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1. Pas t t js un Pas t t ja kontaktpersona 

1.1. Pas t t js: 
Valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Re istr cijas Nr.: 40003338357 

Adrese: Republikas laukums 2, R ga, LV-1010 

T lr.: 67027587 

E-pasts: info@zmni.lv 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Norēķinu konta Nr.: LV47HABA0001407039086 

1.2. Pas t t ja pilnvarot  kontaktpersona, kas ir ties ga sniegt organizatorisku inform ciju 
par iepirkuma proced ru: 
Vidmants Bielinis 

VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Iepirkumu speci lists 

Adrese: Republikas laukums 2, R ga, LV-1010 

T lr.: 67027223 

e-pasts: info@zmni.lv 

1.3. Atkl to konkursu „Būvdarbi R gas HES ūdenskr tuves hidrotehnisko būvju kompleksa 
aizsargspēju palielin šana piegulošo lauku teritoriju aizsardz bai pret plūdu draudiem 
projektu „R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 

atjaunošana” un „R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 

11/05 atjaunošana” ietvaros”, Id. Nr. ZMN /2016/48 ERAF (turpm k – Konkurss) organizē 
un realizē VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” (turpm k – ZMN ) past v g  
iepirkumu komisija (turpm k – Komisija). 

1.4. Būvdarbi tiek stenoti Eiropas Re ion l s att st bas fonda (ERAF), darb bas programmas 

”Izaugsme un nodarbin t ba” 5.1.2.specifisk  atbalsta mērķis ”Samazin t plūdu riskus lauku 

teritorij s” ietvaros. 

2. Iepirkuma identifik cijas numurs 

Id. Nr. ZMN /2016/48 ERAF. 

3. Pieg d t js, pretendents un apakšuz m ji 
3.1. Pieg d t js – fizisk  vai juridisk  persona, š du personu apvien ba jebkur  to kombin cij , 

kas attiec gi pied v  tirgū veikt būvdarbus, pieg d t preces vai sniegt pakalpojumus. 
3.2. Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, person lsabiedr ba vai personu apvien ba, 

kas iesniegusi pied v jumu. 
3.3. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros p rst v: 
3.3.1. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona); 

3.3.2. pretendenta parakstties ga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona); 
3.3.3. p rst vētties gs person lsabiedr bas biedrs, ievērojot š  punkta 3.3.1. un 3.3.2.apakšpunkt  

noteikto (ja pretendents ir person lsabiedr ba); 

mailto:info@zmni.lv
mailto:info@zmni.lv
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3.3.4. visi personu apvien bas dal bnieki, ievērojot š  punkta 3.3.1. un 3.3.2.apakšpunkt  
noteikto (ja pretendents ir personu apvien ba) vai 

3.3.5. pretendenta pilnvarota persona. 

3.4. Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai t  apakšuzņēmēja piesaist ta vai nol gta persona, kura 
veiks darbus, kas nepieciešami iepirkuma l guma izpildei neatkar gi no t , vai š  persona 
darbus veic pretendentam vai citam apakšuzņēmējam. 

4. Iepirkuma priekšmets 

4.1. Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi R gas HES ūdenskr tuves hidrotehnisko būvju kompleksa 
aizsargspēju palielin šana piegulošo lauku teritoriju aizsardz bai pret plūdu draudiem 
projektu „R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 

atjaunošana” un „R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 

11/05 atjaunošana” ietvaros (turpm k – Darbi) saskaņ  ar Tehnisko specifik ciju 
(3.pielikums) un Būvprojektiem (13. un 14.pielikumu). 

4.2. CPV kods: 45247210-5 Dambja būvdarbi (Dam construction work). 
4.3. Iepirkuma priekšmets nav sadal ts daļ s. 
4.4. Būvprojekti: 

4.4.1. „R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 

renov cija” (13.pielikums); 

4.4.2. „R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 renov cija” 

(14.pielikums) 

būs pieejami ar  apskatei uz vietas VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi”, 
Republikas laukum  2, R g , 805. kab., darba dien s no plkst. 09:00 l dz 16:00, iepriekš 
piesakoties pie Vidmanta Bieliņa pa t lruni 67027223. 

4.5. Pied v jums j iesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 

4.6. Pretendents nevar iesniegt pied v jumu variantus. 
4.7. Pretendentam, kuram tiks piešķirtas iepirkuma l guma slēgšanas ties bas, 10 (desmit) darba 

dienu laik  no iepirkuma l guma noslēgšanas dienas j iesniedz Pasūt t jam l guma saist bu 
izpildes nodrošin jumu 10% (desmit procentu) apmēr  no L gumsummas ar PVN. L guma 
izpildes nodrošin jumam ir j būt par 1 (vienu) mēnesi gar kam par pl notajiem būvdarbu 
izpildes termiņiem. Ja Pretendents neievēro šos nosac jumus iepirkuma l gums zaudē savu 
spēku. 

4.8. Pretendents 10 (desmit) darba dienu laik  no akta par hidrotehnisk s būves pieņemšanas 
ekspluat cij  apstiprin šanas dienas iesniedz Pasūt t jam garantijas saist bu izpildes 
nodrošin jumu 5% (piecu procentu) apmēr  no L gumsummas ar PVN.  Garantijas saist bu 
izpildes nodrošin jumam ir j būt spēk  24 (divdesmit četrus) mēnešus no akta par 
hidrotehnisk s būves pieņemšanu ekspluat cij  apstiprin šanas dienas. Ja Pretendents 
neievēro šo nosac jumu Pasūt t js ir ties gs atlikt gal go norēķinu. 

4.9. Pretendents L guma izpildes nodrošin jumu (pēc parauga Nolikuma 5. pielikum ) vai 
Garantijas saist bu izpildes nodrošin jumu (pēc parauga Nolikuma 4. pielikum ) ir ties gs 
iesniegt k  kred tiest des galvojuma ori in lu vai apdrošin šanas komp nijas polises 
ori in lu vai maks juma uzdevuma ori in lu (dublik tu) par naudas p rskait jumu Pasūt t ja 
norēķinu kont . Norēķinu k rt ba notiek par katru objektu atsevišķi: 
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4.9.1. Norēķinu par iepriekšēj  mēnes  paveiktajiem Darbiem Pasūt t js veic 30 (tr sdesmit) dienu 

laik  pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta apstiprin šanas un izrakst t  rēķina 
saņemšanas; 

4.9.2. Gal go norēķinu Pasūt t js veic 30 (tr sdesmit) dienu laik  pēc akta par hidrotehnisko būvju 
pieņemšanu ekspluat cij  apstiprin šanas, izrakst t  rēķina saņemšanas un garantijas saist bu 
izpildes nodrošin juma saņemšanas. 

4.10. Lai veiktu objekta apskati, ieinteresētajam pieg d t jam 5 (piecas) darba dienas iepriekš 
j piesak s pie Pasūt t ja kontaktpersonas (Nolikuma 1.2.apakšpunkts), saņemot no Pasūt t ja 
p rst vja parakst tu objekta apsekošanas re istr cijas lapu (12.pielikums). Pēc ieinteresēt  
pieg d t ja pieteikuma saņemšanas Pasūt t js nosaka objekta apsekošanas datumu, par to 
paziņojot ieinteresētajam pieg d t jam. 

5. Iepirkuma l gums 

5.1. Iepirkuma l gums tiek slēgts par visu iepirkuma priekšmetu kop  (19. pielikums). 

5.2. Iepirkuma l gumu izpildes vietas ir: 

5.2.1. „Ikšķiles aizsargdambis”, Daugavmala, T nūžu pagasts, Ikšķiles novads, kadastra Nr. 

74940110301 (15.pielikums); 

5.2.2. „Ogres aizsargdambis”, Salas iela 3D, Ogre, Ogres novads, kadastra Nr. 74010010098 

(16.pielikums). 

5.3. Iepirkuma l gumu izpildes termiņš ir no Iepirkuma l guma noslēgšanas br ža l dz būvobjekta 
nodošanai ekspluat cij , bet ne vēl k k  6 (sešus) mēnešus no iepirkuma l guma noslēgšanas 
br ža. 

6. Paredzam  l gumcena 

6.1. Būvdarbiem saskaņ  ar būvprojektu „R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera 

aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” l dz EUR 700 000,00 (septiņi simti tūkstoši 
euro un 00 centi); 

6.2. Būvdarbiem saskaņ  ar būvprojektu „R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera 

aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” l dz EUR 1 200 000,00 (viens miljons divi 

simti tūkstoši euro un 00 centi). 

7. Iepirkuma proced ra 

Iepirkuma procedūra ir atkl ts konkurss, kas tiek organizēts saskaņ  ar Publisko iepirkumu 
likumu (turpm k – PIL), k  ar  ņemot vēr  šaj  Nolikum  noteikto k rt bu. 

8. Konkursa dokumenti 

8.1. Konkursa dokumentu komplektu veido: 

8.1.1. Konkursa Nolikums un t  pielikumi: 
8.1.1.1. Nolikuma pielikums Nr. 1 – „Pieteikuma forma”; 
8.1.1.2. Nolikuma pielikums Nr. 2 – „Pied v juma nodrošin juma forma”; 
8.1.1.3. Nolikuma pielikums Nr. 3 – „Tehnisk s specifik cijas (darbu apjomi)”; 
8.1.1.4. Nolikuma pielikums Nr. 4 –„Būvdarbu garantijas termiņa garantijas paraugs; 

8.1.1.5. Nolikuma pielikums Nr. 5 – „ L gumsaist bu izpildes garantijas paraugs”; 
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8.1.1.6. Nolikuma pielikums Nr. 6 – „Pēdējos 5 (piecos) gados rekonstruēto (p rbūvēto), 
renovēto (atjaunoto) vai izbūvēto virszemes ūdensobjektu hidrotehnisko būvju 
(atbilstoši Nolikuma 16.1.apakšpunkt  noteiktajam) saraksts”; 

8.1.1.7. Nolikuma pielikums Nr. 7 – „Iesaist to speci listu saraksta kopsavilkuma forma”; 
8.1.1.8. Nolikuma pielikums Nr. 8 – „CV forma”; 
8.1.1.9. Nolikuma pielikums Nr. 9 – „Pied v to speci listu apliecin juma forma”; 
8.1.1.10. Nolikuma pielikums Nr. 10 – „Apakšuzņēmējiem nododamo darbu daļu saraksta 

forma”; 
8.1.1.11. Nolikuma pielikums Nr. 11 – „Personas, uz kuras iespēj m pretendents balst s, 

apliecin juma forma”; 
8.1.1.12. Nolikuma pielikums Nr. 12 – „Objekta apsekošanas re istr cijas lapa”; 
8.1.1.13. Nolikuma pielikums Nr. 13 – „SIA Inženieru biroja „Kurbada tilti” izstr d tais 

būvprojekts „R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 

– 36/42 renov cija” (pieejams apskatei uz vietas atbilstoši Nolikuma 
4.4.apakšpunktam); 

8.1.1.14. Nolikuma pielikums Nr. 14 – „SIA Inženieru biroja „Kurbada tilti” izstr d tais 
būvprojekts „R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2. poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 

11/05 renov cija”” (pieejams apskatei uz vietas atbilstoši Nolikuma 
4.4.apakšpunktam); 

8.1.1.15. Nolikuma pielikums Nr. 15 – „R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera 

aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 p rskata pl ns”; 
8.1.1.16. Nolikuma pielikums Nr. 16 – „R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera 

aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 p rskata pl ns”; 
8.1.1.17. Nolikuma pielikums Nr. 17 – „Tehnisk  pied v juma sagatavošanas vadl nijas”; 
8.1.1.18. Nolikuma pielikums Nr. 18 – „Finanšu pied v juma forma”; 
8.1.1.19. Nolikuma pielikums Nr. 19 – „Iepirkuma l guma projekts”; 
8.1.1.20. izslēgts. 

 

8.2. Nolikuma pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sast vdaļas un ir izskat mi un vērtējami 
kopsakar b  ar Nolikumu. 

8.3. Komisija var izdar t groz jumus Nolikum  pēc paziņojuma ievietošanas interneta t kl , par to 
nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudz bas birojam. Izdarot groz jumus, tiek main ti ar  
pied v juma iesniegšanas termiņi atbilstoši PIL 29.panta treš s daļas pras b m. 

8.4. T  k  Pasūt t js nodrošina br vu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras 
dokumentiem, tas ievieto šo inform ciju Pasūt t ja t mekļa vietnē internet  (www.zmni.lv), 

kur  ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti. Pasūt t js ievieto šo inform ciju t mekļa 
vietnē internet  ne vēl k k  dienu pēc tam, kad paziņojums par groz jumiem iesniegts 
Iepirkumu uzraudz bas birojam publicēšanai. 

http://www.zmni.lv/
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9. Nolikuma sa emšana, inform cijas apmai as k rt ba un papildus inform cijas 
piepras šana 

9.1. Pasūt t js nodrošina br vu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem 
un visiem papildu nepieciešamajiem dokumentiem Pasūt t ja t mekļa vietnē internet  
(www.zmni.lv) sadaļ  „Iepirkumi”, s kot ar dienu, kad Paziņojums par l gumu ir publicēts 
Iepirkuma uzraudz bas biroja t mekļa vietnē internet  (www.iub.gov.lv), un l dz 2016. gada 

1.jūnijam plkst. 11:00. Turkl t Pasūt t js nodrošina iespēju ieinteresētajiem pieg d t jiem 
iepaz ties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem VSIA „Zemkop bas ministrijas 
nekustamie pašumi”, Republikas laukum  2, R g , pie Vidmanta Bieliņa katru darba dienu 

no plkst. 09:00 l dz 16:00, iepriekš piesakoties (skat. Nolikuma 1.2.apakšpunktu). Ja 
ieinteresētais pieg d t js pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus druk t  veid , 
Pasūt t js tos izsniedz ieinteresētajam pieg d t jam 3 (tr s) darba dienu laik  pēc tam, kad 
saņemts šo dokumentu piepras jums, ievērojot nosac jumu, ka dokumentu piepras jums 
iesniegts laikus pirms pied v jumu iesniegšanas termiņa. 

9.2. Inform cijas apmaiņa starp Pasūt t ju (Komisiju), ieinteresētajiem pieg d t jiem un 
pretendentiem notiek rakstveid  pa pastu, e-pastu vai nododot person gi. Lai inform cija, kas 
nosūt ta pa e-pastu bez elektroniski droša paraksta, iegūtu likum gu spēku, t  parakst t  veid  
vienlaikus j nosūta ar  pa pastu vai ar  t s saņemšana ir j apstiprina pa e-pastu. 

9.3. Saziņas dokument  ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifik cijas numuru. 
9.4. Inform cijas piepras jumi ir j nosūta pa pastu uz adresi VSIA „Zemkop bas ministrijas 

nekustamie pašumi”, Republikas laukums 2, R ga, LV-1981, vai uz e-pastu: info@zmni.lv. 

9.5. Ja ieinteresētais pieg d t js ir laikus piepras jis papildu inform ciju par iepirkuma 
procedūras dokumentos iekļautaj m pras b m attiec b  uz pied v jumu sagatavošanu un 
iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūt t js to sniedz 5 (piecu) dienu laik , bet ne vēl k k  
6 (sešas) dienas pirms pied v jumu iesniegšanas termiņa beig m, k  ar  ievieto Pasūt t ja 
t mekļa vietnē internet  (www.zmni.lv) sadaļ  „Iepirkumi”. 

9.6. Visus ar šo Konkursu saist tos dokumentus, ieinteresēto pieg d t ju uzdotos jaut jumus un 
uz tiem sniegt s atbildes, papildus inform ciju un iespējam s izmaiņas un/ vai 
papildin jumus Nolikum  Pasūt t js ievieto t mekļa vietnē internet  (www.zmni.lv) sadaļ  
„Iepirkumi”, k  ar  nosūta ieinteresēt jam pieg d t jam, kas uzdevis jaut jumu. Ja minētos 
dokumentus un ziņas Pasūt t js ir ievietojis interneta m jaslap , tiek uzskat ts, ka 
ieinteresētais pieg d t js tos ir saņēmis. Pasūt t js neuzņemas atbild bu par to, ka k ds no 
ieinteresētajiem pieg d t jiem nebūs iepazinies ar Pasūt t ja publik cij m iepirkuma 
procedūras gait . 

10. Pied v jumu iesniegšanas un atv ršanas vieta, datums, laiks un k rt ba 

10.1. Pied v jumus Konkursam pretendentu p rst vji person gi iesniedz VSIA „Zemkop bas 
ministrijas nekustamie pašumi”, Republikas laukum  2, R g , 805. kab., darba dien s no 
plkst. 09:00 l dz 16:00 l dz 2016. gada 1.jūnijam plkst. 11:00, vai nosūta pa pastu uz 
iepriekš minēto adresi. Izmantojot pasta pakalpojumus, j ņem vēr , ka tiks izskat ti tikai tie 
pretendentu pied v jumi, kas saņemti l dz šaj  punkt  nor d tajam termiņam. 

10.2. Pied v jums j iesniedz vai j nosūta slēgt  aizz mogot  aploksnē vai paketē, uz t s nor dot: 
10.2.1. adres tu – VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi”, Republikas laukum  2, 

R g , LV-1981; 

http://www.zmni.lv/
http://www.iub.gov.lv/
mailto:info@zmni.lv
http://www.zmni.lv/
http://www.zmni.lv/
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10.2.2. Pretendenta nosaukumu un juridisko adresi; 

10.2.3. atz mi – atklātam konkursam „Būvdarbi R gas HES ūdenskrātuves hidrotehnisko būvju 
kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo lauku teritoriju aizsardz bai pret plūdu 
draudiem projektu „R gas HES ūdenskrātuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 

29/41 – 36/42 atjaunošana” un „R gas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera 

aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” ietvaros”, Id. Nr. ZMN /2016/48 

ERAF. Neatvērt l dz 2016. gada gada 1.jūnijam plkst. 11:00; 

10.2.4. nor di „Neatvērt pirms pied v jumu atvēršanas san ksmes”. 
10.3. Pēc pied v jumu iesniegšanas termiņa beig m pied v jumi netiek pieņemti. 
10.4. Pēc pied v jumu iesniegšanas termiņa beig m pretendents nevar groz t savu pied v jumu. 
10.5. Saņemot pied v jumus, Pasūt t ja p rst vis re istrē pied v jumu speci l  re istr  to 

iesniegšanas sec b , ko pretendenta p rst vis apliecina ar savu parakstu. Pasūt t ja p rst vis 
uz aploksnes vai paketes fiksē saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes vai paketes tiek 
glab tas neatvērtas l dz pied v jumu atvēršanas san ksmei. Pasūt t js nodrošina, lai l dz 
pied v jumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. 

10.6. Pied v jumu atvēršana notiks VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi”, 
Republikas laukum  2, R g , 805. kab., 2016. gada 1.jūnijam plkst. 11:00. 

10.7. Pied v jumu atvēršan  dr kst piedal ties visas ieinteresēt s personas. 
10.8. S kot pied v jumu atvēršanas san ksmi, kl tesošajiem pretendentiem vai to p rst vjiem 

paziņo Komisijas sast vu. Pied v jumu atvēršanas san ksmes laik  Komisija nolasa 

pretendentu sarakstu. 

10.9. Pretendentu p rst vji re istrējas Komisijas sagatavotaj  re istr cijas lap , kur  nor da 
pretendenta nosaukumu, p rst vja v rdu, uzv rdu, amatu un parakstu. 

10.10. Pēc pretendentu paziņošanas katrs Komisijas loceklis paraksta apliecin jumu, ka nav t du 
apst kļu, kuru dēļ varētu uzskat t, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai 
darb b . Ja š ds apliecin jums nav parakst ts, Komisijas loceklis nedr kst piedal ties 
turpm kaj  Komisijas darb . Apliecin jumu katrs Komisijas loceklis iesniedz Komisijas 

sekret ram. Komisijas sekret rs to pievieno attiec gajam Komisijas sēdes protokolam. 
10.11. Pēc Nolikuma 10.10.apakšpunkt  minēto apliecin jumu parakst šanas Komisija atver 

pied v jumus to iesniegšanas sec b . Ja pretendenta pied v jums iesniegts pēc š  Nolikuma 
10.1.apakšpunkt  nor d t  iesniegšanas termiņa beig m, Komisija, to neatvērtu, nosūta pa 
pastu ierakst t  sūt jum  uz pretendenta nor d to adresi. 

10.12. Pēc pied v jumu atvēršanas Komisija nosauc pretendentu, pied v juma iesniegšanas 
datumu, laiku, iepirkuma priekšmetu un pied v to cenu katr  iepirkuma priekšmeta projekt . 

10.13. Pēc katra pied v juma atvēršanas un Nolikuma 10.12.apakšpunkt  minēto ziņu nosaukšanas 

visi kl tesošie Komisijas locekļi parakst s uz Finanšu pied v juma. 
10.14. Pied v jumu atvēršanas norise tiek protokolēta. 
10.15. Kad visi pied v jumi atvērti, pied v jumu atvēršanas san ksmi slēdz. 
10.16. Ja pretendents pieprasa izsniegt pied v jumu atvēršanas san ksmes protokola kopiju, 

Komisija to izsniedz 3 (tr s) darba dienu laik  pēc piepras juma saņemšanas. 
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11. Konkursa pied v juma noform jums 

11.1. Pied v juma dokumenti iesniedzami datora izdrukas veid  2 (divos) eksempl ros, no kuriem 
1 (viens) eksempl rs ir ORI IN LS un 1 (viens) eksempl rs ir KOPIJA. Pied v jumam 
oblig ti j pievieno CD, DVD vai USB datu nesējs ar PDF form t  ieskenētu Pied v jumu, 

kam j satur pilns Pied v jums, kurš nedr kst atšķirties no Pied v juma pap ra form , k  ar  
j nodrošina, ka Pied v jums ir ieskenēts t d  veid , kas ļauj saprotami un vienkopus uztvert 
ieskenētos dokumentus. Finanšu pied v juma kopiju elektronisk  datu nes j  papildus 

ir j saglab  ar  elektronisk  form t  (v lams Microsoft Office Excel), ar pieejamu 

kop šanas un druk šanas funkcionalit ti. Uz pieteikuma ori in la nor da atz mi 
„ORI IN LS” un uz kopijas attiec gi nor da atz mi „KOPIJA”. 

11.2. Pied v jums sast v no 4 (četr m) daļ m: 

11.2.1. Pieteikuma dal bai iepirkuma procedūr  un Pretendenta kvalifik cijas dokumentiem 

(viens ori in ls un viena kopija); 

11.2.2. Pied v juma nodrošin juma (viens ori in ls un viena kopija); 
11.2.3. Tehnisk  pied v juma (viens ori in ls un viena kopija); 
11.2.4. Finanšu pied v juma (viens ori in ls un viena kopija). 
11.3. Vis m pied v jumu daļ m un pieteikumam dal bai iepirkum  j būt noformētiem atbilstoši 

spēk  esošo normat vo aktu pras b m. Visus Nolikuma pielikumus paraksta pretendenta 
p rst vis ar paraksta ties b m. 

11.4. Pied v juma vis m lappusēm j būt sec gi sanumurēt m un numer cijai j atbilst 
pievienotajam satura r d t jam. 

11.5. Pied v juma lapas sanumurē un cauršuj ar diegu vai caurauklo ar auklu, cauršuvuma diega 
vai caurauklojuma auklas galus sasien mezgl , mezglu ar pap ra uzl mi piel mē pied v juma 
pēdējai lapai t s otraj  pusē neaprakst taj  daļ . 

11.6. Pied v juma pēdēj s lapas otraj  pusē neaprakst taj  daļ  vai uz pap ra uzl mes, ar kuru lapai 
piestiprin ts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls, izvieto apliecin juma 
tekstu „Sanumurētas un cauršūtas [caurauklotas] X (skaitlis v rdos) lapas”, kur z mes „X” 
viet  nor da ar cipariem, bet z mes „XX” viet  – ar v rdiem rakst tu atbilstošu lapu skaitu. 

11.7. Apliecin juma tekstu ar parakstu apliecina t  persona, kura sanumurēja un cauršuva 
(cauraukloja) pied v juma lapas (parakst  iekļauj attiec g s personas personisko parakstu, t  
atšifrējumu un ziņas, kas ļauj nep rprotami identificēt šo personu), k  ar  nor da datumu, kad 
izdar ts apliecin jums. Apliecin juma tekstu vai parakstu izvieto t , lai tas vienlaikus atrastos 
gan uz pied v juma pēdēj s lapas, gan uz pap ra uzl mes, ar kuru lapai piestiprin ts 

cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls. 
11.8. Pied v juma tekstam un iekļautajiem dokumentiem j būt skaidri salas mam, lai izvair tos no 

jebk d m šaub m un p rpratumiem, kas attiecas uz v rdiem un skaitļiem, un bez 
iestarpin jumiem, izdzēsumiem vai aritmētisk m kļūd m. 

