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SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

“JŪRMALAS GAISMA” 
Vienotais reģistrācijas Nr.42803002568 

Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015 

Tālrunis 67762551, Fakss 67147450 

e-pasts: gaisma@jurmalasgaisma.lv 

 

 

Jūrmala 

12.03.2018. 

Nr.1/5-110 

 

Visiem iespējamiem pretendentiem 

 

 

Par iepirkumu uzņēmuma vajadzībām ar 

ID Nr. - JG 2018/04 

 

 

SIA „Jūrmalas gaisma” iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija) Publisko 

iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. panta kārtībā izsludina iepirkumu par būvdarbu veikšanu pēc 

projekta Nr. 5/2017/ELT “Mellužu prospekta apgaismošanas tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz 

Valtera prospektam, Jūrmalā”, CPV klasifikatora kods 45222000-9.  

Ar projektu var iepazīties SIA „Jūrmalas gaisma” tehniskajā daļā. Piedāvājums iesniedzams tikai 

par visu iepirkuma apjomu. Vairāku piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.  

Pretendenti apņemas sekot iespējamai papildus informācijai par iepirkumu pasūtītāja 

mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv, sadaļā „Iepirkumi”. 

Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu veikšana pēc projekta Nr. 5/2017/ELT “Mellužu 

prospekta apgaismošanas tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz Valtera prospektam, Jūrmalā”, kas 

izpildāma saskaņā ar prasībām, kas noteiktas šajā nolikumā (turpmāk tekstā - Nolikums) un tam 

pievienotajos pielikumos. 

Iepirkuma priekšmeta raksturojums noteikts Nolikuma tehniskajās specifikācijās 

(Pielikums Nr.2).  

Līguma izpildes termiņš – 10.07.2018. 

Maksimālais pēc līguma veikto būvdarbu apjoms naudas izteiksmē - 129 000 EUR 

(viens simts divdesmit deviņi tūkstoši euro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

Līguma izpildes vieta – Jūrmala. 

 

1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 

 

1.1.Pretendenti savus piedāvājumus, kas ir noformēti atbilstoši šī Nolikuma prasībām un tā, lai 

piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, 

iesniedz līdz 2018. gada 26. martam plkst. 10:00 Jūrmalā, Jomas ielā 28, SIA „Jūrmalas 

gaisma” 3. stāvā biroja administratorei vai atsūta pa pastu ierakstītā sūtījumā. Uz aploksnes 

jābūt norādei: 

SIA „Jūrmalas gaisma” iepirkumam 

“Būvdarbu veikšana pēc projekta Nr. 5/2017/ELT “Mellužu prospekta apgaismošanas 

tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz Valtera prospektam, Jūrmalā”” 

ID Nr. – JG 2018/04 

Neatvērt līdz 2018. gada 26. martam plkst. 10:00 

 

Ja pretendents piedāvājumu iesniedz ar pasta starpniecību, sūtījumam jābūt nogādātam 

norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā 

termiņa, netiks reģistrēti un vērtēti, un tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam.  

http://www.jurmalasgaisma.lv/
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2. Saziņa starp pasūtītāju un pretendentiem. 

 

2.1.Saziņa starp Pasūtītāju un pretendentu iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā. 

2.2.Pretendents, iesniedzot savu piedāvājumu vai uzdodot jautājumu attiecībā uz iepirkumu un, 

Pasūtītājs, to reģistrējot, vienlaikus izsaka savu vēlmi un gatavību tam, ka turpmākā savstarpējā 

saziņa sakarā ar šo iepirkumu, var notikt ar elektroniskā pasta starpniecību, neizmantojot drošu 

elektronisko parakstu.  

2.3.Dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā 

nosūtīšanas. Pasūtītājs negarantē sarakstes saņemšanu no pretendentiem, ja tie saziņai izmanto 

sūtītāja adresi ar publisko e-pasta sistēmu domēna vārdu. 

2.4.Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām 

prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

2.5.Sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi iepirkuma dokumenti, tai skaitā Nolikums un 

atbildes uz piegādātāju jautājumiem, ir brīvi un tieši pieejami elektroniskā formātā pasūtītāja 

mājaslapā http://jurmalasgaisma.lv/iepirkumi internetā, kā arī ar tiem var iepazīties uz vietas 

Jūrmalā, Jomas ielā 28, trešajā stāvā biroja administrācijā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 

16.00, sākot ar dienu, kad iepirkums Nolikums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājaslapā internetā, līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.  

2.6.Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, tie 

izsniedzami, ievērojot PIL 36. panta pirmajā daļā noteikto. 

 

3. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme 

 

3.1.Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2018. gada 19. martā plkst. 10:00 SIA “Jūrmalas 

gaisma” telpās Jomas ielā 28, Jūrmalā, 3. stāvā. 

3.2.Pretendenta pārstāvja dalība ieinteresēto piegādātāju sanāksmē ir obligāta. 

3.3.Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes noslēgumā Pasūtītājs izsniegs Pretendentu pārstāvjiem 

apliecinājumu par dalību Ieinteresēto piegādātāju sanāksmē. Minētais apliecinājums jāpievieno 

Pretendenta piedāvājumam kvalifikācijas dokumentu skaitā.   Pie kvalifikācijas dokumentiem 

 

4. Piedāvājuma derīguma termiņš 
 

4.1.Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, un tas ir saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma 

līguma slēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 dienas, skaitot no iepirkuma Nolikumā noteiktās 

piedāvājumu atvēršanas dienas. 

4.2.Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu minētajā termiņā nevar noslēgt, pasūtītājs var 

rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt 

pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski tas paziņo pasūtītājam. 

 

5. Dokumentu noformēšana  

 

5.1.Visi šajā Nolikumā minētie dokumenti jāiesniedz Nolikuma 5. nodaļā minētajā secībā. Tiem 

jābūt sanumurētiem, ar titullapu un pievienotu satura rādītāju. Piedāvājumā iekļautajiem 

dokumentiem jābūt cauršūtiem, caurauklojot lapas un uz pēdējās lapas aizmugures 

caurauklošanai izmantojamā aukla nostiprināma ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauraukloto 

lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina piegādātāja pārstāvis.  

5.2.Pretendents dokumentiem pievieno piedāvājuma tehniskā un finanšu piedāvājumu kopijas 

elektroniskā veidā (CD, USB zibatmiņa) MS Word un/vai MS Excel failu veidā. Elektroniskajā 

versijā ietilpstošie faili, kā arī to elementi nedrīkst būt aizsargāti ar parolēm. Atšķirību 

gadījumā starp drukātajām un elektroniskajām versijām par patieso tiek uzskatīta drukātā 

versija.  

http://jurmalasgaisma.lv/iepirkumi
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5.3.Pretendentam sagatavojot dokumentus, dokumentu kopijas un dokumentu izrakstus, tie 

jāsagatavo saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un saskaņā ar 2010. gada 28. 

septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība” noteikto kārtību.  

5.4. Pretendentam piedāvājums ir jāiesniedz latviešu valodā.  

5.5. Ja oriģinālais dokuments ir svešvalodā, šim dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā 

ar pretendenta apliecinājumu par tulkojuma pareizību, ja konkrētajā punktā nav minētas citas 

prasības, pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.  

5.6. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē. Aploksnei jābūt aizzīmogotai, aploksnes otrā pusē 

jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, telefons un kontaktpersona.  

5.7.  Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

Pretendentam tehniskais un finanšu piedāvājumi jāsagatavo saskaņā ar šajā uzaicinājumā 

pievienotajām piedāvājuma formām (3. un 4. pielikumā). 

5.8. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar 

Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. 

5.9. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt parakstītam. 

 

6. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma sastāvs 
 

6.1.Pretendenta pieteikumus dalībai iepirkumā (1. Pielikums) 

6.2.Kvalifikācijas dokumenti: 

6.2.1. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas ārvalsts kompetentas iestādes 

izdota dokumenta par komersanta reģistrāciju pretendenta apliecināta kopija.  

