0m dziļumā ar roku darba spēku m3 175.00 

12 Līg. c. Iebūvēt inventārās tranšeju atbalsta sienas un nojaukt  m2 70.00 

13 Līg. c. 
Notīrīt bojātās pamatu un cokola virsmas un izlīdzināt ar 
cementa javu m2 10.50 

14 Līg. c. 
Notīrīt cokola un pamatu virsmas un iebūvēt vertikālo 
hidroizolāciju no bituma mastikās 2. kārtās m2 175.20 

15 Līg. c. Siltināt pamatu un cokola virsmas ar ekstrudēto 
putupolistirolu b=100mm ar λ=0.04w/Mk uz bitumena 
līmjavas ar dībeļiem 

m2 175.00 

16 Līg. c. Siltināt logailu slīpās virsmas ar cietām minerālvates 
plātnēm b=20mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem  

m2 5.12 

17 Līg. c. Stiprināt logailu apmalītes pēc siltināšanas darbiem  m 13.50 

18 Līg. c. 
Stiprināt 1.kārtu stikla šķiedras sietu cokola  virsmām un 
logailu sānu virsmām uz līmjavas  ar dībeļiem m2 34.32 

19 Līg. c. 
Apmest izolētās cokola unn logailu virsmas pa stikla 
šķiedras audumu m2 34.52 

20 Līg. c. 

Gruntēt un krāsot cokola sienu un logailu sānu virsmas 
ar silikātbāzes fasāžu krāsām norādītajā tonī (skaņot 
autoruzraudzībā) m2 34.52 

21 Līg. c. 
Iesegt ārējās palodzes ar dekoratīvo skārdu ar Pural vai 
analogu apdari m2 2.10 

22 Līg. c. 

Iebūvēt PP drenāžas dubultsienu caurules OD110 ar 
uzmavām,bez filtra, perforācija 180°, komplektā ar 
veidgabaliem pa ēkas perimetru pamatu pēdas līmenī m 59.00 

23 Līg. c. 
Aizbērt pamatus pēc siltināšanas, atstājot gultni betona 
apmalei ap ēku m3 138.00 

24 Līg. c. 
Liekās grunts iekraušana transporta līdzeklī un aizvešana 
uz atbērtni m3 37.00 

25 Līg. c. 
Iebūvēt ēkas lieveni ar pandusu no bruģakmens uz 
šķembu un smilts pamatnes m2 5.76 

26 Līg. c. Iebūvēt pandusa metāla margas d=60mm ar apdari  m 2.20 



JND2015/2AK 

 

 

25 

27 Līg. c. 

Izbūvēt betona B20 atbalstsienas un pamatni cokola 
logiem  ar veidņu izmaksu, izbūvi un nojaukšanu 
(b=200mm, h=1500mm, L=13.0m), kbet=1.2 m3 7.20 

28 Līg. c. Betona B20 transportēšana ar mikseri reiss 1.00 

29 Līg. c. Miksera izmantošana betona sūknēšanai objektā h 0.90 

30 Līg. c. Betona sūknēšana h 1.20 

31 Līg. c. 
Iebūvēt plastmasas lietus ūdeņu gūlijas ar uztvērējrestēm  
un pievienojumu  lietus ūdeņu kanalizācijai k-ts 5 

32 Līg. c. Apmetuma remonts fasādes ārsienām m2 45.00 

33 Līg. c. 
Fasādes apmetuma plaisu apstrāde ar saspiesta gaisa 
strūklu un aizpildīšana ar elastīgu mastiku m 25.00 

34 Līg. c. 
Apstrādāt fasādes sienas ar  līdzekli Schomburg Renoral 
vai analogu m2 240.00 

35 Līg. c. 

Špaktelēt, gruntēt un krāsot fasādes ārsienas ar fasādes 
silikātbāzes krāsam norādītajā tonī (skaņot 
autoruzraudzībā) m2 240.00 

36 Līg. c. 
Krāsot fasādes sienu koka virsmas ar ārdarbiem 
paredzētu krāsu 2* m2 6.80 

37 Līg.c. Apšūt dzegu uar apdares dēļiem un pielikt koka vējdēļus m2 27.20 

38 Līg. c. 
Krāsot koka vējdēļus un dzegu ar ārdarbiem paredzētu 
koka virsmu krāsu 2* m2 27.20 

39 Līg. c. 

Iebūvēt jumta teknes kar  Pural  vai analogu pārklājumu , 
ar stiprinājumiem ik pēc 0.7m un savienojumiem ik pēc 
4.0m m 70.00 

    Teknes gali pāris 2 

    Konektori gab 4 

40 Līg. c. 
Iebūvēt ūdens notekcaurules ar Pural vai analogu 
pārklājumu,ar stiprinājumiem ik pēc 1.6m m 16.00 

    Augšējie līkumi gab 4 

41 Līg. c. 
Izbūvēt notekcaurules pievienojumus lietus ūdens 
kanalizācijas akām vietas 4 

42 Līg. c. Māla dakstīņu jumta notīrīšana un remontēšana obj 1 

    KOPĀ: EUR   

     Elektrospēka iekārta . 
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1 Līg.c. 
Pieslēgties ar projektēto pievadlīniju LSS esošā sadalē 
SG k-ss 1 

2 Līg.c. Iebūvēt kabeli 0.66kV, PVC, vara dz. 5*25mm2 m 45.00 

3 Līg.c. Iebūvēt kabeli 0.66kV, PVC, vara dz. 5*6mm2 m 7.00 

4 Līg.c. Montēt projektēto sadali SS1, v/m, IP43, 27moduļu k-ts 1 

5 Līg.c. Montēt projektēto sadali SS2, nišas,  36 moduļu k-ts 1 

6 Līg.c. Montēt projektēto sadali SS3, nišas,  27 moduļu k-ts 1 

7 Līg.c. Demontēt grupu sadali līdz 27. moduļiem k-ts 4 

8 Līg.c. Demontēt d/g armatūru 2*40w, 4*18w k-ts 21 

9 Līg.c. Demontēt kvēlspuldzes armatūru  k-ts 44 

10 Līg.c. Demontēt instalācijas kabeļus, vadus, caurules m 400 

11 Līg. c. 
Nojaukt asfaltbetona segumu ar pamatojumu kontūra 
tranšejai m2 3.00 

12 Līg. c. 

Atjaunot asfalta segumu ar pamatni analogu esošajam, 
izmantojot esošos pamatnes materiālus (šķembas, 
smiltis) m2 3.00 

