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A P S T I P R I N Ā T S  

ar Daugavpils novada pašvaldības Līksnas pagasta 

pārvaldes iepirkumu komisijas 

20.05.2016. sēdes protokolu Nr. 1 

 

 

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

LĪKSNAS PAGASTA PĀRVALDE 

Liepziedu ielas posma asfalta seguma atjaunošanas darbi  
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. LĪKSNA  2016/5 

 

NOLIKUMS 

 

I Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir Līksna 2016/5. 

1.2. Pasūtītājs ir: 

Līksnas pagasta pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs) 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: LV90000078763 

Adrese: Daugavas iela 8, Līksna, Daugavpils novads, LV-5456 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts Nr.: LV79TREL9803591446800 

Tālruņa Nr.: +371 654 67012 

Faksa Nr.: +371 654 75564 

E-pasta adrese: parvalde@liksna.lv.  

1.3. Iepirkumu veic ar Līksnas pagasta pārvaldes 2012.gada 2.jūlija rīkojumu „Par iepirkuma 

komisijas izveidošanu” Nr.03-05/32 izveidota komisija. 

1.4. Kontaktpersonas: 

1.4.1. par iepirkuma priekšmetu – Komunālā dienesta vadītājs Andris Kevišs, 65475581, 26321365, 

e-pasts parvalde@liksna.lv  

1.4.2. par iepirkuma nolikumu -  iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Aiga Ķeire, 65467012, e-pasts: 

aiga.keire@liksna.lv  

 

2. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja        mājaslapā internetā 

www.liksna.lv. Ar iepirkuma komisijas apstiprināto nolikumu papīra formātā pretendenti var 

iepazīties ierodoties Līksnas pagasta pārvaldē, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 

darbdienās no plkst.9.00 līdz 16.00; 

3. Atbildes uz pretendentu jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājaslapā    internetā 

www.liksna.lv. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā  publicētajai informācijai un 

ievērtēt to savā piedāvājumā.  

 

 

mailto:parvalde@liksna.lv
mailto:parvalde@liksna.lv
mailto:aiga.keire@liksna.lv
http://www.liksna.lv./
http://www.liksna.lv/
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II Iepirkuma priekšmets 

4.Iepirkuma priekšmets: „ Liepziedu ielas posma asfalta seguma atjaunošanas darbi Līksnas 

pagastā”; CPV kods:   45233223-8 (Brauktuves seguma atjaunošana) 

5.Iepirkuma priekšmets ir aprakstīts un jāpiedāvā atbilstoši tehniskajai specifikācijai  (3.pielikums) 

III Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks 

6. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada  6.jūnijam   plkst. 14
00

 Līksnas pagasta       pārvaldē, 

Daugavas iela 8, Līksna, Daugavpils novads, LV-5456.  

7. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam  

6.punktā noteiktajā vietā un termiņā. 

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

termiņa beigām. 

9.Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to piereģistrē un 

neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ  iesniedzējam.  

10. Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pasūtītājam to ir jāsaņem norādītajā adresē līdz 

noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

11. Piedāvājumus, kuri saņemti pēc iepirkuma Norises noteikumu noteiktā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, darbinieks reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS”. 

12. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts. 

 

IV Piedāvājuma noformēšanas prasības 

13. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā 

iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim. 

14. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda: 

14.1 Pretendenta nosaukums un adrese; 

14.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese (Līksnas  pagasta pārvalde, Daugavas iela 8,  Līksna, Līksnas  

pag., Daugavpils nov.); 

14.3. Atzīme „ Liepziedu ielas posma asfalta seguma atjaunošanas darbi”, ID.Nr.Līksna /5 

14.4.Atzīme „Neatvērt līdz 2016.gada 6.jūnijam plkst.14.00” 

15. Piedāvājums jāiesniedz valsts valodā, drukātā veidā, 1 ( viens) piedāvājuma oriģināls un 1 

(viena) kopija,  katrs savā sējumā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Uz iesējuma pirmās 

lapas jābūt norādei ”Oriģināls” vai ”Kopija” 

16. Visiem iesniedzamiem dokumentiem (skat. VII nodaļā) jābūt valsts valodā, skaidri salasāmiem 

un jānoformē saskaņā ar Ministru Kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr. Nr.916 

„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 

17. Piedāvājumā jāietver: 

17.1. Pieteikums par dalību iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā norādītajai 

formai;  

17.2. Apliecinājums par pretendentu, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā norādītajai 

formai; 
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17.3.Pretendenta parakstīts Tehniskais un finanšu piedāvājums, atbilstoši Nolikuma 4.pielikumā 

norādītajai formai un pielikumiem; 

18. Ja pieteikumu, Tehnisko un finanšu piedāvājumu vai citus piedāvājumā ietvertos dokumentus 

paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls. 

19. Dokumenti iesniedzami saskaņā ar Nolikuma  VII nodaļu. 

20. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt. 

21. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ. 

22. Katra Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.Pretendents  nav tiesīgs iesniegt 

piedāvājuma variantus. 

23. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu 

Pasūtītājam. 

V Līguma izpildes laiks 

24.  Paredzamais līguma izpildes laiks – 30dienas no līguma noslēgšanas dienas. 

25. Līguma izpildes vieta: Līksnas pagasts, Daugavpils novads. 

26. Iepirkuma līguma projekts (Nolikuma 5.pielikums). 

 

VI Prasības pretendentiem 

27.Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

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

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka 

iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

27.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu 

aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu 

publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par 

iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā 

atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro; 

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

kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām 

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

27.1. un 27.2.punktā minētie nosacījumi. 