6.2.2. Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties 

saistības Pretendenta vārdā: 

 Personām ar pārstāvniecības tiesībām – Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra izziņas oriģināls vai minētās izziņas apliecināta kopija; 

 Personu ar pārstāvniecības tiesībām pilnvarotām personām - Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra izziņas oriģināls vai minētās izziņas 

apliecināta kopija, kuram pievienota pilnvara; 

 Vairāku pakāpju pilnvarojuma gadījumā – Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra izziņas oriģināls vai minētās izziņas apliecināta kopija un visas 

pilnvaras. 

Šajā punktā minētie pārstāvniecības dokumenti, gadījumā, ja to oriģināli ir svešvalodā, 

iesniedzami ar notariāli apliecinātu tulkojumu. 

Jebkurā gadījumā jābūt izsekojamai pilnvarojuma hierarhijai. Komisija nepārbaudīs 

piedāvājumu parakstījušās personas pārstāvniecības tiesības publiski pieejamos reģistros. 

Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un 

atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas. 

6.2.3. Attiecībā uz Apakšuzņēmēju piesaisti: 

6.2.3.1. Ja Pretendents iepirkuma līguma izpildē neplāno iesaistīt apakšuzņēmēju/us kura/u 

veicamo darbu apjoms iepirkuma līguma ietvaros pārsniegs 10 procentus no kopējā 

iepirkuma līguma apjoma - apliecinājums tam. 

6.2.3.2. Ja Pretendents plāno līguma izpildē iesaistīt apakšuzņēmēju/us, kura/u veicamo 

darbu apjoms iepirkuma līguma ietvaros pārsniegs 10 procentus no kopējā iepirkuma 

līguma apjoma – Pasūtītāja un apakšuzņēmēja/u līguma vai nodomu līguma par sadarbību 

konkrētā darba izpildē, kopija, kura ietver informāciju par to, kuru no līguma daļām 

Pretendents plāno nodot Apakšuzņēmējam/iem, ar norādi, kādus pakalpojumus 

norādītais/ie apakšuzņēmējs/i sniegs, no kuras izslēgtas ar komercnoslēpumu saistītas 

sadaļas. 

6.2.4. Attiecībā uz piegādātāju apvienību: 

6.2.4.1. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, (turpmāk tekstā arī – Pretendents) 

Nolikuma 4. pielikumā „Finanšu piedāvājums”, jānorāda visus apvienības dalībniekus. 
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6.2.4.2. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta 

vienošanās par dalību iepirkuma procedūrā, katram apvienības dalībniekam izpildei 

nododamo Darba daļu (apjoms procentos no līgumcenas) un pārstāvības tiesībām parakstīt 

un iesniegt piedāvājumu. 

6.2.4.3. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms 

iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums 

Civillikuma 2241.–2280. pantos noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai 

kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar 

personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam. Piegādātāju 

apvienība par saistību izpildi ir atbildīga solidāri. 

6.2.5. Spēkā esoša būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. 

6.2.6. Atbildīgo speciālistu iepirkumā minēto darbu specifikai atbilstošas spēkā esošu būvprakses 

sertifikātu kopijas, uz kurām ir pretendenta pilnvarotas personas apliecinājums, ka 

konkrētais speciālists ir nodarbināts uzņēmumā. 

6.2.7. Pretendenta apliecinājumi par to, ka tas iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā gan kā uzņēmējs 

veicis, gan tā būvdarbu vadītājs vadījis vismaz 1 (vienu) ārējo teritoriju un/vai ielu 

apgaismojuma objektu būvniecības objektu ar ārējās teritorijas un/vai apgaismojuma darbu 

izpildes vērtību ne mazāku kā piedāvājumā šim iepirkumam (apakšuzņēmēja gadījumā – 

attiecīgās daļas no piedāvātās līgumcenas). Apliecinājumos jāmin pasūtītājs, īss objekta 

apraksts, būvdarbu laiks, apjoms naudas izteiksmē, darbu apjoms, pasūtītāja 

kontaktinformācija. 

6.2.8. Dokumenta, kurš apliecina pretendenta tiesības strādāt AS “Sadales tīkls” Pierīgas reģiona 

0,4 kW elektroietaisēs, pretendenta apliecināta kopija. 

6.2.9. Pasūtītāja izsniegts apliecinājums, ka Pretendenta pārstāvis piedalījies ieinteresēto 

piegādātāju sanāksmē. 

6.2.10. Pretendenta apliecinājums, ka līguma tiesību iegūšanas un darbu veikšanas gadījumā, tas 

10 dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas iesniegs Pasūtītājam 

kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas rakstu vai līdzvērtīgu dokumentu 

par iespējamo saistību nodrošinājumu garantijas laikā 10 % apmērā no līgumcenas. 

6.3.Tehniskais piedāvājums, kuru sagatavo saskaņā ar šī iepirkuma Nolikuma tehniskajās 

specifikācijās noteiktajām prasībām un iesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai tehniskā 

piedāvājuma formai (3.pielikums). 

6.4.Finanšu piedāvājums, kuru iesniedz atbilstoši šī iepirkuma Nolikumam pievienotajai formai (4. 

pielikums). Piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Finanšu 

piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas nodrošina iepirkuma līguma priekšmeta 

izpildi. Finanšu piedāvājumam pievieno būvdarbu tāmi, kura sagatavota pēc pievienotā tāmes 

parauga (5. pielikums), vadoties no Darbu un materiālu daudzuma (6. pielikums). Tāmē 

starprezultāti jānoapaļo līdz divām zīmēm aiz komata. 

 

7. Piedāvājumu atvēršana 

 

7.1.Iepirkumu komisija pretendentu iesniegtos piedāvājumus atvērs šajā Nolikumā minētajā 

piedāvājumu iesniegšanas datumā un laikā SIA „Jūrmalas gaisma” valdes locekļa kabinetā 

slēgtā sēdē. 

7.2.Iepirkumu komisija veiks iesniegto piedāvājumu ārējās atbilstības pārbaudi atbilstoši Nolikumā 

minētajām piedāvājumu noformēšanas prasībām. Piedāvājumi, kuri tiks atzīti par 

neatbilstošiem iepirkuma Nolikuma prasībām šajā sadaļā, tiks izslēgti no turpmākās vērtēšanas. 

7.3.Iepirkumu komisija atvērs piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, 

piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto cenu un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas 

raksturo piedāvājumu. 

 

8.  Pretendenta atbilstības pārbaude  
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8.1. Komisija pārbauda, vai pretendenti atbilst šī Nolikuma dokumentos izvirzītajām kvalifikācijas 

prasībām un pārbauda pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību iepirkuma dokumentos 

noteiktajam. 

 

9. Piedāvājumu vērtēšana 

9.1.Attiecībā uz piedāvājumiem, kuri ir iesniegti Nolikumā minētajā termiņā un atbilst Nolikumā 

noteiktajām piedāvājuma ārējā noformējuma prasībām, Komisija veic pretendentu iesniegto 

dokumentu atbilstības pārbaudi atbilstoši uzaicinājumā minētajām dokumentu sastāva un 

noformēšanas prasībām, vērtē pretendenta kvalifikācijas dokumentus. 

9.2.Komisija pārbauda pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstību pasūtītāja tehniskajām 

specifikācijām. 

9.3.Komisija pārbauda pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību pasūtītāja prasībām, kā arī to, 

vai finanšu piedāvājums nesatur aritmētiskas kļūdas. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tās 

tiek izlabotas, par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo 

pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā 

labojumus. 

9.4.Vērtēšanas posmi, kuri minēti 8.1.-8.3. punktā, var tikt mainīti vietām. 