13 Līg. c. Montēt stieņu zemēšanas kontūru, Rz ≤10Ω k-ts 1 

14 Līg.c. D/g armatūra, IP21, v/m, T5sp. 4*18w k-ts 11 

15 Līg.c. D/g spuldze, 230v, T5, 18w k-ts 44 

16 Līg.c. Starteris 230V k-ts 44 

17 Līg.c. Montēt dekoratīvo piekaru, IP21, d/g, 2*18w k-ts 19 

18 Līg.c. D/g spuldze, mazgabarīta, 18w gab 38 

19 Līg.c. D/g plafons, IP23, 26w k-ts 12 

20 Līg.c. D/g plafons, IP44, 26w k-ts 15 

21 Līg.c. D/g plafons, IP65, sprādziendrošs, 26w k-ts 5 

22 Līg.c. D/g plafons, IP23, norm.,2*26w k-ts 25 

23 Līg.c. Montēt dekoratīvo piekaru, IP23, LED spuldzes 2*14.5w k-ts 5 

24 Līg.c. LED spuldze, E27 cok., 14.5w gab 10 

25 Līg.c. Plafons, IP44, LED 6w k-ts 8 

26 Līg.c. LED spuldze, E14 cok., 6w gab 8 

27 Līg.c. Plafons, IP23, LED 10w k-ts 25 

28 Līg.c. LED spuldze, E27 cok., 10w gab 25 

29 Līg.c. 
Avārijas apgaismošanas armatūra IP65, Ex tipa, LED sp. 
10-12W, ar iebūvētu akumulatoru bat., 1h k-ts 1 

30 Līg.c. 
Avārijas apgaismošanas armatūra IP23, normāla  izp, 
LED sp. 10-12W, ar iebūvētu akumulatoru bat., 1h k-ts 10 
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31 Līg.c. Montēt pazeminoša 220/12v sprieguma sadali,100VA k-ts 1 

32 Līg.c. Pārnēsājamā rokaslampa 12V k-ts 2 

33 Līg.c. Rozete 12V, hermētiska gb 5 

34 Līg.c. Slēdzis z/apm 1p10A ,vienlīnijas gb 6 

35 Līg.c. Slēdzis z/apm 1p10A ,divu līniju gb 15 

36 Līg.c. Slēdzis hermētisks,1p10A ,vienlīnijas gb 4 

37 Līg.c. Slēdzis hermētisks,1p10A ,divlīniju gb 1 

38 Līg.c. Pārslēdzis koridoru tipa gb 6 

39 Līg.c. Spiedpogslēdzis kāpņu telpu sist. gb 3 

40 Līg.c. Montāžas kārba, z/a gb 100 

41 Līg.c. Nozarkārba, z/a gb 180 

42 Līg.c. Nozarkārba, v/m, IP34 gb 150 

43 Līg.c. Nozarkārba, v/m, IP65, Ex gb 6 

44 Līg.c. Spēka rozete 1p+N+PE, 16A, z/a k-ts 60 

45 Līg.c. Spēka rozete 1p+N+PE, 16A, v/m k-ts 50 

46 Līg.c. Iebūvēt kabeli 0.66kV, PVC, vara dz.2*4mm2 m 40.00 

47 Līg.c. Iebūvēt kabeli 0.66kV, PVC, vara dz. 3*2.5mm2 m 200.00 

48 Līg.c. Iebūvēt kabeli 0.66kV, PVC, vara dz. 3*1.5mm2 m 800.00 

49 Līg.c. Iebūvēt kabeli 0.66kV, PVC, vara dz. 2*1.5mm2 m 100.00 

50 Līg.c. 
Iebūvēt kabeli 0.66kV, ugunsdrošs, sarkans, NHXCH-
FE 180/E30-4*4mm2  m 120.00 

51 Līg.c. PVC caurule d60mm m 20.00 

52 Līg.c. PVC caurule d32mm m 100.00 

53 Līg.c. PVC caurule d20mm m 100.00 

54 Līg.c. Kabeļkanāls PVC, 30*40 m 60.00 

55 Līg.c. Kabeļkanāls PVC, 20*30 m 200.00 

56 Līg. c. Izkalt nišu dziļumā līdz 13cm  m2 1.00 

57 Līg. c. Izurbt caurumus Dn=8cm gab. 10 

58 Līg. c. Izurbt caurumus Dn=3cm gab. 80 

59 Līg. c. Izkalt rievas 5*6cm m 100.00 

60 Līg. c. Izkalt rievas 3*4cm m 400.00 

61 Līg. c. Iedziļinājumi kārbām līdz 6cm gab. 280 

62 Līg. c. Aizdarīt rievas , iedziļinājumus, caurumus m3 1.40 

63 Līg.c. D/g spuldze, mazgabarīta, 230V,26w gab 82 

64 Līg.c. Palīgmateriāli elektromontāžas darbiem kompl. 1 

    KOPĀ: EUR   

     Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija . 

1 Līg. c. 
Ugungrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
ierikošanas darbi. 

m2 koppl. 503.60 
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Publiskā konteinera tipa tualete . 