28. Atkarībā no atbilstoši 27.2. apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs: 

28.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un 27.3.punktā minētajai personai 

nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro; 

28.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu 

parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam 

vai 27.3.apakšpunktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts 
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Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā,   vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc 

informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai 

apliecinātu, ka tam un 27.3.apakšpunkta minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz 

attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās 

deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā 

minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 

29. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā  nolikuma  27.1., 27.2. un 

27.3.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs: 

29.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un   9.1.3.punktā minēto 

personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā iegūst informāciju: 

- par 27.1. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra, 

- par 27.2. punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no 

Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un  27.3.punktā minētās personas 

piekrišanu. 

29.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 27.3.punktā minēto 

personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, 

ka uz to un 27.3.punktā minēto personu neattiecas šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. 

Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma 

izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto 

izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

 

30.  Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai: 

30.1 Pretendents, kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs; 

30.2 Pretendents, kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti būvkomersantu 

reģistrā; 

30.3 Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015.gads) ir darba pieredze ar 

iepirkuma priekšmetu saistītā jomā. 

30.4 Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu 

vadīšanā. 
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VII  Iesniedzamie dokumenti (Pretendentu atlases dokumenti) 

31. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, 

atbilstoši Nolikumam pievienotajai veidnei (Pielikums Nr.1) un ko parakstījusi Pretendenta 

amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu 

paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju. 

32. Pretendenta apliecinājums (oriģināls), ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.
2
panta 

piektās daļas minētie apstākļi. Apliecinājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma formai un 

kuru paraksta Pretendents, tā vadītājs vai pilnvarota persona ar paraksta tiesībām. 

33. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. 

34. Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta ceļu būvdarbu vadīšanā kopija. 

35. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā 

pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, 

kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus 

pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar 

pretendentu konkrētā līguma izpildei. 

36. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu 

par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu 

apjomu. Jānorada tās līguma daļas un to vērtību naudas izteiksmē, kuras pretendents plāno nodot 

izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus (piedāvājumā norāda visus tos 

apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma 

vērtības vai lielāka).  

37. Nolikuma 27. punktā   noteiktās prasības attiecas arī uz piegādātāju apvienību kā pretendenta 

dalībniekiem un apakšuzņēmējiem. 

38. Pretendenta apliecinājums par ne vairāk kā 3 (trīs) pēdējo gadu (2013., 2014., 2015.gads) darba 

pieredzi ar iepirkuma priekšmetu saistītā jomā, norādot informāciju par veiktajiem būvdarbiem, 

minot pasūtītāju, tā kontaktinformāciju un būvdarbu apjomu (EUR bez PVN). 

39. Pretendents iesniedz 3 (trīs) pozitīvas atsauksmes no valsts, pašvaldību vai citām institūcijām 

par pretendenta veiktajiem būvdarbiem par to kvalitāti, savlaicīgumu un atbildību, norādot 

institūcijas kontaktpersonu. 

 

IX  Iepirkuma un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas 

40. Izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs. 

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

42. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma norises 

un iznākuma. 
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X  Prasības Tehniskajam un finanšu piedāvājumam un piedāvājuma cena 

43. Pretendenta Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai, /3.  

pielikums/   

44. Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vai tā pilnvarotās personas 

parakstītam, uz Pretendenta veidlapas. 

45. Pretendents norāda piedāvājuma kopējo cenu bez PVN, atsevišķi norādot cenu ar PVN. 

Pretendents Finanšu piedāvājumā iekļauj visas ar būvniecību atbilstoši tehniskajam piedāvājumam 

saistītās izmaksas, tajā skaitā nodevas, valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas u.c. 

46.  Cenā jāiekļauj visus izdevumus un visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu 

svārstībām un citus iespējamos riskus. 

 

XI Piedāvājuma spēkā esamība 

47. Pretendenta iesniegtais Piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 90 (deviņdesmit) 

dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

48. Ārkārtējos gadījumos iepirkuma organizētājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina spēkā 

esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes 

noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts izmainīt savu 

piedāvājumu. 

 

XII Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēle 

 

49. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena (bez PVN)  

50. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikumā minētajām prasībām un 

tehniskajai specifikācijai. 

51. Atbilstība Nolikumā  izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgā 4 (četru) posmu procedūrā, katrā 

nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā: 

1.posms-piedāvājumu noformējuma pārbaude; 

2.posms-atlases dokumentu atbilstības pārbaude; 

3.posms-tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude; 

4.posms-piedāvājuma izvēle - zemākās cenas noteikšana. 

52. Konstatējot piedāvājuma būtisku neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt 

Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas 

posmā. 

53. Gadījumā, ja: 

53.1.Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina un/vai  
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53.2.Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju 

un/vai 

53.3.Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma Nolikuma noteiktajai prasībai un/vai 

53.4.Pretendents nepiekrīt iepirkuma komisijas izlabotajai aritmētiskajai kļūdai un/vai 

53.5.Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, 

iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no 

turpmākās dalības iepirkumā.  

54. Aritmētiskās kļūdas labošana: 

54.1.Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas 

(kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā); 

54.2.Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo; 

54.3.Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija 

paziņo Pretendentam, kura pieļautā kļūda labota; 

54.4.Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā 

kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu. 

55. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana: 

55.1.Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma 

komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem 

piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas; 

55.2.Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents 

nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, 

iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata. 

56. Iepirkuma komisija nosaka atbilstošo piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par 

iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām 

atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu un atbilst Pasūtītāja budžeta iespējām. 

 

XIII Lēmuma publicēšana, pretendentu informēšana par pieņemto lēmumu un līguma 

slēgšana 

57. Lēmuma pieņemšana: 

57.1. Iepirkumu komisija nosaka viszemākās cenas piedāvājumu un pieņem lēmumu par iepirkuma 

līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Nolikuma prasībām atbilstošu 

viszemākās cenas piedāvājumu un atbilst Pasūtītāja projekta budžeta finanšu iespējām, par visu 

iepirkuma apjomu.  

57.2.Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

57.3. Iepirkumu komisijai ir tiesības izraudzīties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja 

uzvarējušais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu. 