11.9. Pied v jumu sagatavo latviešu valod . Kvalifik ciju apliecinoši dokumenti var tikt iesniegti 
cit  valod . Cit  valod  sagatavotajiem pied v juma dokumentiem j pievieno pretendenta 
apliecin ts tulkojums latviešu valod  saskaņ  ar spēk  esošo normat vo aktu pras b m. 

11.10. Pied v jumu paraksta pretendenta p rst vis ar paraksta ties b m vai t  pilnvarota persona. 
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11.11. Ja pretendents iekļauj pied v jum  dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija j apliecina 
spēk  esošajos normat vajos aktos noteiktaj  k rt b . Ja pied v jum  iekļauta kopija, kas 
sast v no vair k m lap m, bet nav noformēta k  atsevišķs dokuments, tad ir j apliecina katra 
kopijas lapa atsevišķi. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegt  dokumenta kopijas 
autentiskumu, t  var piepras t, lai pretendents uzr da dokumenta ori in lu. 

11.12. Iesniedzot pied v jumu, pretendents piln b  piekr t visiem Nolikuma noteikumiem. 
11.13. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) pied v jumu par visu Konkursa iepirkuma priekšmeta 

apjomu. Pretendents nav ties gs iesniegt pied v juma variantus. 
11.14. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saist tas ar viņu pied v jumu sagatavošanu un 

iesniegšanu pasūt t jam. 

12. Pied v juma nodrošin jums 

12.1. Pretendentam kop  ar pied v jumu ir j iesniedz pied v juma nodrošin jums par summu 

EUR 38 000,00 (tr sdesmit astoņi tūkstoši euro un 00 centi), vēlams atbilstoši Nolikuma 2. 
pielikum  pievienotajai formai. 

12.2. Pretendents pied v juma nodrošin jumu ir ties gs iesniegt k  bankas garantiju, vai 
apdrošin šanas polisi. Apdrošin šanas polise j iesniedz kop  ar apmaksu apliecinošu 
dokumentu. 

12.3. Pied v juma nodrošin jumam ir j būt spēk  ne vēl k k  no pied v jumu atvēršanas dienas 
l dz s kajam no š diem termiņiem: 

12.3.1. pied v juma nodrošin juma spēk  esam bas termiņa (120 (simtu divdesmit) dienas no 

pied v jumu atvēršanas dienas) beig m; 

12.3.2. izslēgts; 

12.3.3. l dz iepirkuma l guma noslēgšanai. 
12.3.¹ 12.3. punkts neattiecas uz pretendentu, kurš ir ieguvis l guma slēgšanas ties bas, jo tam 

pied v juma nodrošin jums ir spēk  l dz l gumsaist bu izpildes nodrošin juma 
iesniegšanas dienai. 

12.4. Ja Pasūt t js nevar noslēgt Iepirkuma l gumu ar iepirkuma procedūr  uzvarējušo pretendentu, 
tas rakstiski lūdz iepirkuma procedūr  uzvarējušo pretendentu pagarin t pied v juma 
nodrošin juma spēk  esam bas termiņu. Pasūt t js var lūgt ar  p rējos pretendentus pagarin t 
pied v juma nodrošin juma spēk  esam bas termiņu. 

12.5. Ja pretendents piekr t pagarin t sava pied v juma nodrošin juma spēk  esam bas termiņu, 
viņš rakstveid  to paziņo Pasūt t jam. 

12.6. Nodrošin juma devējs izmaks  Pasūt t jam vai Pasūt t js ietur pretendenta iemaks to 
pied v juma nodrošin juma summu, ja: 

12.6.1. pretendents atsauc savu pied v jumu, kamēr ir spēk  pied v juma nodrošin jums; 
12.6.2. pretendents, kura pied v jums izraudz ts saskaņ  ar pied v juma izvēles kritēriju, 

pasūt t ja noteiktaj  termiņ  nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un 
Iepirkuma l gum  paredzēto l gumsaist bu izpildes nodrošin jumu; 

12.6.3. pretendents, kura pied v jums izraudz ts saskaņ  ar pied v juma izvēles kritēriju, 
neparaksta Iepirkuma l gumu Pasūt t ja noteiktaj  termiņ . 

12.7. Pied v juma nodrošin jumu Pasūt t js atgriež pretendentiem atpakaļ š d  k rt b : 
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12.7.1. pretendentam, ar kuru Pasūt t js ir noslēdzis Iepirkuma l gumu, – pēc Iepirkuma l guma 
izpildes nodrošin juma iesniegšanas; 

12.7.2. p rējiem pretendentiem – pēc pied v juma nodrošin juma spēk  esam bas termiņa 
beig m vai pēc Iepirkuma l guma noslēgšanas atkar b  no t , kurš no gad jumiem iest jas 
pirmais; 

12.7.3. pretendentam, kurš nepiekr t sava pied v juma der guma termiņa pagarin šanai, – pēc 
pied v juma der guma termiņa beig m. 

12.8. Bez pied v juma nodrošin juma pied v jums netiek izskat ts. Pied v juma nodrošin jumi, 
kas neatbilst Nolikuma pras b m, tiek noraid ti un pretendenta pied v jums netiek izskat ts. 

12.9. Pied v juma nodrošin juma ori in ls iesniedzams atsevišķi, nepievienojot to pied v juma 

dokumentiem. Pied v juma dokumentiem pievienojama pretendenta apliecin ta 
pied v juma nodrošin juma kopija. 

13. Pras bas pretendentiem 

13.1. Konkurs  var piedal ties pieg d t ji vai pieg d t ju apvien bas. 
13.2. Pieg d t ju apvien bai, ja tai tiks piešķirtas Iepirkuma l guma slēgšanas ties bas, pirms 

Iepirkuma l guma slēgšanas būs j izveido pilnsabiedr ba normat vajos aktos noteikt  k rt b . 
13.3. Konkrēt  Iepirkuma l guma izpildē, lai pier d tu atbilst bu Nolikuma kvalifik cijas 

pras b m, pretendents dr kst balst ties uz citu uzņēmēju iespēj m, neatkar gi no savstarpējo 
attiec bu tiesisk  rakstura. Š d  gad jum  pretendentam j nor da pied v tos uzņēmējus un 
j pier da Pasūt t jam, ka viņa r c b  būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un 
pretendenta parakst tu apliecin jumu vai vienošanos par sadarb bu un/ vai resursu nodošanu 
pretendenta r c b  konkrēt  l guma izpildei. 

13.4. Pasūt t js izslēdz pretendentu no turpm k s dal bas iepirkuma procedūr , k  ar  neizskata 
pretendenta pied v jumu jebkur  no š diem gad jumiem: 

13.4.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, 
vai persona, kura ir pilnvarota p rst vēt pretendentu darb b s, kas saist tas ar fili li, ar 
t du prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas st jies spēk  un kļuvis 
neapstr dams un nep rsūdzams, ir atz ta par vain gu jebkur  no š diem noziedz giem 
nodar jumiem: 

13.4.1.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavin šan s, starpniec ba kukuļošan , 
neatļauta labumu pieņemšana vai komerci la uzpirkšana; 

13.4.1.2. kr pšana, piesavin šan s vai noziedz gi iegūtu l dzekļu legalizēšana; 
13.4.1.3. izvair šan s no nodokļu un tiem piel dzin to maks jumu nomaksas; 
13.4.1.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicin jums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana un apm c šana terora aktu veikšanai; 
13.4.2. pretendents ar t du kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas st jies 

spēk  un kļuvis neapstr dams un nep rsūdzams, ir atz ts par vain gu p rk pum , kas 
izpaužas k : 

13.4.2.1. 1 (viena) vai vair ku t du valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbin šana, kuri nav 
Eiropas Savien bas dal bvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savien bas 
dal bvalstu teritorij  uzturas nelikum gi; 

13.4.2.2. personas nodarbin šana bez rakstveid  noslēgta darba l guma, nodokļu normat vajos 
aktos noteiktaj  termiņ  neiesniedzot par šo personu informat vo deklar ciju par 
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darba ņēmējiem, kas iesniedzama par person m, kuras uzs k darbu; 
13.4.3. pretendents ar t du kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš st jies 

spēk  un kļuvis neapstr dams un nep rsūdzams, ir atz ts par vain gu konkurences ties bu 
p rk pum , kas izpaužas k  vertik l  vienošan s, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju 
noteikt t l kp rdošanas cenu, vai horizont l  karteļa vienošan s, izņemot gad jumu, kad 
attiec g  institūcija, konstatējot konkurences ties bu p rk pumu, par sadarb bu ieciet bas 
programmas ietvaros kandid tu vai pretendentu ir atbr vojusi no naudas soda vai naudas 
sodu samazin jusi; 

13.4.4. ir pasludin ts pretendenta maks tnespējas process, apturēta vai p rtraukta pretendenta 
saimniecisk  darb ba, uzs kta tiesved ba par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek 

likvidēts; 
13.4.5. saskaņ  ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskaj  nodokļu par dnieku datub zē pēdēj s 

datu aktualiz cijas datum  ievietoto inform ciju ir konstatēts, ka pretendentam dien , kad 
paziņojums par l gumu publicēts Iepirkumu uzraudz bas biroja m jaslap , vai dien , kad 
Komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzs kšanu, ja attiec b  uz iepirkuma 
procedūru nav j publicē paziņojums par l gumu, vai pretendentam, attiec b  uz kuru 
pieņemts lēmums par iespējamu l guma slēgšanas ties bu piešķiršanu, š  lēmuma 
pieņemšanas dien  Latvij  vai valst , kur  tas re istrēts vai kur  atrodas t  past v g  
dz vesvieta, ir nodokļu par di, taj  skait  valsts soci l s apdrošin šanas oblig to iemaksu 
par di, kas kopsumm  k d  no valst m p rsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit 

euro un 00 centi); 

13.4.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu inform ciju savas kvalifik cijas novērtēšanai vai visp r 
nav sniedzis piepras to inform ciju; 

13.4.7. uz person lsabiedr bas biedru, ja pretendents ir person lsabiedr ba, ir attiecin mi 
Nolikuma 13.4.1. – 13.4.5. un 13.4.6.apakšpunkt  minētie nosac jumi; 

13.4.8. uz pretendenta nor d to apakšuzņēmēju, kura veicamo vai sniedzamo pakalpojumu 
vērt ba ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopēj s būvdarbu l guma vērt bas, ir 
attiecin mi Nolikuma 13.4.2. – 13.4.5. un 13.4.6.apakšpunkt  minētie nosac jumi; 

13.4.9. uz pretendenta nor d to personu, uz kuras iespēj m pretendents balst s, lai apliecin tu, ka 
t  kvalifik cija atbilst Nolikum  noteiktaj m pras b m, ir attiecin mi Nolikuma 13.4.2. – 

13.4.5, un 13.4.6.apakšpunkt  minētie nosac jumi. 
13.5. Ja pretendenta vai Nolikuma 13.4.7., 13.4.8., un 13.4.9.apakšpunkt  minēt s personas 

maks tnespējas proces  tiek piemērota san cija vai cits l dz ga veida pas kumu kopums, kas 
vērsts un par dnieka iespējam  bankrota novēršanu un maks tspējas atjaunošanu, Pasūt t js, 
izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vēr  l guma priekšmetu var lemt par 
Nolikuma 13.4.4.apakšpunkta nepiemērošanu. 

13.6. Pasūt t js neizslēdz pretendentu no dal bas iepirkuma procedūr , ja: 
13.6.1. no dienas, kad kļuvis neapstr dams un nep rsūdzams tiesas spriedums, prokurora 

priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saist b  ar 
Nolikuma 13.4.1.apakšpunkt  un 13.4.2.apkašpunkta “13.4.2.1.”apakšpunkt  minētajiem 

p rk pumiem, l dz pied v juma iesniegšanas dienai ir pag juši 3 (tr s) gadi; 
13.6.2. no dienas, kad kļuvis neapstr dams un nep rsūdzams tiesas spriedums vai citas 

kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saist b  ar Nolikuma 13.4.2.apkašpunkta 
“13.4.2.2.”apakšpunkt  un 13.4.3.apkašpunkt  minētajiem p rk pumiem, l dz 
pied v juma iesniegšanas dienai ir pag juši 12 (divpadsmit) mēneši. 
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13.7. Pasūt t js p rbaudi par Nolikuma 13.4.apakšpunktos noteikto pretendentu izslēgšanas 
gad jumu esam bu veic attiec b  uz katru pretendentu br d , kad uzs k pied v jumu 
izvērtēšanu un par Nolikuma 13.4.5.apakšpunkt  noteikto, kad atbilstoši Nolikum  
noteiktaj m pras b m, ir izvēlēts noteiktais (-ie) pretendents (-i), kuram (-iem) būtu 
piešķiramas l guma slēgšanas ties bas. 

13.8. Pasūt t js ir ties gs izslēgt pretendentu no turpm k s dal bas iepirkuma procedūr , k  ar  
neizskat t pretendenta pied v jumu, ja pretendents (k  l gumslēdzēja puse vai l gumslēdzējas 
puses dal bnieks vai biedrs, ja l gumslēdzēja puse ir bijusi pieg d t ju apvien ba vai 

person lsabiedr ba), t  dal bnieks vai biedrs (ja pretendents ir pieg d t ju apvien ba vai 
person lsabiedr ba) nav pild jis ar šo Pasūt t ju noslēgtu iepirkuma l gumu vai visp r go 
vienošanos un t dēļ pasūt t js ir izmantojis iepirkuma l gum  vai visp r g s vienošan s 
noteikumos paredzēt s ties bas vienpusēji atk pties no iepirkuma l guma vai visp r g s 
vienošan s. 

13.9. Pasūt t js ir ties gs neizslēgt pretendentu no turpm k s dal bas iepirkuma procedūr  saskaņ  
ar Nolikuma 13.8.apakšpunktu, t  viet  paredzot papildu saist bu izpildes nodrošin jumu vai 
t dus noteikumus, kas pretendentam padara ekonomiski neizdev gu iepirkuma l guma vai 
visp r g s vienošan s būtisku noteikumu neievērošanu. 

13.10. Pasūt t js, pieņemot lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpm k s dal bas iepirkuma 
procedūr  saskaņ  ar Nolikuma 13.8.apakšpunktu, ņem vēr , cik būtisks ir p rk pums, kas 
pieļauts t  iepirkuma l guma vai visp r g s vienošan s izpildē, no k  Pasūt t js vienpusēji 
atk pies, k  ar  slēdzam  iepirkuma l guma vai visp r g s vienošan s neizpildes risku. 

13.11. Nolikuma 13.8. un 13.9.apakšpunktu noteikumus Pasūt t js nepiemēro, ja no dienas, kad 
Pasūt t js vienpusēji atk pies no Nolikuma 13.8.apakšpunkt  minēt  iepirkuma l guma vai 
visp r g s vienošan s, l dz pied v juma iesniegšanas dienai ir pag juši 12 (divpadsmit) 

mēneši publiska pieg des vai pakalpojumu l guma gad jum  un 3 (tr s) gadi publiska 
būvdarbu l guma gad jum . 

13.12. Nolikuma 13.4.apakšpunkt  minētie nosac jumi attiecas uz pretendentu, person lsabiedr bu 
un visiem person lsabiedr bas biedriem (ja pied v jumu iesniedz person lsabiedr ba) vai 
personu apvien bas dal bniekiem (ja pied v jumu iesniedz personu apvien ba), k  ar  
person m, uz kuru iespēj m pretendents balst s, lai apliecin tu atbilstu Nolikum  
noteiktaj m pras b m. 

14. Pras bas attiec b  uz pretendenta atbilst bu profesion l s darb bas veikšanai 
14.1. Pretendents normat vajos aktos noteiktajos gad jumos ir re istrēts Latvijas Republikas 

Uzņēmumu re istra komercre istr  vai l dzvērt g  komersantu re istr cijas re istr  rvalst s 
(ja attiec g s rvalsts normat vie akti š du re istr ciju paredz). 

14.2. Pretendents, person lsabiedr bas biedrs, personu apvien bas dal bnieks (ja Pied v jumu 
iesniedz person lsabiedr ba vai personu apvien ba) ir re istrēts Būvkomersantu re istr  vai 
attiec g  profesion l  re istr  rvalst s, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas 
izsniegta licence, sertifik ts vai cits l dzvērt gs dokuments, ja attiec g s valsts normat vie 
ties bu akti paredz profesion lo re istr ciju, licences, sertifik ta vai citu l dzvērt gu 

dokumentu izsniegšanu. Apakšuzņēmējiem ir j būt re istrētiem Būvkomersantu re istr  vai 
attiec g  re istr  rvalst s vai attiec gi licencētiem vai sertificētiem, ja tiem ir nepieciešama 
š da re istr cija saskaņ  ar Būvniec bas likuma 22. pantu vai attiec go normat vo aktu 
regulējumu rvalst s. 
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14.3. Pretendentam ir apdrošin ta t  civiltiesisk  atbild ba vai pretendents apņemas to apdrošin t 
l dz l guma noslēgšanai par summu1 ne maz ku par EUR 190 000,00 (viens simts 

deviņdesmit tūkstoši euro un 00 centi). 

14.4. Pretendentam ir izveidota, ieviesta un sertificēta kvalit tes vad bas sistēma atbilstoši 
starptautisk  kvalit tes vad bas standarta ISO 9001:2015 vai ekvivalenta standarta pras b m. 

14.5. izslēgts. 

14.6. Pretendenta pied v t jam: 
14.6.1. galvenajam būvdarbu vad t jam ir spēk  esošs Latvijas Jūrniec bas savien bas 

sertificēšanas centra izsniegts sertifik ts hidrotehnisko būvju būvdarbu vad šan  vai 

Latvijas Melioratoru biedr bas Hidromeliorat v s būvniec bas sertifik cijas centra 
izsniegts upju hidrotehnisko būvju būvdarbu vad šanas sertifik ts; 

14.6.2. ceļu būvdarbu vad t jam ir spēk  esošs sertifik ts, kurš izsniegts saskaņ  ar spēk  

esošajiem normat vajiem aktiem, kas ļauj nodarboties ar profesion lo darb bu noteiktaj  
jom  un ir saistošs l guma izpildei; 

14.6.3. elektroietaišu būvdarbu vad šanas speci listam ir spēk  esošs sertifik ts, kurš izsniegts 
saskaņ  ar spēk  esošajiem normat vajiem aktiem, kas ļauj nodarboties ar profesion lo 
darb bu noteiktaj  jom  un ir saistošs l guma izpildei. 
Par speci listiem piešķirtajiem sertifik tiem pasūt t js p rliecin s Būvkomersantu re istra 
m jaslap  internet  pieejamaj  Būvprakses un arhitektu prakses sertifik tu datu b zē. 

rvalstu būvdarbu vad t jam, ceļu būvdarbu vad t jam un elektroietaišu būvdarbu 
vad šanas speci listam ir izsniegta licence, sertifik ts vai cits dokuments attiec go 
pakalpojumu sniegšanai (ja š du dokumentu nepieciešam bu nosaka attiec g s rvalsts 
normat vie ties bu akti) un būvdarbu vad t js, ceļu būvdarbu vad t js un elektroietaišu 
būvdarbu vad šanas speci lists atbilst izgl t bas un profesion l s kvalifik cijas pras b m 
attiec gas profesion l s darb bas veikšanai Latvijas Republik  un gad jum , ja ar 
pretendentu tiks noslēgts iepirkuma l gums, l dz Būvdarbu uzs kšanai būvdarbu vad t js, 
ceļu būvdarbu vad t js un elektroietaišu būvdarbu vad šanas speci lists iegūs 
profesion l s kvalifik cijas atz šanas apliec bu vai re istrēsies attiec gaj  profesiju 
re istr . 

15. Pretendenta saimnieciskais un finansi lais st voklis 

15.1. Pretendenta gada likvidit tes kopējais koeficients (apgroz mie l dzekļi/ stermiņa saist bas) 
uz 2015. gada 31. decembri ir ne maz ks par 1 (viens). Ja pied v jumu iesniedz personu 
apvien ba, tad katram no t s dal bniekiem likvidit tes koeficients nedr kst būt maz ks k  1 
(viens). 

15.2. Pretendentam pieejami finanšu l dzekļi un/ vai kred tl nija EUR 500 000,00 (pieci simti 

tūkstoši euro un 00 centi) apjom , atskaitot p rēj s l gumsaist bu summas, kas ir pietiekošas 
Iepirkuma l guma izpildei, ievērojot iepirkuma dokument cij  noteikto būvdarbu 
finansējuma k rt bu un pretendenta pied v jum  nor d to finanšu plūsmu. 

                                                 
1 Minim lais atbildības limits noteikts atbilstoši MK 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeci listu un būvdarbu veicēju 

civiltiesisk s atbildības oblig to apdrošin šanu” 10.punkta 10.1.apakšpunktam, k  arī ievērojot Būvniecības likuma 5.panta pirm s daļas 9.punktu un 
20.pantu, tostarp arī MK 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr.500 „Visp rīgie būvnoteikumi” 131.4. un 139.6.apakšpunkt  noteikt s prasības. 
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16. Pras bas attiec b  uz pretendenta tehniskaj m un profesion laj m sp j m 

16.1. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.g.) laik , k  ar  
2016. gad  ir veicis vismaz (t.sk., normat vajos ties bu aktos noteiktaj  k rt b  nodevis 
ekspluat cij 2): 

16.1.1. 2 (divus) virszemes ūdensobjektu hidrotehnisko būvju rekonstrukcijas (p rbūves), 
renov cijas (atjaunošanas) vai izbūves būvdarbus, kas saist ti ar aizsargdambju, dambju 
vai krasta nostiprin jumu rekonstrukciju (p rbūvi) un/ vai renov cijas (atjaunošanas), un/ 

vai izbūvi un 1 (viena) objekta l gumcena nav maz ka k  EUR 1 000 000,00 (viens 

miljons euro un 00 centi), un visi objekti ir nodoti ekspluat cij ; 

16.1.2. par visu l gumu realiz ciju ir j pievieno Pasūt t ju atsauksmes. 

16.2. Pretendenta pied v tais galvenais būvdarbu vad t js, kurš tiks piesaist ts l guma izpildē, 
iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.g.) laik , k  ar  2016. gad   ir 
vad jis vismaz 2 (divus) l gumus, kuros virszemes ūdensobjektu hidrotehnisko būvju 
rekonstrukcijas (p rbūves), renov cijas (atjaunošanas) vai izbūves būvdarbus, kas saist ti ar 
aizsargdambju, dambju vai krasta nostiprin jumu rekonstrukciju (p rbūvi) un/ vai 
renov cijas (atjaunošanas), un/ vai izbūvi un 1 (viena) objekta l gumcena nav maz ka k  
EUR 1 000 000,00 (viens miljons  euro un 00 centi), un visi objekti ir nodoti ekspluat cij . 

16.3. Pied v tajam galvenajam būvdarbu vad t jam ir j būt re istrētam Būvkomersanta re istr . 

16.4. Pied v t s speci listu lomas (Nolikuma 14.6.apakšpunkts) nedr kst apvienot. 
16.5. Pretendentam oblig ti ir j nodrošina būvdarbu rezult t  radušos atkritumu daudzuma3 

re ener ciju, ievērojot Latvijas Republik  spēk  esošos normat vos aktus atkritumu 
apsaimniekošanas jom . Lai apliecin tu atbilst bu š m pras b m pretendentam j būt 
noslēgtam sadarb bas l gumam ar uzņēmumu, kuram ir ties bas Latvijas Republik  
nodarboties ar atkritumu apsaimniekošanu un ar to saist to pakalpojumu sniegšanu (t.sk., 

j būt re istrētam Būvniec b  radušos atkritumu p rvad jumu uzskaites sistēm 4), vai ar  
pretendents var apliecin t, ka l gumu slēgšanas gad jum , noslēgs š du l gumu.  

16.6. Pretendentam oblig ti ir j nodrošina teritorij  esošo materi lu5, kas nav atkritumi Atkritumu 

apsaimniekošanas likuma izpratnē, lietder ga turpm k  izmantošana, piem., paredzot ar  
iespēju izmantot šajos būvobjektos. 

16.7. Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaist t apakšuzņēmējus un balst ties uz 
apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespēj m pretendents balst s) iespēj m, 
lai apliecin tu, ka pretendenta kvalifik cija atbilst pretendenta kvalifik cijas pras b m. Š d  
gad jum  pretendents pier da, ka viņa r c b  būs nepieciešamie resursi. 