9.5.No piedāvājumiem, kas atbilst iepriekš izvirzītajām prasībām, Komisija izvēlas piedāvājumu 

ar zemāko līgumcenu rēķinot divas zīmes aiz komata, ja šie rādītāji būs identiski - izvēlēsies 

piedāvājumu, kura iesniedzējs gada laikā pirms piedāvājumu iesniegšanas dienas budžetā 

veicis lielākas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas.  

9.6.Jebkurā piedāvājumu vērtēšanas posmā Komisija ir tiesīga pieprasīt no Pretendenta papildus 

informāciju, nosakot termiņu, līdz kuram jāsniedz atbilde. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas 

pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas 

ir iekļauti piedāvājumā. 

9.7.Pretendentu piedāvājumi, kuri kādā no vērtēšanas posmiem tiek atzīti par neatbilstošiem 

iepirkuma nolikuma prasībām, turpmākajās kārtās vairs netiek vērtēti. 

9.8.Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs pārbauda 

attiecībā uz PIL 9. panta astotajā daļā minētajiem apstākļiem. Ja šis pretendents ir izslēdzams 

no iepirkuma procedūras, balstoties uz PIL 9. panta astotajā daļā minētajiem apstākļiem, 

Komisija attiecībā uz tiem pārbauda Pretendentu ar nākamo piedāvājumu ar zemāko 

līgumcenu, vai pārtrauc iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

 

 

 

 

10. Pretendentu informēšana, līguma slēgšana. 

 

10.1. Komisija informē pretendentus PIL 9. panta četrpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā. 

10.2. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Iepirkumu Komisijas izraudzīto pretendentu. 

10.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pārbauda 

atbilstoši PIL 9. panta astotajai daļai Pretendentu ar nākamo piedāvājumu ar zemāko 

līgumcenu, vai pārtrauc iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

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

 

11. Pretendenta tiesības un pienākumi.  

 

11.1. Katrs Pretendents par iepirkuma priekšmetu tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu.  

11.2. Iesniedzot savu piedāvājumu iepirkumam, Pretendents apliecina savu piekrišanu šī Nolikuma 

noteikumiem un izvirzītajām prasībām, tai skaitā, Līguma projektam. 

11.3. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 

11.4. Pretendents ir atbildīgs par piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. 
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11.5. Pretendentu atlases visu prasību izpilde ir obligāta. 

 

12. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 

 

12.1. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma 

procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norises tiesiskumu. 

12.2. Komisija nodrošina iespēju visām ieinteresētajām personām ar šo Nolikumu iepazīties, sākot 

ar iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. 

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

likumu, iepirkuma Nolikumu, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12.4. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai 

Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 

12.5. Pretendentu iesniegto piedāvājumu pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt 

ekspertus. 

 

Iepirkuma nolikums pieejams pasūtītāja mājaslapā www.jurmalasgaisma.lv.  

Papildus informāciju par iepirkuma gaitu iespējams saņemt pie Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 

Jura Pīrāga, par tehniskiem jautājumiem - pie SIA “Jūrmalas gaisma” elektroinženiera Viestura 

Grīnberga. 

Pasūtītāja biroja tālrunis 67762551, elektroniskā pasta adrese gaisma@jurmalasgaisma.lv. 

 

Pielikumā: 

1.Pretendenta pieteikuma veidlapa 

2.Tehniskās specifikācijas 

3.Tehniskā piedāvājuma paraugs 

4.Finanšu piedāvājuma paraugs 

5.Tāmes paraugs (elektroniskā versija pasūtītāja mājaslapā) 

6.Darbu un materiālu daudzums (elektroniskā versija pasūtītāja mājaslapā) 

7.Līguma projekts 
 

  

http://www.jurmalasgaisma.lv/
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1. pielikums 

Iepirkumam uzņēmuma vajadzībām 

ID Nr. - JG 2018/04 

 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ (VEIDLAPA) 

 

 

 

 

Pretendenta nosaukums  

Reģistrācijas Nr.  

Pretendenta bankas rekvizīti  

Adrese  

Tālr., faksa Nr., e-pasts  

Pretendenta pilnvarotās 

personas vārds, uzvārds, 

amats tālr. Nr., 

pilnvarojuma pamats 

 

 

 

 

 

Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu iepirkumam „Būvdarbu veikšana pēc projekta 

Nr. 5/2017/ELT “Mellužu prospekta apgaismošanas tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz 

Valtera prospektam, Jūrmalā”” ar ID Nr.- JG2018/04. 

 

Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina: 

 savu piekrišanu nolikumā iekļautajām prasībām, tai skaitā, Līguma projektam; 

 savu piekrišanu tam, ka pasūtītājs publicēs piedāvāto līgumcenu un citus vērtējamos 

rādītājus, kā arī pretendenta uzvaras gadījumā - Līguma tekstu, normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā; 

 ka nav nekādā veidā ieinteresēts cita pretendenta atzīšanā par iepirkuma uzvarētāju, 

piedāvājums nav ticis sagatavots, konsultējoties un saskaņojot darbības ar citiem 

pretendentiem; 

 ka visa pretendenta iesniegtā informācija ir patiesa. 

 

 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts _______________ 

Vārds, uzvārds _______________ 

Amats _______________ 

 

Datums 
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2.pielikums 

Iepirkumam uzņēmuma vajadzībām 

ID Nr. - JG 2018/04 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

 

Būvdarbu veikšana pēc projekta Nr. 5/2017/ELT “Mellužu prospekta apgaismošanas 

tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz Valtera prospektam, Jūrmalā” 

 

 Pasūtītājs līguma darbības laikā paredz saņemt būvdarbus pēc projekta Nr. 5/2017/ELT 

“Mellužu prospekta apgaismošanas tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz Valtera prospektam, Jūrmalā, 

kuri ir minētā projekta un tāmes parauga (pasūtītāja mājaslapā), materiālu un darbu daudzuma 

apjomos un atbilst sekojošām prasībām: 

 

1. Izpildītājs uzņemas atbildību par darbu kvalitatīvu un precīzu izpildi objektā. 

2. Izpildot darbus, Izpildītājs ievēros visas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos 

aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c. prasības. 

3. Darbs tiks veikts ar Izpildītāja materiāliem, atbilstoši projektam Nr. 5/2017/ELT 

“Mellužu prospekta apgaismošanas tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz Valtera prospektam, 

Jūrmalā”. 

4. Izpildītājs organizēs regulāru objekta sakopšanu.    

5. Garantijas laiks – 24 (divdesmit četri) mēneši no darbu, nodošanas - pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas. 

6. Izpildītājs apņemas patvaļīgi neizslēgt kādu no veicamo darbu vai pielietojamo materiālu 

punktiem. 

7. Izpildītājs apņemas tāmē ietvert un darbā izmantot tādu darbaspēka, mehānismu 

izmantošanas un materiālu daudzumu, kas garantē kvalitatīvu un pilnīgu būvdarbu veikšanu.  

8. Pēc būvdarbu pabeigšanas, Izpildītājs apņemas sagatavot un Pasūtītājam nodot visas ar 

pienācīgu darbu izpildi saistītās izpildshēmas, iekārtu lietošanas instrukcijas, materiālu atbilstības 

deklarācijas, Paskaidrojuma rakstu par darbu izpildi un pārējo objekta dokumentāciju latviešu 

valodā 2 (divos) eksemplāros. 

9. Izpildīto darbu nodošana - pieņemšana notiek pilnībā pabeidzot būvniecību, tai skaitā 

nododot būvvaldes būvinspektoram visu dokumentāciju un saņemot no būvinspektora atzīmi par 

būvobjekta nodošanu uz Paskaidrojuma raksta. Par darbu nodošanu - pieņemšanu Izpildītājs 1 

darbdienas laikā sagatavo nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru paraksta Izpildītājs un Pasūtītājs. 

10. Izpildītājs apņemas jebkuru ar šo būvdarbu izpildi saistītu neskaidrību gadījumā 

kontaktēties ar SIA „Jūrmalas gaisma” tehniskās daļas speciālistiem. 