1 Līg. c. Izrakt gultni pamatu plātnes iebūvei ar roku darba spēku m3 7.40 

2 Līg. c. 
Liekās grunts iekraušana transporta līdzeklī un aizvešana 
uz atbērtni m3 7.40 

3 Līg. c. 
Izbūvēt blietētas smilts sagatavošanas kārtu b=300mm, 
k=1.1 m3 4.90 

4 Līg. c. Iebūvēt blietētu šķembu sagat. kārtu b=150mm ,  k=1.2 m3 2.65 

5 Līg. c. Iebūvēt monolītā betona B20 plātni ar veidņu izbūvi un 
nojaukšanu, k=1.2  

m3 2.70 

6 Līg. c. 
Iebūvēt armatūras sietu no 10A-II stiegrām solī 
150*150mm m2 14.75 

7 Līg. c. Betona B20 transportēšana ar mikseri reiss 1 

8 Līg. c. Miksera izmantošana betona sūknēšanai objektā h 0.20 

9 Līg. c. Betona sūknēšana h 0.50 

10 Līg. c. 
Uzstādīt konteinera tipa tualetes ēku "Tips special" vai 
analogu ar aprikojumu obj  1.00 

11 Līg. c. 
Ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadi, aprikojums un 
ierīces obj  1.00 

12 Līg. c. Pieslēgties esošajam ūdensvada , L=7.5m k-ts 1.00 

13 Līg. c. Pieslēgties esošajam kanalizācijas tīklam , L=10.0m k-ts 1.00 

14 Līg. c. Pieslēgties esošajam elektrības tīklam , L=10.0m k-ts 1.00 

15 Līg.c. 
Ierīkot puķu dobi ar melnzemes uzbēršanu un 
daudzgadīgo stādu iestādīšanu (2.0*2.0m) m2 4.00 

    KOPĀ : EUR   
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2.pielikums 
atklāta konkursa „Jaunpils novada pašvaldības 

Sociālā dienesta ēkas  
vienkāršota atjaunošana  

ar lietošanas veida maiņu”” nolikumam 
 

BŪVDARBU LĪGUMS 
 

 
Jaunpils pagasta, Jaunpils novadā                                                          2015.gada __.______________ 
 
 
Jaunpils novada dome  reģ.Nr. LV90009613611, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, 
LV-3145, turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, domes priekšsēdētājas Ligitas Ginteres personā, kas darbojas 
saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un _______________ reģ. Nr.______________, 
adrese____________, turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, tās _____________ personā, kur_ rīkojas saskaņā 
ar ______, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, noslēdz šāda satura 
līgumu (turpmāk tekstā saukts – Līgums): 
 

1. Līguma priekšmets 
     1.1. Pamatojoties uz Jaunpils novada domes iepirkuma komisijas __________ lēmumu atklātā konkursā 
(iepirkuma identifikācijas Nr.JND2015/2AK) „Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas vienkāršota 
atjaunošana ar lietošanas veida maiņu”  ietvaros, Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem darba 
rīkiem, tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem un darbaspēku veikt Pasūtītāja uzdevumu – Jaunpils novada 
pašvaldības Sociālā dienesta ēkas vienkāršoto atjaunošanu ar lietošanas veida maiņu (turpmāk tekstā – 
Darbi). 
  1.2.Darbi izpildāmi saskaņā ar Līguma un iepirkuma procedūras prasībām un noteikumiem, tehniskās 
specifikācijas noteikumiem un nosacījumiem, apstiprinātu Sociālā dienesta ēkas vienkāršotas atjaunošanas ar 
lietošanas veida maiņu Apliecinājuma karti un Ieceres dokumentāciju (turpmāk tekstā – „Tehniskā 
dokumentācija”) un atbilstoši Izpildītāja iesniegtajām Darbu tāmēm un Darbu izpildes kalendārajam grafikam 
iepirkuma procedūrā, kas pievienoti Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

1.3.Darbu izpildes adrese: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, ēkas 
kadastra apzīmējums: 9056 008 0013 001. 

 
2.Darbu izpildes vispārīgie noteikumi 

2.1. Izpildītājs apņemas Darbus veikt, atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem, kā arī atbilstoši atklāta 
konkursa noteikumiem un nosacījumiem, Tehniskajai dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, 
spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un 
profesionālā līmenī.  
2.2.Kopējā Līguma summa ietver visas Izpildītāja saistības attiecībā uz Līguma izpildi, kas apliecina, ka 
Izpildītājs ir pilnībā pārliecinājies par Līguma kopējās summas pareizību un pietiekamību. 
2.3. Izpildītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai 
Pasūtītāja saistību izpildi.  
2.4. Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Pirms Darbu 
uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas, 
sertifikātus un citus to kvalitāti apliecinošus dokumentus. 
2.5. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu 
procesā, saskaņā ar ražotāju iebūves instrukcijām. 
2.6. Izpildītājam jānodrošina, lai Darbus pildītu Izpildītāja piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs un 
piesaistītie speciālisti. To nomaiņa ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot 
līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. 

     2.7. Darbus Izpildītājs veic taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus un Darbiem atvēlētos 
resursus. 

2.8. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo sagatavošanas darbu veikšanu un Darbu izpildi termiņā. 
     2.9. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai draudošu kaitējumu, kāds 
varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā. 

2.10.Izpildītājam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas 
izpilddokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā. 
2.11.Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes pārbaudes. 
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     2.12.Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto Darbu pārbaude nevar būt par 
pamatu Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās Izpildītāja atbildības samazināšanai par neatbilstoši veiktiem 
Darbiem. 
   2.13.Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās: Darbu vadītājs, 
Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas 
būvobjektā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu sasaukšanas kārtību. Būvsapulču 
sasaukšanu, organizēšanu, protokolēšanu, nodrošina būvdarbu vadītājs. Iepriekšējais neierobežo Pasūtītāja 
vai būvuzrauga tiesības sasaukt Būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par 
Būvsapulces sasaukšanu Izpildītājam. 
   2.14.Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai informāciju 
par ar Darbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta 3 (trīs) dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis 
ilgāku iesniegšanas termiņu. 
  2.15.Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz 
Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar 
Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes 
termiņa pagarināšanu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu. 
  2.16.Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes Tehniskajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs 
atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības, vai ietekmēt Darbu 
drošību un kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs 
turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav 
rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu. 
  2.17.Izpildītājs Darbu objektā, Pasūtītāja norādītājā vietā, uzstāda elektroenerģijas skaitītājus, veic 
elektroenerģijas uzskaiti, kā arī ūdens skaitītājus. Ne vēlāk kā 14 dienas, pēc Pasūtītāja piestādītā rēķina, 
veic samaksu par izmantotajiem resursiem. 
  2.18.Demontētos metāllūžņus (piemēram, cauruļvadus, radiatorus u.c.) un siltummezglu, saskaņojot ar 
Pasūtītāju, Izpildītājs nodod Pasūtītājam. 
 