17. Iesniedzamie dokumenti 

17.1. Pretendenta parakst ts iesniegums dal bai iepirkum  (1.pielikums). 

                                                 
2 Objektiem, kas nodoti ekspluat cij  no 01.10.2014. (ieskaitot) j piemēro atbilstības prasības, kas izriet no MK noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko 
un melior cijas būvju būvnoteikumi”,savuk rt, par periodu līdz 01.10.2014. j piemēro, vairs spēk  neesoš , būvniecības likuma prasības attiecīb  uz 
būvvaldes izsniegt  akta formu atbilstoši spēku zaudējuš  2010.gada 16.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.261 „Melior cijas sistēmu un 
hidrotehnisko būvju būvniecības k rtība” regulējumam.  
3 Būvdarbu rezult t  iespējamo atkritumu daudzumu, kuru var reģenerēt skatīt Tehnisk s specifik cijas 2.4.apakšpunkt  pie katra konkrēt  iepirkuma 
priekšmeta būvprojekta atsevišķi (3.pielikums). 
4 MK 2011. gada 13. septembra noteikumi Nr. 703 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas k rtību, 
atkritumu tirgot ju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistr cijas k rtību, k  arī par valsts nodevu un t s maks šanas k rtību”. 
5 Atkritumu apsaimniekošanas likuma 3.panta pirm s daļas 6., 7. un 8.punkts. 
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17.2. Pretendents ir re istrēts normat vajos aktos noteikt  k rt b  un joproj m darbojas, 
re istr cijas faktu iepirkuma komisija p rbauda Uzņēmumu re istra m jaslap . rvalst  
re istrēts pretendents iesniedz l dzvērt gas iest des cit  valst  izsniegtas re istr cijas apliec bas 
vai izziņas, kas apliecina, ka pretendents ir re istrēts normat vajos aktos noteikt  k rt b  un 
joproj m darbojas, pretendenta apliecin tu kopiju. rvalst s izsniegt m izziņ m j būt tulkot m 
latviešu valod  (pretendenta apliecin ts tulkojums). Ja Latvijas Republikas Uzņēmuma re istra 
apliec ba pretendentam nav izsniegta, pretendents savam pied v jumam pievieno izdruku no 
Latvijas Republikas Uzņēmumu re istra m jaslapas www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv, kas 

apliecina faktu, ka pretendents joproj m darbojas. 

17.3. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina pied v juma dokumentus parakst juš s, k  ar  
kopijas, tulkojumus un pied v juma daļu caurauklojumus apliecin juš s personas ties bas 
p rst vēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz 

atsevišķu person lsabiedr bas biedru vai personu apvien bas dal bnieku paraksta, k  ar  
kopijas un tulkojumus apliecina attiec g  person lsabiedr bas biedra vai personu apvien bas 
dal bnieka pilnvarota persona, j iesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina š s 
personas ties bas p rst vēt attiec go person lsabiedr bas biedru vai personu apvien bas 
dal bnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, 
kas apliecina pilnvaru parakst juš s parakstties g s amatpersonas ties bas p rst vēt attiec go 
juridisko personu. 

17.4. Latvijas komersantiem Pasūt t js re istr cijas faktu Būvkomersantu re istr  p rbauda pats 
attiec g  datu b zē. rvalstu pretendentiem j iesniedz attiec ga profesion l  re istra 
izsniegtas re istr cijas apliec bas kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, 
sertifik ta vai cita l dzvērt ga dokumenta kopija, ja attiec g s valsts normat vie ties bu akti 
paredz profesion lo re istr ciju, licences, sertifik ta vai citu l dzvērt gu dokumentu 
izsniegšanu. 

17.5. Spēk  esoša pretendenta civiltiesisk s atbild bas apdrošin šanas polises kopija vai 
pretendenta apliecin jums l dz l guma noslēgšanai apdrošin t savu civiltiesisko 
zaudējumiem par zaudējumiem, kas var tikt nodar ti gan Pasūt t jam, gan trešaj m person m 
par summu ne maz ku par EUR 190 000,00 (viens simts deviņdesmit tūkstoši euro un 00 
centi). 

17.6. Sertifik ts, kas apliecina kvalit tes vad bas sistēmas atbilst bu ISO 9001:2015 vai 
ekvivalentai kvalit tes vad bas sistēmai.  Pasūt t js atz st citas Eiropas Savien bas dal bvalsts 
normat vajos aktos noteiktaj  k rt b  akreditētas institūcijas izdotu sertifik tu, k  ar  citus 
pieg d t ja iesniegtus pier d jumus par l dzvērt gu kvalit tes vad bas pas kumu stenošanu 
visa veida būvdarbu veikšan . 

17.7. Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilst bu vides vad bas standartiem (nav oblig ti 
iesniedzami dokumenti). Pretendents atbilst bu vides vad bas standartiem var apliecin t:  

17.7.1. iesniedzot ISO 14001:2015, EMAS vai ekvivalentas vides vad bas sistēmas sertifik tu; 
17.7.2. ar Latvijas vai citas Eiropas Savien bas dal bvalsts normat vajos aktos noteiktaj  k rt b  

akreditētas institūcijas izsniegtu sertifik tu, kas apliecina viņa atbilst bu Eiropas vai 
starptautiskajiem vides vad bas sistēmas standartiem; 

17.7.3. ar l dzvērt gu novērtējumu par savas darb bas atbilst bu vides aizsardz bas pras b m, 

piemēram, Pretendenta izstr d tu Vides p rvald bas sistēmas pl nu, kas izstr d ts, ievērojot 
LR Ministru kabineta 22.12.2008. sēdē apstiprin tos (Prot.Nr.94, 92.§) „Ieteikumus videi 
draudz gas būvniec bas veicin šanai”, pašu uzman bu pievēršot atkritumu 

http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv
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apsaimniekošanai, videi draudz gu tehnolo iju un materi lu izmantošanai, pas kumiem 
ener ijas patēriņa samazin šanai.  

17.8. Dokuments, kas apliecina pretendenta atbilst bu Nolikuma 15.1. apakšpunkt  noteiktaj m 
pras b m. 

17.9. Bankas izsniegta izziņa par finanšu l dzekļu EUR 500 000,00 (pieci simti tūkstoši euro un 00 
centi) apjom  pieejam bu pretendenta bankas kont , kas apliecina pretendenta atbilst bu 
Nolikuma 15.2.apakšpunktam. 

17.10. Pretendenta apstiprin ts pretendenta un personu (ja pretendents Būvniec bai pl no piesaist t 
treš s personas un balst ties uz to tehniskaj m un profesion laj m iespēj m) pēdējo 5 (piecu) 

gadu (2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.g.) laik , k  ar  2016. gad  rekonstruēto 

(p rbūvēto), renovēto (atjaunoto) vai izbūvēto virszemes ūdensobjektu hidrotehnisko būvju 
saraksts, kas sagatavots atbilstoši Nolikumam pievienotajai veidnei (6.pielikums) un 

apliecina pretendenta atbilst bu Nolikuma 16.1.apakšpunkt  noteiktaj m pras b m. Saraksta 

ailē „Būvobjekta nosaukums un ss raksturojums” j nor da visa nepieciešam  inform cija 
par veiktajiem būvdarbiem, lai Pasūt t js varētu izvērtēt to atbilst bu Nolikuma 

16.1.apakšpunkt  noteiktaj m pras b m. Sarakstam pievienojamas Pasūt t ju atsauksmes par 

visiem objektiem, kas nor d ti sarakst  un būvvaldes izsniegt  akta par būves pieņemšanu 
ekspluat cij  kopijas. 

17.11. Pretendenta pied v to speci listu saraksts atbilstoši Iesaist to speci listu saraksta 
kopsavilkuma formai (7.pielikums). Sarakst  j iekļauj iepirkuma procedūras Nolikuma 

14.6.apakšpunkt  nor d tie speci listi. 
17.12. Pretendenta pied v to speci listu CV, kas sagatavoti atbilstoši CV formai (8. pielikums, CV 

j iesniedz tikai Nolikuma 14.6.apakšpunkt  minētajiem speci listiem), pied v t  speci lista 
apliecin jumu (9. pielikums), k  ar  dokumentu kopijas, kas apliecina speci listu 
kvalifik ciju. 

rvalstu būvdarbu vad t ja, ceļu būvdarbu vad t ja un elektroietaišu būvdarbu vad šanas 
speci lista licences, sertifik ta vai cita dokumenta attiec go pakalpojumu sniegšanai (ja š du 
dokumentu nepieciešam bu nosaka attiec g s rvalsts normat vie ties bu akti) kopija un 
apliecin jums par to, ka būvdarbu vad t js, ceļu būvdarbu vad t js un elektroietaišu būvdarbu 
vad šanas speci lists atbilst izgl t bas un profesion l s kvalifik cijas pras b m attiec gas 
profesion l s darb bas veikšanai Latvijas Republik  un gad jum , ja ar pretendentu tiks 

noslēgts iepirkuma l gums, l dz Būvdarbu uzs kšanai būvdarbu vad t js, ceļu būvdarbu 
vad t js un elektroietaišu būvdarbu vad šanas speci lists iegūs profesion l s kvalifik cijas 
atz šanas apliec bu vai re istrēsies attiec gaj  profesiju re istr . 

17.13. Pasūt t ja izsniegt  Objekta apsekošanas re istr cijas lapa, ja pretendents ir veicis objekta 

apsekošanu atbilstoši Nolikuma 4.10.apakšpunktam un Nolikuma 12. pielikumam. 

17.14. Pretendenta apliecin jums, ka l guma izpildei pied v tie speci listi neapvienos speci listu 
(Nolikuma 16.4 apakšpunkts) lomas. 

17.15. Pretendenta apliecin jums, ka l guma izpildes laik  tiks nodrošin ta būvdarbu rezult t  
radušos atkritumu daudzuma re ener cija atbilstoši Latvijas Republik  spēk  esošajiem 
normat vajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jom . Ja pretendents šo darbu izpildei 
pl no: 

17.15.1. piesaist t konkrētu uzņēmumu, ar kuru ir noslēgts sadarb bas l gums par atkritumu 
apsaimniekošanu un ar to saist to pakalpojumu sniegšanu, iesniedzama dokumentu kopija, 
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kas pier da sadarb bu ar konkrēto uzņēmumu vai pretendenta apliecin jums, ka tiks 
noslēgts š ds l gums; 

17.15.2. būvobjekt  uzst d t iek rtu, ar kura pal dz bu tiks nodrošin ta būvdarbu rezult t  radušos 
atkritumu re ener cija, tad iesniedz apliecin jumu, ka š da iek rta ir pretendenta 
materi ltehniskaj  b zē vai ka l gumu slēgšanas gad jum , ieg d sies t du vai ar  iznom s 
uz l guma izpildes laiku. 

17.16. Pretendenta apliecin jums, ka nodrošin s teritorij  esošo materi lu, kas nav atkritumi 
Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratnē, lietder gu turpm ko izmantošanu. 

17.17. Apakšuzņēmēju saraksts, atbilstoši Nolikuma 16.7. apakšpunktam un Nolikuma 10. 

pielikumam, k  ar  personas, uz kuras iespēj m Pretendents balst s apliecin jumu (11. 

pielikums). 

17.18. Pied v juma nodrošin jumus atbilstoši Nolikuma 12. punktam. 

17.19. Tehniskais pied v jums par katru iepirkuma priekšmeta būvprojektu pretendentam ir 
j sagatavo atsevišķi saskaņ  ar Tehniskaj m specifik cij m (3. pielikums) un 

Būvprojektiem, ievērojot Tehnisk  pied v juma sagatavošanas vadl nijas (17. pielikums). 

17.20. Finanšu pied v jums: 
17.20.1. Finanšu pied v jum  j nor da l gumcena un kopēj  cena, par k du tiks veikti Būvdarbi 

(Būvdarbu kopēj  cena), k  ar  vien bas cenas un izmaksu poz cijas izmaksas. Finanšu 
pied v jums j sagatavo atbilstoši Finanšu pied v juma veidnei (18. pielikums). Finanšu 
pied v jums papildus j iesniedz elektroniski Microsoft Office Excel vai analog  
p rbaud m  form t . 

17.20.2. Finanšu pied v jum  cenas j nor da euro (EUR) bez PVN. 
17.20.3. Cen s j iekļauj visas izmaksas, kas ir saist tas ar Būvdarbu veikšanu. 

17.20.4. Ja pasūt t jam rodas aizdomas, ka pied v jums l gumam vai k dai pied v juma t mes 
poz cijai varētu būt nepamatoti lēts, pasūt t js pirms š  pied v juma iespējam s 
noraid šanas rakstveid  pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem pied v juma 
nosac jumiem. Detalizētais paskaidrojums paši var attiekties uz: 

17.20.4.1. ražošanas procesa, būvdarbu metodes vai sniedzamo pakalpojumu izmaks m; 
17.20.4.2. izraudz tajiem tehniskajiem risin jumiem un paši izdev gajiem būvdarbu veikšanas, 

preču pieg des vai pakalpojumu sniegšanas apst kļiem, kas ir pieejami pretendentam; 
17.20.4.3. pied v to būvdarbu, preču vai pakalpojumu paš b m un ori inalit ti; 
17.20.4.4. darba aizsardz bas noteikumu un darba apst kļu atbilst bu vietai, kur tiek veikti 

būvdarbi, pieg d tas preces vai sniegti pakalpojumi; 
17.20.4.5. pretendenta iespēj m saņemt komercdarb bas atbalstu. 
17.20.5. Pasūt t js, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus š  punkta 17.20.4. apakšpunkt  

minētos faktorus. 
17.20.6. Ja Pasūt t js konstatē, ka pied v jums ir nepamatoti lēts t pēc, ka pretendents saņēmis 

valsts atbalstu, pied v jumu pēc konsult cij m ar pretendentu var noraid t, tikai 
pamatojoties uz to, ka pretendents nevar Pasūt t ja noteikt  sapr t g  termiņ  pier d t, ka 
saņemtais komercdarb bas atbalsts ir likum gs. Ja Pasūt t js noraida pied v jumu š  
iemesla dēļ, tas informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudz bas biroju par 
pied v juma noraid šanu un noraid šanas iemeslu. 
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17.20.7. Finanšu pied v jum  iekļauj izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektronisk s 
deklarēšanas sistēmas par pretendenta un t  pied v jum  nor d to apakšuzņēmēju 
vidēj m stundas tarifa likmēm profesiju grup s pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo 
četru gada ceturkšņu period  l dz pied v juma iesniegšanas dienai. Ja pretendents k  
nodokļu maks t js ir re istrēts pēdējo četru gada ceturkšņu period  l dz pied v juma 
iesniegšanas dienai, ņem vēr  darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi period  no n kam  
mēneša pēc re istr cijas mēneša l dz pied v juma iesniegšanas dienai. 

18. Pretendentu pied v jumu v rt šana 

18.1. Pied v jumu vērtēšana sast v no 4 (četriem) posmiem: 

18.1.1. 1.posms – pied v jumu noformējuma p rbaude; 
18.1.2. 2.posms – pretendentu atlase; 

18.1.3. 3.posms – tehnisko pied v jumu atbilst bas p rbaude; 
18.1.4. 4. posms – finanšu pied v jumu vērtēšana. 
18.2. Pretendentu pied v jumu noformējuma p rbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko pied v jumu 

atbilst bas p rbaudi un pied v jumu vērtēšanu Komisija veic slēgt  sēdē. 
18.3. Komisija ir ties ga lūgt pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot jaut jumus 

rakstiski un t d  paš  veid  saņemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko 

pied v jumu atbilst bas p rbaudei, k  ar  pied v jumu vērtēšanai un sal dzin šanai. 

19. Pied v jumu noform juma p rbaude 

19.1. Pēc pied v juma atvēršanas Komisijas sekret rs informē Komisiju par pied v jumu 
atbilst bu Nolikum  noteiktaj m noformējuma pras b m. 

19.2. Komisija izvērtē pied v juma atbilst bu Nolikum  noteiktaj m noformējuma pras b m un 
pieņem attiec gu lēmumu. 

20. Pretendentu atlase 

20.1. Komisija noskaidro pretendentu atbilst bu Nolikuma 13.4 punkt  izvirz taj m pras b m. Ja 

pretendents neatbilst 13.4 punkt  izvirz taj m pras b m, pretendentu izslēdz no turpm k s 
dal bas iepirkuma procedūr , k  ar  neizskata pretendenta pied v jumu.  

20.2. Komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilst bu paredzam  l guma izpildes 
pras b m. Pretendenta atlase un kvalifik cijas p rbaude notiek pēc iesniegtajiem atlases un 
kvalifik cijas dokumentiem, p rbaudot pretendenta atbilst bu nolikuma 14., 15. un 16.punkt  
izvirz t m pras b m un 17. sadaļ  noteiktajiem dokumentiem. 

20.3. Pretendentu atlases un kvalifik cijas laik  Komisija vērtē pied v jumu atbilstoši katrai 

Nolikuma izvirz tajai pras bai. Komisijas sekret rs apkopo Komisijas locekļu vērtējumu 
tabul . Komisija lēmumu pieņem balsojot, ja vair kums ir balsojis „par”, tad pied v jums ir 
uzskat ms par pretendentu, atlasi izturējušu. 

20.4. Komisija atz st par neizturējušiem atlases un kvalifik cijas p rbaudi, un nepielaiž pie t l k s 
vērtēšanas to pretendentu pied v jumus, kuri neatbilst k dai no Nolikuma 14., 15. un 16. 

punkt  izvirz taj m pras b m un 17. sadaļ  noteiktajiem dokumentiem.  

20.5. Pretendenti, kas izturējuši pretendentu atlasi, tiek pielaisti pie tehnisko pied v jumu 
vērtēšanas. 
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21. Tehnisko pied v jumu atbilst bas p rbaude 

21.1. Komisija p rbauda pied v jumu atbilst bu Nolikuma 3. un 17. pielikum  minētaj m 
tehniskaj m pras b m. 

21.2. Pretendentu tehnisko pied v jumu atbilst bas p rbaudes laik  Komisija vērtē katru 
pied v jumu atsevišķi, katrai Nolikuma izvirz tajai pras bai. Komisijas sekret rs apkopo 
Komisijas locekļu vērtējumu tabul . Komisija lēmumu pieņem balsojot, ja vair kums ir 
balsojis „par”, tad pied v jums ir uzskat ms par tehniskajai specifik cijai atbilstošu.  

21.3. Komisija atz st par neizturējušiem pied v juma atbilst bas p rbaudi un nepielaiž pie t l k s 
vērtēšanas to pretendentu pied v jumus, kuru Tehniskaj  pied v jum  nav ietverts detalizēts 
apraksts par to, k  tiks sasniegti būvprojekta mērķi un k  tiks stenoti būvdarbi, kas definēti 
Nolikuma 3. pielikum  (t.sk., Būvprojektos), ievērojot Nolikuma 17. pielikum  fiksēto 
pras bu l meni pied v juma sagatavošanai. 

21.4. Pretendenti, kas izturējuši tehnisko pied v jumu atbilst bas p rbaudi, tiek pielaisti pie 
finanšu pied v jumu vērtēšanas. 

22. Finanšu pied v jumu v rt šana un uzvar t ja noteikšana 

22.1. Finanšu pied v jumu vērtēšanas stadij  Komisija vērtē tikai tos pied v jumus, kas ir 

izturējuši Pretendentu atlases un pretendentu tehnisk s atbilst bas vērtēšanas p rbaudi. 
22.2. Vērtējot Finanšu pied v jumu, Komisija ņem vēr  pied v jum  nor d to kopējo l gumcenu 

EUR bez PVN. 

22.3. Komisija p rbauda, vai pied v jum  nav aritmētisku kļūdu. Ja pied v jum  tiek konstatēta 
aritmētiska kļūda, t  tiek labota saskaņ  ar PIL 56. panta trešaj  daļ  noteiktaj m pras b m. 

22.4. Ja Komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis nepamatoti lētu pied v jumu, Komisija 
r kojas atbilstoši normat vajos aktos noteiktaj  k rt b  (PIL 48. pants). 

22.5. Komisijai ir pien kums izvērtēt, vai pied v jums nav nepamatoti lēts, ja t  konstatē, ka 
Pretendenta vai t  pied v jum  nor d to apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidēj  stundas tarifa 
likme kaut vien  no profesiju grup m pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada 
ceturkšņu period  l dz pied v juma iesniegšanas dienai ir maz ka par 80 procentiem (vai 
nesasniedz valst  noteikto minim lo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidēj s stundas 
tarifa likmes attiec gaj  profesiju grup  valst  minētaj  period  pēc Valsts ieņēmumu 
dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta m jaslap  internet . 
Ja Pretendents k  nodokļu maks t js ir re istrēts pēdējo četru gada ceturkšņu period  l dz 
pied v juma iesniegšanas dienai, ņem vēr  darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi period  
no n kam  mēneša pēc re istr cijas mēneša l dz pied v juma iesniegšanas dienai. 

22.6. Komisija l guma slēgšanas ties bas piešķir pretendentam, kura pied v jums ir saimnieciski 

izdev g kais par visu iepirkuma priekšmetu apjomu, atbilstoši noteiktajai pretendentu 
pied v jumu izv rt šanas k rt bai un kas atbilst Nolikum  minētaj m pras b m saskaņ  ar 
Nolikum  nor d tajiem pied v juma vērtēšanas un izvēles kritērijiem. 

22.7. Komisija s kotnēji v rt  pied v juma saimniecisko izdev gumu, atbilstoši noteiktajiem 

v rt šanas krit rijiem un to skaitliskaj m v rt b m: 

Nr. Kritērijs Maksimālā skaitliskā vērt ba 

K1 Pied v juma cena 50 punkti 

K2 Vides kritēriji: - 
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K2.1. 
Videi draudz gu būvmateri lu 
izmantošana 

40 punkti 

K2.2  Vides vad bas standarti  10 punkti 

Kop : 100 punkti 

22.8. Pied v jumu vērtēšana notiek pēc punktu metodes. Maksim l  kopēj  skaitlisk  vērt ba – 

100 punkti. 

22.9. Vērtēšanas kritērijam K1 (pied v juma cena) punktu skaits par iepirkuma priekšmetu tiek 

aprēķin ts pēc 1. formulas: 

K1 = Cmin/Cpied. x 50      (1), 

kur: 

Cmin = Zem k  pied v t  l gumcena bez PVN no visiem pied v jumiem, EUR; 

Cpied. = Pretendenta pied v t  l gumcena bez PVN, EUR. 

22.10. Lai noteiktu atbilst bu vides kritērijiem (K2) tiks vērtēta videi draudz gu būvmateri lu 
izmantošana (K2.1) un vides vad bas standarti (K2.2).  

22.10.1. Kritērija “Videi draudz gu būvmateri lu izmantošana” (K2.1) vērtēšanas metodika:  
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 Vērtēšanas metodika 

Maksimālā 
skaitliskā 

vērt ba 
 

   

K2.1.. 

Vērtēšana kritērij  “Videi draudz gu būvmateri lu izmantošana” tiks 

p rbaud ts vai pretendenta izstr d taj  būvdarbu koncepcij  ir paredzēta 

videi draudz gu būvmateri lu izmantošana. 

40 punkti tiks piešķirti, ja pretendents darbu veikšanas projekt  pied v  
šķembu materi lu un miner lmateri lu mais jumu, kas iegūts no otrreizēji 
p rstr d tiem būvgružiem, 100 % apmēr  no abos būvprojektos pl not  
kopapjoma (p rbaud ta tiks izziņa vai apliecin jums no pieg d t ja, par 
šķembu materi la un miner lmateri lu mais juma apjomu un atbilst bu 
būvprojekta pras b m); 

30 punkti tiks piešķirti, ja pretendents pied v  šķembu materi lu un  

miner lmateri lu mais jumu, kas iegūts no otrreizēji p rstr d tiem 
būvgružiem, vismaz 70 % apmēr  no abos būvprojektos pl not  kopapjoma 
(p rbaud ta tiks izziņa vai apliecin jums no pieg d t ja, par šķembu 
materi la un miner lmateri lu mais juma apjomu un atbilst bu būvprojekta 
pras b m); 

20 punkti tiks piešķirti, ja pretendents pied v  šķembu materi lu un  

miner lmateri lu mais jumu, kas iegūts no otrreizēji p rstr d tiem 
būvgružiem, vismaz 50 % apmēr  no abos būvprojektos pl not  kopapjoma 
(p rbaud ta tiks izziņa vai apliecin jums no pieg d t ja, par šķembu 
materi la un miner lmateri lu mais juma apjomu un atbilst bu būvprojekta 
pras b m); 

10 punkti tiks piešķirti, ja pretendents pied v  šķembu materi lu un  

miner lmateri lu mais jumu, kas iegūts no otrreizēji p rstr d tiem 
būvgružiem, vismaz 30 % apmēr  no abos būvprojektos pl not  kopapjoma 
(p rbaud ta tiks izziņa vai apliecin jums no pieg d t ja, par šķembu 
materi la un miner lmateri lu mais juma apjomu un atbilst bu būvprojekta 
pras b m); 

0 punkti tiks piešķirti, ja pretendents pied v  videi draudz gu būvmateri lu 
risin jumu šķembu materi lam un miner lmateri lu mais juma, kas iegūts 
no otrreizēji p rstr d tiem būvgružiem, no 0 % l dz 29 % apmēr  no abos 

40 punkti 
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 Vērtēšanas metodika 

Maksimālā 
skaitliskā 

vērt ba 
 

būvprojektos pl not  kopapjoma (p rbaud ta tiks izziņa vai apliecin jums 
no pieg d t ja, par šķembu materi la un miner lmateri lu mais juma 

apjomu un atbilst bu būvprojekta pras b m). 