11. Būvdarbu izpildes termiņš –10.07.2018. 

12. Būvgružus utilizēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

Demontētos gaisvadus un gaismekļus nogādāt pasūtītāja teritorijā Pļavu ielā 13/15, Jūrmalā. 

 

 

Priekšapmaksa nav paredzēta. 

Apmaksa 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un 

rēķina saņemšanas. Apmaksa par kalendārajā mēnesī veiktajiem darbiem nav paredzēta. 

 Būvdarbu veikšanas vieta – Mellužu prospekts, Jūrmalā. 



9 

 

3.pielikums 

Iepirkumam uzņēmuma vajadzībām 

ID Nr. - JG 2018/04 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS  

Būvdarbu veikšana pēc projekta Nr. 5/2017/ELT “Mellužu prospekta apgaismošanas 

tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz Valtera prospektam, Jūrmalā” 

 

 (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.) 

 

Mēs piedāvājam veikt būvdarbus pēc projekta Nr. 5/2017/ELT “Mellužu prospekta 

apgaismošanas tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz Valtera prospektam, Jūrmalā”, kuri ir minētā 

projekta un tāmes parauga (pasūtītāja mājaslapā) materiālu un darbu daudzuma apjomos un atbilst 

sekojošām prasībām: 

1. Uzņemamies atbildību par darbu kvalitatīvu un precīzu izpildi objektā. 

2. Izpildot darbus, ievērosim visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās 

tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c. prasības. 

3. Darbus veiksim ar saviem materiāliem, atbilstoši projektam Nr. 5/2017/ELT “Mellužu prospekta 

apgaismošanas tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz Valtera prospektam, Jūrmalā”. 

4. Organizēsim regulāru objekta sakopšanu.    

5. Garantijas laiks – 24 (divdesmit četri) mēneši no darbu,  nodošanas - pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas. 

6. Apņemamies patvaļīgi neizslēgt kādu no veicamo darbu vai pielietojamo materiālu punktiem. 

7. Apņemamies tāmē ietvert un darbā izmantot tādu darbaspēka, mehānismu izmantošanas un 

materiālu daudzumu, kas garantē kvalitatīvu un pilnīgu būvdarbu veikšanu.  

8. Pēc būvdarbu pabeigšanas, apņemamies sagatavot un Pasūtītājam nodot visas ar pienācīgu darbu 

izpildi saistītās izpildshēmas, iekārtu lietošanas instrukcijas, materiālu atbilstības deklarācijas, 

Paskaidrojuma rakstu par darbu izpildi un pārējo objekta dokumentāciju latviešu valodā 2 (divos) 

eksemplāros. 

9. Izpildīto darbu nodošana - pieņemšana notiek pilnībā pabeidzot būvniecību, tai skaitā nododot 

būvvaldes būvinspektoram visu dokumentāciju un saņemot no būvinspektora atzīmi par 

būvobjekta nodošanu uz Paskaidrojuma raksta. Par darbu nodošanu - pieņemšanu Izpildītājs 1 

darbdienas laikā sagatavo nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru paraksta Izpildītājs un Pasūtītājs. 

10. Apņemamies jebkuru ar šo būvdarbu izpildi saistītu neskaidrību gadījumā kontaktēties ar SIA 

„Jūrmalas gaisma” tehniskās daļas speciālistiem. 

11. Būvdarbu izpildes termiņš – 10.07.2018. 

12. Būvgružus utilizēsim Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Demontētie 

gaisvadi un gaismekļi tiks nogādāti pasūtītāja teritorijā Pļavu ielā 13/15, Jūrmalā. 

   Piedāvājuma derīguma termiņš – vismaz 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma 

atvēršanas dienas. 

Priekšapmaksa nav paredzēta. 

Apmaksa 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un 

rēķina saņemšanas. Apmaksa par kalendārajā mēnesī veiktajiem darbiem nav paredzēta. 

Būvdarbu veikšanas vieta – Mellužu prospekts, Jūrmalā. 

 

       Pretendenta pilnvarotā persona: 

          ________________________________________________________________ 

                  (paraksts)                            (amats, vārds, uzvārds)         

_________________________     z.v. 

(Dokumenta aizpildīšanas datums) 
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4.pielikums 

Iepirkumam uzņēmuma vajadzībām 

ID Nr. - JG 2018/04 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Būvdarbu veikšana pēc projekta Nr. 5/2017/ELT “Mellužu prospekta apgaismošanas 

tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz Valtera prospektam, Jūrmalā” 

 

 (pretendenta nosaukums) 

Adrese  ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

Reģistrācijas Nr.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Bankas rekvizīti  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Telefona Nr., e-pasts -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Mēs piedāvājam veikt būvdarbus pēc projekta Nr. 5/2017/ELT “Mellužu prospekta 

apgaismošanas tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz Valtera prospektam, Jūrmalā”, saskaņā ar 

iepirkuma ar ID Nr. JG 2018/04 dokumentos noteiktajām prasībām un mūsu tehnisko piedāvājumu 

par šādu cenu: 

Nr.

p.k

. 

Būvdarbu nosaukums 
Līgumcena 

EUR, bez PVN  

1 

Būvdarbu veikšana pēc projekta Nr. 5/2017/ELT “Mellužu 

prospekta apgaismošanas tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz 

Valtera prospektam, Jūrmalā” 

 

 PVN 21%, EUR  

 Summa kopā ar PVN, EUR  

 

Pielikumā - būvdarbu tāme uz ___ (___) lapām. 

Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina pasūtījuma 

izpildi atbilstoši iepirkumā noteiktajām prasībām. Par pozīcijām, kas nav iekļautas izmaksu 

sarakstā, tiek uzskatīts, ka tās ir iekļautas kādā no vienību cenām. 

Piedāvājuma derīguma termiņš – vismaz 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma atvēršanas 

dienas.  

Būvdarbu izpildes termiņš – 10.07.2018. 

Priekšapmaksa nav paredzēta.  

Apmaksa 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un 

rēķina saņemšanas. Apmaksa par kalendārajā mēnesī veiktajiem darbiem nav paredzēta. 

Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs apmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā 

   

Garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

 

       Pretendenta pilnvarotā persona: 

 

          ________________________________________________________________ 

                  (paraksts)                            (amats, vārds, uzvārds)         

 

___________________________     z.v. 

(Dokumenta aizpildīšanas datums) 
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5.pielikums 

Iepirkumam uzņēmuma vajadzībām 

ID Nr. - JG 2018/04 

Darbu un materiālu daudzums (elektroniskā versija Pasūtītāja mājaslapā) 

 

 

Būvdarbu veikšana pēc projekta Nr. 5/2017/ELT “Mellužu prospekta apgaismošanas 

tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz Valtera prospektam, Jūrmalā” 
 

 

Darbu apjoms un materiālu specifikācija 
      

Nr.5/2017/ELT 

  Apgaismojuma līnijas rekonstrukcija Mellužu prospektā no Kalēju ielas līdz 

Valtera prospektam, Jūrmalā 

Darbu izmaksas     

1 Tranšeja - bedre ZS uzmavām un kapēm gab. 12+1kape 

2 Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu 

(caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ( kabelis un 

caurule) 

m 1557 

3 Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu 

(caurules) gūldīšanai 1m dziļumā (kabelis un caurule) 
m 316 

4 Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu 

(caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā (caurule) 
m 290 

5 Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu 

(caurules) gūldīšanai 1m dziļumā  (caurule) 
m 46 

6 Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu 

(caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā (esošais kabelis) 
m 3.5 

