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(publisko iepirkumu likuma 8¹ panta kārtībā)

„Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana
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NOLIKUMS

Lubāna, 2012

1. Vispārīgā informācija.
1.1.

Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu
(turpmāk – likums) un šo nolikumu (turpmāk – nolikums).

1.2.

Iepirkuma identifikācijas numurs ir LNP2012/1/KPFI

1.3.

Pasūtītājs ir Lubānas novada pašvaldība, reģistrācija Nr. 90000054159, adrese: Tilta
iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830.

1.4.

Iepirkumu veic ar Lubānas novada domes 30.07.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.
8, § 1.6) izveidota iepirkumu komisija (turpmāk – komisija).

1.5.

Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumos: Egils Rēvelis, attīstības daļas
vadītājs, +37164894941, +37126482016, e-pasts: egils.revelis@lubana.lv

1.6.

Pamata iepirkuma priekšmets: gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu piegāde un
uzstādīšana Lubānas pilsētas ielu apgaismojumā, CPV klasifikatora kods 315272606 Apgaismes sistēmas, 45231400-9 Elektrolīniju būvdarbi.

1.7.

Iepirkuma finansēšana: Klimata pārmaiņu finanšu instruments Lubānas novada
pašvaldības projekta „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana nomainot gaismas
objektus Lubānā” (turpmāk – Projekts) ietvaros.

1.8.

Nolikums un nolikuma pielikumi ir bez maksas brīvi pieejami elektroniskā veidā
pasūtītāja izveidotajā mājas lapā www.lubana.lv/lv/iepirkumi, kā arī Lubānas novada
pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā no plkst. 08:30 līdz plkst. 17:30, sākot ar iepirkuma
izsludināšanas datumu.

2.

Iepirkuma priekšmets, darba izpildes vieta un laiks.

2.1.

Iepirkuma priekšmets ir 41 gaismu emitējošu diožu (LED) gaismekļu piegāde un
uzstādīšana Lubānas pilsētas ielu apgaismojumā saskaņā ar tehnisko specifikāciju
(pielikums Nr. 1), veco gaismekļu demontāža un demontēto gaismekļu nogādāšana
Pasūtītāja norādītajā vietā.

2.2.

Pretendentam komunikācija ar pasūtītāju jānodrošina latviešu valodā.

2.3.

Iepirkums nav sadalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

2.4.

Līguma izpildes vieta Lubānas pilsēta. Objekti, kuros veicami darbi (turpmāk –
Objekti) norādīti tehniskajā specifikācijā.

2.5.

Līguma izpildes laiks: 2012. gada 15. jūnijs. Pasūtītājs var pagarināt līguma izpildes
laiku uz 6 mēnešiem no līguma noslēgšanas brīža, ja tiek pagarināts Projekta izpildes
termiņš.

3.

Piedāvājumu iesniegšana, noformējums un derīguma termiņš.

3.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētā
paziņojuma par līgumu norādītajam termiņam: 2012.gada 12. martam plkst. 14.00,
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Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubāna, LV-4830, darba dienās no plkst. 8:30
līdz plkst. 12:30 un no plkst. 13:30 līdz plkst. 17:30, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa
pastu ar ierakstītu vēstuli. Pasta sūtījumi tiek uzskatīti par iesniegtiem laikā, ja saņemti
norādītajā adresē līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

3.2.

Pēc nolikuma 3.1.punktā norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.
Piedāvājumu, kas iesniegts pēc minētā termiņa vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā
iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, neatvērtu atdos
atpakaļ iesniedzējam. Pasūtītājs neatbild par pazudušiem pieteikumiem, un tam nav
jāpierāda korespondences saņemšana, ja pretendenti pielietojuši citu nosūtīšanas metodi.

3.3. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir šādas norādes:
Pretendenta nosaukums
un adrese
Lubānas novada pašvaldība
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830,
Piedāvājums iepirkumam ar identifikācijas numuru LNP2012/1/KPFI
„Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana nomainot gaismas objektus Lubānā”
Neatvērt līdz 2012.gada 12. martam plkst. 14.00.
3.4. Piedāvājuma derīguma termiņš:
3.4.1. pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs un saistošs pretendentam līdz

pakalpojumu līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no
nolikuma 4.2. punktā noteiktās piedāvājuma atvēršanas dienas;
3.4.2.

ja objektīvu iemeslu dēļ pakalpojuma līgumu nevar noslēgt nolikuma 3.4.1. punktā
noteiktajā termiņā, pasūtītājs rakstiski var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa
pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to
rakstiski paziņo pasūtītājam divu darba dienu laikā.

3.5. Piedāvājuma noformējuma, iesniegšanas un finanšu piedāvājuma formas, kā arī
informācijas par valodu vai valodām, kādās piedāvājums iesniedzams, prasības:
3.5.1.

piedāvājums sastāv no trīs daļām:

3.5.1.1. pretendenta atlases dokumenti (viens oriģināls un viena kopija);
3.5.1.2. tehniskais piedāvājums (viens oriģināls un viena kopija);
3.5.1.3. finanšu piedāvājums (viens oriģināls un viena kopija).
Konkursa uzvarētājam būs jāiesniedz vēl papildus divas piedāvājuma kopijas
3.5.2. katrai piedāvājuma daļai jābūt satura rādītājam;
3.5.3. katru daļu iesniedz aizlīmētā aploksnē ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases

dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”, kas ievietotas
aploksnē, kas attiecīgi noformēta atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.3. punktā
minētajām prasībām (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt
numurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem), tā, lai dokumentus nebūtu iespējams
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atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem
un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”);
3.5.4.

piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā un bez
labojumiem;

3.5.5.

piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā; svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma
dokumentiem jāpievieno pretendenta paraksta tiesīgas personas apliecināts tulkojums
latviešu valodā;

3.5.6.

ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad piedāvājumu (iesniegumu dalībai
konkursā, pretendentu atlases dokumentus, tehnisko piedāvājumu un finanšu
piedāvājumu) paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā.

3.5.7.

ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina ar
pretendenta paraksta tiesīgas personas parakstu.

3.5.8. iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 3.2. punktā noteikto gadījumu, ir

pasūtītāja īpašums un netiek atdoti pretendentam.
3.6. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
3.7. Piedāvājumu var iesniegt, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
3.8. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt
iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma
atsaukšanu jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma
grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.
3.9. Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas
brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.
3.10. Dokumenti noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra
noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

3.11.

Pretendentam jāuzņemas visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu, un Pasūtītājs nav atbildīgs par šiem izdevumiem.

4. Piedāvājumu reģistrēšana un atvēršana.
4.1. Saņemtos piedāvājumus pasūtītājs reģistrē to iesniegšanas secībā. Pasūtītājs nodrošina,
lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

4.2.

Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētā
paziņojuma par līgumu noradītajā termiņā 2012.gada 12. martā plkst. 14.00, Lubānas
novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā.

4.3.

Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma
iesniegšanas laiku un piedāvāto līgumcenu.

5. Nosacījumi pretendentu dalībai konkursā.
5.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tiesīgs veikt
komercdarbību.
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5.2. Uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas
izslēgšanas nosacījumi.
5.3. Ja pretendents ir apvienība vai personu grupa, tās dalībnieki slēdz savstarpēju līgumu,
ietverot informāciju par personu, kas pārstāvēs apvienību iepirkuma procedūrā un par
katra dalībnieka līdzdalības apjomu līguma izpildē.
5.4. Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmēju, nododot ne vairāk kā 70 % no kopējā līguma
apjoma. Pretendentam šajā gadījumā jānorāda katra apakšuzņēmēja nosaukums, vienotais
reģistrācijas numurs un apakšuzņēmējam nododamās pakalpojuma daļas apraksts.

6. Prasības attiecībā uz pretendenta finansiālo un saimniecisko stāvokli.
6.1.Pretendenta finanšu apgrozījums no gaismu emitējošu diožu (LED) gaismekļu piegādes

un uzstādīšanas 2009.gadā, 2010.gadā un 2011.gadā visos gados kopā 3 (trīs) reizes
pārsniedz piedāvāto līgumcenu.
6.2. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka finanšu apgrozījums no gaismu emitējošu
diožu (LED) gaismekļu piegādes un uzstādīšanas par nostrādāto periodu 3 (trīs) reizes
pārsniedz piedāvāto līgumcenu.
7. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
7.1. Pretendents iepriekšējos 3 (trijos) gados ir veicis vismaz 2 (divu) gaismu emitējošu diožu
(LED) gaismekļu piegādes vai uzstādīšanas projektu īstenošanu, kur katra īstenotā
projekta vērtība (pretendenta līgumcena) ir ne mazāka kā piedāvātā līgumcena.
7.2.Pretendenta piedāvātais speciālists ir sertificēts elektroietaišu būvdarbu vadīšanas jomā

un iepriekšējos 5 (piecos) gados ir veicis vismaz 3 (trīs) publiskās teritorijas
apgaismojuma objektu būvniecības vai rekonstrukcijas vadīšanu un katra īstenotā
projekta vērtība bez PVN ir ne mazāka kā piedāvātā līgumcena.

