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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona 

 

SIA ENEFIT POWER & HEAT VALKA, 
Reģ.Nr. 44103024234 

 Rūjienas iela 5, Valka, 
Valkas novads, LV - 4701 
 
 
Pasūtītāja kontaktpersonas: Nadežda Korņējeva-Krūmiņa 
mob.tel.: + 371 26496952 
e-pasts: nadezda.kornejeva-krumina@enefit.lv  
Procedūras jautājumos: 
Viesturs Zariņš. 
mob.tel.: +371 26469153 
e-pasts: viesturs.zarins@valka.lv  

 
Tehniskajos jautājumos:  
Tonis Vajakas 

mob.tel. + 372 53079608 

e-pasts: tonis.vajakas@energia.ee  
 
 
2. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents 
2.1. Piegādātājs ir komersants, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū sniegt 

pakalpojumus. 
 

2.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.  
 

2.3. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu. 
 
2.4. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz 

personālsabiedrību un visiem tās biedriem. 
 

2.5. Ja Pretendents ir personu apvienība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz viesiem personu 
apvienības dalībniekiem. 
 

2.6. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 
a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  
b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja 

Pretendents ir personu apvienība) vai 
e. Pretendenta pilnvarota persona. 

 
3. Saziņa 
3.1. Nolikumam ir nodrošināta brīva elektroniskā pieeja mājas lapā www.valka.lv vai pēc 

pieprasījuma uz e-pasta adresi: nadezda.kornejeva-krumina@enefit.lv . 
3.2. Visas iespējamās izmaiņas iepirkumu dokumentos, pretendentu uzdotie jautājumi un pasūtītāja 

skaidrojumi par iepirkumu procedūras norisi tiks publicēti mājas lapā www.valka.lv . 
3.3. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek 

latviešu un angļu valodā pa pastu vai e-pastu. 
3.5. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu. 
3.6. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta 

adresi un/vai kontaktpersonas e-pastu. 
3.7. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai e-pastu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta 

adresi vai e-pastu, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā 
piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums). 

3.8. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 5 dienas pirms 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

mailto:nadezda.kornejeva-krumina@enefit.lv
mailto:viesturs.zarins@valka.lv
mailto:tonis.vajakas@energia.ee
http://www.valka.lv/
mailto:nadezda.kornejeva-krumina@enefit.lv
http://www.valka.lv/
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4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 
 
4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

Iepirkuma priekšmets ir pakalpojums – būvuzraudzība būvdarbiem “Domes bulvāra katlu 
mājas pievienošana Valkas pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem” saskaņā ar Tehnisko 
specifikāciju (A pielikums). 
 
 

4.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta 
Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Valkas pilsēta. 

 
4.3. Pakalpojuma sniegšanas termiņš 

Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 3 mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas. 
 
 
5. Piedāvājums 
 
5.1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš 

 
5.1.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 27.februārim, plkst. 14:00 Valkas 

novada domes Klientu apkalpošanas centrā Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-
4701, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam 
šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir 
Pasūtītāja īpašums. 
 

5.1.2. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais 
iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz 
piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam. 
 

5.2. Piedāvājuma derīguma termiņš 
5.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa. 
 

5.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma 
termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma 
termiņu. 
 

5.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski 
paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis 
piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa 
pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma 
nodrošinājumu. 
 

5.3. Piedāvājuma noformējums 
5.3.1. Piedāvājums sastāv no trīs šādām daļām: 

a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta atlases dokumentiem (viens 
oriģināls un divas kopijas), 

b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un divas kopijas), 
c. Finanšu un Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas), 

 
5.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu vai angļu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, 

bez labojumiem un dzēsumiem. 
 

5.3.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot 
piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un 
apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: 
a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, 
b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta 

atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 
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5.3.4. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem 

ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu vai angļu valodā. Par kaitējumu, kas 
radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos 
noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 
a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, 
b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
5.3.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums 

ietver: 
a. norādi “KOPIJA PAREIZA”, 
b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
5.3.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu 

piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma 
daļu caurauklojumus apliecina: 
a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  
b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja 

Pretendents ir personu apvienība) vai 
e. Pretendenta pilnvarota persona. 
Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības 
dalībnieku, paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības 
biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā 
noteikto. 