3.Atļaujas 

3.1.  Pasūtītājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim jāsaņem Būvvaldes saskaņojums Darbu uzsākšanai 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas 
iesniedz Pasūtītājam nepieciešamo dokumentāciju no Izpildītāja puses Būvvaldes saskaņojumam Darbu 
uzsākšanai, pretējā gadījumā Izpildītājs uzņemas atbildību par Būvvaldes saskaņojuma nokavējuma sekām. 

3.2.  Izpildītājs nodrošina citu Darbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un 
saskaņošanu atbildīgajās iestādēs. 

3.3.  Visiem Izpildītāja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā palīgdarbu 
un Darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds 
apstiprinājums nemazina Izpildītāja atbildību par Darbiem.  

  
4.Darba samaksa un norēķinu kārtība 

4.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR________(_________) turpmāk 
tekstā Līguma cena. 

4.2. 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas Pasūtītājs samaksā avansu 30% apmērā 
no Līguma 4.1.punktā noteiktās summas, pārskaitot to uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par 
samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 
(piezīme: Šis Līguma apakšpunkts tiek izmantots gadījumā, ja Izpildītājam saskaņā ar Izpildītāja 
piedāvājumu ir nepieciešams avanss darbu uzsākšanai) 
4.3. Darbi tiek apmaksāti to faktiski izpildītajā apmērā un kopējā Līguma cena par visu Līgumā noteikto 

Darbu izpildi nedrīkst pārsniegt šajā Līgumā noteikto līguma cenu. 
4.4. Pasūtītājs akceptē rēķinu, ja ir izpildīti sekojoši nosacījumi: 

4.4.1. pieņemšanas – nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem Darbiem ir 
apstiprinājuši Pušu pārstāvji un būvuzraugs; 

4.4.2. Izpildītājs ir iesniedzis rēķinu. 
4.5.  Līguma summa ietver Darbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un 

transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvobjekta uzturēšanas izmaksas, 
iespējamos nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldību budžetos un citus maksājumus, kas būs 
jāveic Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus. Tās pozīcijas, kas nav atsevišķi izdalītas Tāmēs, ir 
iekļautas citās Tāmju pozīcijās. 

4.6. Pasūtītājs ietur 5% (piecus procentus) no Līguma summas līdz garantijas laika garantijas 
saņemšanas no Izpildītāja. 
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4.7. Galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma 4.4. un 4.5. punktu pēc 
pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, objekta nodošanas ekspluatācijā, atbilstoša rēķina 
un garantijas laika garantijas saņemšanas no Izpildītāja, 5(piecu) dienu laikā. 

4.8. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu 
novēršanai un šo Darbu pieņemšanai. 

4.9. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 
4.10.  Izpildītāja piedāvājumā iekļautajās Darbu izpildes tāmēs noteiktās katras pozīcijas vienas 

vienības izmaksas uz visu Līguma darbības laiku tiek noteiktas nemainīgas. 
4.11. Pasūtītāja finanšu rezerves līdzekļi neparedzēto darbu apmaksai tiek izlietoti tikai pēc iepriekš 

sastādīta akta un pievienotas neparedzēto darbu izmaksu tāmes, ko parakstījuši: Pasūtītājs, Izpildītājs, 
atbildīgais projektētājs un būvuzraugs. 

4.12. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka: 
4.12.1.  pilnībā ir iepazinies ar Līgumam pievienoto Tehnisko dokumentāciju, tehnisko specifikāciju, 

noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un iekļāvis Līguma 
kopējā summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un visu Darbu izpildi. 

4.12.2. ka ir izvērtējis Darbu daudzumu, nepieciešamos materiālus un papildus darbus tehniskajā 
specifikācijā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu 
iespējami Darbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši, kā arī iespējamo Darbu pabeigšanu atbilstoši 
projekta rasējumos fiksētam stāvoklim un pārējos ar to saistītos darbus; 

4.12.3. ka ir izvērtējis tehniskajā specifikācijā minēto Darbu specifiku un apņemas tos paveikt Līgumā 
noteiktajā termiņā. 

 
5. Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņi 

5.1. Izpildītājs Līgumā noteiktos Darbus uzsāk 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvvaldes saskaņojuma 
būvdarbu uzsākšanai saņemšanas. Izpildītājs Līgumā noteiktos Darbus veic _______ 
kalendāro nedēļu laikā, saskaņā ar piedāvājumā iekļauto būvdarbu veikšanas grafiku. 

    5.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba vai kādas tā daļas pabeigšanas laika pagarinājumu šādos 
gadījumos: 

5.2.1.Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ; 
5.2.2.Darba veikšanu ir kavējuši būtiski projekta vai specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu) 
grozījumi, kurus veicis Pasūtītājs; 

 
6. Apakšuzņēmēji 

6.1. Izpildītājs Darbu izpildē ir tiesīgs pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju uz sava riska un 
rēķina piesaistīt apakšuzņēmējus un veikt apakšuzņēmēja nomaiņu, kuri norādīti Izpildītāja iesniegtajā 
piedāvājuma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī piesaistīt papildus apakšuzņēmējus Līguma 
izpildei, izņemot „Publisko iepirkumu likuma” 68.pantā minētajos gadījumos.  

6.2. Apakšuzņēmēju, kuru Izpildītājs ir norādījis iesniegtajā piedāvājuma pielikumā esošajā 
apakšuzņēmēju sarakstā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītājām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī uz 
kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām 
drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

6.3. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja maiņai Līguma 6.1. un 6.2.apakšpunktos norādītajos 
gadījumos ja: 

6.3.1. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, kas attiecas uz 
apakšuzņēmēju; 

6.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām, un piedāvātais 
apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs 
atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām; 

6.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst „Publisko iepirkumu likuma” 39.panta pirmajā daļā minētajiem 
izslēgšanas nosacījumiem. 