8. Iesniedzamā informācija un dokumenti

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
8.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā (2.pielikums). Ja pretendents ir personu grupa,
jāiesniedz dalībnieku vienošanās par kopēju dalību iepirkumā un līguma izpildē, norādot
katras personas dalības lomu.
8.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. Ja
piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad visu grupas dalībnieku reģistrācijas apliecību
kopijas. Ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmējus, jāiesniedz to reģistrācijas
apliecību kopijas.
8.3. Pretendenta parakstīts apliecinājums (informāciju sniedzot pretendenta pieteikumā), kas
apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā noteiktie
izslēgšanas nosacījumi, un ka pretendentam un apakšuzņēmējiem uz piedāvājumu
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iesniegšanas brīdi Latvijā vai attiecīgajā ārvalstī (ja tie reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to
pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
8.4. Informācija par pretendenta finanšu apgrozījuma atbilstību Nolikuma 6. punkta prasībām
(informāciju sniedzot pretendenta pieteikumā atbilstoši nolikumam pievienotajai formai).
8.5. Informācija par pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma 7. punkta prasībām
(informāciju sniedzot pretendenta pieteikumā atbilstoši nolikumam pievienotajai formai).
8.6. Ja pretendents nolikuma 7. punktā minētās prasības izpildei atsaucas uz apakšuzņēmēja
iespējām, pretendentam pretendenta pieteikumā atbilstoši nolikumam pievienotajai
formai, ko paraksta arī apakšuzņēmējs, jāiesniedz saraksts ar apakšuzņēmēja veiktajiem
darbiem. Šajā gadījumā pasūtītājs pārbaudot pretendenta atbilstību, ņems vērā arī
apakšuzņēmēja pieredzi.
8.7. Vismaz 2 atsauksmes par gaismu emitējošu diožu (LED) gaismekļu piegādes vai
uzstādīšanas projektu īstenošanu pēdējo trīs gadu laikā, par projektiem, kas norādīti
pretendenta pieteikumā iekļautajā veikto darbu sarakstā.
8.8. Pakalpojumu sniedzēja piedāvāto speciālistu, kas tiks nodarbināti līguma izpildē, lai
nodrošinātu nolikuma 7.2. punktā izvirzītās kvalifikācijas prasības, saraksts un katra
speciālista sertifikāta kopijas.
8.9. Informācija par līguma izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un personu grupas
dalībniekiem un piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums (3. pielikums), atbilstoši
nolikuma 5.3. un 5.4. punktu prasībām.
8.10. Pretendentam, kurš tiks atzīts par uzvarētāju, tiks pieprasīta izziņa no VID par
nodokļu nomaksu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.pantu. Izziņas un citus
dokumentus, kurus likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentas institūcijas,
pasūtītājs pieņems un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas
dienas.

9. Tehniskais un finanšu piedāvājums.

9.1. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Nolikuma pielikuma „tehniskā
specifikācija” prasībām (1.pielikums), aizpildot 4. pielikumā pievienoto tehniskā
piedāvājuma veidlapu.
9.2. Finanšu piedāvājums pretendentam ir jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 5. pielikuma
„Finanšu piedāvājuma veidlapa” prasībām. Visas finanšu piedāvājumā paredzētās
summas ir jānorāda latos.
9.3. Finanšu piedāvājumā norādītajā līgumcenā pretendents iekļauj visas iespējamās
izmaksas, kas saistītas ar konkursā paredzēto darbu veikšanu. Pakalpojuma cena tiek
fiksēta un netiks mainīta visā darba izpildes laikā.

10. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji
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10.1.Vispārīgie nosacījumi:
10.1.1.

komisija iesniegtos piedāvājumus vērtē saskaņā ar likumā un nolikumā
noteikto kārtību;

10.1.2. pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus komisija vērtē trīs kārtās:
a. pretendentu atlase;
b. tehniskā piedāvājuma vērtēšana;
c. finanšu piedāvājuma vērtēšana.
10.1.3. komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kuri
atbilst visām nolikuma prasībām;
10.1.4. komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam, ja tiek slēgts pakalpojuma līgums;
10.1.5. komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās
vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi.
Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja komisijas locekļu
balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss;
10.1.6.

ja komisijas darba gaitā tiek konstatēts, ka pretendents, iesniedzot
piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas
novērtēšanai, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā

10.3. Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu atlasē - komisija pārbauda pretendentu
atbilstību, pārbauda iesniegto piedāvājumu noformējumu, kā arī iesniegto dokumentu
atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām
10.4. Tehniskā piedāvājuma vērtēšana - tiek vērtēti tikai tie piedāvājumi, kuri pretendentu un
to iesniegto piedāvājumu atlases kārtā atzīti par atbilstošiem nolikuma prasībām.
10.5. Vērtējot piedāvājumus, komisija neņem vērā nekādus pretendenta piedāvātos papildus
labumus, kas nav prasīti nolikumā vai pārsniedz noteikto prasību minimumu.
10.6. Pretendentu, kura piedāvājums atbilst nolikuma prasībām un kurš ir iesniedzis
piedāvājumu ar zemāko cenu, komisija atzīst par pretendentu, kuram būtu piešķiramas
līguma slēgšanas tiesības un lūdz iesniegt likumā noteiktos dokumentus.
10.7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs var pieņemt
lēmumu slēgt līgumu ar pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu.

11. Iepirkuma līgums
11.1. Slēdzot līgumu (6.pielikums), tas tiks detalizēts atbilstoši pretendenta piedāvājumam.
11.1. Pakalpojuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darba dienā, kad pagājis likumā

noteiktais nogaidīšanas termiņš (10 dienas un viena darba diena), pie nosacījuma, ka
atbilstoši likuma prasībām par konkursa rezultātiem vienlaikus tiek informēti visi
pretendenti, bet ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.
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11.2. Pretendents personu apvienībā, kuru tas iesaistījis līguma izpildē un par kuriem tas

sniedzis informāciju piedāvājumā, pēc līguma noslēgšanas veikt izmaiņas drīkst, tikai
saskaņojot to rakstiski ar pasūtītāju.

12. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

12.1.Komisijas tiesības:
12.1.1. nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājumu
iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim;
12.1.2. izdarīt grozījumus nolikumā saskaņā ar likumā noteikto kārtību;
12.1.3. pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
12.1.4. nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz
rezultātu paziņošanai;
12.1.5. pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām;
12.1.6. lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts
atbilstoši nolikuma minētajām prasībām;
12.1.7. labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas;
12.1.8. noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nolikuma prasībām
neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija;
12.1.9. izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt
pakalpojuma līgumu ar pasūtītāju;
12.1.10.pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu (ja piedāvājumi
neatbilst nolikuma prasībām) vai pārtraukšanu (ja tam ir objektīvs
pamatojums);
12.1.11. veikt citas darbības, kas izriet no šā nolikuma un iepirkuma procesu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
12.2.Komisijas pienākumi:
12.2.1. nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;
12.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret tiem;
12.2.3. pēc pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par nolikumu;
12.2.4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar likumu, citiem
normatīvajiem aktiem un nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt
lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
12.2.5. vienlaikus informēt visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz
pakalpojuma līguma slēgšanu saskaņā ar likumā noteikto kārtību;
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12.2.6. pēc pakalpojumu līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras izbeigšanas
neizvēloties nevienu piedāvājumu, saglabāt piedāvājumu oriģinālus.

13. Pretendenta tiesības un pienākumi

13.1. Pretendenta tiesības:
13.1.1. apvienoties apvienībās ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju
piedāvājumu;
13.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu;
13.1.3. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;
13.1.4. norādīt piedāvājumā, ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām
nepieciešams ievērot komercnoslēpumu;
13.1.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības
birojam par pasūtītāja darbību attiecībā uz konkursa likumību.
13.2.Pretendenta pienākumi:
13.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma, tajā skaitā Tehniskās specifikācijas
prasībām;
13.2.2. sniegt patiesu informāciju;
13.2.3. sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei,
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;
13.2.4. bez atlīdzības segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un
iesniegšanu;
13.2.5. iesniegt preču paraugus 5 darba dienu laikā pēc komisijas pieprasījuma.

14. Pielikumi
14.1.Nolikums izstrādāts uz 9 (deviņām) lapām. Visi pielikumi ir šī nolikuma neatņemama
sastāvdaļa. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
14.1.1. Tehniskā specifikācija;
14.1.2. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā;
14.1.3. Pretendenta apakšuzņēmēja apliecinājums;
14.1.4. Tehniskais piedāvājums;
14.1.5. Finanšu piedāvājums;
14.1.6. Līguma projekts.
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1. Pielikums
Iepirkuma „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana nomainot gaismas objektus Lubānā”,
identifikācijas numurs LNP2012/1/KPFI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pretendents, iesniedzot Piedāvājumu, nodrošina visu šajā Tehniskā specifikācijā minēto prasību
izpildi.
1.

Tehniskie un sasniedzamie rādītāji.