7 Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana 

gatavā tranšejā 
m 604.0 

8 Kabeļa AXPK-1-4x25 montāža tranšejā (ieskaitot 

ievēršanu caurulē) 
m 2040 

9 Kabeļa AXPK-1-4x25 montāža balstā (ieskaitot 

ievēršanu caurulē) 
m 290 

10 Kabeļa AXPK-1-4x25 montāža sadalnē (ieskaitot 

ievēršanu caurulē) 
m 85 

11 Esošā kabeļa montāža sadalnē (ieskaitot ievēršanu 

caurulē) 
m 25 

12 Kabeļa signāllentas ieklāšana (kabelim) m 1873 

13 Kabeļa signāllentas ieklāšana (rezerves caurulei) m 2120 

14 Kabeļa NYY-J-3x1.5 montāža balstā m 580 

15 ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala 

apdare  
gab. 161 

16 Cinkota tērauda balsta H=8m montāža (ar konsoli) gab. 58 

17 Esošā gaismekļa montāža 8m balstā gab. 58 

18 Automātslēdža ar sadalni montāža balstā gab 58 

19 C-NODE 10 kontroliera un ārējo antenu montāža gab. 58 

20 Hermetizēt staba un konsoles savienojuma vietu ar 

termocauruli. 
gab. 58 

21 SIA “TELIKO” GSM bloka C-BOX8 RF montāža kompl. 1 
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22 Sadalnes durvju signalizācijas montāža kompl. 1 

23 Strāvmaiņu montāža gab. 18 

24 Automātslēdža montāža sadalnē gab. 90 

25 Slodzes slēdža montāža sadalnē gab. 39 

26 Apgaismes vadības sadalnes montāža gab. 13 

27 ZS sadalnes zemējuma montāža gab. 13 

28 Vertikālā zemētāja dziļumā  līdz 2,5 m montāža gab 13 

29 Brauktuves šķembu seguma atjaunošana m
2
 7.6 

30 Betona bruģa demontāža m
2
 36 

31 Betona bruģa montāža m
2
 72 

32 Betona platnes atjaunošana m
2
 9 

33 Smilts piegāde objektā un ieklāšana m
3
 332.0 

34 Šķembu piegāde objektā un ieklāšana m
3
 117.5 

35 Asfalta gājēju celiņu un asfalta brauktuvju 

atjaunošanai piegāde objektā un ieklāšana 
m

2
 932 

36 Zālāja ierīkošana, atjaunošana bez melnzemes 

pievešanas 
m

2
 819.0 

37 EPL vai sarkanās līnijas nospraušana km 2.213 

38 EPL digitālā uzmērīšana km 2.213 

39 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1 

40 Izpilddokumentācijas izstrāde objekts 1 

41 Plastmasas akas KP-PEH 800 x 650mm ar KC-

pamatni un lūkas montāža 
kompl. 14  

42 Asfaltbetona seguma zāģēšana, demontāža un izvešana 

uz izgāztuvi 
m

2
 932 

 Materiālu izmaksas     

1 Cinkots tērauda balsts H=8 m gab. 58 

2 L-veida cinkota metāla konsole L=1,5 m gab. 58 

3 Automātiskais slēdzis C3A, 230V gab. 58 

4 Automātiskais slēdzis C32A, 230V gab. 24 

5 Automātiskais slēdzis C25A, 230V gab. 15 

6 Automātiskais slēdzis C20A, 230V gab. 51 

7 Slodzes slēdzis 50A, 230V gab. 39 

8 SIA “TELIKO” GSM bloks C-BOX8 RF kompl. 1 

9 Sadalnes durvju signalizācija kompl. 1 

10 Strāvmainis 50/5A gab. 15 

11 Strāvmainis 80/5A gab. 3 

12 Sadale 2 automāt. slēdzim balstā IP30 gab. 58 

13 Apgaismes vadības sadalne General electric EH2-C gab. 13 

14 Keramzīts, frakcija 4-10mm l 559 

15 Zemējuma vads 25mm2 Cu m 39 

16 Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 2m  gab. 13 

17 Spaile zemējuma d16 met./25mm2 Cu vads gab. 13 

18 
Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrdzīslu 

kabelim  25 mm2 
gab. 12 

19 Kape kabeļgalu hermetizēšanai 16-70 mm2 gab. 1 
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20 0,4 kV kabelis AXPK-1-4x25 m 2415 

21 0,4 kV gala apdare EPKT0015 gab. 161 

22 Vara kabelis 0,6/1 kV NYY-J-3x1.5 m 580 

23 Kabeļa signāllenta "Uzmanību kabelis!" m 3993 

24 PVC aizsargcaurule, 750 N, d=110mm m 317.5 

25 Cietā aizsargcaurule, 1250 N, d=110mm m 286.5 

26 Lokanā PVC aizsargcaurule, 450N,d=75mm m 1873 

27 Plastmasas aka KP-PEH 800x650mm ar kc-pamatni * k-ts 14  

28 Akas lūka (slodze līdz 12.5t) gab. 14  

29 Rezerves PVC caurule, 750N, d=63mm m 2200  

30 Cauruļu montāžas piederumi ( līkumi, utt.) k-ts 1 

31 Cauruļu ievadu hermetizācijas materiāls k-ts 1 

32 Savienojuma spaile SV15 kompl. 58 

33 Smiltis m
3
 332.0 

34 Šķembas m
3
 117.5 

35 Asfalts m
3
 __* 

36 Zālāja sēklas (40 g/1 m2) kg 32.8 

37 C-NODE 10 kontrolieris ar ārējo antenu gab. 58 

Demontāžas darbi 
 

  

1 Esošo balstu demontāža gab. 67 

2 Esošās sadalnes demontāža  gab. 3 

3 Esošo kabeļu demontāža m 2055 

*Pēc pretendenta uzskatiem 

 
Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem. 

 Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu. 

 * +silikons (24/8155), 

 

 

+atloks (33/11058) 3 gab. uz 1KA, 

Sastādīja: J. Buna 
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6.pielikums 

Iepirkumam uzņēmuma vajadzībām 

ID Nr. - JG 2018/04 

Tāmes paraugs (elektroniskā versija Pasūtītāja mājaslapā) 

 

 

Būvdarbu veikšana pēc projekta Nr. 5/2017/ELT “Mellužu prospekta apgaismošanas 

tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz Valtera prospektam, Jūrmalā” 
 

 
 

Tāme iepirkumam JG 2018/04

Objekta nosaukums: Būvdarbu veikšana pēc projekta Nr. 5/2017/ELT “Mellužu prospekta apgaismošanas tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz Valtera prospektam, Jūrmalā”

Būves nosaukums: Būvdarbu veikšana pēc projekta Nr. 5/2017/ELT “Mellužu prospekta apgaismošanas tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz Valtera prospektam, Jūrmalā”

Objekta adrese Mellužu prospekts, Jūrmala

Pasūtījuma Nr.

Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas EUR: Bez PVN

Tāme sastādīta:

N
r.

p
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.