58. Lēmuma publicēšana: 

58.1. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu 

paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un savā mājas lapā. 

58.2. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā 

mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.             

58. Pretendentu informēšana: 

58.3.Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu 3 (triju) darbdienu 

laikā pēc lēmuma pieņemšanas.  



 8 

58.4. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai 

nosūta pretendentam lēmumu, ar kuru noteikts uzvarētājs, papildus norādot visus noraidītos 

pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju 

noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.  

 

 

XIV Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 

59. Iepirkumu komisijai, piedāvājumu izvērtēšanā un pildot savus pienākumus, ir tiesības 

pieaicināt ekspertus.  

60. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija rakstiski 

izskaidro piedāvājumā iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju, ja pasūtītājs konstatē, 

ka atbilstoši Nolikuma prasībām iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra 

vai nepilnīga. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar 

laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja pretendents to 

nav izdarījis atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājam nav pienākums atkārtoti 

pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.  

61. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un 

finanšu piedāvājumā iekļautā informācija (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā 

ietvertā informācija pēc būtības). 

62. Iepirkumu komisija ir tiesīga pārbaudīt un / vai iegūt nepieciešamo informāciju kompetentā 

institūcijā, datubāzēs vai no citiem avotiem. Gadījumos, ja Iepirkumu komisija ir ieguvusi 

informāciju šādā veidā, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu 

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

63. Iepirkumu komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pārtraukt 

iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.  

64. Iepirkumu komisijas pienākums ir izskatīt pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību 

Nolikuma prasībām. 

65. Paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt 

informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi 

piegādātāji. 

66. Uz iepirkumu komisijas darbību attiecas Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās 

un trešās daļas noteikumi. Iepirkumu komisija pieņem lēmumus Publisko iepirkumu likuma 

24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. 

67. Nav paredzēta pretendentu piedāvājumu publiska atvēršanas sanāksme. 

 

XV Pretendenta tiesības un pienākumi 

 

68. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus Nolikumā minētos 

nosacījumus.  

69. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt 

Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai Iepirkumu komisija atbildi varētu sniegt savlaicīgi.  

70. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, Iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā sniegt 

precizējumus vai paskaidrojumus par piedāvājumu un tajā ietverto dokumentāciju, ja 

Iepirkumu komisija to pieprasa, tiktāl, lai piedāvājums netiktu mainīts pēc būtības. 

71. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja 

Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma termiņa pagarinājumu un pretendents 

vēlas turpināt dalību iepirkumā. Pretendentam ir tiesības sekot līdzi sava piedāvājuma 

derīguma termiņam un pēc savas iniciatīvas savlaicīgi iesniegt piedāvājuma derīguma 

termiņa pagarinājumu, ja līdz Pasūtītāja noteiktajam piedāvājumu derīguma termiņam netiek 

noslēgts iepirkuma līgums un pretendents vēlas uzturēt savu piedāvājumu spēkā. 
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72. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt un saņemt apliecinājumu tam, ka 

piedāvājums ir iesniegts.  

73. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu 

likuma 8.
2
 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo 

tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu 

var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. 

Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.  

74. Ja attiecībā uz piedāvājumā ietverto informāciju nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, 

pretendents to norāda savā piedāvājumā. 

75. Līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai 

mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz 

Pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, 

pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa 

beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas 

parakstu. Uz iepakojuma attiecīgi atzīmējot “LABOJUMS” vai “ATSAUKŠANA”. 

 

 

XVI Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas 

 

76. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu , neizvēloties nevienu 

piedāvājumu, ja iepirkumam netika iesniegti piedāvājumi, vai iesniegtie piedāvājumi 

neatbilda uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, ja visi atbilstošie 

piedāvājumi pārsniedz plānotos budžeta resursu limitus, kā arī citos gadījumos saskaņā ar 

likumu vai šo iepirkuma norises noteikumiem. 

 

 

 

 

 

 

Pielikumu saraksts 

1.pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā 

2.pielikums – Pretendenta apliecinājums 

3.pielikums - Tehniskā specifikācija  

4. pielikums - Tehniskais un finanšu piedāvājums 

5.pielikums  - Iepirkuma līguma projekts 
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1.pielikums 

Iepirkuma Nolikumam „Liepziedu  ielas posma 

 asfalta seguma atjaunošanas darbi  ” 

iepirkuma identifikācijas Nr. Līksna 2016/5 
Uz Pretendenta veidlapas 

Vieta 

Datums 

Daugavpils novada pašvaldības  

Līksnas pagasta pārvaldei 

Daugavas iela 8, Līksna,  

Līksnas pag., Daugavpils nov., LV-5456 
 

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā 

„Liepziedu ielas posma asfalta seguma atjaunošanas darbi” 

iepirkuma identifikācijas Nr. Līksna 2016/5 

Iepirkums saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 8
2
.pantu 

 
Pretendents (ierakstīt pretendenta nosaukums, ja Pretendents ir juridiska persona, vai vārdu un uzvārdu, ja 

Pretendents ir fiziska persona), reģ.Nr. (ierakstīt reģistrācijas numuru, ja Pretendents ir juridiska persona, 

vai personas kodu, ja pretendents ir fiziska persona), (norādīt adresi), tā (personas, kas paraksta, 

pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:  

 

           1. Apliecina savu dalību iepirkumā  „ Liepziedu ielas posma asfalta seguma atjaunošanas 

darbi ”, iepirkuma identifikācijas numurs Līksna  2016/5. 

2. Apstiprina, ka ir iepazinies ar iepirkuma Nolikumu un piekrīt visiem  tā noteikumiem, tie 

ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju tiem nav. 

3. Apliecina, ka iesniegtā piedāvājumā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar 

pilnīgu un kvalitatīvu tā izpildi. 

4. Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa. 

Pretendents  

Reģistrācijas Nr.   