Nr.p.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
9.
9.1.
10.
10.1.
11.
11.1.
12.
12.1.

Rādītājs
Apgaismojuma stundu skaits gadā (vidēji)
Esošais elektroenerģijas patēriņš (kWh)
Elektroenerģijas patēriņš pēc projekta īstenošanas (kWh)
Nomaināmo gaismekļu kopīgā jauda (kW)
Uzstādāmo gaismekļu kopīgā jauda (kW)
Uzstādāmo gaismekļu skaits
LED gaismeklis ar maksimālo nominālo jaudu 54W, ieskaitot gaismekļa
barošanas bloka jaudas zudumus
Uzstādāmo gaismekļu ar spuldzi darbības laiks bez apkalpes (stundās)
LED gaismeklis ar maksimālo nominālo jaudu 54W, ieskaitot gaismekļa
barošanas bloka jaudas zudumus
Apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču skaits
Aizsardzības automātikas skaits
Vienfāžu automātslēdzis B6A
Pievadu raksturojums, garums
Kabelis CYKY-3x1,5 10m
Uzstādāmo gaismekļu kopējās izstarotās gaismas plūsmas lieluma
attiecība pret nominālo jaudu Pnom (Lm/W)
LED gaismeklis ar maksimālo nominālo jaudu 54W, ieskaitot gaismekļa
barošanas bloka jaudas zudumus
Gaismekļu balastu lietderības koeficients (%)
LED gaismeklis ar maksimālo nominālo jaudu 54W, ieskaitot gaismekļa
barošanas bloka jaudas zudumus

Skaits
3800
47986,4
8413
12,63
2.21
41
65000
NA
41
41
90,74
91,00

2.

Efektivitātes rādītāji.
Pretendentam ir jānodrošina šādu minimālo efektivitātes rādītāju izpilde:
Nr. p.
k

Rādītājs

Mērvienība

Gadā

Viena gaismekļa
spuldzes mūža laikā

1.

Plānotā energopatēriņa ekonomija no
gaismekļu nomaiņas gadā

kWh

39 573

16 510

2.

Plānotā energopatēriņa ekonomija no
apgaismojuma līmeņa regulēšanas gadā

kWh

NA

NA

3.

Oglekļa dioksīda emisiju plānotais
samazinājums no gaismekļu nomaiņas

CO2 tonnas

15,71

268,73

4.

Oglekļa dioksīda emisiju plānotais
samazinājums no apgaismojuma līmeņa
regulēšanas

CO2 tonnas

NA

NA
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5.

Oglekļa dioksīdaemisiju kopējais
plānotais samazinājums (3.+4.)

CO2 tonnas

15,71

268,73

6.

Attiecība starp CO2emisiju
tCO2gadā/M
samazinājumu gadā un projektā plānoto
W
uzstādāmo apgaismojuma jaudu

7108,6

NA

3.

Minimālās apgaismojuma prasības.
Gaismekļiem jānodrošina zemāk noteiktās minimālās apgaismojuma prasības atbilstošās vietas
apgaismojuma klasei, kas atbilst Latvijas standartu prasībām par ielu un ceļu apgaismi.
Nr.p.k.

Apgaismojuma klase

1.

ME5

Minimālais
atstarotais
spilgtums,
Lmin (cd/m2)
0,5

Minimālais apgaismojuma
daudzums,
E (lx)
7,5

Apgaismojuma klases ME parametri:
Apgaismojuma parametri, ja ir sausa virsma

Apžilbinājums

Apkārtējais
apgaismojums

Nr.p.k.

Klase

, cd/m2
(minimāli
uzturamais)

U0
(minimālais)

U1
(minimālais)

TI, %a
(minimālais)

SR2b
(minimālais)

1.

ME5

0,5

0,35

0,4

15

0,5

Piezīmes.
2. b – šo kritēriju izmanto tikai gadījumos, ja tās nav satiksmes zonas ar īpašiem nosacījumiem un prasībām
attiecībā pret brauktuvi.

4.
Gaismekļu specifikācija
Pretendenta piedāvātie Gaismekļi atbilst šādām prasībām:

LED gaismeklis ar maksimālo nominālo jaudu 54W, ieskaitot gaismekļa barošanas
bloka jaudas zudumus
N. p.
k.

Parametrs
Gaismekļa korpuss

1.1.

Gaismekļa triecienizturības klase
1.2. (vandāldrošības klase)
Gaismekļa korpusa aizsardzības
klase (mitrumaizsardzības un
putekļu aizsardzības klase
Ražotāja apliecināts gaismekļa
1.4. kalpošanas laiks
1.3.
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Raksturojums
Liets, korpuss. Gaismekļa barošanas bloks ir
izvietots atsevišķā armatūras korpusa daļā no
diodēm (montāžas plates). Diožu dzesēšanu
nodrošina pasīvs radiators, gaismekļa korpusa
daļa.
Ne zemāka kā IK08
Ne mazāk kā IP66
65 000 stundas (ne mazāk)

Ne vairāk kā 54W

Gaismekļa patērējamā jauda
1.5. (ieskaitot tā barošanas bloka jaudas
zudumus)
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Gaismekļu balastu lietderības
lielāks kā 0.9
koeficients (ja ražotājs nav norādījis,
rēķina Pgaismas avota/Pnom (%))
Gaismekļa gaismas avota – LED
Ne vairāk kā 350mA
elementu nominālā barošanas strāva,
mA
Barošanas bloka ienākošā tīkla
285V(ne zemāks)
sprieguma lieluma augšējā robeža,
V
Gaismekļa kopējās izstarotās
Ne mazāk kā 90 Lm/W
gaismas plūsmas Lm (lumeni, pēc
diožu montāžas gaismekļa korpusā)
lieluma attiecība pret nominālo
jaudu Pnom, W

Gaismekļa kopējā izstarotās gaismas Ne mazāk kā 4900Lm
1.10. plūsma pēc diožu montāžas
gaismekļa korpusā, Lm
1.11.

Gaismas spektra krāsas temperatūra, 5000K
K

1.12.

Gaismekļa saderība ar balstu un
konsoļu izmēriem

•
•

sāna konsole 42 ÷76mm;
tieši uz balsta (vertikāli) 42mm un 76 mm.

1.13.

Gaismekļa apkalpošanas iespējas

•
•

1.14.

Gaismekļa modernizācijas un
pilnveidošanas iespējas

Gaismekļa korpusa atvēršana
Piekļuve tā sastāvdaļām tikai pielietojot
instrumentus
Maināma gaismas optika (LED elementu
lēcas) bez kopējas montāžas plates maiņas

1.15.

Vienas LED diodes nominālā jauda,
W

4.1.

•
•

Ne vairāk kā 1 W

Gaismekļu fotometriskie aprēķini un faili

Pretendents Pasūtītājam par piedāvātajiem Gaismekļiem elektroniskā veidā datu nesējā iesniedz:
4.1.1.
Pretendenta Gaismekļu fotometriskos aprēķinus. Pretendents aprēķinos ietverot visu
nepieciešamo informāciju, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja pieaicināts neatkarīgs eksperts spētu novērtēt
Pretendenta piedāvāto Gaismekļu atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām un apgaismojuma
klasei.
4.1.2.
Gaismekļu fotometriskos failus *ldt vai *ies formātā, kas ietver visu nepieciešamo
informāciju, lai Pasūtītājs vai tā pieaicināts neatkarīgs eksperts spētu novērtēt Pretendenta piedāvāto
Gaismekļu atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām.
5.

Darbu un materiālu saraksts (plānotais)
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Pasūtītājs plāno veikt zemāk minētos darbus, tomēr pretendents var mainīt darbu un materiālu
daudzumu, nemainot piegādājamo gaismekļu skaitu un izpildot visas nolikuma un tehniskās
specifikācijas prasības.

Nr. p.
k.
1.
1.1.
2.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.4.
6.5.
7.
8.
9.

Nosaukums
Gaismekļi
LED gaismeklis ar maksimālo nominālo jaudu
54W, ieskaitot gaismekļa barošanas bloka jaudas
zudumus
Aizsardzības automātika
Vienfāzu automātslēdzis B6A
Pievads (balsta kabelis)
Kabelis CYKY-3x1,5
Spaiļu bloks SV15 apgaismes stabā ar montāžu
Gaismekļu demontāža
Gaismekļu demontāža
Gaismekļu montāža
Automātslēdža montāža 1 fāzu
LED gaismekļa montāža balstos
Gaismekļa kronšteins balstam
Drošinātājkārba ar montāžu
Paceļamā platforma h=10m
Līniju sagatavošana, ieslēgšana un pārbaude
Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un
mērījumi

Mērvienība

Daudzums

Gab.

41

gab

41

m
gab

410
41

gab

41

gab
gab
gab
gab
h, stundas
H, stundas
Kompl.

41
41
3
41
72
6
1

6.
Līguma izpildes vieta
Objekti, kuros veicami rekonstrukcijas darbi (Līguma izpildes vieta) atrodas:
Nr. p.
k.
1.

Oskara Kalpaka iela

2.

Tilta iela

3.