6.4. Apakšuzņēmēju pieaicināšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šā Līguma izpildi kopumā vai kādā 
no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības. 

 
7. Darbu pieņemšana – nodošana    

7.1.  Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja par Līguma 
1.1.punktā noteikto objektu, t.i., Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas vienkāršoto atjaunošanu 
ar lietošanas veida maiņu, kas veikta saskaņā ar šo Līgumu, ir saņemts Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīts 
Darbu izpildes nodošanas – pieņemšanas akts. 
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7.2.  Gadījumā, ja Darba kopumā vai arī iepriekšējā mēnesī izpildītās Darba daļas nodošanas - 
pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi kopumā vai kāda to daļa nav pabeigti un/vai to izpilde, vai 
Darbā izmantotie materiāli, izstrādājumi vai konstrukcijas neatbilst Līguma noteikumiem, tad Darbu 
pieņemšana-nodošana pārtraucama un tiek sastādīts defekta akts, kurā norāda konstatētos Darba trūkumus 
un/vai nepabeigtos Darbus, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Izpildītājam defekta aktā 
norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 10 (desmit) dienām no defekta akta parakstīšanas dienas, ar 
saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi un/vai jānovērš konstatētie Darba 
trūkumi, kas norādīti defekta aktā. 

7.3.  Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 7.2.punkta noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām 
pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi (Pasūtītājs un Izpildītājs katrs 
izvēlas vienu attiecīgajā darbu jomā sertificētu ekspertu, abi izvēlētie eksperti kopīgi izvēlas trešo attiecīgajā 
darbu jomā sertificētu ekspertu), kurā pierāda veikto Darbu atbilstību vai neatbilstību Līguma un tā 
pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām. Neatkarīgas ekspertīzes 
sabiedrības pārstāvis (pārstāvji) sagatavo ekspertu novērtējumu par Darbu atbilstību vai neatbilstību. 
Sagatavotais ekspertu novērtējums ir saistošs Pusēm. 

7.4.  Ja Līguma 7.3.punktā noteiktajā kārtībā piesaistīto ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda 
Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotību attiecībā uz Darbu atbilstību Līguma un tā pielikumu vai 
Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Darba 
nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā arī maksā Līgumā noteiktos 
līgumsodus par Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja 
ekspertu novērtējuma rezultātā ir konstatēta Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktās 
Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās 
izmaksas. 

7.5.  Iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu pieņemšana tiek veikta ar Darbu izpildes aktu, kuru paraksta 
Pasūtītājs un Izpildītājs vai to pilnvarotas personas un būvuzraugs. Šajā Līguma punktā noteiktajai Darbu 
pieņemšanai piemērojami arī Līguma 7.2.,7.3. un 7.4.punktos noteiktie nosacījumi.  

7.6. Izpildītājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pirms Darbu nodošanas iesniedz Pasūtītājam Darbu 
izpildes dokumentāciju. 

 
8. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

8.1.   Pasūtītāja pienākumi: 
 Pirms Darbu uzsākšanas izsniegt Izpildītājam Būvvaldes saskaņojuma būvdarbu uzsākšanai un ēkas 
vienkāršotās atjaunošanas ar lietošanas veida maiņu Tehniskas dokumentācijas kopiju vienā 
eksemplārā. 
8.1.1. veikt maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā. 
8.1.2.  Pasūtītājam ir pienākums visā Līguma darbības laikā nekavējoties brīdināt Izpildītāju par 

neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta 
Līguma izpilde. 
 

8.2.  Pasūtītāja tiesības: 
8.2.1.  Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Darbu izpildes stadijā (posmā) veikt Darbu kvalitātes pārbaudi, 

pārbaudot to atbilstību Līgumā noteiktajai Tehniskajai dokumentācijai, Līgumam un tā pielikumiem, kā arī 
normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās 
pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras 
kompetentas personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai. 

8.2.2.  Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 
 

9. Izpildītāja tiesības un pienākumi 
9.1. Izpildītāja pienākumi: 

9.1.1. veikt Darbu sagatavošanu; 
9.1.2. pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu; 
9.1.3. uzņemties risku, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās 
trešajām personām, Pasūtītājam u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai; 
9.1.4. pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darba aizsardzības plānu, saskaņā 
ar LR Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus”; 
9.1.5. Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar LR Ministru 
kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus”,Līgumu un saskaņoto darba aizsardzības plānu; 
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9.1.6.Darbu izpildē ievērot un pildīt Līguma, tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas 
noteikumus un nosacījumus; 
9.1.7.Darbu izpildes procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības 
noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības 
pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto 
noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 
9.1.8.Vienu reizi nedēļā iesniegt Pasūtītājam apstiprinātas (saskaņā ar 2010.gada 18.septmbra MK 
noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”) būvdarbu žurnāla lapu 
kopijas, kurās veikti ieraksti par iepriekšējā nedēļā veiktajiem būvdarbiem. 
9.1.9. izpildīt Darbus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos un labā kvalitātē; 
9.1.10. rakstiski informēt Pasūtītāju par visām problēmām un Tehniskās dokumentācijas kļūdām, kas 
saistītas ar būvi un izmantojamajiem materiāliem, ja tādas atklājas Darbu izpildes gaitā; 
9.1.11.pirms Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas vienkāršotas atjaunošanas ar 
lietošanas veida maiņu nodošanas ekspluatācijā un pēc vienkāršotas atjaunošanas ar lietošanas veida 
maiņu darbu pabeigšanas, sakārtot Darbu izpildes vietu (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam 
piederošo inventāru, tehniku un darba rīkus utt.), atstāt Darbu izpildes vietu kārtībā un tīrībā. Šajā 
Līguma punktā noteikto darbu izmaksas ir iekļautas Līguma 4.1.punktā noteiktajā Līguma summā; 
9.1.12. nodrošināt Pasūtītāja, autoruzrauga, būvuzrauga, būvinspektora un citu kontrolējošo iestāžu 
pilnvaro personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā; 
9.1.13. Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju par 
neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt 
traucēta Līguma izpilde. 