Adrese:  

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas 

tālr./fakss, e-pasts 
 

Bankas nosaukums, filiāle  

Bankas kods  

Norēķinu konts  

Vārds, uzvārds*  

Amats  

Paraksts  

Datums  

Zīmogs  

(Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona) 
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2.pielikums 

Iepirkuma Nolikumam „Liepziedu  ielas posma 

 asfalta seguma atjaunošanas darbi  ” 

iepirkuma identifikācijas Nr. Līksna 2016/5 

 
 

Uz Pretendenta veidlapas 

Vieta 

Datums 

Daugavpils novada pašvaldības  

Līksnas pagasta pārvaldei 

Daugavas iela 8, Līksna,  

Līksnas pag., Daugavpils nov., LV-5456 
 

 

APLIECINĀJUMS 

iepirkumā 

„Liepziedu ielas posma asfalta seguma atjaunošanas darbi ” 

iepirkuma identifikācijas Nr. Līksna 2016/5 

 

Saskaņā ar iepirkuma noteikumu prasībām, es, apakšā parakstījies, Pretendents (ierakstīt 

Pretendenta nosaukumu, ja Pretendents ir juridiska persona, vai vārdu un uzvārdu, ja Pretendents 

ir fiziska persona) apliecinu sekojošo: 

 1. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

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

uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta 

tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam 

beigu termiņam būs likvidēts; 

 2. Latvijā un valstī, kurā Pretendents ir reģistrēts vai atrodas pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas 

nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 eiro; 

3. piedāvājuma spēkā esamību 90 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas; 

 4. piekrīt Pasūtītāja noteiktajām iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām; 

 5. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma norises 

noteikumus un tā pielikumos norādītās prasības. 
 

Vārds, uzvārds*  

Amats  

Paraksts  

Datums  

Zīmogs  
* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds 
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3. pielikums 

Iepirkuma Nolikumam „Liepziedu  ielas posma 

 asfalta seguma atjaunošanas darbi  ” 

iepirkuma identifikācijas Nr. Līksna 2016/5 

 

Tehniskā specifikācija 
„Liepziedu ielas posma asfalta seguma atjaunošanas darbi ” 

iepirkuma identifikācijas Nr. Līksna 2016/5 

1. Darbu izpilde 

Uzturēšanas darbi izpildāmi bez nokrišņu periodā, darba posmu jāapzīmē ar atbilstošām ceļazīmēm. 

Darbus veikt atbilstoši  “Ceļu specifikācija 2015”” 

2. Darba drošība 

Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu ceļu uzturēšanas darbos, kā arī par 

darbu izpildes laikā, vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām. 

3. Satiksmes drošība 

Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu uzturēšanas darbu izpildes 

laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama atbilstoši 2001.gada 2.oktobra LR MK 

noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem ” prasībām, izdoti saskaņā 

ar Ceļu satiksmes likuma 42.panta otro daļu. 

4. Pielietotie materiāli 

Uzņēmējs ir atbildīgs par darba un materiālu kvalitāti. Katram materiālu veidam, kuru paredzēts 

izmantot darbu izpildei, jābūt atbilstības deklarācijai. 

5. Apkārtējās vides aizsardzība 

Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir 

atbildīgs par materiālu ieguves, transportēšanas, uzturēšanas darbu izpildes laikā un rezultātā 

nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, 

materiālu ražotāja, vai šo specifikāciju prasības. 

6. Darbu izpildes termiņš: 

Četras nedēļas no līguma noslēgšanas dienas. 

7. Būvdarbu vadītājs 

Uzņēmējam būvdarbu izpildes laikā jānodrošina sertificēts ceļu būvdarbu vadītājs. 

8. Garantijas laiks- 3 gadi. 

9. Darbu nosaukumi un daudzumi /tāme/ 

 

Liepziedu iela, posms no 0,000 – 0,370 km , garums 370 m , platība 1850 m
2 

 

 

Izmaksu 
pozīcija 

Specifik. 
Nr 

Darba nosaukums Mērvienība 
Darba 

daudzums   

1. 2. 3. 4. 5. 
  

1. Sagatavošanas darbi 

1.1. 3.1. Uzmērīšana un nospraušana km 0,370   

1.2. 3.3. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana hvid=5cm  m2 4,0   

1.3. 3.2. 
Esošā asfaltbetona seguma ar pamatu demontāža 
vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz atbērtni 

m3 414,4   

2. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

2.1. 5.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 
0/45 būvniecība, hvid.=15cm 

m2 298,6   

2.2. 5.4. 
Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana  ar 
grants-šķembu maisījumu 0/32s hvid.=5cm 

m2 370,0   

3. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

3.1. 6.2. 
Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf, 50/70 
būvniecība, h=5cm  

m2 1480,0 
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4. pielikums 

Iepirkuma Nolikumam „Liepziedu  ielas posma 

 asfalta seguma atjaunošanas darbi  ” 

iepirkuma identifikācijas Nr. Līksna 2016/5 

 
uz Pretendenta veidlapas 

Vieta 

Datums         

Daugavpils novada pašvaldības  

Līksnas pagasta pārvaldei 

Daugavas iela 8, Līksna,  

Līksnas pag., Daugavpils nov., LV-5456 

 

Tehniskais un finanšu piedāvājums 

 
„Liepziedu ielas posma asfalta seguma atjaunošanas  darbi ” 

iepirkuma identifikācijas Nr. Līksna 2016/5 

 
 

Pretendents _______________ (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs) (turpmāk – 

Pretendents), tā ______________________ (vārds, uzvārds, amats) personā ir iepazinies ar 

Nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām, paredzējis un ievērtējis visus ar iepirkuma 

priekšmetu saistītos izdevumus un izmaksas, un pamatojoties uz to, ir sagatavojis un iesniedz savu 

tehnisko un finanšu piedāvājumu 

 

Tehniskās specifikācijas prasība Tehniskais 

piedāvājums 

1. Darbu izpilde 

Uzturēšanas darbi izpildāmi bez nokrišņu periodā, darba posmu 

jāapzīmē ar atbilstošām ceļazīmēm. Darbus veikt atbilstoši  “Ceļu 

specifikācija 2015”” 

 

 

Tiks nodrošināts/Netiks 

nodrošināts (ierakstīt 

atbilstošo) 

2. Darba drošība 

Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu ceļu 

uzturēšanas darbos, kā arī par darbu izpildes laikā, vai to rezultātā 

nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām. 