Stacijas iela

4.

Krasta iela

Objekta nosaukums

Objekta adrese
No mājas Nr. 1 līdz Nr.
18
No ielas sākuma līdz Nr.
1 un no Nr. 15 līdz ielas
beigām
No mājas Nr. 1 līdz Nr.
16
No mājas Nr. 1 līdz Nr. 8

Vietas apgaismojuma
klase
ME5
ME5
ME5
ME5

7.
Līguma izpildes vietas un Objektu apskate klātienē.
Līdz Piedāvājuma iesniegšanai Pretendentam ir pienākums veikt Līguma izpildes vietas un Objekta
apskati klātienē, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Kontaktpersonu. Pasūtītājs nodrošina Objekta
apskates iespēju 3 (trīs) darba dienu laikā no Pretendenta pieprasījuma Kontaktpersonai saņemšanas,
pie nosacījuma, ka Pretendenta pieprasījums saņemts ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms
Piedāvājuma atvēršanas laika.
Objekta apskati Kontaktpersona un Pretendents fiksē Objekta apskates aktā. Objekta apskates akts
tiek sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram Pretendentam un Pasūtītājam.
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Pretendents apliecina, ka ir klātienē iepazinies un izpētījis Līguma izpildes vietu un Objektus un
pilnībā saprot visus apstākļus, kas ietekmē vai varētu ietekmēt līgumcenas noteikšanu un Būvdarbu
izpildi un ir ņēmis vērā šo jautājumu, iesniedzot Pasūtītājam Piedāvājumu.
Ja pretendents līdz piedāvājuma iesniegšanai nav parakstījis objektu apskates aktu, uzskatāms, ka
pretendenta piedāvājums neatbilst konkursa nolikuma prasībām.
8.
Dokumenti par preču atbilstību.
Pretendents par piedāvātajiem Gaismekļiem iesniedz šādu dokumentu oriģinālus vai apliecinātas
kopijas:
8.1.
CE sertifikātu, kas sniedz informāciju par piedāvāto gaismekļu un apgaismojuma līmeņa
regulēšanas ierīces atbilstību Latvijas standartiem. 1
8.2.
preču atbilstības deklarāciju, kas apliecina piedāvāto gaismekļu atbilstību Eiropas
Savienības prasībām un kas sniedz šādu informāciju:
ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja nosaukums un adrese;
preces apraksts (pietiekami izsmeļoša informācija par preci, tajā skaitā norāde par tā
ražotāju, lai tas būtu brīvi identificējams);
tā gada pēdējie divi cipari, kurā attiecīgā prece marķēta ar CE marķējumu;
precīza, pilnīga un skaidri definēta atsauce uz attiecīgajiem standartiem vai citiem
normatīvajiem dokumentiem, ar kuriem saskaņā deklarēta preces atbilstība;
tās personas, kura pilnvarota deklarāciju parakstīt vārds, uzvārds un ieņemamais amats un
paraksts.
8.3.
Gaismekļu ražotāja izsniegtu dokumentu, kas apliecina gaismekļa kalpošanas laiku
stundās (kalpošanas laiks stundās ir ne mazāks kā piedāvājumā konkursam norādītais).
9.
Garantijas termiņš.
Veikto būvdarbu kvalitātes garantija ir 2 (divi) gadi no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas
laiks pielietotajiem būvniecības izstrādājumiem un iekārtām ir attiecīgo materiālu, iekārtu, ierīču
un/vai komunikāciju ražotāju noteiktais. Garantijas laiks Gaismekļiem ir 5 (pieci) gadi no Objekta
pieņemšanas.
10.
Darbu izpildes kalendārā laika grafiks.
Pretendents Tehniskajam piedāvājumam pievieno darbu izpildes grafiku pa dienām.
11.
Darbu izpildes tāme.
Pretendents Tehniskajam piedāvājumam pievieno darbu izpildes tāmi.
12.
Preču paraugi
Pasūtītājs var lūgt, lai Pretendents Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iesniedz Pasūtītājam piedāvāto preču
paraugus. Pretendents, saņemot Pasūtītāja pieprasījumu, pieprasītos preču paraugus iesniedz
Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Pielikumā pievienota pasūtītāja teritorijas (darbu veikšanas vietas) profila shēma - garenprofils.

1

LVS EN 60598-2-3:2003 /A1:2011; LVS EN 60598-1:2009 /A11:2009; LVS EN 62031:2009; LVS EN 62471:2009; LVS EN
62493:2010; LVS EN 55015:2007 /A2:2009; LVS EN 61547:2010; LVS EN 61000-3-2:2006 /A2:2009; VS EN 61000-3-3:2009;
standarti vai ekvivalenti.
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1.1. Pielikums
Iepirkuma „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana nomainot gaismas objektus Lubānā”,
identifikācijas numurs LNP2012/1/KPFI, Nolikumam
PIELIKUMS TEHNISKAI SPECIFIKĀCIJAI
Pasūtītāja Publiskās teritorijas, kurā veicami rekonstrukcijas darbi, profila shēma
(garenprofils)
Oskara Kalpaka iela
Stacijas iela
Tilta iela
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2. Pielikums
Iepirkuma „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana nomainot gaismas objektus Lubānā”,
identifikācijas numurs LNP2012/1/KPFI, Nolikumam
(Pretendents pieteikumu sagatavo uz Pretendenta veidlapas)
___________, 2012. gada ___.____________
Dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums, datums

PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
„OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJU SAMAZINĀŠANA NOMAINOT GAISMAS OBJEKTUS
LUBĀNĀ”, identifikācijas numurs LNP2012/1/KPFI,
Pretendents2
Pretendenta nosaukums

Vienotais reģistrācijas numurs

tā

personā
Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats (statuss), vārds un uzvārds

kurš / kura darbojas saskaņā ar
Pārstāvības pamats

(turpmāk – Pretendents), ar šā pieteikuma iesniegšanu piesakās dalībai iepirkumā „OGLEKĻA
DIOKSĪDA EMISIJU SAMAZINĀŠANA NOMAINOT GAISMAS OBJEKTUS LUBĀNĀ”,
identifikācijas numurs LNP2012/1/KPFI, (turpmāk – Iepirkums). Šajā pieteikumā lietotie jēdzieni
atbilst Iepirkuma nolikumā lietotajiem jēdzieniem.
1. Pretendenta apliecinājumi. Pretendents apliecina, ka:
1.1.
Pretendents ir iepazinies ar Iepirkuma noteikumiem, piekrīt piedalīties Iepirkumā un
garantē Iepirkuma nolikumā izklāstīto prasību izpildi. Iepirkuma noteikumi Pretendentam ir
skaidri un saprotami;
1.2.
visa informācija un dokumentācija, kas iesniegta dalībai Iepirkumā ir patiesa un
Pasūtītājs to var pārbaudīt attiecīgajās institūcijās;
1.3.
Pretendenta rīcībā ir nepieciešamie instrumenti, iekārtas un tehnika Iepirkumā
paredzēto darbu veikšanai;
1.4.
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), nav
apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par
Pretendenta bankrotu un līdz Līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents
nebūs likvidēts;
1.5.
Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta
(ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī
pārsniedz 100 latus;
1.6.
uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie
izslēgšanas nosacījumi;
1.7.
Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit dienas) skaitot no Piedāvājumu
atvēršanas laika;
1.8.
ir klātienē iepazinies un izpētījis Līguma izpildes vietu un Objektus un pilnībā saprot
visus apstākļus, kas ietekmē vai varētu ietekmēt līgumcenas noteikšanu un darbu izpildi un
ir ņēmis vērā šo jautājumu, iesniedzot Pasūtītājam Piedāvājumu.
2. Pretendenta dati.3
2.1.
Pretendenta juridiskā adrese:
2.2.
Pretendenta faktiskā adrese:
2

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, papildināt rindu skaitu, lai pieteikumā tiktu norādīti visi biedri.

3

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, papildināt rindu skaitu, lai pieteikumā tiktu norādīti visi biedri.
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2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
3.

Pārstāvībai Iepirkumā pilnvarotā persona
Vārds, uzvārds, amats:
Tālruņa numurs:
Faksa numurs:
E-pasta adrese:
Līguma slēgšanai pilnvarotā persona
Vārds, uzvārds, amats:
Tālruņa numurs:
Faksa numurs:
E-pasta adrese:

Informācija par Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli.
3.1.
Finanšu apgrozījums
Pretendenta 2009.-2011. gadu finanšu apgrozījums latos no gaismu emitējošu
diožu (LED) gaismekļu piegādes un uzstādīšanas visos gados kopā ir
________LVL (bez PVN).

4.