Kods Būvdarbu nosaukums
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1. 22-00000 Ārējie elektrības tīkli

1.1 Tranšeja - bedre ZS uzmavām un kapēm gab. 13

1.2
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m 

dziļumā ( kabelis un caurule)
m 1557

1.3
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā 

(kabelis un caurule)
m 316

1.4
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m 

dziļumā (caurule)
m 290

1.5
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā  

(caurule)
m 46

1.6
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m 

dziļumā (esošais kabelis)
m 3.5

1.7 Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā m 604.0

1.8 Kabeļa AXPK-1-4x25 montāža tranšejā (ieskaitot ievēršanu caurulē) m 2040

1.9 Kabeļa AXPK-1-4x25 montāža balstā (ieskaitot ievēršanu caurulē) m 290

1.10 Kabeļa AXPK-1-4x25 montāža sadalnē (ieskaitot ievēršanu caurulē) m 85

1.11 Esošā kabeļa montāža sadalnē (ieskaitot ievēršanu caurulē) m 25

1.12 Kabeļa signāllentas ieklāšana (kabelim) m 1873

1.13 Kabeļa signāllentas ieklāšana (rezerves caurulei) m 2120

1.14 Kabeļa NYY-J-3x1.5 montāža balstā m 580

1.15 ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 161

1.16 Cinkota tērauda balsta H=8m montāža (ar konsoli) gab. 58

1.17 Esošā gaismekļa montāža 8m balstā gab. 58

1.18 Automātslēdža ar sadalni montāža balstā gab 58

1.19 C-NODE 10 kontroliera un ārējo antenu montāža gab. 58

1.20 Hermetizēt staba un konsoles savienojuma vietu ar termocauruli. gab. 58

1.21 SIA “TELIKO” GSM bloka C-BOX8 RF montāža kompl. 1

1.22 Sadalnes durvju signalizācijas montāža kompl. 1

1.23 Strāvmaiņu montāža gab. 18

1.24 Automātslēdža montāža sadalnē gab. 90

1.25 Slodzes slēdža montāža sadalnē gab. 39

1.26 Apgaismes vadības sadalnes montāža gab. 13

1.27 ZS sadalnes zemējuma montāža gab. 13

1.28 Vertikālā zemētāja dziļumā  līdz 2,5 m montāža gab 13

1.29 Brauktuves šķembu seguma atjaunošana m
2 7.6

1.30 Betona bruģa demontāža m
2 36

1.31 Betona bruģa montāža m
2 72

1.32 Betona platnes atjaunošana m
2 9

1.33 Smilts piegāde objektā un ieklāšana m
3 332.0

1.34 Šķembu piegāde objektā un ieklāšana m
3 117.5

1.35 Asfalta gājēju celiņu un asfalta brauktuvju atjaunošanai piegāde objektā un ieklāšana m
2 932.0

1.36 Zālāja ierīkošana, atjaunošana bez melnzemes pievešanas m
2 819.0

1.37 EPL vai sarkanās līnijas nospraušana km 2.213

1.38 EPL digitālā uzmērīšana km 2.213

1.39 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1

1.40 Izpilddokumentācijas izstrāde objekts 1

1.41 Plastmasas akas KP-PEH 800 x 650mm ar KC-pamatni un lūkas montāža kompl. 14

1.42 Esošo balstu demontāža gab. 67

1.43 Esošās sadalnes demontāža gab. 3

1.44 Esošo kabeļu demontāža m 2055

1.45 Asfaltbetona seguma zāģēšana, demontāža un izvešana uz izgāztuvi m
2 932.0

1.46 Cinkots tērauda balsts H=8 m gab. 58

1.47 L-veida cinkota metāla konsole L=1,5 m gab. 58

1.48 Automātiskais slēdzis C3A, 230V gab. 58

1.49 Automātiskais slēdzis C32A, 230V gab. 24

1.50 Automātiskais slēdzis C25A, 230V gab. 15

1.51 Automātiskais slēdzis C20A, 230V gab. 51

1.52 Slodzes slēdzis 50A, 230V gab. 39

1.53 SIA “TELIKO” GSM bloks C-BOX8 RF kompl. 1

1.54 Sadalnes durvju signalizācija kompl. 1

1.55 Strāvmainis 50/5A gab. 15

1.56 Strāvmainis 80/5A gab. 3

1.57 Sadale 2 automāt. slēdzim balstā IP30 gab. 58

1.58 Apgaismes vadības sadalne General electric EH2-C gab. 13

1.59 Keramzīts, frakcija 4-10mm l 559

1.60 Zemējuma vads 25mm2 Cu m 39

1.61 Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 2m gab. 13

1.62 Spaile zemējuma d16 met./25mm2 Cu vads gab. 13

1.63 Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim  25 mm2 gab. 12

1.64 Kape kabeļgalu hermetizēšanai 16-70 mm2 gab. 1

1.65 0,4 kV kabelis AXPK-1-4x25 m 2415

1.66 0,4 kV gala apdare EPKT0015 gab. 161

1.67 Vara kabelis 0,6/1 kV NYY-J-3x1.5 m 580

1.68 Kabeļa signāllenta "Uzmanību kabelis!" m 3993

1.69 PVC aizsargcaurule, 750 N, d=110mm m 317.5

1.70 Cietā aizsargcaurule, 1250 N, d=110mm m 286.5

1.71 Lokanā PVC aizsargcaurule, 450N,d=75mm m 1873

1.72 Plastmasas aka KP-PEH 800x650mm ar kc-pamatni * k-ts 14 

1.73 Akas lūka (slodze līdz 12.5t) gab. 14 

1.74 Rezerves PVC caurule, 750N, d=63mm m 2200 

1.75 Cauruļu montāžas piederumi ( līkumi, utt.) k-ts 1

1.76 Cauruļu ievadu hermetizācijas materiāls k-ts 1

1.77 Savienojuma spaile SV15 kompl. 58

1.78 Smiltis m
3 332.0

1.79 Šķembas m
3 117.5

1.80 Asfalts m
3 _**

1.81 Zālāja sēklas (40 g/1 m2) kg 32.8

1.82 C-NODE 10 kontrolieris ar ārējo antenu gab. 58

2

3

4

5

6

7

8

* +silikons (24/8155),

+dībeļi (33/11057) 4gab. uz 1kab.,

+atloks (33/11058) 3 gab. uz 1KA,

+pagarin. riņķis (33/712) min.2gab uz 1KA

** Pēc Pretendenta uzskatiem

Sastādīja: ______________________________________________ sertifikāta Nr. __________________ Tāme sastādīta:

Pārbaudīja: ______________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

Būvdarbu veikšana pēc projekta Nr. 5/2017/ELT “Mellužu prospekta apgaismošanas tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz Valtera prospektam, Jūrmalā”

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukumi)

(datums)

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09%)

Virsizdevumi  __%

(datums)

Materiāli

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Darbi

t.sk. darba aizsardzība __%

Peļņa_____%

Kopā bez PVN

PVN 21%

Pavisam kopā
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7.pielikums 

Iepirkumam uzņēmuma vajadzībām 

ID Nr. - JG 2018/04 

 

PROJEKTS 

 

PUBLISKAIS PIEGĀDES LĪGUMS Nr.______________ 
par būvdarbu veikšanu pēc projekta Nr. 5/2017/ELT “Mellužu prospekta apgaismošanas tīklu 

pārbūve no Kalēju ielas līdz Valtera prospektam, Jūrmalā” 

 

Jūrmalā                     2018.gada ___.____________ 

 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas gaisma”, vienotais reģistrācijas Nr. 

42803002568, juridiskā adrese: Jomas iela 28, Jūrmala, LV-2015, tās valdes locekļa Vilmāra 

Freimaņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un 

____________________ ________________, vienotais reģistrācijas Nr.: _____________, 

juridiskā adrese: ___________________, tā/s _________ ________ _________ personā, kura/š 

rīkojas uz ______________ pamata, (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, (turpmāk abi kopā – 

Puses, atsevišķi – Puse),  

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Pasūtītāja iepirkuma „Būvdarbu veikšana pēc 

projekta Nr. 5/2017/ELT “Mellužu prospekta apgaismošanas tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz 

Valtera prospektam, Jūrmalā”” (iepirkuma identifikācijas Nr. JG 2018/04) rezultātiem, savstarpēji 

vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums), par 

turpmāk minēto 

 

 

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1.  Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Būvdarbus pēc projekta Nr. 5/2017/ELT 

“Mellužu prospekta apgaismošanas tīklu pārbūve no Kalēju ielas līdz Valtera prospektam, 

Jūrmalā”, (turpmāk līguma tekstā - Būvdarbi), Līgumu un tā pielikumiem. 