 

Tiks nodrošināts/Netiks 

nodrošināts (ierakstīt 

atbilstošo) 

3. Satiksmes drošība 

Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas 

aprīkošanu uzturēšanas darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama 

un darba vieta aprīkojama atbilstoši 2001.gada 2.oktobra LR MK 

noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz 

ceļiem ” prasībām, izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 42.panta 

otro daļu. 

 

Tiks nodrošināts/Netiks 

nodrošināts (ierakstīt 

atbilstošo) 

4. Pielietotie materiāli 

Uzņēmējs ir atbildīgs par darba un materiālu kvalitāti. Katram 
Tiks nodrošināts/Netiks 

nodrošināts (ierakstīt 
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materiālu veidam, kuru paredzēts izmantot darbu izpildei, jābūt 

atbilstības deklarācijai. 

 

atbilstošo) 

5. Apkārtējās vides aizsardzība 

Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc 

iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīgs par materiālu ieguves, 

transportēšanas, uzturēšanas darbu izpildes laikā un rezultātā 

nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam 

neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāja, vai šo specifikāciju 

prasības. 

 

Tiks nodrošināts/Netiks 

nodrošināts (ierakstīt 

atbilstošo) 

6. Darbu izpildes termiņš: 

Četras nedēļas no līguma noslēgšanas dienas. 

 

Tiks nodrošināts/Netiks 

nodrošināts (ierakstīt 

atbilstošo) 

7. Būvdarbu vadītājs 

Uzņēmējam būvdarbu izpildes laikā jānodrošina sertificēts ceļu 

būvdarbu vadītājs. 

 

Tiks nodrošināts/Netiks 

nodrošināts (ierakstīt 

atbilstošo) 

Norādīt būvdarbu 

vadītāja: 

- vārdu, uzvārdu; 

- būvprakses 

sertifikāta Nr. 

datumu. 

Sertifikāta kopiju 

pievienot pretendenta 

piedāvājumā. 

  

8. Garantijas laiks 

Uzņēmējam jāpiedāvā veiktajiem uzturēšanas darbiem  3 gadu 

garantija. 

 

Tiks nodrošināts/Netiks 

nodrošināts (ierakstīt 

atbilstošo) 

 

Finanšu piedāvājums 

Liepziedu iela, posms no 0,000 – 0,370 km , garums 370 m , platība 1850 m
2 

 

Izmaksu 
pozīcija 

Specifik. 
Nr 

Darba nosaukums 
Mērvie-

nība 

Darba 
daudzu

ms 

Vienības 
cena, 
EUR 

Kopējā 
izmaksa, 

EUR 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Sagatavošanas darbi 

1.1. 3.1. Uzmērīšana un nospraušana km 0,370  
 

1.2. 3.3. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana hvid=5cm  m2 4,0  
 

1.3. 3.2. 
Esošā asfaltbetona seguma ar pamatu demontāža 
vidēji 20cm biezumā un transportēšana uz atbērtni 

m3 414,4   

2. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

2.1. 5.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 
0/45 būvniecība, hvid.=15cm 

m2 298,6   

2.2. 5.4. 
Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana  ar 
grants-šķembu maisījumu 0/32s hvid.=5cm 

m2 370,0   

3. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

3.1. 6.2. 
Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf, 50/70 
būvniecība, h=5cm  

m2 1480,0 
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A Kopā: 
 

   

B PVN (21% no A): 
 

   

C Kopā (A+B): 
 

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 

 

 

Pretendents apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas atbilstoši tehniskajam un finanšu 

piedāvājumam saistītās izmaksas, tajā skaitā nodevas, valsts sociālās obligātās apdrošināšanas 

iemaksas u.c. 

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 
 

PRETENDENTA NOSAUKUMS 

 

 

VĀRDS, UZVĀRDS, AMATS  

PARAKSTS  
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5. pielikums 

Iepirkuma Nolikumam „Liepziedu  ielas posma 

 asfalta seguma atjaunošanas darbi ” 

iepirkuma identifikācijas Nr. Līksna 2016/5 

 

I E P I R K U M A  L Ī G U M S  

Par Liepziedu  ielas posma  asfalta seguma atjaunošanas darbiem  

 

 

Daugavpils novadā Līksnas pagastā                       2016 .gada__.___________ 

 

Līksnas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000078763, juridiskā adrese: Daugavas iela 8, 

Līksna, Daugavpils novads, LV-5456, kuras vārdā saskaņā ar Nolikumu rīkojas tās vadītāja Biruta 

Ozoliņa (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un  

_________________________, reģistrācijas Nr._________________, juridiskā adrese: 

_______________, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas tās ________________, (turpmāk – 

Uzņēmējs), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi un abi kopā – Puse/-es, kas, pamatojoties uz 

Līksnas pagasta pārvaldes  iepirkuma komisijas 2016.gada ___.____________ lēmumu (sēdes 

protokols Nr.___) par publiskā iepirkuma „Liepziedu ielas posma uzturēšanas darbi Līksnas 

pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. Līksna 2015/5 lēmumu tika atzīts par uzvarētāju, noslēdz 

šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  

 

 

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas  par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un 

darbaspēku Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē 

saskaņā ar iepirkuma piedāvājumu,  veikt  Liepziedu ielas posma asfalta seguma atjaunošanas 

darbus  (turpmāk –DARBUS) atbilstoši darbu daudzumu sarakstam, kas ir šā līguma neatņemama 

sastāvdaļa (1.pielikums). 