Informācija par tehniskām un profesionālām spējām.
4.1.
Pretendenta pieredze projektēšanā un būvniecībā.
Pretendents iepriekšējos 3 (trīs) gados ir guvis šādu pieredzi gaismu emitējošu diožu
(LED) gaismekļu piegādes vai uzstādīšanas projektu īstenošanā, kur katra īstenotā
projekta vērtība (pretendenta līgumcena) ir ne mazāka kā piedāvātā līgumcena.
4.1.1.4

Objekts Nr.1
Pasūtītāja nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Īss īstenotā objekta apraksts:
Gads, kurā pabeigta piegāde
uzstādīšana:
Projekta vērtība latos bez PVN:
Objekts Nr.2
Pasūtītāja nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Īss īstenotā objekta apraksts:
Gads, kurā pabeigta piegāde
uzstādīšana:
Projekta vērtība latos bez PVN:
Objekts Nr.3
Pasūtītāja nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Īss īstenotā objekta apraksts:
Gads, kurā pabeigta piegāde
uzstādīšana:
Projekta vērtība latos bez PVN:

/

/

/

4.2.

Pretendenta piedāvātie elektroietaišu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības
speciālisti un to pieredze.
Iepirkumam Pretendents piedāvā šādus elektroietaišu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības
speciālistus, kur katrs Pretendenta piedāvātais speciālists ir sertificēts elektroietaišu būvdarbu
vadīšanas un būvuzraudzības jomā un iepriekšējos 5 (piecos) gados ir guvis pieredzi
Publiskās teritorijas apgaismojuma objektu būvdarbu vadīšanā, kur katra īstenotā projekta
vērtība ir ne mazāka kā piedāvātā līgumcena:
4.3.1.5
Speciālista vārds, uzvārds:
Sertifikāta numurs:
4

Ja tiek sniegta informācija par vairākiem objektiem, papildināt nepieciešamo rindu skaitu.

5

Ja tiek piedāvāti vairāki speciālisti, papildināt ar jauniem apakšpunktiem pēc vajadzības.

Lappuse 17 no 33

Informācija par speciālista veiktajiem darbiem:
Objekts Nr.1
Īss īstenotā projekta apraksts:
Gads, kurā projekts īstenots:
Īstenotā projekta vērtība latos bez PVN:
Objekts Nr.2
Īss īstenotā projekta apraksts:
Gads, kurā projekts īstenots:
Īstenotā projekta vērtība latos bez PVN:
Objekts Nr.3
Īss īstenotā projekta apraksts:
Gads, kurā projekts īstenots:
Īstenotā projekta vērtība latos bez PVN:
4.3.
Atsauksmes.
Šī pieteikuma pielikumā ir pievienotas pieteikuma 4.1.1. punktos norādīto darbu pasūtītāju
atsauksmes (vismaz divu), kurās ir ietverts īss Pretendenta sniegtā pakalpojuma apraksts, kas
ietver informāciju par līguma sākuma datumu un termiņu, kā arī apliecinājumu, ka Pretendents ir
ievērojis visus starp Pretendentu un darbu pasūtītāja noslēgtā līguma par darbu veikšanu
nosacījumus.
5. Informācija par apakšuzņēmējiem6.
Iepirkumā paredzēto darbu veikšanai piesaistīsim šādus apakšuzņēmējus:
5.1.7
Nosaukums:
Vienotais reģistrācijas numurs:
Darbu,
kurus
plānots
nodot
apakšuzņēmējiem īss apraksts:
Darbu,
kurus
plānots
nodot
apakšuzņēmējam procentuālā vērtība
no kopējā Iepirkuma apjoma:
Pielikumā pievienojam:
1. Klientu atsauksmes uz ____ lapām.
_____________________
Pretendenta amatpersona8
(vārds, uzvārds, amats)

___________________
paraksts

6

Iekļaut, ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji.

7

Ja tiek piesaistīti vairāki apakšuzņēmēji, papildināt ar jauniem apakšpunktiem pēc vajadzības.

8

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, papildināt rindu skaitu, lai pieteikumu parakstītu visi biedri.
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3. Pielikums
Iepirkuma „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana nomainot gaismas objektus Lubānā”,
identifikācijas numurs LNP2012/1/KPFI, Nolikumam
(Apakšuzņēmējs apliecinājumu sagatavo uz apakšuzņēmēja veidlapas)
___________, 2012. gada ___.____________
Dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums, datums

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS IEPIRKUMAM
„OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJU SAMAZINĀŠANA NOMAINOT GAISMAS OBJEKTUS
LUBĀNĀ”, identifikācijas numurs LNP2012/1/KPFI.
Ar šo

(turpmāk – Apakšuzņēmējs)
Apakšuzņēmēja nosaukums

Apakšuzņēmēja reģistrācijas numurs
Apakšuzņēmēja juridiskā adrese

tā
Apakšuzņēmēja likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats (statuss), vārds un uzvārds

kurš / kura darbojas saskaņā ar
Pārstāvības pamats

saskaņā ar iepirkuma „OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJU SAMAZINĀŠANA NOMAINOT
GAISMAS OBJEKTUS LUBĀNĀ”, identifikācijas numurs LNP2012/1/KPFI, (turpmāk –
Iepirkums) nolikumu, sniedzam šādu apliecinājumu:
1.

Apliecinām, ka piedalāmies Iepirkumā kā zemāk minētā Pretendneta apakšuzņēmējs.
(turpmāk – Pretendents9)
Pretendenta nosaukums

Pretendenta reģistrācijas numurs

2.

Apliecinām, ka gadījumā, ja ar Pretendnetu tiks noslēgts līgums par Iepirkumā paredzēto
darbu veikšanu, kā Pretendenta apakšuzņēmējs nodrošināsim šādus darbus:
Darbu īss apraksts10:
3.

Apliecinām, ka:
Nav pasludināts Apakšuzņēmēja 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), nav apturēta
vai pārtraukta Apakšuzņēmēja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Apakšuzņēmēja
bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Apakšuzņēmēja nebūs
likvidēts;
3.2.
Apakšuzņēmējam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā
valstī pārsniedz 100 latus.
3.3.
Uz apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta 1.daļā minētie
izslēgšanas nosacījumi.
3.1.

9

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, vai personālsabiedrība, papildināt rindu skaitu pēc vajadzības, lai tiktu norādīti visi biedri.

10

Darbu aprakstam ir jāsakrīt ar Pretendenta pieteikuma 5.punktā sniegto informāciju.
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_____________________
Apakšuzņēmēja amatpersona
(vārds, uzvārds, amats)
_____________________
Datums

Lappuse 20 no 33

___________________
paraksts

4. Pielikums
Iepirkuma „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana nomainot gaismas objektus Lubānā”,
identifikācijas numurs LNP2012/1/KPFI, Nolikumam

___________, 2012. gada ___.____________
Dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums, datums

IEPIRKUMA „OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJU SAMAZINĀŠANA NOMAINOT GAISMAS
OBJEKTUS LUBĀNĀ”, identifikācijas numurs LNP2012/1/KPFI,
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Pretendents11

(turpmāk – Pretendents),
Pretendenta nosaukums

Vienotais reģistrācijas numurs

ņemot vērā, ka šajā tehniskajā piedāvājumā lietotie jēdzieni atbilst Iepirkuma nolikumā
lietotajiem jēdzieniem, iesniedz šādu tehnisko piedāvājumu:
1.

CO2 emisijas samazinājums.

Apņemamies nodrošināt Tehniskās specifikācijas 1. punkta prasībām atbilstošu CO 2 emisijas
samazinājumu.
2.

Tehniskie un sasniedzamie rādītāji.

Apņemamies nodrošināt Tehniskās specifikācijas 2.punkta prasībām atbilstošu rādītāju izpildi.
3.

Efektivitātes rādītāji.

Apņemamies nodrošināt Tehniskās specifikācijas 3.punkta prasībām atbilstošu efektivitātes rādītāju
izpildi.
4.

Minimālās apgaismojuma prasības.

Apņemamies nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma
rādītāju izpildi.
5.

Saskaņojumi un atļaujas.

Apņemamies par saviem līdzekļiem nodrošināt visu nepieciešamo saskaņojumu un atļauju saņemšanu
Iepirkumā paredzēto darbu uzsākšanai un nodošanai.
6.

Līguma izpildes vietas un Objektu apskate klātienē.

Līdz Piedāvājuma iesniegšanai esam veikuši Līguma izpildes vietas un Objekta apskati klātienē, ko
apliecina Pretendenta un Pasūtītāja parakstīts Objekta apskates akts.
7.

Garantijas termiņš un Līguma izpildes termiņš.

11

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, papildināt rindu skaitu pēc vajadzības, lai piedāvājumu parakstītu visi
biedri.
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Veikto būvdarbu kvalitātes garantija ir 2 (divi) gadi no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas
laiks pielietotajiem būvniecības izstrādājumiem un iekārtām ir attiecīgo materiālu, iekārtu, ierīču
un/vai komunikāciju ražotāju noteiktais. Garantijas laiks Gaismekļiem ir 5 (pieci) gadi no Objekta
pieņemšanas. Apņemamies ievērot Līguma izpildes termiņu.
8.

Preču paraugi.