 

 

22.10.2. Kritērija “Sertificēta Vides p rvald bas sistēma” (K2.2) vērtēšanas metodika: 
 

 Vērtēšanas metodika 

Maksimālā 
skaitliskā 

vērt ba  

K2.2. 

Vērtēšana kritērij  „ Vides vad bas standarti” tiks vērtēta pretendenta 
pied v jumam pievienotais apliecin jums atbilstoši Nolikuma 
17.7.apakšpunkta pras b m un tam papildus pievienot  saistoš  
dokument cija: 
 

10 punkti tiks piešķirti, ja pretendentam ir izstr d ta un ieviesta vides 

p rvald bas sistēma, kas apliecina viņa atbilst bu Eiropas vai 
starptautiskajiem vides vad bas sistēmas standartiem un ir sertificēta ar 

Latvijas vai citas Eiropas Savien bas dal bvalsts normat vajos aktos 
noteiktaj  k rt b  akreditētas institūcijas izsniegtu sertifik tu, vai l dzvērt gu 
novērtējumu par savas darb bas atbilst bu vides aizsardz bas pras b m.  
 

0 punkti tiks piešķirti, ja pretendents nav iesniedzis apliecin jumu par 
atbilst bu vides vad bas standartiem.   

10 punkti 

 

 

22.11. Gala vērtējumu aprēķina, ņemot vēr  cenas un vides kritēriju vērtējum  iegūto punktu 
kopsummu pēc 2. formulas: 

Vkop = K1+ K2.1+ K2.2      (2), 

kur  

Vkop = Pretendenta pied v juma iegūtais kopējais punktu skaits, punkti; 

K1 = Aprēķin tais punktu skaits kritērij  „Pied v juma cena”, punkti; 

K2.1 = Kritērija “Videi draudz gu būvmateri lu izmantošana” iegūtais punktu skaits, 

punkti. 

K2.2 = Kritērija “Vides vad bas standarti” iegūtais punktu skaits, punkti. 

22.12. Par saimnieciski visizdev g ko tiek atz ts pied v jums, kurš ieguvis visaugst ko gal go 
vērtējumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 

22.13. Pretendentu, kurš ir iesniedzis saimnieciski izdev g ko pied v jumu par visu iepirkuma 



„Būvdarbi R gas HES ūdenskr tuves hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielin šana piegulošo lauku teritoriju aizsardz bai pret plūdu 
draudiem projektu „R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” un „R gas HES ūdenskr tuves 

Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” ietvaros” 
 (Id. Nr. ZMN /2016/48 ERAF) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 24 

priekšmetu, Pasūt t js atz st par uzvarēt ju un piešķir l guma slēgšanas ties bas par visu iepirkuma 
priekšmeta apjomu. 
22.14. Ja vair ku pretendentu pied v jumi iegūst vien du kopējo punktu skaitu par visu iepirkuma 

priekšmetu, Pasūt t js izvēlas pied v jumu, kuram ir liel kais punktu skaits kritērij   „Pied v juma 
cena”. 

23. Uzvar t ja noteikšana un rezult tu pazi ošana 

23.1. Lai p rbaud tu vai pretendents, kuram atbilstoši cit m Nolikum  noteiktaj m pras b m un 
izraudz tajam pied v juma izvēles kritērijam būtu piešķiramas l guma slēgšanas ties bas 
(Nolikuma 22.13.apakšpunkts), nav izslēdzams no dal bas iepirkuma procedūr  Nolikuma 
13.4.1., 13.4.2. un 13.4.3.apakšpunkt  minēto noziedz go nodar jumu un p rk pumu dēļ, par 
kuriem attiec g  Nolikuma 13.4.1.apakšpunkt  minēt  persona sod ta Latvij , k  ar  š  Nolikuma 
13.4.4. un 13.4.5.apakšpunkt  minēto faktu dēļ, Pasūt t js, izmantojot Ministru kabineta noteikto 
inform cijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktaj  k rt b  iegūst inform ciju: 

23.1.1. par Nolikuma 13.4.1., 13.4.2. un 13.4.3.apakšpunkt  minētajiem p rk pumiem un 
noziedz gajiem nodar jumiem – no Iekšlietu ministrijas Inform cijas centra (Sodu 
re istra). Pasūt t js minēto inform ciju no Iekšlietu ministrijas Inform cijas centra (Sodu 
re istra) ir ties gs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 13.4.1.apakšpunkt  
minēto personu piekrišanu; 

23.1.2. par Nolikuma 13.4.4.apakšpunkt  minētajiem faktiem – no Uzņēmumu re istra; 
23.1.3. par Nolikuma 13.4.5.apakšpunkt  minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un 

Latvijas pašvald b m. Pasūt t js minēto inform ciju no Valsts ieņēmumu dienesta un 
Latvijas pašvald b m ir ties gs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 
13.4.1.apakšpunkt  minēto personu piekrišanu. 

23.2. Atkar b  no atbilstoši Nolikuma 23.1.3.apakšpunktam veikt s p rbaudes rezult tiem 
Pasūt t js: 

23.2.1. neizslēdz pretendentu no turpm k s dal bas iepirkuma procedūr , ja konstatē, ka saskaņ  
ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) par dnieku datub zē esošajiem 
aktu lajiem datiem pretendentam, k  ar  Nolikuma 13.4.7., 13.4.8., un 13.4.9.apakšpunkt  
minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu par du, taj  skait  
valsts soci l s apdrošin šanas oblig to iemaksu par du, kas kopsumm  p rsniedz 150 (viens 
simts piecdesmit euro un 00 centi) euro; 

23.2.2. informē pretendentu par to, ka saskaņ  ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskaj  nodokļu 
par dnieku datub zē pēdēj s datu aktualiz cijas datum  ievietoto inform ciju ir konstatēts, 
ka tam vai Nolikuma 13.4.7., 13.4.8., un 13.4.9.apakšpunkt  minētajai personai dien , kad 
paziņojums par l gumu publicēts Iepirkumu uzraudz bas biroja m jaslap , vai dien , kad 
Komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzs kšanu, ja attiec b  uz iepirkuma procedūru 
nav j publicē paziņojums par l gumu, vai ar  dien , kad pieņemts lēmums par iespējamu 
l guma slēgšanas ties bu piešķiršanu, ir nodokļu par di, taj  skait  valsts soci l s 
apdrošin šanas oblig to iemaksu par di, kas kopsumm  p rsniedz 150 (viens simts 
piecdesmit euro un 00 centi) euro, un nosaka termiņu — 10 (desmit) dienas pēc inform cijas 
izsniegšanas vai nosūt šanas dienas — apliecin juma iesniegšanai. Pretendents, lai 
apliecin tu, ka tam, k  ar  Nolikuma 13.4.7., 13.4.8., un 13.4.9.apakšpunkt  minētajai 
personai nebija nodokļu par du, taj  skait  valsts soci l s apdrošin šanas oblig to iemaksu 
par du, kas kopsumm  p rsniedz 150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) euro, 



„Būvdarbi R gas HES ūdenskr tuves hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielin šana piegulošo lauku teritoriju aizsardz bai pret plūdu 
draudiem projektu „R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” un „R gas HES ūdenskr tuves 

Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” ietvaros” 
 (Id. Nr. ZMN /2016/48 ERAF) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 25 

iesniedz attiec g s personas vai t s p rst vja apliecin tu izdruku no Valsts ieņēmumu 
dienesta elektronisk s deklarēšanas sistēmas par to, ka attiec gajai personai nebija nodokļu 
par du, taj  skait  valsts soci l s apdrošin šanas iemaksu par du, kas kopsumm  p rsniedz 
150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) euro. Ja noteiktaj  termiņ  minētais 
apliecin jums nav iesniegts, Pasūt t js pretendentu izslēdz no dal bas iepirkuma procedūr . 

23.3. Lai p rbaud tu, vai uz rvalst  re istrētu vai past v gi dz vojošu pretendentu, vai Nolikuma 
13.4.7., 13.4.8., un 13.4.9.apakšpunkt  minēto personu, kas re istrēta vai past v gi dz vo 
rvalst , nav attiecin mi Nolikuma 13.4.apakšpunkt  noteiktie izslēgšanas nosac jumi, Pasūt t js, 

izņemot Nolikuma 23.4.apakšpunkt  minēto gad jumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz 

attiec g s kompetent s institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz kandid tu vai pretendentu, vai 
Nolikuma 13.4.7., 13.4.8., un 13.4.9.apakšpunkt  minēto personu neattiecas Nolikuma 
13.4.apakšpunkt  minētie gad jumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūt t js nosaka ne s ku par 
10 (desmit) darba dien m pēc piepras juma izsniegšanas vai nosūt šanas dienas. Ja attiec gais 
pretendents noteiktaj  termiņ  neiesniedz minēto izziņu, Pasūt t js to izslēdz no dal bas 
iepirkuma procedūr . 

23.4. Nolikuma 23.3.apakšpunktu nepiemēro t m Nolikuma 13.4.7., 13.4.8., un 

13.4.9.apakšpunkt  minētaj m person m, kuras ir re istrētas Latvij  vai past v gi dz vo Latvij  
un ir nor d tas pretendenta iesniegtaj  pied v jum . Š d  gad jum  p rbaudi veic saskaņ  ar 
Nolikuma 23.1.apakšpunktu. 

23.5. Ja t di dokumenti, ar kuriem rvalst  re istrēts vai past v gi dz vojošs pretendents var 
apliecin t, ka uz to neattiecas Nolikuma 13.4.apakšpunkt  noteiktie gad jumi, netiek izdoti 
vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecin tu, ka uz šo pretendentu neattiecas š  
Nolikuma 13.4.apakšpunkt  noteiktie gad jumi, minētos dokumentus var aizst t ar zvērestu 
vai, ja zvēresta došanu attiec g s valsts normat vie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai 

citas Nolikuma 13.4.apakšpunkt  minēt s personas apliecin jumu kompetentai izpildvaras 
vai tiesu varas iest dei, zvērin tam not ram vai kompetentai attiec g s nozares organiz cijai 
to re istr cijas (past v g s dz vesvietas) valst . 

23.6. Ja Pasūt t js konstatē, ka uz pretendentu vai personu ir attiecin mi PIL 11.panta ceturtaj  
daļ  minētie apst kļi (t.i., pretendents vai persona ir piedal jusies, k d  no iepirkuma 
projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokument cijas izstr d šan ), tad pirms 
iespējam s pretendenta vai personas noraid šanas ļauj tam pier d t, ka nav t du apst kļu, kas 
šim pretendentam vai personai dotu jebk das priekšroc bas attiec gaj  iepirkuma procedūr , 
t dēj di neierobežojot konkurenci. 

24. L guma sl gšana 

24.1. Pasūt t js, pamatojoties uz pretendenta pied v jumu ar izraudz to pretendentu noslēdz 
iepirkuma l gumu atbilstoši Iepirkuma l guma projektam (19.pielikums). 

24.2. Iepirkuma l gumus slēdz ne agr k k  n kamaj  darba dien  pēc PIL 67.panta piektaj  daļ  
noteikt  nogaid šanas termiņa beig m. 

24.3. Ja izraudz tais pretendents atsak s slēgt iepirkuma l gumus ar Pasūt t ju, Komisija ir ties ga 
izvēlēties n kamo saimnieciski izdev g ko pied v jumu, pirms tam p rliecinoties vai tas nav 
uzskat ms par vienu tirgus dal bnieku kop  ar s kotnēji izraudz to pretendentu, kurš atteic s 
slēgt iepirkuma l gumus ar pasūt t ju. Ja ar  n kamais izraudz tais pretendents atsak s slēgt 
iepirkuma l gumus vai ir uzskat ms par vienu tirgus dal bnieku kop  ar s kotnēji izraudz to 
pretendentu, Komisija pieņem lēmumu p rtraukt konkursu, neizvēloties nevienu 
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pied v jumu. 
Pielikum : 
Nolikuma pielikums Nr. 1 – „Pieteikuma forma”; 
Nolikuma pielikums Nr. 2 – „Pied v juma nodrošin juma forma”; 
Nolikuma pielikums Nr. 3 – „Tehnisk s specifik cijas (darbu apjomi)”; 
Nolikuma pielikums Nr. 4 – „Būvdarbu garantijas termiņa garantijas paraugs””; 
Nolikuma pielikums Nr. 5 – „L gumsaist bu izpildes garantijas paraugs”; 
Nolikuma pielikums Nr. 6 – „Pēdējos 5 (piecos) gados rekonstruēto (p rbūvēto), renovēto 
(atjaunoto) vai izbūvēto virszemes ūdensobjektu hidrotehnisko būvju saraksts”; 
Nolikuma pielikums Nr. 7 – „Iesaist to speci listu saraksta kopsavilkuma forma”; 
Nolikuma pielikums Nr. 8 – „CV forma”; 
Nolikuma pielikums Nr. 9 – „Pied v to speci listu apliecin juma forma”; 
Nolikuma pielikums Nr. 10 – „Apakšuzņēmējiem nododamo darbu daļu saraksta forma”; 
Nolikuma pielikums Nr. 11 – „Personas, uz kuras iespēj m pretendents balst s, apliecin juma 
forma”; 
Nolikuma pielikums Nr. 12 – „Objekta apsekošanas re istr cijas lapa”; 
Nolikuma pielikums Nr. 13 – „SIA Inženieru biroja „Kurbada tilti” izstr d tais tehniskais projekts 
„R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 renov cija”; 
Nolikuma pielikums Nr. 14 – „SIA Inženieru biroja „Kurbada tilti” izstr d tais tehniskais projekts 

„R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2. poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 renov cija””; 
Nolikuma pielikums Nr. 15 – „R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 

29/41 – 36/42 p rskata pl ns”; 
Nolikuma pielikums Nr. 16 – „R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 

– 11/05 p rskata pl ns”; 
Nolikuma pielikums Nr. 17 – „Tehnisk  pied v juma sagatavošanas vadl nijas”; 
Nolikuma pielikums Nr. 18 – „Finanšu pied v juma forma”; 
Nolikuma pielikums Nr. 19 – „Iepirkuma l guma projekts”; 
Nolikuma pielikums Nr. 20 – izslēgts. 
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1.pielikums – Pieteikuma forma 

 

VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Re . Nr. 40003338357 

Republikas laukums 2, R ga, LV-1010 

 

 

PIETEIKUMS 

 

Atkl tam konkursam „Būvdarbi R gas HES ūdenskr tuves hidrotehnisko būvju kompleksa 
aizsargspēju palielin šana piegulošo lauku teritoriju aizsardz bai pret plūdu draudiem projektu 
„R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” un 
„R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” 
ietvaros” (Id. Nr. ZMN /2016/48 ERAF). 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>. gada <datums>. <mēnesis> 

 

<Pretendenta nosaukums vai v rds un uzv rds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <re istr cijas 
numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpm k – Pretendents) ir 

[iepazinusies]/ [iepazinies] ar VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi”, Re . Nr. 
40003338357, Republikas laukums 2, R ga, LV-1981 (turpm k – Pasūt t js) organizēt  atkl t  
konkursa „Būvdarbi R gas HES ūdenskr tuves hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju 
palielin šana piegulošo lauku teritoriju aizsardz bai pret plūdu draudiem projektu „R gas HES 

ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” un „R gas HES 
ūdenskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” ietvaros” (Id. Nr. 
ZMN /2016/48 ERAF): 

1. Nolikuma saturu un atz st to par atbilstošu, apņemas ievērot Konkursa Nolikuma pras bas. 

2. Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikum  noteikt s pras bas pied v juma 
sagatavošanai, iepirkuma priekšmets un Tehnisk s specifik cijas (darbu apjomi), k  ar  viņa 
ties bas un pien kumi. 

3. Pretendents garantē, ka visas sniegt s ziņas ir patiesas. 
4. Iesniedz pied v jumu, kas sast v no: 

a. š  pieteikuma un Pretendenta kvalifik cijas dokumentiem, 

b. Tehnisk  pied v juma un 

c. Finanšu pied v juma, 
(turpm k – Pied v jums). 

5. Gad jum , ja Pretendentam tiks piešķirtas ties bas slēgt iepirkuma l gumu, apņemoties: 
a. veikt <darbu raksturojums> saskaņ  ar Tehnisko specifik ciju (Nolikuma 3.pielikums) un 

Būvprojektiem (Nolikuma 13. un 14.pielikums) (turpm k – Darbi) par Darbu kopējo cenu: 
- Darbu kopēj  cena par iepirkuma priekšmeta būvprojektu „R gas HES ūdenskr tuves 

Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” bez pievienot s 
vērt bas nodokļa (turpm k – PVN): EUR <summa cipariem> (<summa v rdiem> euro un 

<summa cipariem> centi), 

PVN <…>%: EUR <summa cipariem> (<summa v rdiem> euro un <summa cipariem> 

centi) 
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Darbu kopēj  cena ar PVN: EUR <summa cipariem> (<summa v rdiem> euro un 

<summa cipariem> centi) 

un 

- Darbu kopēj  cena par iepirkuma priekšmeta būvprojektu „R gas HES ūdenskr tuves 
Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” bez PVN: EUR <summa 

cipariem> (<summa v rdiem> euro un <summa cipariem> centi), 

PVN <…>%: EUR <summa cipariem> (<summa v rdiem> euro un <summa cipariem> 

centi) 

- Darbu kop j  cena bez PVN: EUR <summa cipariem> (<summa v rdiem> euro 

un <summa cipariem> centi), PVN <…>%: EUR <summa cipariem> (<summa 

v rdiem> euro un <summa cipariem> centi), ieskaitot PVN <…>%: EUR <summa 
cipariem> (<summa v rdiem> euro un <summa cipariem> centi. 

b. slēgt Iepirkuma l gumus atbilstoši Nolikum  ietvertajam Iepirkuma l guma projektam 

(Nolikuma 19.pielikumam), 

c. sniegt Darbus saskaņ  ar Tehnisko pied v jumu Iepirkuma l gumos noteiktaj  k rt b   6 

(sešu) mēnešu laik  no l guma noslēgšanas br ža. 

6. Pied v jums ir spēk  120 (simtu divdesmit) dienas no Nolikum  noteikt  pied v jumu 
iesniegšanas termiņa. 

7. [Pretendentu Konkurs  p rst v un Iepirkuma l gumu, gad jum , ja tiks pieņemts lēmums ar 
mums slēgt Iepirkuma l gumu mūsu v rd  slēgs: 

 

<Peronu apvien bas dal bnieka (ja pretendents ir personu apvien ba) nosaukums vai v rds un 
uzv rds (ja attiec gais personu apvien bas dal bnieks ir fiziska persona)> 

<Re istr cijas numurs vai personas kods> 

<Adrese>]6 

 

<Pretendenta vai personu grupas dal bnieka nosaukums vai v rds un uzv rds (ja pretendents vai 
personu apvien bas dal bnieks ir fiziska persona)> 

<Re istr cijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Parakstties g s personas amata nosaukums, v rds un uzv rds> 

<Parakstties g s personas paraksts> 

 

[<Personu apvien bas dal bnieka nosaukums vai v rds un uzv rds (ja personu apvien bas dal bnieks 
ir fiziska persona)> 

<Re istr cijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Parakstties g s personas amata nosaukums, v rds un uzv rds> 

<Parakstties g s personas paraksts>]7 

 

                                                 
6 Punkts ir ietverams Pieteikum , ja pretendents ir personu apvienība. 
7 Pieteikumu paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība). 
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2.pielikums – Pied v juma nodrošin juma forma 

 

VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Re . Nr. 40003338357 

Republikas laukums 2, R ga, LV-1010 

 

 

PIED V JUMA NODROŠIN JUMS8 

 

Atkl ta konkursa „Būvdarbi R gas HES ūdenskr tuves hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju 
palielin šana piegulošo lauku teritoriju aizsardz bai pret plūdu draudiem projektu „R gas HES 

ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” un „R gas HES 
ūdenskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” ietvaros” (Id. Nr. 
ZMN /2016/48 ERAF). 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>. gada <datums>. <mēnesis> 

 

Ievērojot to, ka 

<Pretendenta nosaukums vai v rds un uzv rds (ja pretendents ir fiziska persona)> 

<re istr cijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

(turpm k – Pretendents) 

iesniedz savu pied v jumu VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi”, Re . Nr. 
40003338357, Republikas laukums 2, R ga, LV-1981 (turpm k – Pasūt t js) organizēt  atkl t  
konkurs  „Būvdarbi R gas HES ūdenskr tuves hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju 
palielin šana piegulošo lauku teritoriju aizsardz bai pret plūdu draudiem projektu „R gas HES 

ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” un „R gas HES 
ūdenskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” ietvaros” (Id. Nr. 
ZMN /2016/48 ERAF), k  ar  to, ka Konkursa Nolikums paredz pied v juma nodrošin juma 
iesniegšanu, 

mēs, <Bankas vai apdrošin šanas komp nijas nosaukums, re istr cijas numurs un adrese>, 

neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) dienu laik  no Pasūt t ja rakstiska piepras juma, kur  
minēts, ka: 
a. Pretendents atsauc savu pied v jumu, kamēr ir spēk  pied v juma nodrošin jums, 
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas ties bas slēgt Iepirkuma l gumu, Pasūt t ja noteiktaj  termiņ  

nenoslēdz Iepirkuma l gumu, 
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis Iepirkuma l gumu, Iepirkuma l gum  noteiktaj  k rt b  neiesniedz 

l guma izpildes nodrošin jumu, 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūt t jam pamatot savu pras jumu, izmaks t Pasūt t jam EUR 
<summa cipariem> (<summa v rdiem> euro un <summa cipariem> centi)9, maks jumu veicot 
uz piepras jum  nor d to bankas norēķinu kontu. 
                                                 
8 Pretendents var iesniegt nodrošin jumu pēc savas bankas vai apdrošin šanas komp nijas apstiprin tas formas. Izsniegtaj  garantij  vai polisē j būt 
nor dīt m vis m svarīgaj m garantijas sast vdaļ m, kas nor dītas šaj  form . Par svarīgaj m garantijas sast vdaļ m, kur m j būt iekļaut m 

nodrošin jum , uzskat mas: Konkursa nosaukums, pretendenta rekvizīti, nosacījumi summas izmaksai, summas apmērs, nodrošin juma termiņš, 
bankas paraksttiesīg s personas v rds, uzv rds, amats, paraksts. 
9 Summa nor d ma atbilstoši Nolikuma 12.1.apakšpunkta „12.1.1. vai 12.1.2.”punkt  nor dīt jai. 
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Pied v juma nodrošin jums st jas spēk  <gads>. gada <datums>. <mēnesis>10 un ir spēk  l dz 
<gads>. gada <datums>. <mēnesis>. Pasūt t ja piepras jumam j būt saņemtam iepriekš nor d taj  
adresē ne vēl k k  šaj  datum . 

Piepras jumu parakst juš s personas parakstam j būt notari li apliecin tam, vai ar  piepras jums 
iesniedzams ar bankas vai apdrošin šanas sabiedr bas, kas apkalpo Pasūt t ju, starpniec bu. Šaj  
gad jum  piepras jumu parakst juš s personas parakstu apliecina banka, vai apdrošin šanas 
sabiedr ba. Š  garantija izdota 1 (vien ) ori in l  eksempl r  – garantijas saņēmējam. 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautisk s Tirdzniec bas un rūpniec bas kameras Vienotie 
noteikumi par piepras jumu garantij m Nr. 758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, 
ICC Publication No. 758), k  ar  Latvijas Republikas normat vie akti. Visi str di, kas radušies 
saist b  ar pied v juma nodrošin jumu, izskat mi Latvijas Republikas ties  saskaņ  ar Latvijas 
Republikas normat vajiem aktiem. 