 

2. PUŠU SAISTĪBAS 

 

2.1.  Izpildītāja saistības:  

2.1.1. Izpildītājs apņemas Būvdarbus veikt līdz 10.07.2018. 

2.1.2. Pirms Būvdarbu uzsākšanas norīkot iepirkuma ietvaros norādīto atbildīgo būvdarbu vadītāju 

________________ /tālr._______/, kā arī nodrošināt visu Būvdarbu izpildes laiku ar atbildīgā 

būvdarbu vadītāja klātbūtni objektā, kurš veic savu darbu koordinēšanu ar Pasūtītāju. 

2.1.3. Pirms Būvdarbu uzsākšanas norīkot atbildīgo par darba drošības un aizsardzības noteikumu 

un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu objektā. 

2.1.4. Būvdarbu veikšanai saņemt visas normatīvajos aktos paredzētās atļaujas (izņemot 

būvatļauju), licences un apmaksāt visus ar to saņemšanu saistītos izdevumus. 

2.1.5. Normatīvos dokumentos paredzētajā kārtībā norobežot Būvdarbu zonu. 

2.1.6. Saistību izpildē izmantot tikai Latvijā sertificētus materiālus un izstrādājumus. Tādu 

izstrādājumu un materiālu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, tiek atļauta, ja to 

sertifikātā un tehniskajā dokumentācijā uzrādītās kvalitātes īpašības tiek nodrošinātas ar 

izgatavotāja garantiju, vai, ja sertifikāts nav pretrunā ar Eiropas Kopienas (EC) standartu prasībām. 
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2.1.7. Iesniegt Pasūtītājam Būvdarbos izmantojamo izstrādājumu atbilstības deklarāciju un/vai 

materiālu ražotājam/izplatītājam izsniegtu izstrādājuma vai materiāla kvalitātes sertifikātu 

Izpildītāja apstiprinātu kopiju, materiālu ražotāja un/vai izplatītāja izsniegtos materiālu, 

konstrukciju vai iekārtu pielietošanas un/vai iestrādes norādījumus vai instrukcijas. Šos 

dokumentus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam līdz to iestrādei konstrukcijā vai tās daļā.  

2.1.8. Atbildēt par savām iekārtām, materiāliem un mehānismiem Būvdarbu zonā un tai pieguļošā 

teritorijā. 

2.1.9. Atbildēt par darba drošības, aizsardzības noteikumu un vides aizsardzības prasību 

ievērošanu, ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, ievērot tīrību un sanitārās normas, būvgružus un 

citus būvniecības atkritumus uzglabāt Izpildītāja konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj 

apkārtējās vides piesārņošanu. Būvgružus un citus atkritumus Izpildītājs savlaicīgi izved uz 

atkritumu izgāztuvi, neuzkrājot tos līdz Būvdarbu nobeigumam. 

2.1.10. Izpildot Būvdarbus, ievērot Latvijas Republikas celtniecības normas un noteikumus, visas 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides 

aizsardzības, ugunsdrošības u.c. prasības. 

2.1.11. Jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu, uzrādīt 

būvuzrauga līdz iepriekšējai dienai parakstītu būvdarbu žurnālu; 

2.1.12. Nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, transportu, 

mehānismiem un darbaspēku. 

2.1.13. Ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu 1 darbdienas laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas, 

nodot Būvdarbus Pasūtītājam. 

2.1.14. Kompensēt zaudējumus, kas Pasūtītājam vai citām personām radušies Izpildītāja vai viņa 

iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas 

nosūtīšanas dienas. 

2.1.15. Nekavējoties rakstiski ziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes 

procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei vai radīt 

zaudējumus. 

2.1.16. Ievērot darba laiku objektā – atbildīgajam darbu vadītājam un pilnai strādnieku brigādei 

darbi jāuzsāk katru darba dienu plkst. 8.00. Darba ilgums nedrīkst būt mazāks par 8 darba stundām 

dienā. Nepieciešamības gadījumā, līgumsaistību pienācīgai izpildei, organizēt darbus vairākās 

maiņās. 

2.1.17. Izpildītājs garantē un apliecina, ka tā darbība gan uz Līguma noslēgšanas dienu, gan visā tā 

spēkā esamības laikā, atbilst visām Latvijas Republikas spēkā esošām normatīvo aktu prasībām. 

2.2. Pasūtītāja saistības: 

2.2.1. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pamatotas pretenzijas par izpildīto Būvdarbu kvalitāti, tad tas ir 

tiesīgs neparakstīt darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, un pieprasīt no Izpildītāja defektu 

novēršanu nekavējoties.  

2.2.2. Gadījumā, ja Izpildītājs nespēj veikt Būvdarbus līgumā noteiktajā termiņā, kavē jebkuru 

darbu veidu vai etapu, atsakās vai vilcina līguma darbības laikā un garantijas laikā radušos defektu 

novēršanu vairāk kā par 5 (piecām) kalendāra dienām (vai citā līgumā noteiktā termiņā), tad 

Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildus darbaspēka piesaistīšanu vai arī attiecīgos darbus nodot 

izpildei trešajai personai. Šajā gadījumā Izpildītājs sedz Pasūtītājam radušos zaudējumus un 

izdevumus saskaņā ar Pasūtītāja pieaicinātās trešās personas iesniegto un Pasūtītāja apstiprināto 

darbu tāmi. Tas neatbrīvo izpildītājs no pārējo tam uzticēto darbu veikšanas, kā arī no līguma 

saistību izpildes. 

2.2.3. Pasūtītājs nav atbildīgs par Izpildītāja materiāliem, instrumentiem, iekārtām, tehniku un citu 

tā lietotu mantu, kas atrodas objektā Būvdarbu izpildes laikā. 

2.2.4. Pasūtītājam ir tiesības dot Izpildītājam priekšrakstus, rīkojumus Būvdarbu veikšanai. 

2.2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt darbu vadītāja, atbildīgā par darba drošības un aizsardzības 

noteikumu, ugunsdrošības noteikumu ievērošanu nomaiņu, ja viņi nepienācīgi pilda savus 

pienākumus, neatrodas objektā vai viņu kvalifikācija nav atbilstoša veicamo darbu apjomam un 

sarežģītībai. 

2.2.6. Veikt Līgumā paredzētos maksājumus. 
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3. DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA 

 

3.1. Par Būvdarbu nodošanu - pieņemšanu Izpildītājs 1 (vienas) darba dienas laikā sastāda 

nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru paraksta abas Puses. Pasūtītājs Izpildītāja iesniegto 

nodošanas - pieņemšanas aktu izskata 5 (piecu) darba dienu laikā.  Gadījumā, ja Pasūtītājs izvirza 

pamatotas pretenzijas par Būvdarbu kvalitāti nodošanas brīdī, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt 

nodošanas - pieņemšanas aktu, un Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un 

neprecizitātes. 

3.2. Izmaiņas Būvdarbu veidos vai apjomos var tikt veiktas tikai pēc rakstiskas saskaņošanas ar 

Pasūtītāju. Nesaskaņotas darbu veidu vai apjomu izmaiņas Pasūtītājs neapmaksā. 

 

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

4.1. Līguma ietvaros, izpildāmo Būvdarbu līgumcena bez PVN, ko par Būvdarbu kvalitatīvu 

izpildi Pasūtītājs maksā IZPILDĪTĀJAM, pamatojoties uz parakstītu nodošanas – pieņemšanas 

aktu un Pasūtītāja izrakstītu rēķinu ir _______ EUR (_________euro un ______centi). 

4.2.  Pievienotās vērtības nodokli 21% no līguma summas ____________ EUR (_________euro 

un ______centi) Pas’’utītājs apmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.3. Izpildītājs apliecina un uzņemas atbildību par to, ka finanšu piedāvājums (3.pielikums) 

ietver sevī visus Līguma priekšmeta sasniegšanai nepieciešamos izdevumus par Būvdarbu 

veikšanai nepieciešamo elektroenerģiju, siltumu, ūdeni un citus izdevumus, kas nepieciešami 

saistību pienācīgai izpildei līguma ietvaros. 

4.4. Kopējā līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja 

izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros. Kopējā līgumcena var 

mainīties, piemērojot kavējuma procentus. 