Apņemamies nodrošināt preču paraugu iesniegšanu Tehniskajā specifikācijā noteiktā kārtībā.
Apliecinām, ka Piedāvājumā ietverti visi darbi un materiāli, kas nepieciešami pilnīgai Tehniskā
specifikācijā paredzēto darbu veikšanai Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Apliecinām, ka Pretendenta
iesniegtais Piedāvājums pilnībā atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām. Apliecinām, ka Pretendenta
piedāvājumā iekļautās ziņas ir patiesas un pilnīgas.
Pielikumā:

1. Darbu izpildes kalendārā laika grafiks;
2. Darbu izpildes tāme12;
3. Gaismekļu specifikācija13;
4. CE sertifikāts;
5. Gaismekļu atbilstības deklarācija;
6. Gaismekļu ražotāja apliecinājums;
7. Gaismekļu fotometriskie aprēķini un faili datu nesējā.

Pretendenta amatpersona14
(vārds, uzvārds, amats)

___________________
paraksts

12

Pretendents tāmi sagatavo saskaņā ar Nolikuma 4.1. pielikumā pievienoto veidlapu.

13

Pretendents specifikāciju sagatavo saskaņā ar Nolikuma 4.2. pielikumā pievienoto veidlapu.

14

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, papildināt rindu skaitu pēc vajadzības, lai piedāvājumu parakstītu visi
biedri.
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4.1. Pielikums
Iepirkuma „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana nomainot gaismas objektus Lubānā”,
identifikācijas numurs LNP2012/1/KPFI, Nolikumam
___________, 2012. gada ___.____________
Dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums, datums

Darbi un materiāli.
Līguma īstenošanai piedāvājam veikt šādus darbus / piegādāt šādus materiālus:
Vienības izmaksas Ls
Nr. p .k.
1.
2.
3.
3.1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nosaukums

Mērvienība Daudzums

Materiāli

Alga

Mehānism
i

Kopējās izmaksas Ls
Materiāli

Alga

Mehānism
i

Gaismekļi
Aizsardzības automātika
Pievads (balsta kabelis)
Gaismekļu demontāža
Balstu demontāža
Gaismekļu montāža
Balsta pamatnes sagatavošana
Spailes balstā
Pievada gala apdare
Fāzēšana
Līniju sagatavošana, ieslēgšana un pārbaude
Tehniskās dokumentācijas sagatavošana
mērījumi

un

1 kompl.
KOPĀ:
Pievienotās vērtības nodoklis:
PAVISAM KOPĀ:

_____________________
Pretendenta amatpersona
(vārds, uzvārds, amats)

___________________
paraksts

Kopā
Ls

4.2. Pielikums
Iepirkuma „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana nomainot gaismas objektus Lubānā”,
identifikācijas numurs LNP2012/1/KPFI, Nolikumam
___________, 2012. gada ___.____________
Dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums, datums

Gaismekļu specifikācija
Līguma īstenošanai piedāvājam šādus Gaismekļus:
Gaismekļi
Gaismekļu ražotājs
Gaismekļu izgatavošanas gads

LED tipa spuldze

Pretendenta piedāvāto Gaismekļu raksturojums:

N.p.k.
1.1.

Parametrs

Raksturojums

Gaismekļa korpuss

Gaismekļa triecienizturības klase
1.2. (vandāldrošības klase)
Gaismekļa korpusa aizsardzības
klase (mitrumaizsardzības un
putekļu aizsardzības klase
Ražotāja apliecināts gaismekļa
1.4. kalpošanas laiks
1.3.

Gaismekļa patērējamā jauda
(ieskaitot tā barošanas bloka jaudas
1.5.
zudumus)
1.6.

Gaismekļu balastu lietderības
koeficients (ja ražotājs nav norādījis,
rēķina Pgaismas avota/Pnom (%))

1.7.

Gaismekļa gaismas avota – LED
elementu nominālā barošanas strāva,
mA

1.8.

Barošanas bloka ienākošā tīkla
sprieguma lieluma augšējā robeža, V

1.9.

Gaismekļa kopējās izstarotās
gaismas plūsmas Lm (lumeni, pēc
diožu montāžas gaismekļa korpusā)
lieluma attiecība pret nominālo
jaudu Pnom, W

24

Gaismekļa kopējā izstarotās gaismas
1.10. plūsma pēc diožu montāžas
gaismekļa korpusā, Lm
1.11.

Gaismas spektra krāsas temperatūra,
K

1.12.

Gaismekļa saderība ar balstu un
konsoļu izmēriem

_____________________
Pretendenta amatpersona
(vārds, uzvārds, amats)

___________________
paraksts
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5. Pielikums
Iepirkuma „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana nomainot gaismas objektus Lubānā”,
identifikācijas numurs LNP2012/1/KPFI, Nolikumam

___________, 2012. gada ___.____________
Dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums, datums

IEPIRKUMA „OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJU SAMAZINĀŠANA NOMAINOT GAISMAS
OBJEKTUS LUBĀNĀ”, identifikācijas numurs LNP2012/1/KPFI,
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pretendents15

(turpmāk – Pretendents),
Pretendenta nosaukums

Vienotais reģistrācijas numurs

ņemot vērā, ka šajā finanšu piedāvājumā lietotie jēdzieni atbilst Iepirkuma nolikumā lietotajiem
jēdzieniem, iesniedz šādu finanšu piedāvājumu:
41 gaismu emitējošu diožu (LED) gaismekļu piegādes un uzstādīšanas Lubānas pilsētas ielu
apgaismojumā saskaņā ar tehnisko specifikāciju, veco gaismekļu demontāžas un
demontēto gaismekļu nogādāšanas Pasūtītāja norādītajā vietā līgumcena ir:
Piedāvātā cena LVL
bez PVN
Norādīt apjomu skaitļos un
vārdos

_____________________
Pretendenta amatpersona16
(vārds, uzvārds, amats)

PVN
Norādīt apjomu skaitļos un
vārdos

Piedāvātā cena LVL
ar PVN
Norādīt apjomu skaitļos un
vārdos

___________________
paraksts

15

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, papildināt rindu skaitu pēc vajadzības, lai piedāvājumā tiktu norādīti visi
biedri.
16
Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, papildināt rindu skaitu pēc vajadzības, lai piedāvājumu parakstītu visi
biedri.
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6. Pielikums
Iepirkuma „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana nomainot gaismas objektus Lubānā”,
identifikācijas numurs LNP2012/1/KPFI, Nolikumam
LĪGUMS
Lubānā, 2012. gada ________
Lubānas novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11,
Lubāna, Lubānas novads, izpilddirektora Ivara Bodža personā, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,
no vienas puses,
un
[firma], [vienotās reģistrācijas nr.], [adrese], [likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona],
turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs, no otras puses,
turpmāk tekstā Pasūtītājs un Būvuzņēmējs atsevišķi saukti – Puse un abi kopā – Puses,
izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, ņemot vērā Pasūtītājā iepirkumu
procedūras Nr.LNP2012/1/KPFI rezultātus, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā –
Līgums:
1. Definīcijas
Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir
šāda nozīme:
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

Būvdarbi – Objekta rekonstrukcijas darbi, kuru apjomu un kvalitāti nosaka Līgums,
projekta dokumentācija, Piedāvājums un spēkā esošie normatīvie akti;
Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks – Būvuzņēmēja izstrādāts un ar
Pasūtītāju saskaņots detalizēts Būvdarbu veikšanas laika grafiks ar izdalītiem
Būvdarbu etapu termiņiem, kurā norādīts laiks Būvdarbu veikšanai un pabeigšanai,
piegādēm, pārbaudēm u.c. veiksmīgai Būvdarbu norisei nepieciešamiem
pasākumiem;
Būvlaukums – Būvdarbu veikšanas teritorija, kas tiek nodota Būvuzņēmēja rīcībā;
Defekti – izpildīto Būvdarbu, būvizstrādājumu un iekārtu neatbilstība Piedāvājumam,
LR būvnormatīvos un citos LR normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām
vai citām Līgumā vai tam pievienotajos dokumentos ietvertajām prasībām, tai skaitā
nepilnības izpildītajos Būvdarbos vai to kvalitātes neatbilstība;
Izmaksu tāme – Būvuzņēmēja sagatavota un Pasūtītāja apstiprināta Būvdarbu
izmaksu tāme, kas sagatavota saskaņā ar Līguma noteikumiem atbilstoši Pasūtītāja
prasībām;
Līgumcena – naudas summa, ko Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par Līgumā
pielīgto Būvuzņēmēja saistību pienācīgu izpildījumu;
Objekts –Pasūtītāja publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūra, kurā veicami
rekonstrukcijas darbi un kas atrodas Lubānā, Lubānas novadā; objektu saraksts
pielikums Nr.1;
Piedāvājums – Būvuzņēmēja Pasūtītājam iepirkuma procedūrā Nr.LNP2012/1/KPFI
iesniegts piedāvājums.
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2. Līguma priekšmets
2.1.
2.2.

Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus Līgumā un
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā Būvuzņēmējam samaksāt par
pienācīgi, atbilstošā kvalitātē un savlaikus izpildītiem Būvdarbiem.