 
9.2. Izpildītāja tiesības: 
9.2.1. rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, pārtraukt Darbu izpildi, ja Līguma pielikumā esošajā 
Tehniskajā specifikācijā vai Līgumā noteiktajā Tehniskajā dokumentācijā ir pieļautas nopietnas kļūdas 
vai nepilnības, kas var apdraudēt ēku ar kadastra apzīmējumu: 9056 008 0013 001, tās drošu 
ekspluatāciju, tai pieguļošos objektus, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību (par šādām kļūdām 3 (trīs) 
dienu laikā no to atklāšanas brīža rakstiski jāinformē Pasūtītājs). Par Darbu apturēšanas un to izpildes 
atsākšanas termiņu Puses vienojas atsevišķi ar rakstveida vienošanos, izvērtējot Tehniskajā 
specifikācijā un/vai Līgumā noteiktajā Tehniskajā dokumentācijā konstatētās nepilnības un to 
novēršanas iespējas, vienlaicīgi atbilstoši tam rakstveidā arī precizējot Līguma pielikumā esošo Darbu 
izpildes kalendāro grafiku. 

  
10. Apdrošināšana un garantijas. 
10.1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 
10.1.1. Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz Izpildītāja civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas līgumu, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un iepirkuma procedūras dokumentiem. 
10.1.2. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājām 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. 
 
11. Līguma izpildes garantija  

11.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā skaitot no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz 
Pasūtītājam Bankas izsniegtu Līguma izpildes garantiju 10% apmērā no Līguma summas (ar PVN), 
nodrošinot garantijas spēkā esamību līdz 201__.gada __.______________. 

12. Garantijas laika garantija 
12.1. Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz būvniecības garantijas laika garantiju par 
summu, kas nav zemāka par 5% no Līguma summas (ar PVN). 
12.2. Pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas, kas veikta saskaņā ar Līguma 7.punktu Izpildītājam 15 
(piecpadsmit) dienu laikā ir jāiesniedz Pasūtītājam garantijas laika kredītiestādes vai apdrošināšanas 
sabiedrības izsniegtu garantiju. 
12.3. Garantijas nodrošinājumu izmaksā nodrošinājuma devējs Pasūtītājam gadījumā, ja Izpildītājs 
garantijas laikā atsakās (atteikšanās var izpausties arī nereaģējot uz Pasūtītāja nosūtītu paziņojumu) 
veikt garantijas remontu. 
 
13. Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana 
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13.1. Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas līgumu 
pret iespējamiem zaudējumiem, kuri Pasūtītājam var rasties Darbu izpildes laikā Izpildītāja darbības, 
bezdarbības vai neuzmanības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus. 
13.2. Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas līgums par Līguma 13.4.1.punktā noteikto 
apdrošināšanu, iekļaujot būvdarbu un materiālu apdrošināšanu, ir slēdzams par kopējo apdrošinājuma 
summu, kas ir Izpildītāja piedāvātās Līguma summas (ar PVN) apmērā, kā arī ar nosacījumu, ka 
apdrošinātais (labuma guvējs) ir Pasūtītājs. 
13.3. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, iesniedz Pasūtītājām 
būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas polisi. 
13.4. Līgumā noteiktos Darbus Izpildītājs nedrīkst uzsākt un veikt bez Līguma 13.4.1.punktā noteiktās 
būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas.  

 
14. Darbu garantijas termiņš 
14.1. Izpildītajiem Darbiem un Darbā izmantotajiem materiāliem, konstrukcijām, iekārtām utt. 
garantijas termiņš tiek noteikts ___ gadi, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir parakstījis Darbu gala 
pieņemšanas nodošanas aktu par Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas vienkāršotās 
atjaunošanas ar lietošanas veida maiņu pabeigšanu. 
14.2. Pasūtītājam ir tiesības Līguma 14.1.punktā noteiktajā Darbu un tajā izmantoto materiālu 
garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu un tajā izmantoto materiālu kvalitāti, 
Darba un/vai materiālu apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu.  
14.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī 
vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš 
nedrīkst būt īsāks par 10 (desmit) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta 
sastādīšanai. Iepriekšminētais desmit dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem 
gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā sešu stundu laikā). Pie defektu akta 
sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai 
Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse. 
14.4. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta 
sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta 
sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts. Izpildītājam 
jānovērš konstatētie trūkumi par saviem līdzekļiem 10 (desmit) dienu laikā. 
 
15. Pušu atbildība 
15.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam 
līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru kavēto dienu, taču kopumā 
ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta. 
15.2. Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes pabeigšanas termiņu, kas noteikts Līguma 5.1.punktā, tad 
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 285.00 (divi simti astoņdesmit pieci euro) par katru 
nokavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% apmērā no Līguma 4.1.punktā noteiktās Līguma summas. 
15.3. Gadījumā, ja Izpildītājs Līguma 6.1. un 6.2.apakšpunktos minētajos gadījumos Darbu izpildē bez 
rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista jaunus vai nomaina esošos apakšuzņēmējus, tad tas 
par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 285.00 (divi simti astoņdesmit pieci 
euro) un Līgums tiek izbeigts. 
15.4. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības, bez atsevišķa brīdinājuma 
sniegšanas Izpildītājam, ieturēt no tiem līgumsodu vai līgumsodus, kas Izpildītājam aprēķināti un 
noteikti saskaņā ar Līgumu. Ieturot līgumsodu vai līgumsodus Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam aprēķinu 
par aprēķinātiem līgumsodiem. 
15.5.  Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. 
15.6. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu 
kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. 

 
16. Nepārvaramas varas apstākļi 

16.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu 
nepārvaramas varas apstākļi (piemēram, stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas un epidēmijas, kara 
darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.). 
16.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai 

Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju 
dienu laikā no to iestāšanās dienas. 
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16.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu 
pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās vairāk kā vienu 
mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot 
nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos. 