<Parakstties g s personas amata nosaukums, v rds un uzv rds> 

<Parakstties g s personas paraksts> 

<Bankas vai apdrošin šanas komp nijas z moga nospiedums> 

 

                                                 
10 Pied v juma nodrošin jumam j būt spēk  120 (simtu divdesmit) dienas no pied v jumu atvēršanas dienas. 
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3.pielikums – Tehnisk s specifik cijas (darbu apjomi) 
 

VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Re . Nr. 40003338357 

Republikas laukums 2, R ga, LV-1010 

 

TEHNISK  SPECIFIK CIJA 

 
Iepirkuma priekšmeta b vprojekt  „R gas HES denskr tuves Ikšķiles 1.poldera 

aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” 

 

1. B vprojekta pamatojums un m rķi 
R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 posms (t.sk., 

pieguļoš  teritorija) ekspluat cijas gados ir gan fiziski, gan mor li nolietojies: 

- dambja saus s nog zes pak jē, savulaik, ir izbūvēts gr vis virsmas ūdeņu sav kšanai, kurš 
šobr d nespēj 100% pild t savas funkcijas, jo gadu gait  ir aizaudzis ar krūmiem, nelieliem 
kokiem, t  gultne ilg ku laiku nav t r ta; 

- dambja slapj  nog zes laika gait  betona virsm  ir radušies nopietni boj jumi, t.i., kavernas 2 

– 5 cm dziļum , pl tņu malu atlūzumi un izdrupumi gar šuvēm, vertik las un horizont las 
caurejošas plaisas ar platumu 5 – 10 mm, mikroplaisu t kls daudzos iecirkņos ar sala 
boj jumiem un atsl ņošan s paz mēm, k  ar  virsmu boj  sūnu apaugums; 

- deform ciju šuves starp dzelzsbetona pl tnēm virsūdens zon  ir neapmierinoš  st vokl , t.i., 
vis  atjaunojam  dambja posm  šuvju dēļu pild jums ir zudis, šuves ir vai nu tukšas, vai 
p rsvar  pild tas ar gružiem, taj s ieaugusi z le. Šuvju mal s betons ir nodrupis, starp šuvēm 
ejoš s stiegras ir korodējuš s; 

- saliekam  dzelzsbetona parapetu bloku tehniskais st voklis ir apmierinošs, t.i., dažiem 
blokiem ir man mi nelieli izdrupumi betona virsm ; 

- asfaltbetona seguma g jēju celiņam dambja augšdaļ  (vis  t  garum ) vērojami vair ki 
defekti, t.i., plaisas, izdrupumi un nelieli iesēdumi, bedres, k  ar  apaugums ar ve et ciju; 

- izbūvēt  apgaismojuma sistēma ir uzskat ma par fiziski un mor li novecojušu.  

 

Av rijas un plūdu gad jum  var tikt apdraudēts R gas HES ūdenskr tuves aizsargdambis, polderu 
teritorijas un taj s esošie objekti, k  ar  zem k esoš s teritorij s. Lai paaugstin tu R gas HES 
ūdenskr tuves aizsardz bas būvju aizsardz bas spējas un mazin tu plūdu draudu riskus, iepirkuma 

rezult t  tiks veikta R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 

atjaunošana. 
Ikšķiles aizsargdambja hidrotehnisko būvju kompleksu k  valsts noz mes hidrotehnisk s būves 
apsaimnieko VSIA „Zemkop bas ministrijas nekust mie pašumi”. 

Projekta stenošanas mērķis ir likvidēt plūdu draudus Ikšķiles novada teritorij  pie R gas HES 
ūdenskr tuves, veicot Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja atjaunošanu, nodrošinot hidrobūves 
funkcionalit ti: 
- Būvprojekta ietvaros pl nots atjaunot R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera 

aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 posmu atbilstoši Būvprojektam. 

- Atjaunošanas darbu ietvaros paredzēts: 



„Būvdarbi R gas HES ūdenskr tuves hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielin šana piegulošo lauku teritoriju aizsardz bai pret plūdu 
draudiem projektu „R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” un „R gas HES ūdenskr tuves 

Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” ietvaros” 
 (Id. Nr. ZMN /2016/48 ERAF) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 32 

 saus s nog zes pak jē nosusin t esošo grunts uzbēruma bermu, izbūvēt jaunas saliekam  
dzelzsbetona k pnes, veikt gr vja t r šanu; 

 dambja slapj s nog zes nostiprin jumus atjaunot virsūdens zon  un ūdens main g  
l meņa zon ; 

 likvidēt piln b  deform ciju šuves dzelzsbetona pl tnēs; 

 veikt saliekam  dzelzsbetona parapetu bloku virsmas t r šanu un atjaunošanu, izmantojot 

remotjavas; 

 veikt asfaltbetona seguma atjaunošanu g jēju celiņam dambja augšdaļ ; 
 veikt apgaismojuma sistēma nomaiņa. 

Dambja atjaunošana samazin s plūdu draudu iespējam bu teritorijai, tiks nodrošin ta vietējo 
iedz vot ju droš ba un dz ves kvalit te. 
Tiks veikta ceļa seguma atjaunošana uz dambja ķermeņa, lai nodrošin tu drošu objekta 
ekspluat ciju, k  ar  paredzēts izbūvēt uzbrauktuvi cilvēkiem ar kust bas traucējumiem. 

stenojot būvprojektu, tiks samazin ti plūdu draudi teritorijai un tiks pan kts, ka pieguļoš s 
teritorijas neapplūd s, t dej di palielin sies dabas teritorijas vērt ba, pievilc gums un produkt va 
izmantošana Latvijas lauku teritorij s. 

2. Veicamo darbu apraksts 

2.1. Darbu apraksts: 

- Paredzēts veikt sekojošus darbus būvkonstrukciju (BK) daļ : 
 sagatavošanas darbi, t.sk., mobiliz cija, demobiliz cija, papildus projektēšanas darbi, 

laivu izcelšanas un stiprin šanas ier ču demont ža slapjaj  nog zē, laivu met la gar žu 
demont ža u.c.; 

 krasta nostiprin juma parapetu bloku, dzelzsbetona pl tņu remonts, t.sk., citi krasta 

nostiprin juma atjaunošanas darbi (saskaņ  ar AS “Latvenergo” pl niem par ūdens 
l meņa pazemin šanu R gas HES ūdenskr tuvē, ūdens main g  l meņa zon  darbi 
veicami no 2016. gada 18. augusta l dz 2016. gada 18. septembrim); 

 saus s nog zes bermas pagarin šana; 
 jaunu k pņu izbūve un esošo k pņu atjaunošana; 

 sūkņu stacijas ūdens izlaides dzelzsbetona sienu atjaunošana; 

 koku ciršana; 

 gr vju t r šana; 

 ratiņu nobrauktuves apr kojums; 

 u.c. 

- Paredzēts veikt sekojošus darbus ceļu daļ : 
 uzmēr šana un nospraušana; 

 asfaltbetona segas konstrukcijas, betona stabiņu nojaukšana, ceļa z mju noņemšana u.c. 
demont žas darbi; 

 zemes darbi; 

 saltur g  sl ņa izbūve; 
 miner lmateri lu mais juma pamata izbūve; 
 ar saistviel m saist tas konstrukt v s k rtas izbūve;  
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 betona ietvju apmales pamata izbūve; 

 nomales; 

 nostiprin šanas darbi; 
 labiek rtošana; 

 ceļa z mes; 

 u.c. 

- Būvprojekta ietvaros paredzēts veikt elektroapg des un rējo t klu darbus saist b  ar 

brauktuves apgaismojuma atjaunošanu. 
Detalizēt ki darbu apjomi ir ietverti Finanšu pied v juma form  konkrēto darbu daļu T mēs 
(Nolikuma 18.pielikums – dokumenta faila nosaukums 

„ZMN _2016_...._ERAF_Finansu_piedavajums”). 
Visas pieg des un darbi definēti Būvprojekt . 

2.2. Galvenie atjaunošanas darbu parametri: 
- kopējais atjaunojamais Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 garums – 

701,39 m; 

- izbūvējam  asfaltbetona seguma laukums – 2 612 m2; 

- kopējais atjaunojam  dzelzsbetona nostiprin juma laukums – 3 042 m2; 

- atjaunojam s ielas apgaismojuma kopējais garums – 700 m, jaunu gaismas ķermeņu skaits – 

29 gab., kopēj  uzst d t  jauda ielas apgaismojumam 1,02 kW. 

2.3. Galvenie b vmateri li: 
- Betona marka un apjoms kop : Betona klase C30/37, saliztur ba F100, ūdens uzsūce W6, 

apjoms 320 m3; 

- Armat ras tips un apjoms kop : Stiegrojuma klase B500B, apjoms 22,5 t; 

- eosint tiskie materi li: apjoms 323 m2; 

- Šķembu materi ls, fr.0/45: apjoms 25,25 m3; 

- Miner lmateri lu mais jums 0/32p: apjoms 480 m3. 

2.4. B vdarbu, t.i., demont žas, rezult t  radušos atkritumu daudzums, ko iesp jams 
re ener t atbilstoši Latvijas Republik  sp k  esošajiem normat vajiem aktiem atkritumu 
apsaimniekošanas jom : 

- betona seguma demont ža: apjoms 2,8 m3; 

- asfalta seguma demont ža: apjoms 2 485 m2 jeb 74,55 m3. 

2.5. Pretendents, izv rt jot Finanšu pied v juma formas (18.pielikums) T m s nor d t s 
darbu poz cijas, nosaka b vdarbu rezult t  radušos materi lus (t.sk., to veidus un apjomus), 

kas nav atkritumi Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratn , kurus ir iesp jams turpm k 
lietder gi izmantot. Papildus, pied v jot ar  noteiktus tehniskos risin jumus teritorij  esošo 
materi lu lietder gai turpm kai izmantošanai. 
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Iepirkuma priekšmeta b vprojekt  „R gas HES denskr tuves Ogres 2.poldera 

aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” 

 

1. B vprojekta pamatojums un m rķi 
R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 posms (t.sk., pieguļoš  
teritorija) ekspluat cijas gados daļēji ir fiziski un mor li nolietojies, t.i., piem.: 
-  deform ciju šuves starp dzelzsbetona pl tnēm virsūdens zon  ir kritisk  st vokl , šuves 

tuv kaj  laik  nepieciešams atjaunot, jo s kotnējais šuvju pild jums ir izzudis, lai novērstu 
tiešus av rijas draudus dambim; 

- saliekam  dzelzsbetona parapetu bloku tehniskais st voklis kopum  ir k  neapmierinošs, t.i., 
14 bloki ir piln b  nodrupuši augšēj  daļ , 197 blokiem ir nošķelti vai nodrupuši stūri vai 
šķautnes utt.; 

- monol t  dzelzsbetona seguma pl tnes kvalit te ir raksturojama k  neapmierinoša, t.i., 

daudzos iecirkņos vērojama progresējoša betona stipr bas samazin šana, jo ir gan 
horizont l s, gan vertik l s plaisas segum , pl tņu malu atlūzumi un izdrupumi gar šuvēm, 
mikroplaisu t kls daudzos iecirkņos ar sala boj jumiem un atsl ņošan s paz mēm, k  ar  
virsmu boj  sūnu apaugums; 

- ūdens izvades mezgls ir lab  tehnisk  st vokl , uz vertik laj  virsm m ir vērojamas dažas 
nelielas mikroplaisas, 

savuk rt: 
- vizu li nav konstatētas dambja virsmas un nog žu deform cijas, dom jams, ka pamatnes 

nestspēja ir pietiekama un nav samazin jusies ekspluat cijas laik ; 
- dambja sausajai nog zei nav konstatētas deform cijas, z l js ir viendab gs un nep rtraukts 

visa nog zes plat b ; 
- dambja slapj  nog zes segums nav sabrucis b stami liel  plat b  un nav konstatētas t  

deform cijas, 
kas av rijas un plūdu gad jum  var apdraudēt R gas HES ūdenskr tuves aizsargdambi, polderu 
teritorijas un taj s esošos objektus, k  ar  zem k esoš s teritorijas. Lai paaugstin tu R gas HES 
ūdenskr tuves aizsardz bas būvju aizsardz bas spējas un mazin tu plūdu draudu riskus, iepirkuma 
rezult t  tiks veikta R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 

atjaunošana. 
Ogres aizsargdambja hidrotehnisko būvju kompleksu k  valsts noz mes hidrotehnisk s būves 
apsaimnieko VSIA „Zemkop bas ministrijas nekust mie pašumi”. 
Būvprojekta mērķis ir likvidēt plūdu draudus Ogres novada teritorij  pie R gas HES ūdenskr tuves, 
veicot Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanu, nodrošinot hidrobūves funkcionalit ti: 

- Būvprojekta ietvaros pl nots atjaunot R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera 

aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 posmu atbilstoši Būvprojektam. 

- Atjaunošanas darbu ietvaros paredzēts veikt dambja slapj s nog zes dzelzsbetona seguma 

renov ciju vis  plat b  ar parapeta sienas bloku nomaiņu, atsevišķu virsmu, plaisu un šuvju 
lok lo remontu. 

Dambja atjaunošana novērs s av rijas draudu iespējam bu pašam dambim, k  rezult t  ar  samazin s 
plūdu draudu iespējam bu teritorijai, tiks nodrošin ta vietējo iedz vot ju droš ba un dz ves kvalit te. 
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Tiks veikta ceļa seguma atjaunošana uz dambja ķermeņa, lai nodrošin tu drošu objekta 
ekspluat ciju. 
stenojot projektu, tiks novērsti av rijas draudi dambim, k  ar  samazin ti plūdu draudi teritorijai un 

tiks pan kts, ka pieguļoš s teritorijas neapplūd s un t s varēs izmantot saimnieciskajai darb bai. 
2. Veicamo darbu apraksts 

2.1. Darbu apraksts: 

- Paredzēts veikt sekojošus darbus BK daļ : 
 Sagatavošanas darbi, t.sk., mobiliz cija, demobiliz cija, papildus projektēšanas darbi 

u.c.; 

 Krasta nostiprin juma parapeta bloku, dzelzsbetona pl tņu atjaunošana (saskaņ  ar AS 
“Latvenergo” pl niem par ūdens l meņa pazemin šanu R gas HES ūdenskr tuvē, ūdens 
main g  l meņa zon  darbi veicami no 2016. gada 18. augusta l dz 2016. gada 18. 
septembrim); 

 Krasta nostiprin juma atjaunošanas darbi. 

- Paredzēts veikt sekojošus darbus ceļu daļ : 
 Uzmēr šana un nospraušana; 
 Asfaltbetona segas konstrukcijas, betona stabiņu nojaukšana, ceļa z mju noņemšana u.c. 

demont žas darbi; 
 Zemes darbi; 

 Satur g  sl ņa izbūve; 
 Miner lmateri lu mais juma pamata izbūve; 
 Ar saistviel m saist tas konstrukt v s k rtas izbūve;  
 Betona ietvju apmales pamata izbūve; 

 Nomales; 

 Nostiprin šanas darbi ar augu zemi; 

 Labiek rtošana; 
 Ceļa z mes. 

- Būvprojekta ietvaros paredzēts veikt elektroapg des un rējo t klu darbus saist b  ar 

brauktuves apgaismojuma atjaunošanu. 
Detalizēt ki darbu apjomi ir ietverti Finanšu pied v juma form  konkrēto darbu daļu T mēs 
(Nolikuma 18.pielikums – dokumenta faila nosaukums 

„ZMN _2016_...._ERAF_Finansu_piedavajums”). 
Visas pieg des un darbi definēti Būvprojekt . 

2.2. Galvenie atjaunošanas darbu parametri: 
- kopējais atjaunojamais Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 garums – 1105 m; 

- izbūvējam  asfaltbetona seguma laukums – 3 767 m2; 

- kopējais atjaunojam  dzelzsbetona nostiprin juma laukums – 14 909 m2; 

- atjaunojam s ielas apgaismojuma kopējais garums – 1 105 m, jaunu gaismas ķermeņu skaits 
– 45 gab., kopēj  uzst d t  jauda ielas apgaismojumam 1,75 kW. 

2.3. Galvenie b vmateri li: 
- Betona marka un apjoms kop : Betona klase C30/37, saliztur ba F100, ūdens uzsūce W6, 

apjoms 2 401,27 m3; 
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- Armat ras tips un apjoms kop : Stiegrojuma klase B500B, apjoms 99,76 t; 

- eosint tiskie materi li: apjoms 1 216 m2; 

- Šķembu materi ls fr.0/45: apjoms 163.69 m3; 

- Miner lmateri lu mais jums 0/32p: apjoms 587,7 m3. 

2.4. B vdarbu, t.i., demont žas, rezult t  radušos atkritumu daudzums, ko iesp jams 
re ener t atbilstoši Latvijas Republik  sp k  esošajiem normat vajiem aktiem atkritumu 
apsaimniekošanas jom : 
- betona seguma demont ža: apjoms 1 380,3 m3; 

- asfalta seguma demont ža: apjoms 4 262 m2 jeb 127,86 m3. 

2.5. Pretendents, izv rt jot Finanšu pied v juma formas (18.pielikums) T m s nor d t s 
darbu poz cijas, nosaka b vdarbu rezult t  radušos materi lus (t.sk., to veidus un apjomus), 
kas nav atkritumi Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratn , kurus ir iesp jams turpm k 
lietder gi izmantot. Papildus, pied v jot ar  noteiktus tehniskos risin jumus teritorij  esošo 
materi lu lietder gai turpm kai izmantošanai. 
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4.pielikums – Būvdarbu garantijas termiņa garantijas paraugs 

 

VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Re . Nr. 40003338357 

Republikas laukums 2, R ga, LV-1010 

 

GARANTIJA PAR PRETENDENTA PIED V TO B VDARBU GARANTIJAS 

TERMI U11 

 

Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums>, kas re istrēts Latvijas Republikas Komercre istr  ar 
vienoto re istr cijas Nr. <re istr cijas numurs>, juridisk  adrese – Latvijas Republika, LV-<pasta 

indekss>, R ga, <ielas nosaukums un m jas numurs> (turpm k – Būvuzņēmējs), un VSIA 

„Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi”, kas re istrēta Latvijas Republikas Komercre istr  ar 
vienoto re istr cijas Nr. 40003338357, juridisk  adrese – Latvijas Republika, LV-1981, R ga, 
Republikas laukums 2 (turpm k – Pasūtīt js), 2016. gada <datums>. <mēnesis> ir noslēguši 
Iepirkuma l gumu Nr. <l guma numurs> (turpm k – Līgums), saskaņ  ar kuru Būvuzņēmējs ir 

uzņēmies veikt <darbu raksturojums> (turpm k – Darbi), 

ievērojot to, ka Līgum  ir noteikts, ka Līguma Būvuzņēmējam ir j iesniedz bankas vai 

apdrošin šanas komp nijas būvdarbu (tai skait  izmantoto materi lu, konstrukciju un tehnolo iju) 
kvalit tes garantijas laika garantija, 

mēs <Bankas vai apdrošin šanas komp nijas nosaukums>, vienotais re istr cijas Nr. <re istr cijas 
numurs>, juridisk  adrese – <valsts nosaukums>, <pasta indekss>, <pilsētas nosaukums>, <ielas 

nosaukums un m jas numurs> (turpm k – Banka), neatkar gi no augst kminēt  Līguma juridisk  
spēka un atsakoties no jebk d m ierunu ties b m, kas izriet no galven  par da, apņemamies maks t 
Pasūtīt jam ne vair k k  summu EUR <summa cipariem> (<summa v rdiem> euro un <summa 

cipariem> centi), saņemot Pasūtīt ja pirmo rakstisko piepras jumu un rakstisku apgalvojumu, ka 
Izpildīt js nav izpild jis Līguma saist bas. 

Š  garantija ir spēk  l dz <gads>. gada <datums>. <mēnesis> (ieskaitot) 12, neievērojot to, vai 
garantijas ori in ls tiek nosūt ts atpakaļ Bankai vai apdrošin šanas komp nijai vai nē. 

Banka vai apdrošin šanas komp nija anulēs garantiju pirms garantiju noteikt  termiņa beig m, ja 
Pasūtīt js atgriez s Bankai vai apdrošin šanas komp nijai savu garantijas ori in lu un iesniegs 
Bankai vai apdrošin šanas komp nijai lūgumu anulēt garantiju. 

Jebkura pras ba sakar  ar šo garantiju j iesniedz <Bankas vai apdrošin šanas komp nijas 

nosaukums>, juridisk  adrese – <valsts nosaukums>, <pasta indekss>, <pilsētas nosaukums>, <ielas 

nosaukums un m jas numurs>, ne vēl k k  augšminētaj  datum . 

Summas, kas samaks tas saskaņ  ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu. 

                                                 
11 Pretendents var iesniegt garantiju pēc savas bankas apstiprin tas formas. Bankas izsniegtaj  garantij  j būt nor dīt m vis m svarīgaj m 
garantijas sast vdaļ m, kas nor dītas šaj  form . Par svarīgaj m garantijas sast vdaļ m, kur m j būt iekļaut m nodrošin jum , uzskat mas: 
Būvuzņēmēja, Pasūtīt ja rekvizīti, atsauce uz līgumu, nosacījumi summas izmaksai, summas apmērs, garantijas termiņš, bankas paraksttiesīg s 

personas v rds, uzv rds, amats, paraksts. 
12 Garantijas termiņu nor dīt saskaņ  ar iepirkuma līguma noteikumiem. 
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Š  garantija ir izdota 1 (vien ) ori in l  eksempl r  – garantijas saņēmējam. 

Piez me: 

Pasūt t js neiebild s, ja pielikum  pēc Pretendenta vai Bankas (vai apdrošin šanas komp nijas) 
iniciat vas tiks papildin ts ar 2 (div m) zem k minēt m rindkop m: 
a. Lai mūsu banka (apdrošin šanas komp nija) varētu identificēt Pasūt t ja parakstus uz 

iesniegtajiem dokumentiem, parakstiem ir j būt notari li apstiprin tiem, vai ar  dokumenti 
iesniedzami caur banku, kur  Pasūt t js apkalpojas, un š  banka (apdrošin šanas komp nija) 
apliecina parakstu pareiz bu dokumentos; 

b. Š  garantija pakļaujas Starptautisk s Tirdzniec bas un rūpniec bas kameras Vienotiem 
noteikumiem par piepras jumu garantij m Nr. 758 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties”, ICC Publication No. 758). Pras bas un str di, kas saist ti ar šo garantiju, izskat mi 
Latvijas Republikas ties  saskaņ  ar Latvijas Republikas normat vajiem aktiem. 

 

<Bankas vai apdrošin šanas komp nijas parakstties g s personas amata nosaukums, v rds un 
uzv rds> 

<Parakstties g s personas paraksts> 

<Z moga nospiedums> 
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5.pielikums – L gumsaist bu izpildes garantijas paraugs 

 

VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Re . Nr. 40003338357 

Republikas laukums 2, R ga, LV-1010 

 

GARANTIJA PAR PRETENDENTA L GUMSAIST BU IZPILDI13 

 

Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums>, kas re istrēts Latvijas Republikas Komercre istr  ar 
vienoto re istr cijas Nr. <re istr cijas numurs>, juridisk  adrese – Latvijas Republika, LV-<pasta 

indekss>, R ga, <ielas nosaukums un m jas numurs> (turpm k – Būvuzņēmējs), un VSIA 

„Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi”, kas re istrēta Latvijas Republikas Komercre istr  ar 
vienoto re istr cijas Nr. 40003338357, juridisk  adrese – Latvijas Republika, LV-1981, R ga, 
Republikas laukums 2 (turpm k – Pasūtīt js), noslēguši Iepirkuma l gumu Nr. <l guma numurs> 

(turpm k – Līgums), saskaņ  ar kuru Būvuzņēmējs ir uzņēmies veikt <darbu raksturojums> (turpm k 
– Darbi), 

ievērojot to, ka Līgum  ir noteikts, ka Līguma Būvuzņēmējam ir j iesniedz bankas vai 

apdrošin šanas komp nijas garantijas par l gumsaist bu izpildi, 

mēs <Bankas vai apdrošin šanas komp nijas nosaukums>, vienotais re istr cijas Nr. <re istr cijas 
numurs>, juridisk  adrese – <valsts nosaukums>, <pasta indekss>, <pilsētas nosaukums>, <ielas 

nosaukums un m jas numurs> (turpm k – Banka), neatkar gi no augst kminēt  Līguma juridisk  
spēka un atsakoties no jebk d m ierunu ties b m, kas izriet no galven  par da, apņemamies maks t 
Pasūtīt jam ne vair k k  summu EUR <summa cipariem> (<summa v rdiem> euro un <summa 

cipariem> centi), saņemot Pasūtīt ja pirmo rakstisko piepras jumu un rakstisku apgalvojumu, ka 
Izpildīt js nav izpild jis Līguma saist bas. 

Š  garantija ir spēk  l dz <gads>. gada <datums>. <mēnesis> (ieskaitot) 14, neievērojot to, vai 
garantijas ori in ls tiek nosūt ts atpakaļ Bankai vai apdrošin šanas komp nijai vai nē. 

Banka anulēs garantiju pirms garantiju noteikt  termiņa beig m, ja Pasūtīt js atgriez s Bankai savu 

garantijas ori in lu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju. 