 

1.2. Ar terminu „Darbi” šā līguma tekstā un visā līguma izpildes laikā Puses saprot:  

1.2.1.Mēru noņemšanu, resursu transportēšanu uz šajā līgumā norādīto objektu; 

1.2.2.Gružu savākšanu un aizvešanu; 

1.2.3.Darba izpilde saskaņā ar darbu daudzumu sarakstu; 

1.2.4. Izpilddokumentācijas saskaņošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 

 

2.LĪGUMA IZPILDES UN GARANTIJAS TERMIŅI 

2.1.  Līgums ir spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas abas Puses, līdz brīdim, kad Puses ir 

izpildījušas ar šo līgumu uzņemtās saistības pilnā apmērā.  

2.2.  Uzņēmējs uzsāk darbus ne vēlāk kā divu dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un izpilda 

pienācīgā kvalitātē līdz 2016.gada ______ (30 dienas no līguma noslēgšanas dienas). Darbi tiek 

uzskatīti izpildīti termiņā, ja Uzņēmējs pilnībā pabeidzis visus nepieciešamos Darbus Objektā un 

Pasūtītājs līdz šajā punktā noteiktā termiņa beigām apstiprinājis objektā veikto Darbu pieņemšanas-

nodošanas aktus.  

2.3. Uzņēmējs dod 3 (trīs) gadu garantiju izpildītajiem Darbiem un apņemas par saviem līdzekļiem novērst 

jebkurus defektus vai nepilnības šajā punktā norādītā garantijas termiņa laikā, ja defekti vai nepilnības 

radušās Uzņēmēja vainas dēļ. Garantija stājas spēkā no pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas 

brīža 

2.4. Uzņēmējs nodrošina līguma izpildei sertificētu atbildīgo ceļu  BŪVDARBU VADĪTĀJU-  (             ), 

personas kods (           ), būvprakses sertifikāta Nr. (         ). Atbildīgais ceļu būvdarbu vadītājs veic 
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Latvijas būvniecības likumdošanā un būvnormatīvos noteiktās funkcijas. 

 

 

3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.Kopējā LĪGUMA summa ir: 

       3.1.1. bez PVN ir EUR ____ (_____________ euro un _____ centi); 

            3.1.2. PVN ... % ir EUR ______ (___________ euro un __ centi);  

            3.1.3. LĪGUMA summa kopā sastāda EUR __________ (________ euro  un __ centi).  

3.2. Pasūtītājs veic samaksu par  izpildītajiem Darbiem 20 (divdesmit) dienu laikā pēc faktiski 

izpildīto Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.  

Darbu vienību izmaksas ir spēkā un Uzņēmējs nevar prasīt to pārskatīšanu sakarā ar jebkādu 

finansiālo risku iestāšanos, t.sk., iespējamā cenu pieauguma (inflācijas) gadījumā. 

3.3. Pasūtītājs veic tikai tādu Darbu apmaksu, kuri veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Līguma 

prasībām un kurus Pasūtītājs ir pieņēmis, parakstot  Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

3.4. Uzņēmējs iesniedz rēķinu pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis attiecīgo Darbu nodošanas – 

pieņemšanas aktu. 

3.5. Visi paveiktie Darbi, iegādātie, piegādātie materiāli un iekārtas, kuri saskaņā ar Līguma 

noteikumiem un Līgumu attiecīgi ir izpildīti, iegādāti, piegādāti un apmaksāti, ir Pasūtītāja īpašums. 

3.6. Līguma cenas izmaiņas: 

3.6.1. Cenu svārstību regulēšana Līguma izpildes gaitā nav paredzēta. 

3.6.2. Ja Līguma izpildes laikā Uzņēmējs konstatē, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas darbu 

daudzumu un izmaksu sarakstos, tad Uzņēmējs pirms attiecīgo darbu uzsākšanas vēršas ar 

rakstisku iesniegumu pie Pasūtītāja, lai saņemtu akceptu darbu daudzumu izmaiņām. Gadījumos, 

kad Uzņēmējs ir veicis darbu apjomu izmaiņas, neparedzētus vai papildus darbus pirms vai bez 

Pasūtītāja akcepta, izpildītie darbi netiek apmaksāti. 

3.6.3. Visas papildus Darba izmaksas, kas radušās Uzņēmējs aprēķinu kļūdu dēļ, nekvalitatīvi 

veiktu darbu dēļ, kā arī trešo personu radītu bojājumu rezultātā, sedz Uzņēmējs. 

3.7. Pasūtītājam ir tiesības veikt ieturējumus no Uzņēmējam veicamajiem maksājumiem šādos 

gadījumos: 

3.7.1. Ja tiek konstatēta rēķinā ietvertā maksājuma summas neatbilstība faktiski paveiktajiem 

darbiem, kas konstatēta, Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemot darbus, ja Uzņēmējs nevar iesniegt 

attiecīgas izmaksas pamatojošus dokumentus; 

3.7.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs iekļāvis rēķinā izmaksas, kas tam radušās Pasūtītāja 

norādīto trūkumu novēršanas rezultātā; 

3.7.3. Ja Pasūtītājs saskaņā ar Līgumu ir pamatoti aprēķinājis Uzņēmējam līgumsodus; 

3.7.4. Ja Uzņēmējs nav atlīdzinājis Pasūtītājam zaudējumus, kas radušies Uzņēmēja vai tā 

piesaistīto personu t.sk. Apakšuzņēmēju, rīcības (bezdarbības) rezultātā. Šādā gadījumā Pasūtītājs 

ir tiesīgs nodarīto zaudējumu apmērā samazināt Uzņēmējs veicamo maksājumu. 

3.8. Par veicamo maksājumu samazināšanu un tā iemesliem Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam 

rakstveida paziņojumu, norādot maksājumu samazināšanas pamatojumu. 