3. Līgumcena un norēķinu kārtība
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

Līgumcena par Būvdarbu pienācīgu izpildi ir LVL [summa ciparos] ([summa
vārdos] lati) kā arī pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 22%, kas veido LVL [summa
ciparos] ([summa vārdos] lati), summa kopā LVL [summa ciparos] ([summa vārdos]
lati).
Līgumcenā ir iekļauti visi darbi, darbaspēka un citas izmaksas, materiāli un iekārtas,
kas jāizpilda, jāuzstāda un jāizmanto saistībā ar Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi
atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav
paredzēti Līguma dokumentos, bet ir nepieciešami Būvdarbu pienācīgai un
kvalitatīvai izpildei. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiek paaugstināta
sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, inflāciju vai
valūtas kursu svārstībām.
Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas veic
avansa maksājumu 50% apmērā no Līgumcenas.
Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas veic
samaksu par izpildītiem Būvdarbiem saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegtu un Pasūtītāja
Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātu Būvdarbu pieņemšanas–nodošanas aktu.
Maksājumus, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegtiem rēķiniem, kas noformēti un
iesniegti saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītājs veic bezskaidras naudas
norēķinos latos.

4. Pušu mantiskā atbildība
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Par Būvdarbu izpildes termiņu nokavējumu Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0.1% (nulle komats viens procents) no Līgumcenas par katru nokavēto
dienu. Puses vienojas, ka saskaņā ar šo punktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots
un tā kopējais apmērs nevar pārsniegt 5% (piecus procentus) no Līgumcenas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Būvuzņēmēju no līgumsaistību pienācīgas izpildes.
Par Līgumā noteiktā samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam
līgumsodu 0.1% (nulle komats viens procents) no neapmaksātā rēķina summas par
katru nokavēto dienu. Puses vienojas, ka saskaņā ar šo punktu aprēķinātais līgumsods
tiek ierobežots un tā kopējais apmērs nevar pārsniegt 5% (piecus procentus) no
Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsaistību pienācīgas
izpildes.
Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Būvuzņēmēja pienākošo līgumsoda summu no jebkura
maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāmaksā Būvuzņēmējam.
Jebkura no Pusēm atlīdzina otrai Pusei zaudējumus, kas radušies otrai Pusei sakarā ar
Līgumā noteiktu vienas Puses pienākuma pārkāpumu, nepienācīgu izpildi vai
neizpildi, tai skaitā, ja zaudējumi ir radīti sakarā ar Līgumā noteikto paziņošanas
pienākumu nepildīšanu.
Nevienai no Pusēm netiek atlīdzināta Līguma izpildes laikā radītā atrautā (negūtā)
peļņa. Samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu summās.

5. Būvdarbu veikšanas kārtība
5.1.

Būvdarbu veikšana notiek atbilstoši Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafikam
(pielikums Nr.3). Būvuzņēmējs uzsāk Būvdarbu izpildi pēc avansa maksājuma
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saņemšanas. Būvdarbu izpildes gala termiņš ir 2012. gada 1. jūnijs. Pasūtītājs var
pagarināt līguma izpildes laiku uz 6 mēnešiem no Līguma noslēgšanas brīža, ja tiek
pagarināts projekta „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana nomainot gaismas
objektus Lubānā” izpildes termiņš.
5.2.
Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem dienā, kad Puses paraksta Būvdarbu
pieņemšanas–nodošanas aktu.
5.3.
Par Būvdarbu organizācijas jautājumiem Puses var papildus lemt būvsapulcē,
fiksējot to būvsapulces protokolā. Ar būvsapulces protokoliem Līgumā atrunātie
jautājumi netiek mainīti, grozīti vai papildināti.
5.4.
Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt Būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un
kārtībā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, darba drošības un
tehniskās normas, kā arī uzturot Būvlaukumu atbilstošā kārtībā. Būvdarbos ietilpst arī
visu paredzēto materiālu, iekārtu un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un regulēšana.
5.5.
Būvuzņēmējs nodrošina visu no normatīvajiem aktiem izrietošo saistību izpildi
attiecībā uz Būvdarbu saskaņošanu valsts un pašvaldību iestādēs un visu
nepieciešamo atzinumu, atļauju saņemšanu; nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs
izsniedz Būvuzņēmējam attiecīgu rakstveida pilnvaru, vēstuli vai citu nepieciešamo
dokumentāciju.
5.6.
Būvuzņēmējs nodrošina visu no normatīvajiem aktiem izrietošu saistību izpildi
attiecībā uz darba drošības un aizsardzības pasākumiem.
5.7.
Būvuzņēmējs saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veic pasākumus, lai nepiesārņotu
apkārtējo vidi un izvairītos no kaitējuma un traucējuma izraisīšanas Pasūtītājam,
trešajām personām un to īpašumam trokšņa vai citas Būvuzņēmēja darbības rezultātā.
5.8.
Būvdarbu veikšanas procesā Būvuzņēmējs nodrošina tikai attiecīgi sertificētu
materiālu, iekārtu un tehnoloģiju lietošanu.
5.9.
Būvuzņēmējs nodrošina Pasūtītājam un viņa personālam brīvu pieeju Objektam.
5.10. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem nodrošina visu nepieciešamo (t.sk. tehniku,
iekārtas, instrumentus, ekipējumu, mehānismus un transportu) Būvdarbu veikšanai.
Materiālu, piederumu, tehnisko līdzekļu un iekārtu, kā arī tehnoloģisko iekārtu un
aprīkojuma sagādi, piegādi un uzstādīšanu, nepieciešamās pārbaudes un testus,
regulēšanu un nodošanu ekspluatācijā Būvuzņēmējs organizē saskaņā ar Būvdarbu
izpildes kalendārā laika grafiku.
5.11. Būvuzņēmējs Līguma izpildē iesaista tikai Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un
speciālistus, kuri ir tiešie un galīgie Būvdarbu veicēji. Jebkādas apakšuzņēmēju vai
speciālistu izmaiņas Būvuzņēmējs rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju. Nekāda
apakšuzņēmēja piesaistīšana Būvdarbu izpildei vai apakšuzņēmuma līguma slēgšana
neatbrīvo Būvuzņēmēju no Līgumā paredzēto saistību izpildes.
5.12. Pasūtītājs no savas puses neveic nekādas darbības, kas traucētu Būvdarbu izpildi, ja
vien tas nav saistīts ar konstatētiem būvniecības noteikumu pārkāpumiem.
5.13. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos
termiņos un kārtībā.
6. Pārbaudes un defektu novēršana
6.1.

6.2.

6.3.

Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Būvdarbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto
norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā darba apjomam un tāmēm. Šāda
pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību un nav uzskatāma par
Būvdarbu vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses.
Būvuzņēmējs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina
pārbaudes veicējam iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā
skaitā izmantot Būvuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas
Būvlaukumā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no Būvuzņēmēja puses.
Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Būvdarbi vai to daļa atbilst Līguma
dokumentu un normatīvo aktu prasībām. Defekti, kuri ir konstatēti pārbaudes laikā,
tiek fiksēti pārbaudes aktā.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

Būvuzņēmēja pārstāvis par pārbaudē konstatējamiem faktiem tiek informēts
pārbaudes veikšanas laikā, bet pārbaudes rezultāti akta veidā, norādot konstatētos
Defektus, tiek paziņoti Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pārbaudes
pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Būvuzņēmējs paziņo ne
vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas. Ja minētajā
termiņā Pasūtītājs nav saņēmis Būvuzņēmēja iebildumus, uzskatāms, ka
Būvuzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.
Būvuzņēmējam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus.
Par Būvdarbu laikā konstatēto Defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā
atsevišķā gadījumā, bet tas nedrīkst pārsniegt 30 (trīsdesmit) dienas.
Būvuzņēmēja vainas dēļ radušos Defektu novēršanu veic Būvuzņēmējs par
saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa ietvaros.
Katrai Pusei, kā arī kompetentai kontrolējošai institūcijai ir tiesības pieprasīt
pārbaudi gadījumos, kad pastāv aizdomas par kādu normatīvo aktu pārkāpumiem
Būvdarbu veikšanā.
Jebkura no Pusēm ir tiesīga noteikt izpildīto darbu/konstatēto Defektu ekspertīzi,
pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ekspertīzes slēdziens tiek iesniegts abām Pusēm
izskatīšanai. Ja kāda Puse nepiekrīt ekspertīzes slēdzienam, tiek pieaicināta
neatkarīgu un atbilstoši sertificētu ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā, kur vienu
ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie
eksperti. Ekspertīzes slēdziens Pasūtītājam un Būvuzņēmējam ir saistošs. Ekspertīzes
izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu.

7. Būvdarbu nodošana
7.1.
7.2.

7.3.

Pasūtītājs pirms Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas veic
Būvdarbu galīgo pārbaudi un apstiprina Būvdarbus, ja tajos nav konstatēti Defekti.
Ja galīgajā pārbaudē netiek konstatēti Defekti, Puses 1 (vienas) nedēļas laikā pēc
galīgās pārbaudes pabeigšanas paraksta Būvdarbu pieņemšanas–nodošanas aktu.
Ja Būvdarbi netiek apstiprināti sakarā ar galīgajā pārbaudē konstatētajiem
Defektiem, Pasūtītājs nosaka Defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja
Būvuzņēmējs nenovērš Defektus, trūkumus un/vai nepilnības Pasūtītāja noteiktajos
termiņos, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šos darbus vai šo darbu veikšanai pieaicināt citu
uzņēmēju uz Būvuzņēmēja rēķina, šajā sakarā radušās izmaksas atvelkot no jebkura
maksājuma, kurš maksājams Būvuzņēmējam saskaņā ar Līgumu.