Jebkura pras ba sakar  ar šo garantiju j iesniedz <Bankas vai apdrošin šanas komp nijas 

nosaukums>, juridisk  adrese – <valsts nosaukums>, <pasta indekss>, <pilsētas nosaukums>, <ielas 

nosaukums un m jas numurs>, ne vēl k k  augšminētaj  datum . 

Summas, kas samaks tas saskaņ  ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu. 

Š  garantija ir sast d ta 2 (divos) ori in leksempl ros, no kuriem Pasūtīt js un Banka vai 

apdrošin šanas komp nija saņem pa 1 (vienam) ori in leksmepl ram. 

                                                 
13 Pretendents var iesniegt garantiju pēc savas bankas apstiprin tas formas. Bankas izsniegtaj  garantij  j būt nor dīt m vis m svarīgaj m 
garantijas sast vdaļ m, kas nor dītas šaj  form . Par svarīgaj m garantijas sast vdaļ m, kur m j būt iekļaut m nodrošin jum , uzskat mas: 
Būvuzņēmēja, Pasūtīt ja rekvizīti, atsauce uz līgumu, nosacījumi summas izmaksai, summas apmērs, garantijas termiņš, bankas paraksttiesīg s 

personas v rds, uzv rds, amats, paraksts. 
14 Garantijas termiņu nor dīt saskaņ  ar iepirkuma līguma noteikumiem. 
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Piez me: 

Pasūt t js neiebild s, ja pielikum  pēc Pretendenta vai Bankas vai apdrošin šanas komp nijas 

iniciat vas tiks papildin ts ar 2 (div m) zem k minēt m rindkop m: 
a. Lai mūsu banka (apdrošin šanas komp nija) varētu identificēt Pasūt t ja parakstus uz 

iesniegtajiem dokumentiem, parakstiem ir j būt notari li apstiprin tiem, vai ar  dokumenti 
iesniedzami caur banku (apdrošin šanas komp nija), kur  Pasūt t js apkalpojas, un š  banka 

(apdrošin šanas komp nija) apliecina parakstu pareiz bu dokumentos; 
b. Š  garantija pakļaujas Starptautisk s Tirdzniec bas un rūpniec bas kameras Vienotiem 

noteikumiem par piepras jumu garantij m Nr. 758 („The ICC Uniform Rules for Demand 
Guaranties”, ICC Publication No. 758). Pras bas un str di, kas saist ti ar šo garantiju, izskat mi 
Latvijas Republikas ties  saskaņ  ar Latvijas Republikas normat vajiem aktiem. 

 

<Bankas vai apdrošin šanas komp nijas parakstties g s personas amata nosaukums, v rds un 
uzv rds> 

<Parakstties g s personas paraksts> 

<Z moga nospiedums> 
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6.pielikums – Pēdējos 5 (piecos) gados rekonstruēto (p rbūvēto), renovēto (atjaunoto) vai izbūvēto virszemes 
ūdensobjektu hidrotehnisko būvju saraksts 

 

VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Re . Nr. 40003338357 

Republikas laukums 2, R ga, LV-1010 

 

P D JOS 5 (PIECOS) GADOS REKONSTRU TO (P RB V TO), RENOV TO 
(ATJAUNOTO) VAI IZB V TO VIRSZEMES DENSOBJEKTU HIDROTEHNISKO 

B VJU (ATBILSTOŠI NOLIKUMA 16.1.APAKŠPUNKT  NOTEIKTAJAM) SARAKSTS 

 

 

N
r.

p
.k

. B vobjekta 
nosaukums 

un ss 
raksturojums 

L gumcena bez 

PVN (EUR) 

Pas t t js 
(nosaukums, 

re istr cijas 
numurs, adrese 

un 

kontaktpersona) 

Darbu 

izstr des 
uzs kšanas un 
pabeigšanas 

gads un 

m nesis 

1. 

. 

<…> <…> <…> <…>/<…> 

2. 

…> 

<…> <…> <…> <…>/<…> 

3. 

…> 

<…> <…> <…> <…>/<…> 
 

 

1. Pretendents būvniec bas darbu sarakst  iekļauj būvobjektus, kas nodrošina Nolikuma 

16.1.apakšpunkta pras bu izpildi. 
2. Pretendents par katru būvobjektu, kurš iekļauts būvniec bas darbu sarakst  iesniedz: 
2.1. Pasūt t ju atsauksmes; 
2.2. būvvaldes izsniegt  akta par būves pieņemšanu ekspluat cij  kopijas15. 

 

 

<Pretendenta parakstties g s personas amata nosaukums, v rds un uzv rds> 

<Pretendenta parakstties g s personas paraksts> 

<Datums> 

 

 

                                                 
15 Objektiem, kas nodoti ekspluat cij  no 01.10.2014. (ieskaitot) j piemēro atbilst bas pras bas, kas izriet no MK 
noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un melior cijas būvju būvnoteikumi”,savuk rt, par periodu l dz 01.10.2014. 

j piemēro, vairs spēk  neesoš , būvniec bas likuma pras bas attiec b  uz būvvaldes izsniegt  akta formu atbilstoši spēku 
zaudējuš  2010.gada 16.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.261 „Melior cijas sistēmu un hidrotehnisko būvju 
būvniec bas k rt ba” regulējumam. 
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7.pielikums – Iesaist to speci listu saraksta kopsavilkuma forma 

 

VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Re . Nr. 40003338357 

Republikas laukums 2, R ga, LV-1010 
 

IESAIST TO SPECI LISTU SARAKSTA KOPSAVILKUMS 
 

Speci lists 
V rds un 
uzv rds 

Sertifik ta 
numurs

16
 

Profesion l  
pieredze atbilstoši 

Nolikum  
noteiktaj m 

pras b m 
(b vobjektu vai 
l gumu skaits) 

Statuss (pretendents, 

person lsabiedr bas biedrs, 
personu apvien bas 

dal bnieks vai apakšuz m js 
(Nor d t statusu) vai šo 

personu darbinieks vai darba 

m js (Nor d t personas 
statusu, nosaukumu un 

speci lista statusu) 
Atbild gais 
(galvenais) būvdarbu 
vad t js 

<…> <…> <…> <…> 

Elektroietaišu 
izbūves būvdarbu 
vad t js 

<…> <…> <…> <…> 

Ceļu izbūves 
būvdarbu vad t js 

<…> <…> <…> <…> 

 

<Pretendenta parakstties g s personas amata nosaukums, v rds un uzv rds> 

<Pretendenta parakstties g s personas paraksts> 

<Datums> 

                                                 
16. rvalstu būvdarbu vadīt jam, ceļu būvdarbu vadīt jam un elektroietaišu būvdarbu vadīšanas speci listam ir izsniegta licence, sertifik ts vai cits 
dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja š du dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīg s rvalsts normatīvie tiesību akti) un būvdarbu 
vadīt js, ceļu būvdarbu vadīt js un elektroietaišu būvdarbu vadīšanas speci lists atbilst izglītības un profesion l s kvalifik cijas prasīb m attiecīgas 
profesion l s darbības veikšanai Latvijas Republik  un gadījum , ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzs kšanai 
būvdarbu vadīt js, ceļu būvdarbu vadīt js un elektroietaišu būvdarbu vadīšanas speci lists iegūs profesion l s kvalifik cijas atzīšanas apliecību vai 
reģistrēsies attiecīgaj  profesiju reģistr . 
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8.pielikums – CV forma 

 

VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Re . Nr. 40003338357 

Republikas laukums 2, R ga, LV-1010 

 

CV17 

 

1. Uzv rds: 
2. V rds: 
3. Izgl t ba: 

Izgl t bas 
iest de 

M c bu laiks (no/ l dz) Ieg tais gr ds vai kvalifik cija 

<…> <…>/ <…> <…> 

<…> <…>/ <…> <…> 

<…> <…>/ <…> <…> 

4. Pašreizējais amats un galveno darba pien kumu apraksts: 
5. Profesion l  pieredze: 

Laiks (no/ 

l dz) 
Darba dev js vai 
Pas t t js (uz muma 
l guma gad jum ) 

Valsts 

Amats un galveno darba pien kumu 
apraksts vai veicam  darba apraksts 
(uz muma l guma gad jum ) 

<…>/ <…> <…> <…> <…> 

<…>/ <…> <…> <…> <…> 

<…>/ <…> <…> <…> <…> 

6. Profesion l s darb bas laik  veiktie noz m g kie projekti: 

Projekta 

izpildes 

uzs kšanas un 
pabeigšanas 
gads un 

m nesis 

Projekta 

izpildes 

vieta 

(valsts) 

Darba dev js 
vai Pas t t js 
(uz muma 
l guma 
gad jum ) 

Pas t t ja (klienta) 
nosaukums, 

re istr cijas 
numurs, adrese un 

kontaktpersona 

ss veikto darbu 
apraksts, nor dot 
objekta kop jo 
apjomu un objekta 

l guma kop jo summu 

<…>/ <…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/ <…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/ <…> <…> <…> <…> <…> 

Ar šo es apņemos 

No L dz 

                                                 
17 CV j nor da t  pieredze un kvalifik cija, kas apliecina Konkursa Nolikum  prasīto. 
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<perioda s kums> <perioda beigas> 

<…> <…> 

saskaņ  ar <Pretendenta nosaukums, re istr cijas numurs un adrese> (turpm k – Pretendents) 

Pieteikumu VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi”, Re . Nr. 40003338357, 
Republikas laukums 2, R ga, LV-1981 r kot  atkl t  konkurs  „Būvdarbi R gas HES 

ūdenskr tuves hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielin šana piegulošo lauku 
teritoriju aizsardz bai pret plūdu draudiem projektu „R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 
1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” un „R gas HES ūdenskr tuves Ogres 

2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” ietvaros” (Id. Nr. ZMN /2016/48 

ERAF) k  <Speci lista specialit te vai darb bas joma> veikt <Speci lista izpild mo darbu vai 
veicamo pas kumu apraksts>, gad jum , ja Pretendentam tiek piešķirtas ties bas slēgt iepirkuma 
l gumu un Iepirkuma l gums tiek noslēgt. 

<V rds, uzv rds> 

<Paraksts> 

<Datums> 

Ar šo apliecin m, ka nepast v šķēršļi k dēļ <v rds un uzv rds> nevarētu piedal ties <iepirkuma 

priekšmeta raksturojums > iepriekš minētajos laika posmos, gad jum , ja Pretendentam tiek 
piešķirtas ties bas slēgt iepirkuma l gumu un Iepirkuma l gums tiek noslēgts. 

<Darba devēja nosaukums> 

<Re istr cijas numurs> 

<Adrese> 

<Parakstties g s personas amata nosaukums, v rds un uzv rds> 

<Parkastties g s personas paraksts>18 

<Datums> 

<Z mogs (ja Pretendents ir juridiska persona)> 

                                                 
18 CV sadaļa aizpild ma, ja speci lists nav pretendenta, person lsabiedrības biedra (ja pretendents ir person lsabiedrība), personu apvienības 

dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs. 
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Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” ietvaros” 
 (Id. Nr. ZMN /2016/48 ERAF) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 45 

 

 

9.pielikums – Pied v to speci listu apliecin juma forma 

 

VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Re . Nr. 40003338357 

Republikas laukums 2, R ga, LV-1010 
 

 

 

PRETENDENTA PIED V T  SPECI LISTA APLIECIN JUMS 

 

Atkl tam konkursam „Būvdarbi R gas HES ūdenskr tuves hidrotehnisko būvju kompleksa 
aizsargspēju palielin šana piegulošo lauku teritoriju aizsardz bai pret plūdu draudiem projektu 
„R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” un 
„R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” 
ietvaros” (Id. Nr. ZMN /2016/48 ERAF). 

Ar šo < Pretendenta speci lista v rds un uzv rds, personas kods un adrese>: 

1. Apliecinu, ka esmu informēts (-a) par to, ka <Pretendenta nosaukums, re istr cijas numurs un 
adrese> (turpm k – Pretendents) iesniegs Pieteikumu VSIA „Zemkop bas ministrijas 
nekustamie pašumi”, Re . Nr. 40003338357, Republikas laukums 2, R ga, LV-1981 

organizētaj  atkl taj  konkurs  „Būvdarbi R gas HES ūdenskr tuves hidrotehnisko būvju 
kompleksa aizsargspēju palielin šana piegulošo lauku teritoriju aizsardz bai pret plūdu 
draudiem projektu „R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 

36/42 atjaunošana” un „R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 

11/05 atjaunošana” ietvaros” (Id. Nr. ZMN /2016/48 ERAF). 

2. Gad jum , ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma l gums, apliecinu, ka ievērošu 
konfidencialit ti saist b  ar tehniskaj  specifik cij  minēto darbu izpildes gaitu, jebk du iegūto 
inform ciju un datiem, izdar tajiem konstatējumiem un secin jumiem 

<V rds, uzv rds> 

<Paraksts> 

<Datums> 
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10.pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo darbu daļu saraksta forma 

 

VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Re . Nr. 40003338357 

Republikas laukums 2, R ga, LV-1010 

 

APAKŠUZ M JIEM NODODAMO DARBU DA U SARAKSTS 

 

Apakšuz m ja 
nosaukums, re istr cijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersona 

Nododamo darbu da as apjoms (% no 

Darbu kop j s cenas, nor dot T mes 
numuru un poz cijas numuru) 

Iepirkuma 

priekšmeta 
b vprojekta 

nosaukums 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 
 

<Pretendenta parakstties g s personas amata nosaukums, v rds un uzv rds> 

<Pretendenta parakstties g s personas paraksts> 

<Datums> 
 



„Būvdarbi R gas HES ūdenskr tuves hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielin šana piegulošo lauku teritoriju aizsardz bai pret plūdu 
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11.pielikums – Personas, uz kuras iespēj m pretendents balst s, apliecin juma forma 

 

VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Re . Nr. 40003338357 

Republikas laukums 2, R ga, LV-1010 

 

PERSONAS, UZ KURAS IESP J M PRETENDENTS BALST S, APLIECIN JUMS 

 

Atkl tam konkursam „Būvdarbi R gas HES ūdenskr tuves hidrotehnisko būvju kompleksa 
aizsargspēju palielin šana piegulošo lauku teritoriju aizsardz bai pret plūdu draudiem projektu 
„R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” un 
„R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” 
ietvaros” (Id. Nr. ZMN /2016/48 ERAF). 

Ar šo <Personas, uz kuras iespēj m pretendents balst s, nosaukums vai v rds un uzv rds (ja 
Persona, uz kuras iespēj m pretendents balst s, ir fiziska persona), re istr cijas numurs vai personas 
kods (ja Persona, uz kuras iespēj m pretendents balst s, ir fiziska persona) un adrese>: 

1. Apliecina, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, re istr cijas numurs un 
adrese> (turpm k – Pretendents) iesniegs pied v jumu VSIA „Zemkop bas ministrijas 
nekustamie pašumi”, Re . Nr. 40003338357, Republikas laukums 2, R ga, LV-1981 

organizētaj  atkl taj  konkurs  „Būvdarbi R gas HES ūdenskr tuves hidrotehnisko būvju 
kompleksa aizsargspēju palielin šana piegulošo lauku teritoriju aizsardz bai pret plūdu 
draudiem projektu „R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 

36/42 atjaunošana” un „R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 

11/05 atjaunošana” ietvaros” (Id. Nr. ZMN /2016/48 ERAF). 

2. Gad jum , ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma l gums, apņemas: 
[sniegt š dus pakalpojumus: 
< ss Darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu daļu sarakst  nor d tajam > 

un] 

[nodot Pretendentam š dus resursus: 
< ss Pretendentam nododamo resursu (piem ram, finanšu resursu, speci listu un/ vai 

tehnisk  apr kojuma) apraksts>]. 

 

<Pretendenta parakstties g s personas amata nosaukums, v rds un uzv rds> 

<Pretendenta parakstties g s personas paraksts> 

<Datums> 
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12.pielikums – Objekta apsekošanas re istr cijas lapa 

 

VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Re . Nr. 40003338357 

Republikas laukums 2, R ga, LV-1010 

 

OBJEKTA APSEKOŠANAS RE ISTR CIJAS LAPA 

 

Ieinteres t  pieg d t ja nosaukums, re istr cijas Nr. 
 

Nr.p.k. Objekta nosaukums 
Objekts apsekots 

(datums) 

Objekta lietot ja 
p rst vis (v rds, 

uzv rds) 

Objekta 

lietot ja 
p rst vja 
paraksts 

Ieinteres t  
pieg d t ja 

p rst vis (v rds, 
uzv rds) 

Ieinteres t  
pieg d t ja 

p rst vja 
paraksts 

1. 

R gas HES 

ūdenskr tuves Ikšķiles 
1.poldera aizsargdambis 

Dambja posms PK29+41 

– PK36+42 

     

2. 

R gas HES 
ūdenskr tuves Ogres 

2.poldera aizsargdambis 

Dambja posms PK00+00 

– PK11+05 

     

 

<Pasūt t ja p rst vja amata nosaukums, v rds un uzv rds> 

< Pasūt t ja p rst vja paraksts> 

<Datums> 
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13.pielikums – Būvprojekts „R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 renov cija” 

 

VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Re . Nr. 40003338357 

Republikas laukums 2, R ga, LV-1010 

 

 

SIA Inženieru biroja „Kurbada tilti” izstr d tais būvprojekts „R gas HES ūdenskr tuves 
Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 renov cija” pievienots Nolikumam 

elektroniski un pieejams apskatei (pap ra form ) uz vietas VSIA „Zemkop bas ministrijas 
nekustamie pašumi”, Republikas laukum  2, R g , 805. kab., darba dien s no plkst. 09:00 l dz 
16:00, iepriekš piesakoties pie Vidmanta Bieliņa pa t lruni 67027223. 

Tehnisk  projekta elektroniskai versijai ir ierobežota pieejam ba. T  saņemšanai 
pretendentam ir j iesniedz pieteikums, ievērojot nolikuma 9.punkta nosac jumus, nor dot 
pretendenta ofici lo e-pasta adresi saziņai, uz kuru Pasūt t js nosūt s interneta vietnes adresi ar 
paroli. 
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14.pielikums – Būvprojekts „R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2. poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 renov cija” 

 

 

VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Re . Nr. 40003338357 

Republikas laukums 2, R ga, LV-1010 

 

 

SIA Inženieru biroja „Kurbada tilti” izstr d tais tehniskais projekts „R gas HES 
ūdenskr tuves Ogres 2. poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 renov cija” pievienots 

Nolikumam elektroniski un pieejams apskatei (pap ra form ) uz vietas VSIA „Zemkop bas 
ministrijas nekustamie pašumi”, Republikas laukum  2, R g , 805. kab., darba dien s no plkst. 
09:00 l dz 16:00, iepriekš piesakoties pie Vidmanta Bieliņa pa t lruni 67027223. 

Tehnisk  projekta elektroniskai versijai ir ierobežota pieejam ba. T  saņemšanai 
pretendentam ir j iesniedz pieteikums, ievērojot nolikuma 9.punkta nosac jumus, nor dot 
pretendenta ofici lo e-pasta adresi saziņai, uz kuru Pasūt t js nosūt s interneta vietnes adresi ar 
paroli. 
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15.pielikums – R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 p rskata pl ns 
 

RĪGAS HES ŪDENSKRĀTUVES IKŠĶILES 1.POLDERA AIZSARGDAMBJA PIK. 29/41 – 36/42 PĀRSKATA PLĀNS 
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16.pielikums – R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 p rskata pl ns 
 

R GAS HES DENSKR TUVES OGRES 2.POLDERA AIZSARGDAMBJA PIK. 00/00 – 11/05 P RSKATA PL NS 
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17.pielikums – Tehnisk  pied v juma sagatavošanas vadl nijas 

 

VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Re . Nr. 40003338357 

Republikas laukums 2, R ga, LV-1010 

 

TEHNISKAIS PIED V JUMS 

 

Tehniskais pied v jums sast v no div m da m atbilstoši iepirkuma priekšmeta 
b vprojektiem: 

1. „R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana”; 
2. „R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana”. 

 

I. „R gas HES denskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 

atjaunošana”. 
Tehniskaj  pied v jum  nor da detalizētu inform ciju par pied v to darba organiz ciju un izpildi, 
ievērojot l guma noteikumus, visp r gos būvnormat vus un citus normat vos ties bu aktus, kas 

saistoša l guma izpildei, k  ar  Tehnisk s specifik cijas (Nolikuma 3.pielikums) un Būvprojektu 

(Nolikuma 13. pielikums), lai būtu iespējams novērtēt: 

 pied v t  projekta risin juma izpildes atbilst bu Konkursa Nolikuma izvirz taj m pras b m, 
Eiropas Savien bas un Latvijas Republikas normat vo aktu pras b m; 

 pied v tos materi lus, to atbilst bu Nolikuma 13. pielikumam; 

 l guma izpildē iesaist to dal bnieku organizatorisko shēmu un Darbu izpildei paredzēto 
Uzņēmēja iekšējo organizatorisko shēmu; 

 Darbu izpildes metodolo iju un t m atbilstoš s iek rtu nodrošin jumu; 
 Darbu izpildes grafiku un tam atbilstošu naudas plūsmu, ņemot vēr  Nolikuma pras bas un 

ierobežojumus Darbu izpildes laik . 
Lai nodrošin tu nepieciešam s inform cijas iekļaušanu pied v jum , Tehnisko pied v jumu 
pretendents sagatavo atbilstoši šaj s vadl nij s turpm k nor d tajam Tehnisk  pied v juma saturam 
un formai. 

Lai detalizēti varētu izvērtēt pied v jumu, pretendentam j iesniedz visa inform cija, kas noteikta 
Tehnisk  pied v juma sagatavošanas vadl nij s. 

1. Pied v t s tehnolo ijas: 
 Tehnolo ijas apraksts (ieskaitot shēmas un profilus); 

 Tehniskie parametri; 

 Pied v to tehnolo iju plusi un m nusi; 
 Pied v t s tehnolo ijas garantijas. 

2. B vdarbu organiz šana: 
 Galveno darbu un veicamo pas kumu uzskait jums un apraksts būvdarbu stadij m; 

 Darbu veikšanai pied v to metožu apraksts atsevišķi katram izpild majam darbam un 

veicamajam pas kumam; 
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 Apliecin jums vienoties ar konkrētu atkritumu apsaimniekošanas organiz ciju par 
būvniec bas rezult t  radušos atkritumu izvešanu, nor dot to utiliz cijas vietu. Ja pretendents 

būvdarbu rezult t  radušos atkritumu re ener cijai pl no piesaist t konkrētu uzņēmumu, tad 
tam ir j apliecina, ka nodrošin s re ener cijas proces  iegūt  materi la lietder gu atk rtotu 
izmantošanu, piem., būvniec b  – ceļu būvei utt. Ja pretendents pl no izmantot mobilo 
drupin šanas iek rtu demontēt  betona un asfalta seguma re ener cijai, tad pievieno 

atbilstošo dokument ciju, kas apliecina, ka iek rtas ir pretendenta pašum  vai tiks nom ta, 
t.sk., inform ciju nor da tabul , kas minēta šo vadl niju 4.punkt ; 

 Apliecin jums vienoties vai vienošan s ar konkrēt m sertificēt m darbu izpildes 
laboratorij m (ja attiecin ms). 

3. L guma izpildes organizatorisk  strukt ra, nor dot l guma stenošan  iesaist t s puses, k  ar  
tehnisk  person la skaitu un to pien kumus. 

4. Darbu veikšanai izmantojamie meh nismi un iek rtas: 

Meh nismu un iek rtu saraksts j noformē tabulas veid , nor dot, vai attiec gais apr kojums ir 
pretendenta vai t  apakšuzņēmēja pašums, vai tiek rēts, izgatavošanas gadu, ražot ju un 

galvenos tehniskos parametrus. 

Tabul  iekļautajai inform cijai, j par da pretendenta iespējas izpild t darbus. 
5. Darbu izpildei pied v to materi lu un apr kojuma saraksts: 

Pretendentam j iesniedz galveno pied v to iek rtu vai materi lu tabulas, kur nor d ti tehniskie 
parametri, pieg d t js, ražot ja valsts un ražot js. Tabul m j pievieno ražot ja katalogi, 
brošūras vai citi dokumenti, kas satur inform ciju par pied v tajiem materi liem. 
Visiem pied v tajiem galveno materi lu un apr kojumu tehniskajiem r d t jiem j atbilst 

tehniskaj m specifik cij m. 
Saimnieciski visizdev g k  pied v juma vērtēšanas kritērij  par “Videi draudz gu būvmateri lu 
izmantošanu” (K2.1) tiks p rbaud ts pretendenta apliecin jums, par šķembu materi la un 
miner lmateri lu mais juma apjomu un atbilst bu būvprojekta pras b m, kas iegūti no otrreizēji 
p rstr d tiem būvgružiem. 