  

4. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar līgumam pievienoto darbu daudzumu tāmi. 

Uzņēmējs nodrošina, ka materiāli atbilst Pasūtītāja noteiktajām kvantitātes un kvalitātes 

prasībām un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
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4.2. Uzņēmējs apņemas atbildēt par darba un materiālu kvalitāti. 

4.3. Uzņēmējam ir pienākums organizēt gružu izvešanu no darbu veikšanas un Uzņēmējs ir pilnībā 

atbildīgs par Pasūtītāja noteikumu prasību izpildi šajā jomā. 

4.4. Uzņēmējs apņemas kompensēt zaudējumus Pasūtītājam vai trešajai personai, kas radušies 

Uzņēmēja personāla vai līguma izpildē iesaistīto personu darbības vai bezdarbības rezultātā, 

nekvalitatīvi veicot Darbus vai Darbiem izmantojot nekvalitatīvus materiālus. Pasūtītājam vai 

trešajai personai radīto zaudējumu pamatojums ir Pušu parakstīts akts. Aktu paraksta līgumā 

norādītās Pušu atbildīgās personas. Gadījumā, ja Uzņēmējs neparaksta aktu, Pasūtītājs 

pieaicina ekspertu. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad 

ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, 

nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Uzņēmējs. 

4.5. Uzturēt tīrību visā Uzņēmēja darbības zonā un nodrošināt gružu savākšanu un aizvešanu. 

4.6. Ievērot Pasūtītāja noteiktās atbildīgās personas norādījumus, ja vien tie nav pretrunā ar līgumu, 

Latvijas spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem. 

4.7. Par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, 

vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā 

ar līguma izpildi, kā arī uzņemas pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu 

pārkāpumiem un to izraisītām sekām, veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

4.8. Ar pienācīgu rūpību izpildīt visus līgumā paredzētos Darbus saskaņā ar tiesību aktiem, kā arī 

saskaņā ar līguma noteikumiem novērst visus trūkumus, kuri radušies Darbu izpildē 

Izpildītāja vainas dēļ. 

4.9. Visus paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus iesniegt Pasūtītājam 5 

(piecu) dienu laikā pēc to saņemšanas. 

4.10. Visā Darbu izpildes laikā Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par tā un tā piesaistīto personu, t.sk., 

Apakšuzņēmēju, nodarbināto darbinieku dzīvības apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu pret 

nelaimes gadījumiem. 

4.11. Uzņēmēja pārziņā ir nodrošināt tam piederošo izmantojamo iekārtu, instrumentu un 

uzturēšanas darbu aprīkojuma apdrošināšanu. Gadījumā, ja šāda apdrošināšana nav veikta un 

iepriekš minētās iekārtas darbu izpildes gaitā tiek bojātas vai iznīcinātas, Pasūtītājam nav 

pienākums atlīdzināt Uzņēmējam tādējādi radušos zaudējumus un papildus izmaksas, 

neatkarīgi no bojājumu vai iznīcināšanas cēloņa 

 

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1.Nodrošināt pieeju šā līguma 1.1.punktā minētajam objektam Darbu veikšanai. 

5.2. Pieņemt no Uzņēmēja, saskaņā ar līgumu, kvalitatīvi izpildītos Darbus pēc faktiski paveiktā 

apjoma un samaksāt par tiem līgumā noteiktajā kārtībā. 

5.3. Pasūtītājs pārbauda izpildītos Darbus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to pabeigšanas un 

apstiprina pieņemšanas-nodošanas aktus, vai arī iesniedz pamatotu apstiprinājuma atteikumu. 

5.4. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, 

iesniegumus un priekšlikumus. 

5.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Uzņēmējs pēc atkārtota rakstiska 

brīdinājuma nav ievērojis līgumā atrunātos termiņus vai citus līguma noteikumus. 

5.6. Lai sekotu Darbu gaitai un operatīvi risinātu ar Darbu izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs no 

savas puses nozīmē atbildīgo personu – komunālā dienesta vadītāju Andri Kevišu ( tālr. 

26321365) 
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6. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJA 

IESAISTĪŠANA UN NOMAIŅAS KĀRTĪBA 

6.1.Darbu veikšanai Uzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. 

Uzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī 

Līguma prasībām. 

6.2.Pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta pirmajā daļā 

noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā 

arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju 

vismaz 5 darba dienas iepriekš, bet izņemot Līguma 6.3. punktā noteiktos gadījumus. 

6.3. Pēc Līguma noslēgšanas Uzņēmējs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt: 

6.3.1. personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis 

informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību 

Iepirkuma norises noteikumu izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija 

ir vērtējusi;  

6.3.2. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. 

6.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 6.3.1. un 6.3.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja 

nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

6.4.1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai 

apakšuzņēmējiem; 

6.4.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu 

savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un 

piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Uzņēmējs 

atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām; 

6.5.Lūgumu nomainīt Uzņēmēja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, 

Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai.  

6.6.Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Uzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu 

vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad 

tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot 

lēmumu, Pasūtītājs vadās no Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešās daļas 3.punktā noteiktā. 

Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa 

pastu uz Uzņēmēja norādīto adresi.  

 

7. DARBU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Līguma 1.1.punktā nosaukti Darbi ir pabeigti datumā, kad Pasūtītājs un Uzņēmējs ir parakstījuši 

Darbu  pieņemšanas-nodošanas aktu. 

7.2. Par darbu pabeigšanu objektā Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 7 (septiņu) darba dienu 

laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina saņemšanas veic iesniegtā aprēķina un 

darbu apjomu pārbaudi, izskata darbu kvalitātes rādītājus un iesniedz Uzņēmējam parakstītu aktu 

vai arī motivētu atteikumu pieņemt darbu. Saņemot motivētu atteikumu, Uzņēmējam jānovērš 

atklātie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā un atkārtoti jāorganizē darbu nodošana iepriekš 

minētajā kārtībā. 