8. Pušu pārstāvji
8.1.
8.2.
8.3.

Būvuzņēmēja pārstāvis Līguma nosacījumu ievērošanas un izpildes koordinēšanai ir
[vārds, uzvārds], [tālruņa numurs.], [e-pasta adrese].
Būvuzņēmēja atbildīgais Būvdarbu vadītājs ir [vārds, uzvārds], [tālruņa numurs.],
[e-pasta adrese].
Pasūtītāja pārstāvis Līguma nosacījumu ievērošanas un izpildes koordinēšanai ir
[vārds, uzvārds], [tālruņa numurs.], [e-pasta adrese].

9. Paziņojumi un informēšana
9.1.
9.2.

9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.

Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties rakstveidā paziņot otrai Pusei par visām
iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt Līguma izpildi, tajā
skaitā Būvdarbu kvalitāti un Būvdarbu veikšanas laiku.
Puses nekavējoties rakstveidā informē viena otru, ja tiek konstatēti šādi apstākļi:
starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir konstatētas pretrunas;
Līguma dokumentos uzrādītie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni.

30

10. Būvuzņēmēja apdrošināšana
10.1.

Būvuzņēmējs nodrošina, ka visā Līguma darbības un Būvdarbu garantijas darbības
laikā ir spēkā Būvuzņēmēja profesionālā civiltiesiskā apdrošināšana ar
apdrošināšanas limitu, kas nav mazāks par Līgumcenu.

11. Būvuzņēmēja garantijas saistības
11.1. Veikto Būvdarbu kvalitātes garantija ir 2 (divi) gadi no Objekta pieņemšanas

ekspluatācijā. Garantijas laiks pielietotajiem būvniecības izstrādājumiem un iekārtām
ir attiecīgo materiālu, iekārtu, ierīču un/vai komunikāciju ražotāju noteiktais.
Garantijas laiks Būvdarbos izmantotajiem gaismekļiem ir 5 (pieci) gadi no Objekta
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
11.2. Noteikto garantiju ietvaros Būvuzņēmējs bez maksas novērš Objekta ekspluatācijas
laikā konstatētos būvniecības Defektus 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad
Būvuzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto
Defektu.
11.3. Gadījumā, ja objektīvi pastāvošu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu
veikšanas termiņš pārsniedz 10 (desmit) dienas vai papildus normatīvajos aktos ir
paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi) konstatētie
būvniecības Defekti nav novēršami 10 (desmit) dienu laikā, Puses atsevišķi vienojas
par Defektu novēršanas termiņu.
11.4. Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu,
viņš 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma – pretenzijas saņemšanas dienas par to
rakstiski paziņo Pasūtītājam, nosūtītajiem iebildumiem pievienojot dokumentus, kas
apstiprina Būvuzņēmēja viedokli.
11.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to
novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Būvuzņēmēja rēķina
novērst Defektus vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai.
Būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam šajā sakarā radušās izmaksas.
11.6. Strīdus un domstarpības Defektu jautājumos Puses atrisina pārrunu ceļā. Strīdu vai
domstarpību gadījumā jebkura no Pusēm ir tiesīga noteikt izpildīto darbu/konstatēto
Defektu ekspertīzi piemērojot Līguma 6.8. punktā noteikto kārtību.
12. Līguma darbība
12.1.

Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā vai nu līdz Pušu
savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, vai līdz brīdim, kad kāda no Pusēm izbeidz
Līgumu vienpusējā kārtā saskaņā ar Līguma noteikumiem.
12.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam
rakstveidā 10 (desmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:
12.2.1. ja Būvuzņēmējs savas vainas dēļ nav uzsācis Būvdarbus 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc Būvdarbu izpildes kalendārajā laika grafikā paredzētā Būvdarbu uzsākšanas
termiņa;
12.2.2. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvs tiek
izveidots 6.8. punktā paredzētajā kārtībā un kuras sastāvu rakstveidā ir apstiprinājušas
abas Puses, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs Būvdarbus veic nekvalitatīvi vai
neatbilstoši Līgumam vai LR būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta
tālāko ekspluatāciju;
12.2.3. ja Līguma izpildes laikā iestājas viens no tālāk minētajiem gadījumiem:
ja kāds no Būvdarbu izpildes kalendārajā laika grafikā norādītajiem termiņiem tiek
kavēts par vairāk nekā 30 (trīsdesmit) darba dienām,
ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu saskaņā ar tiesas spriedumu.
12.3.
Būvuzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam
rakstveidā 10 (desmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:
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12.3.1.

12.4.

ja Pasūtītājs ir vairāk nekā 30 (trīsdesmit) darba dienas nokavējis kādu Līgumā
noteikto maksājumu termiņu un nav veicis kavētā maksājuma samaksu 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc Būvuzņēmēja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot
nosacījumam, ka Būvuzņēmējs ir izpildījis visus priekšnoteikumus attiecīgā
maksājuma saņemšanai.
Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt Būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par
Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo
norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par Objektā faktiski izpildītajiem
Būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām, kā arī par Objekta
būvniecībai iegādātajiem un pasūtītājiem materiāliem un iekārtām 20 (divdesmit)
darba dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas datuma. Pēc Būvdarbu pārtraukšanas
Būvuzņēmējam 5 (piecu) dienu laikā jānodod Pasūtītājam visa ar Būvdarbu izpildi
saistītā dokumentācija un citi materiāli, jāatstāj Būvlaukums, izvedot savas mantas,
instrumentus, būvgružus un atstājot Būvlaukumu sakārtotā vidē; par faktiski izpildīto
Būvdarbu (tai skaitā iegādāto materiālu un iekārtu), dokumentācijas un Būvlaukuma
nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda divpusēju pieņemšanas–nodošanas aktu.

13. Nepārvarama vara
13.1.

Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā
neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar
nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri,
sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi tamlīdzīgi
apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams ietekmēt.
13.2. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā
3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās – par to rakstveidā jāziņo otrai
Pusei (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par nepārvaramas
varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas pūles, lai
mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc
Puses saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un Līguma
termiņš ir pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu
darbības periodu un laiku.
13.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu rezultātā Puse nevar izpildīt no Līguma izrietošās
saistības ilgāk kā 2 (divus) mēnešus pēc kārtas, tad Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt
Līgumu, 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstveidā paziņojot par to otrai Pusei.
14. Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība
14.1.
14.2.

Līgums sastādīts un tam piemērojami spēkā esošie LR normatīvie akti.
Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas vai var rasties Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar
to, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā, bet, nepanākot vienošanos 30 (trīsdesmit)
dienu laikā, strīdus izskata tiesa saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

15. Līguma pielikumi
15.1. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
15.1.1. Pielikums Nr.1 – objektu saraksts;
15.1.2. Pielikums Nr.2 – Izmaksu tāme;
15.1.3.
Pielikums Nr.3 - Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks.
16. Pārējie noteikumi
16.1.

Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tās atzīst
Līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu.
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16.2.

Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi sastādāmi rakstveidā un pievienojami
Līgumam kā pielikumi, kas, pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses, kļūst par
neatņemamām Līguma sastāvdaļām.
16.3.
Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma
nosacījumu spēkā esamību.
16.4.
Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību
pārņēmējiem. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots
pārstāvēt Pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska
persona visas saistības no parakstītā Līguma un atbild par to izpildi ar visu savu
mantu.
16.5.
Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus
un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma
pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Pušu tiesību realizēšanu.
16.6.
Sadaļu nosaukumi Līgumā izmantoti tikai ērtības labad un šī iemesla dēļ
neietekmē Līguma satura skaidrojumu.
16.7.
Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas
rakstiski otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:
16.7.1.
ja tās izsūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 5. (piektajā) darba dienā pēc
nosūtīšanas dienas;
16.7.2.
ja tās nodotas saņēmējam pret parakstu, tad dienā, kad tās nogādātas saņēmējam.
16.8.
Puses apņemas nekavējoties rakstveidā paziņot viena otrai par savas atrašanās
vietas, pārstāvja, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var
ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma
savlaicīgu nepildīšanu.
16.9.
Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, pa 1 (vienam)
eksemplāram katrai no Pusēm.
17. Pušu paraksti un rekvizīti:
Pasūtītājs
[nosaukums]
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.
Adrese:
Tālr./fakss:
Konts Nr.
Banka:
Kods:

Būvuzņēmējs
[firma]
Vienotās reģ. Nr.
PVN reģ. Nr. LV
Adrese:
Tālr./fakss:
Konts Nr.
Banka:
Kods:

____________________________
/paraksts, paraksta atšifrējums/

___________________________
/paraksts, paraksta atšifrējums/
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