6. Galveno risku un pie mumu raksturojums. 

7. Detaliz ts darba izpildes laika grafiks: 

 Izpild mo darbu un veicamo pas kumu laika grafiks, nosakot izpild mo darbu un veicamo 
pas kumu s kumu, beigas, ilgumu; 

 Speci listu (Nolikuma 14.6.apakšpunkts) noslodzes laika grafiku, ievērojot Pasūt t ju 
pras bas un Latvijas Republik  spēk  esošos normat vos aktus; 

 Cilvēkresursu un meh nismu ieguld jums atbilstošaj s aktivit tēs, nor dot izpildē paredzēto 
lomu. 

8. Naudas pl smas prognoze: 
Pretendentam j sagatavo un j iesniedz Naudas plūsmas prognoze visam Darbu izpildes 
termiņam, kas sast d ta pa mēnešiem pamatojoties uz pretendenta sagatavoto Darbu izpildes 

laika grafiku, k  ar  ņemot vēr  visus Nolikum  minētos nosac jumus, kas attiecas uz 
maks jumiem – avansa maks jumu, ieturēt s naudas summas, minim lo starpmaks juma 
summu un citus. 

9. Veikto b vdarbu garantijas apraksts 
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10. Kvalit tes vad bas sist mas apraksts: 
 Sniedzamo būvdarbu kvalit tes nodrošin šanas pas kumu apraksts, kas satur inform ciju par 

sadarb bas shēmu starp iesaist taj m pusēm un atbild bas sadal jumu starp pretendenta 

organiz cijas darbiniekiem, kvalit tes un izpildes progresa kontroles pas kumiem. 
11. Darba aizsardz bas nodrošin šanas apraksts: 

Pretendentam j sagatavo un j iesniedz Darba aizsardz bas nodrošin šanas apraksts, kur  ir 
nor d ts k  tiks veikta darba aizsardz ba, ņemot vēr  specifisko darbus, kas veicami ūden . 

12. Vides aizsardz bas pas kumu apraksts: 
Pretendentam j apraksta, k  tiks veikti un nodrošin ti pas kumi, lai ievērotu vides aizsardz bas 
pras bas un minimizētu Darbu negat vo ietekmi uz apk rtējo vidi. paša uzman ba j pievērš 
jaut jumiem, kas skar: 
 Aizsargjoslu likuma ievērošana; 
 Būvgružu izvešanu, nor dot to utiliz cijas vietu. Papildus, nor dot to būvdarbu rezult t  

radušos atkritumu daudzumu, kuru pretendents pl no re enerēt atbilstoši Latvijas Republik  
spēk  esošajiem normat vajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jom , t.sk., sagatavot 
detalizētu aprakstu izvēlētajam tehniskajam risin jumam katram seguma veidam atsevišķi, 
kas minēti Nolikuma 3.pielikuma 2.4.apakšpunkt , kur  nor da re enerēto atkritumu 
daudzumu m3, pied v to pas kumu pēctec bu un k  pl nots nodrošin t lietder gi iegūt  
materi la atk rtotu izmantošanu (Nolikuma 16.5., 16.6. un 17.16.); 

 Vides pies rņojumu sauszemes josl  un t  novēršanu (reljefs, biotops, troksnis, putekļi utt.); 
 Vides pies rņojumu upē (duļķošanos, noplūdes un citas av rijas), to novēršanas programma 

un iespējamo risku minimizēšana; 
 Teritorij  esošo materi lu19, kas nav atkritumi Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratnē, 

lietder ga turpm k  izmantošana (Nolikuma 16.5., 16.6. un 17.7.apakšpunkts, 3.pielikuma 
2.5.apakšpunkts), piem., nor dot, vai teritorij : 
- esoš  nepies rņot  augsne un citi miner lresuri, kuri būvniec bas rezult t  tika izrakti un 
pēc k tiks izmantoti to dabiskaj  st vokl  būvniec bas proces  taj  paš  viet , kur tie izrakti, 
t.sk., sagatavojot tehnisk  risin juma aprakstu teritorijas labiek rtošanas darbiem, kur  min 
vair kus pas kumus (piem., teritorijas l dzin šanas, profilēšanas un rekultiv cijas kl juma ar 
ve et ciju izveidošanas darbi utt.), kuros var izmantot teritorij  izrakto nepies rņoto augsni 
un citus miner lresurus, to dabiskaj  st vokl ; 
- esošie dab giem nekait giem lauksaimniec bas vai mežsaimniec bas izcelsmes materi li 
(t.i., biomasas), kuru ener iju ķ misk s p rveides rezult t  izmantos siltuma, meh nisk s un 
elektrisk s ener ijas ražošan , vai pied v s citas izmantošanas iespējas (piem., teritorijas 
apzaļumošanai tiks izmantots biomasas p rstr des rezult t  iegūtais produkts (komposts – 

mulca), kas neapdraud vidi un cilvēka vesel bu. Papildus, sagatavojot tehnisk  risin juma 
aprakstu par izvēlētajiem lietder guma pas kumiem; 
- esoš  grunts, kuru p rvieto virszemes ūdeņos, lai kontrolētu ūdeņus un ūdensceļus, 
novērstu plūdus vai mazin tu plūdu, sausuma vai zemes melior cijas ietekmi, tiks lietder gi 
izmantota turpm k. Papildus, sagatavojot tehnisk  risin juma aprakstu par izvēlētajiem 
lietder guma pas kumiem. Vides kompens cijas pas kumi. 
 

Pretendents uzņemas pilnu atbild bu par videi nodar tajiem kaitējumiem un uzskaita visus 
prevent vos pas kumus, kurus veiks, lai minimizētu riskus, kas rada draudus apk rtējai videi. 
                                                 
19 Atkritumu apsaimniekošanas likuma 3.panta pirm s daļas 6., 7. un 8.punkts. 
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Ja Konkursa Nolikuma dokumentos (Tehniskaj  specifik cij , Finanšu pied v juma form s u.c.) 
minēti konkrēti materi li vai materi lu ražot ju nosaukumi un standarti, vai izstr d jumu/ produktu 
nosaukumi (ar  z moli) un standarti, pretendents dr kst pied v t šiem konkrētajiem materi liem, 
produktiem un standartiem ekvivalentus citu ražot ju materi lus, produktus un standartus, kuri 
atbilst Tehnisk  projekta un Tehnisko specifik ciju pras b m. 
 

II. „R gas HES denskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 

atjaunošana”. 

Tehniskaj  pied v jum  nor da detalizētu inform ciju par pied v to darba organiz ciju un izpildi, 
ievērojot l guma noteikumus, visp r gos būvnormat vus un citus normat vos ties bu aktus, kas 
saistoša l guma izpildei, k  ar  Tehnisk s specifik cijas (Nolikuma 3.pielikums) un Būvprojektu 

(Nolikuma 14. pielikums), lai būtu iespējams novērtēt: 

 pied v t  projekta risin juma izpildes atbilst bu Konkursa Nolikuma izvirz taj m pras b m, 
Eiropas Savien bas un Latvijas Republikas normat vo aktu pras b m; 

 pied v tos materi lus, to atbilst bu Nolikuma 14. pielikumam; 

 l guma izpildē iesaist to dal bnieku organizatorisko shēmu un Darbu izpildei paredzēto 
Uzņēmēja iekšējo organizatorisko shēmu; 

 Darbu izpildes metodolo iju un t m atbilstoš s iek rtu nodrošin jumu; 
 Darbu izpildes grafiku un tam atbilstošu naudas plūsmu, ņemot vēr  Nolikuma pras bas un 

ierobežojumus Darbu izpildes laik . 
Lai nodrošin tu nepieciešam s inform cijas iekļaušanu pied v jum , Tehnisko pied v jumu 
pretendents sagatavo atbilstoši šaj s vadl nij s turpm k nor d tajam Tehnisk  pied v juma saturam 
un formai. 

Lai detalizēti varētu izvērtēt pied v jumu, pretendentam j iesniedz visa inform cija, kas noteikta 
Tehnisk  pied v juma sagatavošanas vadl nij s. 

1. Pied v t s tehnolo ijas: 
 Tehnolo ijas apraksts (ieskaitot shēmas un profilus); 

 Tehniskie parametri; 

 Pied v to tehnolo iju plusi un m nusi; 
 Pied v t s tehnolo ijas garantijas. 

2. B vdarbu organiz šana: 
 Galveno darbu un veicamo pas kumu uzskait jums un apraksts būvdarbu stadij m; 

 Darbu veikšanai pied v to metožu apraksts atsevišķi katram izpild majam darbam un 
veicamajam pas kumam; 

 Apliecin jums vienoties ar konkrētu atkritumu apsaimniekošanas organiz ciju par 
būvniec bas rezult t  radušos atkritumu izvešanu, nor dot to utiliz cijas vietu. Ja pretendents 
būvdarbu rezult t  radušos atkritumu re ener cijai pl no piesaist t konkrētu uzņēmumu, tad 
tam ir j apliecina, ka nodrošin s re ener cijas proces  iegūt  materi la lietder gu atk rtotu 
izmantošanu, piem., būvniec b  – ceļu būvei utt. Ja pretendents pl no izmantot mobilo 
drupin šanas iek rtu demontēt  betona un asfalta seguma re ener cijai, tad pievieno 
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atbilstošo dokument ciju, kas apliecina, ka iek rtas ir pretendenta pašum  vai tiks nom ta, 
t.sk., inform ciju nor da tabul , kas minēta šo vadl niju 4.punkt ; 

 Apliecin jums vienoties vai vienošan s ar konkrēt m sertificēt m darbu izpildes 
laboratorij m (ja attiecin ms). 

3. L guma izpildes organizatorisk  strukt ra, nor dot l guma stenošan  iesaist t s puses, k  
ar  tehnisk  person la skaitu un to pien kumus. 

4. Darbu veikšanai izmantojamie meh nismi un iek rtas: 
Meh nismu un iek rtu saraksts j noformē tabulas veid , nor dot, vai attiec gais apr kojums ir 
pretendenta vai t  apakšuzņēmēja pašums, vai tiek rēts, izgatavošanas gadu, ražot ju un 
galvenos tehniskos parametrus. 

Tabul  iekļautajai inform cijai, j par da pretendenta iespējas izpild t darbus. 
5. Darbu izpildei pied v to materi lu un apr kojuma saraksts: 

Pretendentam j iesniedz galveno pied v to iek rtu vai materi lu tabulas, kur nor d ti tehniskie 
parametri, pieg d t js, ražot ja valsts un ražot js. Tabul m j pievieno ražot ja katalogi, 
brošūras vai citi dokumenti, kas satur inform ciju par pied v tajiem materi liem. 
Visiem pied v tajiem galveno materi lu un apr kojumu tehniskajiem r d t jiem j atbilst 
tehniskaj m specifik cij m. 
Saimnieciski visizdev g k  pied v juma vērtēšanas kritērij  par “Videi draudz gu būvmateri lu 
izmantošanu” (K2.1) tiks p rbaud ts  pretendenta apliecin jums , par šķembu materi la un 
miner lmateri lu mais juma apjomu un atbilst bu būvprojekta pras b m, kas iegūti no otrreizēji 
p rstr d tiem būvgružiem. 

6. Galveno risku un pie mumu raksturojums. 

7. Detaliz ts darba izpildes laika grafiks: 

 Izpild mo darbu un veicamo pas kumu laika grafiks, nosakot izpild mo darbu un veicamo 

pas kumu s kumu, beigas, ilgumu; 

 Speci listu (Nolikuma 14.6.apakšpunkts) noslodzes laika grafiku, ievērojot Pasūt t ju 
pras bas un Latvijas Republik  spēk  esošos normat vos aktus; 

 Cilvēkresursu un meh nismu ieguld jums atbilstošaj s aktivit tēs, nor dot izpildē paredzēto 
lomu. 

8. Naudas pl smas prognoze: 
Pretendentam j sagatavo un j iesniedz Naudas plūsmas prognoze visam Darbu izpildes 
termiņam, kas sast d ta pa mēnešiem pamatojoties uz pretendenta sagatavoto Darbu izpildes 
laika grafiku, k  ar  ņemot vēr  visus Nolikum  minētos nosac jumus, kas attiecas uz 
maks jumiem – avansa maks jumu, ieturēt s naudas summas, minim lo starpmaks juma 
summu un citus. 

9. Veikto b vdarbu garantijas apraksts 

10. Kvalit tes vad bas sist mas apraksts: 
 Sniedzamo būvdarbu kvalit tes nodrošin šanas pas kumu apraksts, kas satur inform ciju par 

sadarb bas shēmu starp iesaist taj m pusēm un atbild bas sadal jumu starp pretendenta 
organiz cijas darbiniekiem, kvalit tes un izpildes progresa kontroles pas kumiem. 

11. Darba aizsardz bas nodrošin šanas apraksts: 
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Pretendentam j sagatavo un j iesniedz Darba aizsardz bas nodrošin šanas apraksts, kur  ir 
nor d ts, k  tiks veikta darba aizsardz ba, ņemot vēr  specifisko darbus, kas veicami ūden . 

12. Vides aizsardz bas pas kumu apraksts: 
Pretendentam j apraksta, k  tiks veikti un nodrošin ti pas kumi, lai ievērotu vides aizsardz bas 
pras bas un minimizētu Darbu negat vo ietekmi uz apk rtējo vidi. paša uzman ba j pievērš 
jaut jumiem, kas skar: 
 Aizsargjoslu likuma ievērošana; 

 Būvgružu izvešanu, nor dot to utiliz cijas vietu. Papildus, nor dot to būvdarbu rezult t  
radušos atkritumu daudzumu, kuru pretendents pl no re enerēt atbilstoši Latvijas Republik  
spēk  esošajiem normat vajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jom , t.sk., sagatavot 
detalizētu aprakstu izvēlētajam tehniskajam risin jumam katram seguma veidam atsevišķi, 
kas minēti Nolikuma 3.pielikuma 2.4.apakšpunkt , kur  nor da re enerēto atkritumu 
daudzumu m3, pied v to pas kumu pēctec bu un k  pl nots nodrošin t lietder gi iegūt  
materi la atk rtota izmantošanu (Nolikuma 16.5., 16.6. un 17.16.); 

 Vides pies rņojumu sauszemes josl  un t  novēršanu (reljefs, biotops, troksnis, putekļi utt.); 
 Vides pies rņojumu upē (duļķošanos, noplūdes un citas av rijas), to novēršanas programma 

un iespējamo risku minimizēšana; 

 Teritorij  esošo materi lu20, kas nav atkritumi Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratnē, 
lietder ga turpm k  izmantošana (Nolikuma 16.5., 16.6. un 17.7.apakšpunkts, 3.pielikuma 
2.5.apakšpunkts), piem., nor dot, vai teritorij : 
- esoš  nepies rņot  augsne un citi miner lresuri, kuri būvniec bas rezult t  tika izrakti un 
pēc k tiks izmantoti to dabiskaj  st vokl  būvniec bas proces  taj  paš  viet , kur tie izrakti, 
t.sk., sagatavojot tehnisk  risin juma aprakstu teritorijas labiek rtošanas darbiem, kur  min 
vair kus pas kumus (piem., teritorijas l dzin šanas, profilēšanas un rekultiv cijas kl juma ar 
ve et ciju izveidošanas darbi utt.), kuros var izmantot teritorij  izrakto nepies rņoto augsni 
un citus miner lresurus, to dabiskaj  st vokl ; 
- esošie dab giem nekait giem lauksaimniec bas vai mežsaimniec bas izcelsmes materi li 
(t.i., biomasas), kuru ener iju ķ misk s p rveides rezult t  izmantos siltuma, meh nisk s un 
elektrisk s ener ijas ražošan , vai pied v s citas izmantošanas iespējas (piem., teritorijas 

apzaļumošanai tiks izmantots biomasas p rstr des rezult t  iegūtais produkts (komposts – 

mulca), kas neapdraud vidi un cilvēka vesel bu. Papildus, sagatavojot tehnisk  risin juma 
aprakstu par izvēlētajiem lietder guma pas kumiem; 
- esoš  grunts, kuru p rvieto virszemes ūdeņos, lai kontrolētu ūdeņus un ūdensceļus, 
novērstu plūdus vai mazin tu plūdu, sausuma vai zemes melior cijas ietekmi, tiks lietder gi 
izmantota turpm k. Papildus, sagatavojot tehnisk  risin juma aprakstu par izvēlētajiem 

lietder guma pas kumiem. Vides kompens cijas pas kumi. 
 

Pretendents uzņemas pilnu atbild bu par videi nodar tajiem kaitējumiem un uzskaita visus 
prevent vos pas kumus kurus veiks, lai minimizētu riskus, kas rada draudus apk rtējai videi. 
 

Ja Konkursa Nolikuma dokumentos (Tehniskaj  specifik cij , Finanšu pied v juma form s u.c.) 
minēti konkrēti materi li vai materi lu ražot ju nosaukumi un standarti, vai izstr d jumu/ produktu 
nosaukumi (ar  z moli) un standarti, pretendents dr kst pied v t šiem konkrētajiem materi liem, 
produktiem un standartiem ekvivalentus citu ražot ju materi lus, produktus un standartus, kuri 
atbilst Tehnisk  projekta un Tehnisko specifik ciju pras b m. 
                                                 
20 Atkritumu apsaimniekošanas likuma 3.panta pirm s daļas 6., 7. un 8.punkts. 
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18.pielikums – Finanšu pied v juma forma 

 

VSIA „Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Re . Nr. 40003338357 

Republikas laukums 2, R ga, LV-1981 

 

 

FINANŠU PIED V JUMA FORMA 

 

 Pretendentam finanšu pied v jumu- būvdarbu izmaksu t me j sagatavo ievērojot Ministru 
kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumus Nr. 330 “Noteikumi par Latvijas būvnormat vu 
LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas k rt ba””. 

 Lok l s t mes poz cija “Vien bas izmaksas” tiek izvērstas atbilstoši 30.06.2015. Ministru 
kabineta noteikumu nr. 330 “Noteikumi par Latvijas būvnormat vu LBN 501-15 

“Būvizmaksu noteikšanas k rt ba” regulējumam, ievērojot visas būvdarbu un visas ar 
paredzam  l guma izpildi saist t s izmaksas, tai skait  izmaksas ar visiem riskiem un 
iespējamiem sad rdzin jumiem. 

 

Finanšu pied v juma forma pievienota Nolikumam elektroniski. 
 

Skat t: failu – ZMN _2016_48_ERAF_Finansu_piedavajums.xls 
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19.pielikums – Iepirkuma l guma projekts 
 

Pasūtīt ja līgumu reģ. Nr. ______________ 

Uzņēmēja līgumu reģ. Nr.______________ 

 

 

Iepirkuma l guma par b vdarbu veikšanu projekts 
 

 

R g        2016. gada ___. _________________ 

 

Valsts sabiedr bas ar ierobežotu atbild bu “Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi”, 
vienotais re istr cijas Nr.40003338357, t s pilnvarot  p rst vja (amats, v rds, uzv rds, p rst vības pamats) 

person , turpm k tekst  – Pasūt t js, no vienas puses, un 

(Komercsabiedrības nosaukums, reģistr cijas Nr.), t s pilnvarot  p rst vja (amats, v rds, uzv rds, 
p rst vības pamats) person , turpm k tekst  - Uzņēmējs, no otras puses, abi kop  turpm k tekst  - Puses, vai 

katrs atsevišķi - Puse,  

apzin damies savas darb bas juridisko noz mi un sekas, darbojoties bez maldiem, viltus un spaidiem, 
vadoties pēc Latvijas Republik  spēk  esošajiem normat vajiem aktiem un saskaņ  ar atkl ta konkursa 
„Būvdarbi R gas HES ūdenskr tuves hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielin šana piegulošo 
lauku teritoriju aizsardz bai pret plūdu draudiem projektu „R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera 

aizsargdambja pik. 29/41-36/42 atjaunošana” un „R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja 

pik. 00/00-11/05 atjaunošana” ietvaros” Id. Nr. ZMN /2016/___ERAF nolikumu, rezult tiem 2016. gada ___. 

________ Lēmumu par iepirkuma izpildes ties bu piešķiršanu un Uzņēmēja iesniegto pied v jumu, vienojas 

un noslēdz š du l gumu, turpm k tekst  – L gums: 
 

1. L guma priekšmets 

 

1.1. Pasūt t js uzdod, bet Uzņēmējs apņemas veikt R gas HES denskr tuves Ikšķiles 1.poldera 
aizsargdambja pik. 29/41-36/42 un R gas HES denskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja 
pik. 00/00-11/05, turpm k tekst  – Objekts, atjaunošanas b vdarbus, turpm k tekst  kop  – Darbi. 

1.2. Darbi veicami saskaņ  ar: 

- Latvijas Republik  spēk  esošiem normat vajiem aktiem, kas reglamentē būvniec bu un būvju 
ekspluat ciju, t.sk. 2014. gada 16. septembra MK noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un melior cijas 
būvju būvnoteikumi” pras b m un L guma nosac jumiem; 

- akceptētiem būvprojektiem: „R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41-

36/42 renov cija. Tehniskais projekts” un „R gas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera 

aizsargdambja pik. 00/00-11/05 renov cija. Tehniskais projekts”. 

1.3. Projektam piešķirts Eiropas Re ion l s att st bas fonda (turpm k – ERAF) projekta 

Nr.______________________. 

 

2. L guma un garantijas saist bu izpildes nodrošin jums  
 

2.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laik  no L guma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūt t jam l guma 
saist bu izpildes nodrošin jumu 10% (desmit procentu) apmēr  no L gumsummas ar PVN, turpm k 
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tekst  - L guma izpildes nodrošin jums. L guma izpildes nodrošin jumam ir j būt par 1 (vienu) mēnesi 
gar kam par pl notajiem būvdarbu izpildes termiņiem (t.i. l dz 201_.gada „__”._________). 

2.1.1. Ja Uzņēmējs neievēro L guma 2.1. apakšpunkta nosac jumus L gums zaudē savu spēku.  
2.2. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laik  no akta par hidrotehnisk s būves pieņemšanu ekspluat cij  

apstiprin šanas dienas iesniedz Pasūt t jam garantijas saist bu izpildes nodrošin jumu 5% (piecu 
procentu) apmēr  no L gumsummas ar PVN, turpm k tekst  – Garantijas saist bu izpildes 
nodrošin jums. Garantijas saist bu izpildes nodrošin jumam ir j būt spēk  vis  Garantijas laik  t.i. 24 
(divdesmit četrus) mēneši no akta par hidrotehnisk s būves pieņemšanu ekspluat cij  apstiprin šanas 
dienas. 

2.2.1. Ja Uzņēmējs neievēro L guma 2.2. apakšpunkta nosac jumus Pasūt t js ir ties gs atlikt gal go norēķinu 
(saskaņ  ar L guma 3.5.apakšpunktu). Šaj  punkt  minētais neierobežo Pasūt t ja ties bas aprēķin t 
l gumsodu saskaņ  ar L guma 7. sadaļas noteikumiem. 

2.3. L guma izpildes nodrošin jums vai Garantijas saist bu izpildes nodrošin jums, turpm k tekst  – 

Nodrošin jums, var tikt izmantots k  kompens cija (vai t s daļa) Pasūt t jam par zaudējumiem, kuri 
Uzņēmējam ir j atl dzina saskaņ  ar L guma nosac jumiem, un kurus Pasūt t jam ir ties bas bezstr dus 
k rt b  ieturēt. 

2.4. Uzņēmējs Nodrošin jumu ir ties gs iesniegt k  kred tiest des galvojuma ori in lu vai apdrošin šanas 
komp nijas polises ori in lu vai maks juma uzdevuma ori in lu (dublik tu) par naudas p rskait jumu 
Pasūt t ja norēķinu kont : 

Bankas nosaukums:  A/s “Swedbank” 

Bankas kods:  HABALV22 

Bankas konts:  LV47 HABA 0001 4070 39086 

 

3. L guma summa un nor ķinu k rt ba 

 

3.1. Kopēj  summa par visiem L gum  paredzētajiem Darbiem ir noteikta bez PVN EUR ____ (summa 

v rdiem) un PVN 21% (divdesmit viens procents) EUR ____ (summa v rdiem), kop  EUR ____ 
(summa v rdiem), turpm k tekst  kop  – L gumsumma, kas sast v no: 
- R gas HES denskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja atjaunošanas b vdarbiem - bez 

PVN EUR ____ (summa v rdiem) un PVN 21% (divdesmit viens procents) EUR ____ (summa 

v rdiem), kop  EUR ____ (summa v rdiem); 

- R gas HES denskr tuves Ogres 2.poldera aizsargdambja atjaunošanas b vdarbiem - bez 

PVN EUR ____ (summa v rdiem) un PVN 21% (divdesmit viens procents) EUR ____ (summa 

v rdiem), kop  EUR ____ (summa v rdiem), saskaņ  ar t mēm (__., __. pielikums).  
3.1.1. Pasūt t js nodokļu maks jumus veic atbilstoši Latvijas Republik  spēk  esošo normat vo aktu 

pras b m. 
3.2. Norēķinu (par katru objektu atsevišķi) par iepriekšēj  mēnes  paveiktajiem Darbiem, Pasūt t js veic 30 

(tr sdesmit) dienu laik  pēc akta apstiprin šanas, saskaņ  ar L guma 4.3. apakšpunktu un Uzņēmēja 
izrakst t  rēķina saņemšanas. 