7.3. Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par 
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saistībām, kuras ietvertas šajā Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā 

atbildību par darbu un materiālu kvalitāti. 

8.GARANTIJAS 

8.1. Uzņēmējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām 

sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Uzņēmējs tajos vainojams. 

8.2. Garantijas termiņus skatīt šī līguma 2.3.punktā. 

 

9. NEPĀRVARAMĀ VARA 

9.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas 

vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst. Pie tādiem apstākļiem 

pieskaitāmi: dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri, 

enerģētikas kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, telefona sakaru trūkums, 

elektroenerģijas trūkums, vienai no Pusēm – telefona vai kabeļu avārijas, kā arī jebkuri citi apstākļi, 

kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei. Līguma izpildi atliek līdz iepriekš minēto apstākļu 

darbības beigām uz laiku līdz 2 (diviem) mēnešiem. 

9.2. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības 9.1. punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) 

darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās brīža paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai 

izbeigšanos. Ja paziņojums nav izdarīts paredzētajā laikā, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz 

nepārvaramu varu. 

 

10. KAVĒJUMA MAKSA UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA 

10.1.Gadījumā, ja Uzņēmējs neiekļaujas līgumā paredzētajā Darbu izpildes termiņā, Pasūtītājam ir 

tiesības aprēķināt un pieprasīt, bet Uzņēmējam Pasūtītāja noteiktajā termiņā apmaksāt nokavējuma 

procentus 0,1% apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu. 

10.2.Nokavējuma procentu rēķina saņemšana un apmaksa neatbrīvo Uzņēmēju no līgumā 

atrunāto saistību izpildes. 

10.3.Šī līgumā 10.1.punktā noteiktais nokavējuma maksas aprēķins nav piemērojams gadījumā, ja ir 

iestājušies nepārvaramas varas vai ārkārtēji apstākļi, kas ir atrunāti šī līgumā 9.punktā. 

10.4.Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītājam atlīdzināt zaudējumus, kurus tas ar savu darbību vai 

bezdarbību ir nodarījis šī līguma ietvaros. 

  

11. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI 

11.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī līguma izpildes laikā, Puses risinās 

savstarpēju pārrunu ceļā. 

11.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti 

Latvijas Republikas tiesā. 

11.3. Parakstot šo līgumu, Puses apliecina, ka pildīs šā līguma noteikumus no līguma 

parakstīšanas brīža, un, ka šis līgums sastādīts un parakstīts bez spaidiem, maldības vai viltus. No 

šī līguma izrietošas tiesības izmantojamas un pienākumi pildāmi pēc labas gribas. 

11.4. Puses ar savu parakstu apliecina, ka Pusei un Puses pārstāvim ir visas pilnvaras un tiesības 

parakstīt šo Līgumu, ka Puses pārstāvis ir izlasījis un pilnībā sapratis šī Līguma noteikumus un 

nosacījumus, ka Puses pārstāvim tie izskaidroti un pilnībā skaidri un saprotami, kā arī Puses 

pārstāvis saņēmis šī līguma eksemplāru, un Puse apņemas pienācīgi pildīt šajā līgumā noteiktās 

saistības. 
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12. LĪGUMA SPĒKĀ ESĪBA 

12.1. LĪGUMS stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Pušu 

līgumsaistību pienācīgai izpildei vai brīdim, kad līgums tiek izbeigts šajā Līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

12.2. Līgumu pirms termiņa var izbeigt Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.  

 

13. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

13.1. Paziņojumi, kas nosūtāmi saistībā ar šo līgumu, var tikt nosūtīti pa pastu, faksu vai e -pastu 

uz Puses adresi, kas norādīta līgumā, vai citu adresi, ko attiecīgā Puse paziņojusi otrai Pusei šajā 

līgumā noteiktajā kārtībā. 

13.2. Pa e-pastu nosūtīti paziņojumi tiks uzskatīti par saņemtiem to nosūtīšanas dienā, kur nosūtīšanu 

apliecina e-pasta izdruka ar norādītu nosūtīšanas laiku. Pa pastu nosūtīti paziņojumi tiks uzskatīti par 

saņemtiem trešajā dienā pēc to nosūtīšanas, kur nosūtīšanu apliecina pasta kvīts par ierakstītās vēstules 

pieņemšanu. 

13.3. Līguma pielikumi, grozījumi, papildinājumi stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas 

Puses, izņemot, darbu daudzumu tāmi,  kas pievienoti līgumam tādā formā un veidā, kā tikuši 

iesniegti. 

13.4. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

13.5. Jebkuras izmaiņas Pušu kontaktinformācijā un/vai rekvizītos tiek uzskatītas par savstarpēji 

saskaņotām, ja tās ir nosūtītas ierakstītā vēstulē pa pastu, kur nosūtīšanu apliecina pasta kvīts 

par ierakstītās vēstules pieņemšanu. Šajā gadījumā Līguma pielikums netiek gatavots.  

13.6. LĪGUMS sagatavots un parakstīts - (    ) eksemplāros uz - (    ) lapām. Viens LĪGUMA 

eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs pie UZŅĒMĒJA, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridiskais spēks.  

13.7. Līguma pielikumā: 

 Darbu daudzumu saraksts /tāme/ 

 

14. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN NORĒĶINU REKVIZĪTI 

  

Pasūtītājs:  

Līksnas pagasta pārvalde 

Reģ. Nr. 90000078763 

Daugavas iela 8,Līksna, 

Daugavpils novads, LV-5456 

Banka: Valsts Kase  

Kods: TRELLV22 

Konts: LV79TREL9803591446800 

 

 

Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja 

________________________ 

 

/B.Ozoliņa/  

z.v. 
 

PASŪTĪTĀJS  UZŅĒMĒJS 