4.5. Pēc Būvdarbu izpildes, Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, 

izpilddokumentācijas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, Pasūtītājs veic samaksu par izpildītajiem 

darbiem 15 (piecpadsmit) dienu laikā, ņemot vērā 5.4. punktā minēto iespējamo apmaksas termiņa 

pagarinājumu. Pasūtītājs apmaksā kvalitatīvi paveiktos darbus, atskaitot iespējamos kavējuma 

procentus. 

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

4.7. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs 

maksājuma uzdevums (bankas atzīme). 

 

5. GARANTIJAS 

 

5.1. Izpildītājs atbild par izpildīto darbu un izmantoto materiālu un iekārtu kvalitāti, atbilstību 

tehniskajām prasībām un Latvijas Republikas noteiktajiem standartiem, to drošu ekspluatāciju. 

5.2. Izpildītāja veiktajiem Būvdarbiem (t.sk. iebūvētās iekārtas, mehānismi un materiāli u.c. veiktie 

derīgie darbi, kas veikti līguma ietvaros) tiek dots garantijas laiks 24 (divdesmit četri) mēneši no 

Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

5.3. Izpildītājs apņemas nekavējoties pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par saviem līdzekļiem 

novērst garantijas laikā pēc Būvdarbu veikšanas atklājušos un/vai radušos defektus. Ja Izpildītājs 

neievēro šajā punktā noteikto nosacījumu un 5 (piecu) darba dienu laikā nedod Pasūtītājam 

motivētu atbildi vai neuzsāk defektu novēršanu, tad Pasūtītājs veic Būvdarbus saviem spēkiem, 

pieprasot visas izmaksas no Izpildītāja. 

5.4. Izpildītājs 10 dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas iesniedz 

Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas rakstu par iespējamo saistību 

nodrošinājumu garantijas laikā 10% apmērā no līgumcenas. Ja Izpildītājs kavē šo termiņu, 

Pasūtītājs par vienlīdzīgu dienu skaitu pagarina 4.5. punktā minēto samaksas termiņu. 

5.5. Ne agrāk kā 15 dienas pirms garantijas termiņa beigām, bet ne vēlāk kā garantijas termiņa 

beigu datumā, Puses veic būvobjekta garantijas pārbaudi. Ja Pasūtītājam nav pretenziju pret veikto 

Būvdarbu kvalitāti, beidzoties garantijas termiņam, par to tiek sagatavots līguma izpildes 

apliecinājums. Ja kāda no pusēm nav savlaicīgi pieprasījusi pārbaužu veikšanu noteiktajos 
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termiņos, garantijas termiņš tiek pagarināts par vēl vienu mēnesi, kura laikā Pasūtītājam joprojām 

ir tiesības izvirzīt savas pretenzijas attiecībā uz Izpildītāja garantijas saistībām. Pēc līguma izpildes 

apliecinājuma izdošanas un garantijas termiņa notecēšanas, kredītiestādes vai apdrošināšanas 

sabiedrības garantijas raksts atdodams Izpildītājam.  

 

6. APDROŠINĀŠANA 

 

6.1. Izpildītājam saskaņā ar Būvniecības likuma prasībām jāapdrošina Būvdarbu risks, sākot no 

Būvdarbu sākuma sākuma līdz būvniecības perioda beigām. Izpildītājs veic Būvniecības visu risku 

apdrošināšanu, t.sk. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā 

pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas faktu apliecinošo dokumentu 

kopijas, uzrādot oriģinālus. 

6.2. Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam kādu no nepieciešamajām apdrošināšanas polisēm vai 

apliecībām, Pasūtītājs drīkst patstāvīgi veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Izpildītājam, un 

Izpildītājam jāatmaksā Pasūtītājam apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis 

Izpildītāja vietā.  

6.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Līgumā paredzēto darbu veikšanā izmantojamo celtniecības iekārtu, 

instrumentu un cita aprīkojuma apdrošināšanu un gadījumā, ja apdrošināšana nav veikta un 

iepriekšminētās iekārtas tiek bojātas, vai iznīcinātas, tad neatkarīgi no bojājuma vai zuduma 

cēloņa, Pasūtītājs nav par to atbildīgs. 

 

7. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA 

 

7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku 

kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu kvalitāti. 

7.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas 

Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem. 

7.3. Par nepienācīgu saistību izpildi, tajā skaitā būvdarbu beigšanas termiņa kavēšanu, Pasūtītājs ir 

tiesīgs Izpildītājam piemērot Līgumsodu 1% (viens procents) no kopējās līgumcenas par katru 

pārkāpuma kalendāro dienu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs arī ieturēt no galīgā norēķina. 

7.4. Jebkura maksājuma, kas izriet no līguma, samaksas kavējuma gadījumā, samaksu nesaņēmusī 

Puse ir tiesīga piemērot otrai pusei Līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no maksājuma 

kavējuma summas par katru kavējuma kalendāro dienu. 

7.5. Ja izpildītie Būvdarbi neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām, Izpildītājam nekavējoties ir 

jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes un jāiesniedz Pasūtītājam. 

7.6. Kavējuma procentu samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. 

7.7. Visus ar Līgumu saistītos strīdus Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

 

8. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA 

 

8.1. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru Izpildītājs iesaistījis šī līguma 

izpildē, par kuru tas sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām 

prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par 

līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst 

nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

8.1.1. Pasūtītājs nepiekrīt iepriekš minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no 

šādiem nosacījumiem: 

1) Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu 

vai apakšuzņēmējiem; 

2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un 
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iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam 

nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents 

atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām; 

3) Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 8
2
.panta piektajā 

daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. 

8.2. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta 

personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma sadaļas noteikumiem. 

 

9. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

 

9.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 mēnešus vai līdz Pušu saistību 

izpildei vai tā laušanai Līgumā noteiktā kārtībā. 

9.2.  Līgumu var grozīt vai izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.  

9.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Pasūtītāja rakstveida 

brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā 

izbeigt  Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā 

paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, kā arī maksā 

līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darbu dienu laikā pēc 

attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem darbiem, kas ir 

pienācīgi izpildīti. 

9.4. Neviena no Pusēm neatbild par Līguma noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis 

nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu 

normatīvo aktu ieviešanu, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.  

9.5. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru pusi par augstāk minētās nepārvaramas varas 

iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma 

izbeigšanu. 

 

10. CITI NOSACĪJUMI 

 

10.1. Operatīvo jautājumu risināšanai un Būvdarbu pieņemšanai Pasūtītāja pārstāvis ir 

___________________ (tālr. ___________). 

10.2. Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņo __________________________. 

10.3.  Būvdarbu  nodošanas – pieņemšanas aktu apstiprina _____________________________. 

10.4. Izpildītāja  pārstāvis Būvdarbu veikšanā ir _________ (tālr. _________). 

10.5. Parakstot šo līgumu puses vienlaicīgi izsaka savu vēlmi un gatavību tam, ka savstapējā 

saziņa, tajā skaitā rēķinu nosūtīšana, var notikt ar elektroniskā pasta starpniecību, neizmantojot 

drošu elektronisko parakstu. Dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu 

otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. 

10.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.  

10.7. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir 

saistoši Pušu saistību pārņēmējiem. 

10.8. Līgums sagatavots latviešu valodā un sastāv no teksta daļas uz __ (__) lapām, pielikuma Nr.1 

– „Tehniskās specifikācijas” uz __ (_____) lapām, pielikuma Nr.2 – „Tehniskais piedāvājums” uz 

__ (_____) lapām, pielikuma Nr.3 – „Finanšu piedāvājums un Būvdarbu tāme” uz __ (_____) 

lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens atrodas pie 

Izpildītāja un viens pie Pasūtītāja. 

 

PUŠU REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS 

 

IZPILDĪTĀJS 

 