 
17. Līguma izbeigšana 

17.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam mēnesi iepriekš: 
17.1.1. ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % no Līguma summas, 
kas noteikta Līguma 4.1.punktā; 
17.1.2. ja Pasūtītāja darbība tiek izbeigta vai pārtraukta. 
17.2. Ja Izpildītājs izbeidz Līgumu jebkuru citu iemeslu dēļ, kas nav minēts Līguma 17.1.punktā Izpildītājs 
maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma 4.1.punktā noteiktās Līguma summas. 
17.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam mēnesi iepriekš, 
ja: 
17.3.1. Darbi to izpildes vietā netiek uzsākti Līguma 5.1.punktā norādītajā termiņā; 
17.3.2. Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši 
Līgumā noteiktajam Tehniskajam projektam un/vai Līgumam; 
17.3.3. Izpildītājs vismaz uz 3 (trīs) darba dienām nepamatoti pārtrauc Darbu izpildi; 
17.3.4. Jebkurā Darbu izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Darbus kopumā vai kādā 
to daļā atbilstoši Līguma nosacījumiem un šo faktu ir apstiprinājis būvuzraugs; 
17.3.5. Izpildītājam ierosināts maksātnespējas process; 
17.3.6. Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas; 
17.4. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ. 
17.5. Ja Līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas 
– pieņemšanas akts, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji, atstāj Darbu vietu drošībā un kārtībā un 
saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem 75 (septiņdesmit 
piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses vai to pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši šajā Līguma punktā 
noteikto aktu. 
17.6. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību 
nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojama 
Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi, izņemot negūto peļņu, kas tai rodas saistībā ar 
Līguma izbeigšanu. 
17.7. Līguma priekšlaicīga izbeigšana neizbeidz un neierobežo Izpildītāja šajā līgumā noteiktās garantijas 
saistības. 
 

18. Strīdu izšķiršanas kārtība 
18.1. Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, 
Puses risina pārrunu ceļā. 
18.2. Ja 30(trīsdesmit) dienu laikā strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad 
tie nododami izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

 
19. Citi noteikumi 

19.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas 
visas tām Līgumā noteiktās saistības. 
19.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Šādas 
izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ir 
pieļaujami tikai nebūtiski Līguma grozījumi, izņemot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta otrā daļā 
norādītajos gadījumos. 
19.3. Līgums ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekam. 
19.4. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 
19.5. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 
izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā 
Līguma noteikumu tulkošanu. 
19.6. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt 
nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums 
tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai 
ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. 
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19.7. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas 
ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. 
19.8. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā 
un nosūtītai uz zemāk norādīto adresi. 
19.9. Kontaktpersonas: 

Pasūtītāja pārstāvji: 
____________________________: _____________________, mobilais tālrunis: ____________, fakss: 

____________, elektroniskais pasts: _____________________.  
Pasūtītāja adrese, uz kuru nosūtāmi rakstiski ziņojumi: „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils 

novads, LV-3145, Latvija, tālrunis: 63107068, fakss: 63107068, elektroniskais pasts: pasvaldiba@jaunpils.lv 
Izpildītāja pārstāvji:  
Būvdarbu vadītājs: _____________, būvprakses sertifikāta Nr. ____________, mobilais tālrunis:___________, 
tālrunis:______________, fakss:_______________ . Savu pārstāvi nomainīt vai aizvietot Izpildītājs drīkst tikai 
ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs var atteikties dot savu piekrišanu, gadījumā, ja Izpildītāja 
piedāvātais pārstāvis neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, kas attiecas uz būvdarbu vadītāju; 
Izpildītāja adrese, uz kuru nosūtāmi rakstiski ziņojumi: _______________________________, tālrunis: 
____________ fakss: ___________________, elektroniskais pasts: ______________. 
19.10. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz __ lapām. Katrai no Pusēm tiek 
izsniegts viens Līguma eksemplārs. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
19.11. Līgumam ir šādi pielikumi: 
19.11.1. pielikums Nr.1. – iepirkuma tehniskā specifikācija uz __ lapām; 
19.11.2. pielikums Nr.2. – Būvniecības koptāme, kopsavilkums, lokālās tāmes uz _ lapas; 
19.11.3. pielikums Nr.3. – Būvdarbu laika grafiks uz __ lapām; 

 
20. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 
PASŪTĪTĀJS: 
 

IZPILDĪTĀJS: 

Jaunpils novada dome 
Reģ.Nr.90000051932 
„Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads, LV-3145 
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3.pielikums 
atklāta konkursa „Jaunpils novada pašvaldības 

Sociālā dienesta ēkas 
vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu  

” nolikumam 
 
 
 

Pretendenta pieteikums dalībai 
 atklātā konkursā  

„Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas 
vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu” 

iepirkuma identifikācijas Nr.JND2015/2AK 
 

Pretendents, 
 
____________________________________, reģ. Nr._______________________,   
uzņēmuma nosaukums         reģistrācijas numurs 

 
 

nodokļu maksātāja kods 
 
 

uzņēmuma bankas rekvizīti 
 

tā                       personā          
          amats                                                                  vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un 
uzvārds 

 
 
iepazinušies ar atklāta konkursa “Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas vienkāršota atjaunošana 
ar lietošanas veida maiņu” (iepirkuma identifikācijas Nr. JND2015/2AK) nolikumu, piedāvājam veikt Jaunpils 
novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas vienkāršotas atjaunošanas ar lietošanas veida maiņu darbus 
saskaņā ar nolikuma prasībām, piekrītot visiem atklāta konkursa noteikumiem. 
 