3.3. Gal go norēķinu Pasūt t js veic 30 (tr sdesmit) dienu laik  pēc: 
 - akta par hidrotehnisko būvju pieņemšanu ekspluat cij  apstiprin šanas, saskaņ  ar L guma 4.9. 

apakšpunktu; 
- garantijas saist bu izpildes nodrošin juma, kas noformēts atbilstoši L guma nosac jumiem 

saņemšanas; 
- Uzņēmēja izrakst t  rēķina saņemšanas. 

3.4. Uzņēmējam izrakstot rēķinu, taj  oblig ti j nor da š du inform ciju:  
ERAF projekta numurs, pilns objekta nosaukums (Rīgas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera 

aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana vai Rīgas HES ūdenskr tuves Ogres 2.poldera 

aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana), l gumu re . numurs un datums.  
3.5. Pasūt t js ir ties gs atlikt norēķinu š dos gad jumos: 
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- Ja Uzņēmējs rēķin  nav nor d jis L guma 3.4. apakšpunkt  noteikt  inform cija l dz trūkumu 
novēršanai; 

- Ja Pasūt t jam savlaic gi netiek piešķirts paredzētais valsts budžeta finansējums (l dzfinansējums). 
Minētais apst klis uzskat ms par nep rvaramo varu L guma 7.5. apakšpunkta izpratnē; 

- ja Uzņēmējs nav ievērojis L guma 2.2. punkta nosac jumus. 
3.5.1. Šaj  gad jum  Pasūt t jam ir pien kums rakstveid  paziņot Uzņēmējam par norēķinu atlikšanas 

iemesliem. Šaj  punkt  minētais ierobežo Uzņēmēja ties bas aprēķin t l gumsodu par maks juma 
samaksas termiņa kavējumu saskaņ  ar L guma 7.2. apakšpunktu. 
 

4. Darbu izpildes termi š, pie emšanas – nodošanas k rt ba un garantija 

 

4.1. Uzņēmējs apņemas uzs kt darbus ne vēl k k  201_. gada ________ mēnes , turpm k tekst  – Darbu 

uzs kšanas termiņš, ievērojot Darbu izpildes grafiku (__., __.pielikums). 
4.2. Uzņēmējs apņemas pabeigt Darbus l dz 201_. gada ___. __________, turpm k tekst  – Darbu 

pabeigšanas termiņš, ievērojot Darbu izpildes grafiku. 

4.3. Uzņēmējs l dz katra mēneša 3 (trešajam) datumam iesniedz Pasūt t jam izpild to „Darbu pieņemšanas 
– nodošanas aktu”, turpm k tekst  – Akts (__.pielikums), par katru objektu atsevišķi, iepriekš 
saskaņojot to ar Pasūt t ja pieaicin to Būvuzraugu. 

4.4. Pasūt t js izskata iesniegto Aktu 10 (desmit) darba dienu laik , piekr tot vai izsakot savus iebildumus 
vai pretenzijas. Pušu parakst tais Akts kļūst par L guma pielikumu un t  neatņemamu sast vdaļu. 

4.5. Gad jum  ja, pieņemot Darbus, tiek konstatēta Darbu neatbilst ba L guma nosac jumiem, turpm k 
tekst  – Neatbilst ba, Pasūt t js rakstiski paziņo Uzņēmējam argumentētus iebildumus vai pretenzijas, 
turpm k tekst  – Pretenzija. 

4.5.1. Pēc Pretenzijas saņemšanas, Puses 10 (desmit) darba dienu laik  vienojas par konstatēto Neatbilst bu 
novēršanas k rt bu, parakstot atsevišķu protokolu. Šaj  gad jum  Uzņēmējam ir pien kums par saviem 
l dzekļiem novērst visas Neatbilst bas, ievērojot protokola nosac jumus. Pēc Neatbilst bu piln gas 
novēršanas Uzņēmējs atk rtoti iesniedz Pasūt t jam Aktu, iepriekš saskaņojot to ar Pasūt t ja 
pieaicin to Būvuzraugu. L dz Akta parakst šanai Darbi uzskat mi par nenodotiem. 

4.6. Akta parakst šana neatbr vo Uzņēmēju no atbild bas par slēptiem Akta parakst šanas laik  
nekonstatētiem Darbu defektiem, trūkumiem vai p rēj m neatbilst b m L guma nosac jumiem, k  ar  
neatbr vo Uzņēmēju no pien kuma veikt L guma saist bu izpildi, kuras uz Akta parakst šanas dienu vēl 
nav piln b  izpild tas. 

4.7. Pēc Darbu pabeigšanas (ievērojot Darbu pabeigšanas termiņu), Uzņēmējs iesniedz Pasūt t jam š dus 
dokumentus: 

- apliecin jumu par būves gatav bu ekspluat cijai; 
- institūciju, kuras izdevušas tehniskos noteikumus, vai pašvald bu, kuras izdevušas pašvald bas 

saistošos noteikumus, atzinumus par hidrotehnisk s būves gatav bu ekspluat cijai (ori in lus); 
- būvju izpildz mējumus (melior cijas būvju un ietaišu izvietojuma pl nu, šķērsgriezumus, 

garenprofilus) (ori in lus); 
- būvdarbu žurn lu (ori in lu); 
- noz m go konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus (ori in lus). 

4.8. Objekta pieņemšana ekspluat cij  tiek organizēta, ievērojot 2014. gada 16. septembra MK noteikumi 

Nr.550 “Hidrotehnisko un melior cijas būvju būvnoteikumi”. 
4.9. Objekts ir uzskat ms par nodotu ekspluat cij  ar akta par hidrotehnisko būvju pieņemšanu 

ekspluat cij  apstiprin šanas dienu. 
4.10. Visu Objekt  izpild to Darbu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Objekta nodošanas 

ekspluat cij  dienas. 
4.11. Gad jum , ja garantijas laik  Pasūt t js konstatē defektu, trūkumu vai k du neatbilst bu L guma 

nosac jumiem Pasūt t js par to sast da aktu, nepieciešam bas gad jum  pieaicinot Uzņēmēju vai 
kompetent s treš s personas (institūcijas). 
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4.12. Gad jum , ja tiek konstatēts, ka defekts, trūkums vai neatbilst ba ir attiecin ma uz L gum  noteikto 

garantiju, turpm k tekst  – Garantijas darbi, Pasūt t js nosūta rakstisku paziņojumu Uzņēmējam. Pēc 
š da paziņojuma saņemšanas, Puses 10 (desmit) darba dienu laik  vienojas par Garantijas darbu 
izpildes k rt bu, parakstot atsevišķu protokolu. Šaj  gad jum  Uzņēmējam ir pien kums par saviem 
l dzekļiem veikt visus Garantijas darbus (t.i. novērst defektus, trūkumus vai neatbilst bu L guma 
nosac jumiem), ievērojot protokola nosac jumus. 

4.13. Ja Uzņēmējs pēc paziņojuma saņemšanas noteiktaj  laik  nav vienojies ar Pasūt t ju par Garantijas 
darbu izpildi vai ar  nav veicis Garantijas darbus noteiktaj  termiņ , Pasūt t js ir ties gs rakstiski 
paziņojot par to Uzņēmējam, veikt Garantijas darbus patst v gi vai pieaicinot treš s personas. Šaj  
gad jum  Uzņēmējs atl dzina Pasūt t jam visus radušos izdevumus, samaksu veicot 10 (desmit) dienu 
laik  pēc atbilstoša piepras juma (rēķina) no Pasūt t ja saņemšanas. Ja samaksa netiek veikta noteiktaj  
termiņ  vai apmēr  Pasūt t js ir ties gs izmantot Garantijas saist bu izpildes nodrošin jumu. 

4.13.1. Šaj  punkt  minētais neierobežo Pasūt t ja ties bas aprēķin t l gumsodu par Garantijas darbu 
pabeigšanas termiņa kavējumu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmēr  no L gumsummas par katru 
nokavējuma dienu, bet ne vair k k  10% (desmit procenti) no L gumsummas. 
 

5. Uz m ja pien kumi 
 

5.1. Veikt Darbus ar saviem darba r kiem un ier cēm (darbaspēku, materi liem u.t.t.). 
5.2. Darbu organizēšan  un izpildē ievērot darba aizsardz bas noteikumus, ugunsdroš bas, vides un dabas 

resursu aizsardz bas noteikumus, k  ar  citus normat vos aktus, kas regulē konkrēto būvdarbu veikšanu. 
5.3. Savlaic gi sagatavot un iesniegt Pasūt t jam ar L guma izpildi saist tu dokument ciju, k  ar  sniegt 

(nekavējoties) rakstiskus paskaidrojumus jaut jumos, kas saist ti ar L guma izpildi. 
5.4. L guma darb bas laik  uzturēt k rt b  Objektu un pirms akta par hidrotehnisko būvju pieņemšanu 

ekspluat cij  apstiprin šanas vai L guma pirmstermiņa laušanas gad jum , ar saviem spēkiem un 
l dzekļiem att r t Objektu no sav m mant m (darba r kiem, ier cēm, materi liem u.t.t.). 

5.5. Uzņēmējs ir materi li atbild gs par: 
- Darbu izpildes laik  izmantoto darba r ku, ier ču (materi lu, u.t.t.) kvalit ti un darbaspēka 

(person la) kvalifik ciju; 
- izpild to Darbu apjomu, kvalit ti un termiņiem saskaņ  ar L guma nosac jumiem; 
- l gumsaist bu p rk pšanu, k  ar  par Pasūt t jam un trešaj m person m nodar tajiem tiešajiem 

zaudējumiem savas vainas dēļ, saskaņ  ar spēk  esošiem normat viem aktiem. 
5.6. Neizpaust trešaj m person m inform ciju par Pasūt t ja finansi lo, komerci lo vai jebkura cita veida 

darb bu, kas Uzņēmējam kļuvusi zin ma sakar  ar L guma izpildi. 
5.7. Projekta dokument cij   un būvt felē j nodrošina Eiropas Savien bas fondu 2014.-2020. gada 

pl nošanas perioda Publicit tes vadl nij s minēto pras bu izpilde, t.i., š da vizu lo elementu ansambļa 
lietošana: 
- ES karoga emblēmas kop  ar atsauci „Eiropas Savien ba” un atsauci uz fondu; 
- Nacion l s identifik cijas z mes ar atsauci uz Nacion lo att st bas pl nu 2014.-2020. gadam form  

„Nacion lais att st bas pl ns 2020”; 
- saukļa „Ieguld jums tav  n kotnē”. Vizu l s identit tes vadl nijas nor d tas: 

http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_ 

 vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf 

 

6. Pas t t ja pien kumi un ties bas 

 

6.1.  Pasūt t js apņemas: 
6.1.1. nekavējoties rakstveid  paziņot Uzņēmējam par visiem no Pasūt t ja neatkar giem apst kļiem, kas 

Uzņēmējam varētu traucēt L guma izpildi; 
6.1.2. nodrošin t Uzņēmējam netraucētu piekļūšanu Objektam Darbu veikšanai; 



„Būvdarbi R gas HES ūdenskr tuves hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielin šana piegulošo lauku teritoriju aizsardz bai pret plūdu 
draudiem projektu „R gas HES ūdenskr tuves Ikšķiles 1.poldera aizsargdambja pik. 29/41 – 36/42 atjaunošana” un „R gas HES ūdenskr tuves 

Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 atjaunošana” ietvaros” 
 (Id. Nr. ZMN /2016/48 ERAF) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 64 

6.1.3. pirms Darbu uzs kšanas nodrošin t Uzņēmēju ar inform ciju un tehnisko dokument ciju, kas 
nepieciešama Darbu izpildei; 

6.1.4. pieņemt Uzņēmēja savlaic gi un kvalitat vi izpild tos Darbus, ja tie atbilst būvprojektam, Latvijas 
būvnormat viem un citiem būvniec bu reglamentējošiem normat viem aktiem un L guma 
nosac jumiem. 

6.2.  Pasūt t jam ir ties bas: 
6.2.1. veikt Darbu uzraudz bu pieaicinot atbilstoši kvalificētu un sertificētu Būvuzraugu; 
6.2.2. Darbu izpildes laik  pēc saviem ieskatiem veikt Uzņēmēja izpild to saist bu p rbaudi, lai p rliecin tos 

par Darbu atbilst bu L guma nosac jumiem; 
6.2.3. piepras t no Uzņēmēja rakstveida paskaidrojumus jaut jumos, kas saist ti ar L guma izpildi; 
6.2.4. piepras t Uzņēmēju par saviem l dzekļiem novērst nekvalitat vi veiktu Darbu izpildi, ja tie neatbilst 

būvprojektam, Latvijas būvnormat viem un citiem būvniec bu reglamentējošiem normat viem aktiem 
un L guma nosac jumiem, nep rceļot Darbu pabeigšanas termiņu; 

6.2.5. str du gad jum  jebkur  Darbu posm  uzticēt paveikto Darbu apjomu un t  kvalit tes p rbaudi 
kompetent m trešaj m person m (institūcij m). 
 

7. Pušu atbild ba un str du risin šanas k rt ba 

 

7.1. Pasūt t js var aprēķin t l gumsodu par katru objektu atsevišķi, k  ar  ieturēt to no Nodrošin juma, ja: 

7.1.1. Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu (t.sk. Garantijas darbu) uzs kšanas termiņš ilg k par 1 (vienu) 
mēnesi – Nodrošin juma piln  apmēr ; 

7.1.2. Uzņēmējs neizpilda atskaites mēneša Darbus vair k par 50% (piecdesmit procentiem) nek  ir paredzēts 

Darbu izpildes grafik  – 1% (viena procenta) apmēr  no L gumsummas, bet ne vair k k  10% (desmit 
procenti) no L guma summas; 

7.1.3. Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu pabeigšanas termiņš - 1% (viena procenta) apmēr  no termiņ  
neizpild to darbu summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vair k k  10% (desmit procenti) no 
L guma summas; 

7.1.4. Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Garantijas darbu pabeigšanas termiņš - 1% (viena procenta) apmēr  
no L gumsummas par katru nokavējuma dienu, bet ne vair k k  10% (desmit procenti) no L guma 
summas; 

7.1.5. Uzņēmēja vainas dēļ tiek p rk pti un/vai neievēroti p rējie L guma nosac jumi - 1% (viena procenta) 

apmēr  no L gumsummas par katru konstatētu gad jumu, bet ne vair k k  10% (desmit procenti) no 
L gumsummas. 

7.2. Uzņēmējs var aprēķin t nokavējuma naudu, ja Pasūt t ja vainas dēļ tiek kavēts maks juma samaksas 
termiņš - 0,1% (nulle komats viena procenta) apmēr  no laik  nenomaks t s summas par katru 
nokavējuma dienu, bet ne vair k k  10% (desmit procenti) no L guma summas, izņemot L guma 3.5. 
apakšpunkt  noteiktus gad jumus. 

7.3. Nokavējuma naudas vai l gumsoda samaksa neatbr vo Puses no saist bu piln g s izpildes. 
7.4. Puses ir atbild gas par L guma saist bu p rk pšanu un/ vai neievērošanu, k  ar  par otrai Pusei savas 

vainas dēļ nodar tajiem tiešajiem zaudējumiem, saskaņ  ar spēk  esošajiem normat vajiem aktiem. 
7.5. Puses tiek atbr votas no atbild bas par L guma saist bu nepild šanu nep rvaramas varas vai rk rtēju 

apst kļu dēļ (Force majeure), kurus attiec g  puse (vai abas puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne 
ietekmēt un par kuru rašanos puses nav atbild gas (piemēram, dabas stihijas (plūdi, vētra u.tml.), 
vald bas izrais t s akcijas, politisk s un ekonomisk s blok des, vald bas vai citu iest žu lēmumi un citi, 
no Pusēm piln gi neatkar gi radušies rk rtēja rakstura negad jumi, kas kavē vai ierobežo L guma 
saist bu izpildi). 

7.6. Katra no pusēm, kuru L guma ietvaros ietekmē nep rvaramas varas apst kļi, nekavējoties par to 
informē otru Pusi. Š dam paziņojumam, ja tas ir, iespējams, tiek pievienots kompetento iest žu 
izsniegts apliecin jums, kas satur minēto apst kļu apstiprin jumu un raksturojumu. 
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7.7. Ja, k da no Pusēm, kuras r c bu ietekmē nep rvarama vara, bez objekt va iemesla neinformē otru Pusi 
par nep rvaramas varas apst kļu iest šanos 5 (piecu) darba dienu laik , attiec g  puse netiek atbr vota 
no L guma saist bu izpildes. 

7.8. Ja nep rvaramas varas apst kļi turpin s ilg k nek  30 (tr sdesmit) dienas, Puses kop gi, bet ne ilg k k  
30 (tr sdesmit) dienu laik , risina jaut jumu par L guma turpm ko izpildi vai izbeigšanu. L guma 
izbeigšanas gad jum , kuras pamats ir nep rvarama vara, nevienai no Pusēm nav ties bu pras t 
zaudējumu atl dz bu. 

7.9. L gum  neregulētaj m tiesiskaj m attiec b m piemērojami spēk  esošie normat vie akti. 
7.10. Visas nesaskaņas, domstarp bas vai str dus, kas radušies L guma izpildes laik , Puses cenšas atrisin t 

sarunu ceļ . Ja vienošan s netiek pan kta, str di tiek risin ti ties  normat vajos aktos paredzētaj  
k rt b . 

 

8. L guma sp k  st šan s, t  groz šanas un izbeigšanas k rt ba 

 

8.1. L gums st jas spēk  ar br di, kad to parakst jušas abas Puses un ir spēk  l dz L gum  minēto saist bu 
piln gai izpildei. 

8.2. Jebk di groz jumi un papildin jumi L gum  tiek izdar ti, pusēm par to iepriekš vienojoties, 
pamatojoties uz Latvijas Republik  spēk  esošajiem normat vajiem aktiem. Groz jumi un 
papildin jumi tiek noformēti rakstveid  un kļūst par L guma neatņemamu sast vdaļu. 

8.3. L guma groz jumi ir pieļaujami Publisk  iepirkuma likuma 67.1 panta minētajos gad jumos. 
8.4. L guma groz jumu pamatojuma izvērtējumam un saskaņojumam tiek pieaicin ti abu pušu p rst vji, 

t.sk. autoruzraugs, būvuzraugs, k  ar  papildus citi Pušu pieaicin ti attiec gi speci listi vai kompetent s 
iest des (projekta ieviešanas uzraugoš  un finansējuma apguves kontrolējoš  iest de u.c.), ja Puse 
uzskata par t  kl tbūtnes nepieciešam bu. 

8.5. Ja Darbu izpildes laik  rodas apst kļi, kas ierobežo L guma saist bu izpildi, ieinteresēt  puse iesniedz 
priekšlikumus otrai Pusei par L guma groz jumiem un Puses vienojas par t l ko L guma izpildi un 
norēķinu k rt bu. 

8.6. Pasūt t jam ir ties bas nekavējoties vienpusēji atk pties no L guma gad jumos, ja: 
8.6.1. pret Uzņēmēju tikušas vērstas darb bas, kas saist tas ar aresta uzlikšanu mantai vai norēķinu kontiem, 

ietverot maks jumu apturēšanu un kas var novest uzņēmumu l dz bankrotam; 
8.6.2. Uzņēmēja darb b  konstatēta ierobežota maks tspēja un past v tiesisk s aizsardz bas procesa lietas 

ierosin šanas priekšnosac jumi, vai maks tnespējas procesa paz mēs; 
8.6.3. ir pasludin ts tiesas spriedums par Uzņēmēja tiesisk s aizsardz bas procesa vai maks tnespējas process 

lietas ierosin šanu vai Uzņēmēja atz šanu par maks tnespēj gu; 
8.6.4. Darbi netiek veikti atbilstoš  kvalit tē un/ vai apjom  vai Uzņēmējs nav ievērojis Darbu izpildes 

noteikumus; 

8.6.5. Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu uzs kšanas termiņš ilg k par 1 (vienu) mēnesi; 
8.6.6. Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu pabeigšanas termiņš ilg k par 20 (divdesmit) dien m. 
8.7. Gad jum , ja L gums tiek izbeigts saskaņ  ar L guma 8.6. punkta nosac jumiem, Pasūt t jam ir 

pien kums rakstveid  paziņot Uzņēmējam par atk pšan s no L guma iemesliem. 
8.8. Gad jum , ja L gums tiek izbeigts saskaņ  ar L guma 8.6. punkta nosac jumiem, Pasūt t js ir ties gs 

neveikt norēķinu par Darbiem, kuri nav apstiprin ti ar Aktu. Šaj  punkt  minētais neierobežo 
Pasūt t ja ties bas piepras t no Uzņēmēja tiešo zaudējumu atl dz bu, k  ar  aprēķin t l gumsodu 
saskaņ  ar L guma 7. sadaļas nosac jumiem. 

8.9. Gad jum , ja L gums tiek izbeigts pēc Uzņēmēja ierosin juma, kas nav saist ts ar Pasūt t ja L guma 
saist bu izpildi, Pasūt t js ir ties gs ieturēt L guma saist bu izpildes nodrošin jumus piln  apmēr . 

8.10. Iepirkuma procedūr  izraudz t  pretendenta person lu, k  ar  apakšuzņēmējus, uz kuru iespēj m 
iepirkuma procedūr  izraudz tais pretendents balst jies, lai apliecin tu savas kvalifik cijas atbilst bu 
paziņojum  par l gumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktaj m pras b m, pēc l guma 
noslēgšanas dr kst nomain t tikai ar pasūt t ja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu 
likuma 68. pant  paredzētos nosac jumus. 
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9. Citi noteikumi 

 

9.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņ  ar L gumu, ir j būt rakstiskiem un tiem ir 
j būt nodotiem person gi vai nosūt tiem ierakst t  vēstulē. Paziņojums tiek uzskat ts par nosūt tu dien , 
kad nodoti person gi un tie j uzskata par saņemtiem, kad adres ts parakst jies par korespondences 
saņemšanu, vai nosūt ti ar ierakst tu vēstuli un t  j uzskata par saņemtu 3. (trešaj ) darba dien  pēc 
tam, kad t  nosūt ta adres tam uz L gum  minēto Puses adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir rakstiski 
paziņojusi otrai Pusei, vai tr k, ja ir saņemts attiec gs pasta iest des paziņojums par korespondences 
izsniegšanu adres tam. 

9.2. Puses vienojas, ka jebkura veida inform cija, kas Pusēm kļuva zin ma saist b  ar L gumu, ir 
uzskat ma par konfidenci lu un t  izplat šana (publicēšana) ir atļauta tikai ar otr s Puses rakstisku 
piekrišanu. 

9.3. L guma izpildi vada: 
9.3.1. Pasūt t ja v rd : (amats, v rds, uzv rds), t lruņa Nr.______, e-pasts: ______. 

9.3.2. Uzņēmēja v rd : (amats, v rds, uzv rds), t lruņa Nr.______, e-pasts: ______. 

9.4. Parakstot L gumu, Puses ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar L guma tekstu un piekr t t  
saturam. 

9.5. L gums sast d ts un parakst ts uz __ (_____) lap m ar __ (_____) pielikumiem uz __ (_____) lap m, 2 
(divos) eksempl ros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksempl riem ir vien ds juridiskais spēks.  

 

10. Pušu rekviz ti un paraksti  
 

 
 

 

PAS T T JS: 
Valsts sabiedr ba ar ierobežotu atbild bu  
 “Zemkop bas ministrijas nekustamie pašumi” 

Vienotais re istr cijas Nr. 40003338357 

Juridisk  adrese: Republikas laukums 2,  

R ga, LV-1981 

Iest des nosaukums: Valsts kase 

Iest des kods: TRELLV22 

Norēķinu konts: LV11TREL9160042000000 

T lrunis: 67027587; fakss: 67027190 

E-pasta adrese: info@zmni.lv 

 

 
________________________ /v rds, uzv rds/ 

z.v. 

UZ M JS: 
Komercsabiedr bas nosaukums: 
Re istr cijas Nr.: ____________________ 

Juridisk  adrese: ____________________ 

Bankas nosaukums: __________________ 

Bankas kods: _______________________ 

Norēķinu konts: _______________________ 

T lrunis: _________; fakss: ____________ 

E-pasta adrese: ______________________ 

 

 

 

 
________________________ /v rds, uzv rds/ 

z.v. 
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