 Ar šo mēs apliecinām, ka: 
- esam iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu, tā paredzētajām prasībām un tam pievienoto 
dokumentāciju; 
- izprotam un piekrītam atklāta konkursa nolikumā pretendentam noteiktajām prasībām, noteikumiem 
un nosacījumiem; 
- mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kādu prasa atklāta konkursa nolikums; 
- pretendentam ir saimnieciskās, tehniskās un finansiālās spējas pieprasīto vienkāršotas atjaunošanas 
ar lietošanas veida maiņu darbu veikšanai; 
- pretendents neatrodas likvidācijas stadijā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā 
darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu;  
- pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai 
valstī, kurā tas reģistrēts. 
- pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura  
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu  
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 
- pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos 
lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskajā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, 
konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida 
darba līguma noslēgšanas. 
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- garantējam mūsu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.  
Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas 
pretendenta piedāvājuma _________ lpp. 
 
Pretendenta adrese, e-pasta adrese, tālr., faksa nr.: 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālr. nr.:  
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums 
 
Piedāvājuma parakstīšanas datums, Z.V. 
 
Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem vai mašīnrakstā. Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai 

amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai
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4. pielikums 
atklāta konkursa „Jaunpils novada pašvaldības 

Sociālā dienesta ēkas   
vienkāršota atjaunošana 

 ar lietošanas veida maiņu” nolikumam 
 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Iepazinušies ar atklāta konkursa „Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas vienkāršota atjaunošana 
ar lietošanas veida maiņu”  (identifikācijas Nr. JND2015/2AK) nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, 
___________________ (pretendenta nosaukums)apstiprina, ka piekrīt atklāta konkursa noteikumiem un 
piedāvā veikt Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas vienkāršotu atjaunošanu ar lietošanas veida 
maiņu saskaņā ar nolikumu un tam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem, piedāvājot: 
 

1. Pretendenta piedāvātā līgumcena (EUR): 
 

Piedāvājuma kopējā cena bez PVN _____________________________________________ 
                                                         (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) 

 
Pievienotās vērtības nodoklis ______________________________________________________ 

                                                                            (vārdos un skaitļos) 
 

Piedāvājuma cena ar PVN ________________________________________________________ 
                                                 (piedāvājuma cena ar PVN __% vārdos un skaitļos) 

 
2. Pretendenta piedāvātais darbu garantijas laiks: _______ (gadi). 

 
 

3. Piedāvātais būvniecības termiņš: ________(nedēļas). 
 

 
4. Piedāvātie apmaksas nosacījumi: 30% avansa maksājums________nepieciešams. 

 
 
 

  .    

Pretendents:   

Parakstītāja amats, vārds, 
uzvārds: 

  

Paraksts:   

Datums:   

   

Zīmoga vieta: 

  

 
 
Finanšu piedāvājums ir jāaizpilda drukātiem burtiem vai mašīnrakstā. Pieteikums jāparaksta pretendenta 
paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai 
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5. pielikums 
atklāta konkursa „Jaunpils novada pašvaldības 
Sociālā dienesta ēkas vienkāršota atjaunošana 

 ar lietošanas veida maiņu” nolikumam 
 
 
 
 

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 
 

atklātā konkursā  
„Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas 

veida maiņu” 
iepirkuma identifikācijas Nr.JND2015/2AK 

 
Apakšuzņēmēja 

nosaukums 
Veicamā darba daļa 

Darba nosaukums % no piedāvājuma cenas 
   
   
 

  

Pielikumā pievienot: Apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par nepieciešamo resursu 
nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja iepirkuma rezultātā 
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam. Apliecinājumā vai vienošanās dokumentā 
ir jāietver arī apakšuzņēmēja apliecinājums, ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, 
iekārtas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) apakšuzņēmēja veicamās darba daļas 
izpildei. 

 

 

Pretendenta (piedāvājuma iesniedzēja) amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas 

 

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________ 
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6. pielikums 
atklāta konkursa „Jaunpils novada pašvaldības 
Sociālā dienesta ēkas vienkāršota atjaunošana 

ar lietošanas veida maiņu” nolikumam 
 
 
 

Informācija par pretendenta veiktajiem ēku/telpu  renovācijas darbiem (galvenie objekti) 

 

Pasūtītājs Objekts 

Kopējais 
būvdarbu 

apjoms (EUR 
bez PVN) 

Darbu 
izpildes laiks 

  

 

  

    

    

 
 
 
 

Informāciju apliecinu: 

Pretendents:   

Parakstītāja amats, 
vārds, uzvārds: 

  

Paraksts:   

Datums:   

   

Zīmoga vieta:   
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7. pielikums 
atklāta konkursa „Jaunpils novada pašvaldības 
Sociālā dienesta ēkas vienkāršota atjaunošana 

ar lietošanas veida maiņu” nolikumam 
 
 

Līguma izpildē piesaistītā speciālista  
CURRICULUM VITAE 

 
Vārds, uzvārds: 
Izglītība: 
Dzimšanas datums: 

Izglītības iestāde, mācību laiks (no ... līdz...) Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai 
kvalifikācija (-as) 

  
  
  
 
Darba pieredze. 

Laiks (no ... līdz ...) Uzņēmums Amats 

   

   

   

 
Profesionālā pieredze.  

 
Nr.p.

k. 

Līguma 
nosaukums, 

adrese 

Īss līguma 
priekšmeta 
apraksts 

Līguma 
izpildes gads 

Pasūtītājs, 
tālrunis 

Līguma cena 
(tūkst. EUR, 

bez PVN) 
Amats 

1.       

2.       

...       

       

  
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un _______________ uzvaras gadījumā piedalīšos 
                                                                                 (pretendenta)  
iepirkuma līguma izpildē. 
Līguma izpildē piesaistītā speciālista 
 
vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________ 

 

Pretendenta (piedāvājuma iesniedzēja) amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas 

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________ 
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8. pielikums 
atklāta konkursa „Jaunpils novada pašvaldības 

 Sociālā dienesta ēkas vienkāršota atjaunošana 
ar lietošanas veida maiņu” nolikumam 

 
 

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA 
 

Līguma „___________________” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no 
Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 
 
<Izpildītāja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 
<adrese> 
(turpmāk – Piegādātājs)  
 
nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma 
numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,  
 
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā 
pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro; 
turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 
 
Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - 
<gads>.gada <datums>.<mēnesis>. 
 
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. 
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas zīmoga nospiedums> 

 
 

 
 
 