 
5.3.7. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  
b. Pretendenta nosaukumu vai vārdu, uzvārdu (ja Pretendents ir fiziska persona), reģistrācijas 

numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) un adresi,  
c. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, 
d. atzīmi ”Piedāvājums iepirkumam ”Par tiesībām veikt būvuzraudzību būvdarbiem “Domes 

bulvāra katlu mājas pievienošana Valkas pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem”, id.nr. 
EPHV-2017/02-2”. Neatvērt līdz 2017.gada 27.janvārim plkst.14:00. 

 
5.3.8. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā 

ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopiju. Uz iekšējiem iepakojumiem 
attiecīgi norāda: 
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”, 
b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 
c. atzīmi ”Par tiesībām veikt būvuzraudzību būvdarbiem “Domes bulvāra katlu mājas 

pievienošana Valkas pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem”, id.nr. EPHV-2017/02-2. 
 
5.3.9. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz 

piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda: 
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”, 
b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 
c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un 

atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Finanšu un Tehniskais piedāvājums”.  
 
6. Piedāvājuma nodrošinājums 
6.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu EUR 500,- (pieci 

simti euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas 
Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas 
Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu 
Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 
pielikums). 
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6.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 
a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, 

kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma 
izsniedzējs, 

b. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 
 
6.3. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā: 

a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma 
noslēgšanas, 

b. pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām, 
c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc 

piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 
 
7. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā 

Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata 
pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 
 

7.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai 
uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora 
priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva 
rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, un no dienas, kad stājies spēkā 
attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk kā 3 gadi 
līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai. 
 

7.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 
kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā 
vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta 
atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida 
darba līguma noslēgšanas, un no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai 
prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk kā 18 mēneši līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai. 

 
7.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā 
vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai 
horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 
konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, un no dienas, kad 
stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši 
mazāk kā 12 mēneši līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai. 

 
7.4. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz 
paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents būs likvidēts. 

 
7.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja 

tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā 
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 
150 euro. 

 
7.6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav 

sniedzis pieprasīto informāciju. 

 

7.7. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecas uz: 
a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu 
apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 

b. Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās. 
 
8. Pretendenta kvalifikācijas prasības 
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8.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 
8.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu 
apvienība), kā arī Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, 
normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā 
reģistrā ārvalstīs. 
 

8.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu 
iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents 
Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Būvdarbus: 
a. ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai 

Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs 
dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, 
licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, un 

b. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas apdrošināt savu 
civiltiesisko atbildību atbilstoši iepirkuma līguma projektā noteiktajām prasībām. 

 
8.1.3. Pretendenta piedāvātajam būvuzraugam ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens 

tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas 
sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Ārvalstu būvuzraugam ir izsniegta 
licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu 
nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu būvuzraugs 
atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības 
veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz 
Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai būvuzraugs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 
apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 
 

8.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 
Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā 
Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016.) vismaz trīs reizes pārsniedz 
piedāvāto Pakalpojuma kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa(turpmāk – PVN)]. 

 
8.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 
8.3.1.  Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir veicis vismaz trīs siltumtrases vai pazemes gāzes vadu tīklu 

rekonstrukcijas un/vai jaunu izbūves darbu vismaz 400 m garumā būvdarbu uzraudzību. 
 
8.3.2. Pretendents pakalpojumu sniegšanai nodrošina vismaz vienu būvuzraugu, kurš pēdējo trīs 

gadu laikā ir vadījis vismaz trīs siltumtrases vai pazemes gāzes vadu tīklu rekonstrukcijas un/vai 
jaunu izbūves darbu vismaz 400 m garumā būvdarbu uzraudzību. 

 
8.3.3. Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendents var balstīties 

uz apakšuzņēmēju iespējām, lai izpildītu Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību 
profesionālās darbības veikšanai, Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo 
stāvokli, kā arī Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. 

 
9. Iesniedzamie dokumenti 

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 
šajā punktā.  

 
9.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma 
pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar: 
a. Pretendenta atlases dokumentiem, 
b. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī 

kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības 
pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz 
atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī 
kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu 
apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas 
apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu 
apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai 
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pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas 
tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 
9.2. Dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma 

procedūrā 
9.2.1. Nolikuma 7.1.apakšpunkta prasības neattiecināmību Pretendents apliecina ar atbilstoši 

aizpildītu un parakstītu Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (D1 pielikums) un Persona, uz 
kuras iespējām Pretendents balstās – ar atbilstoši aizpildītu un parakstītu 
Apakšuzņēmēju/Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājumu (D6 pielikums), 
 

9.2.2. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 7.2.apakšpunkta prasību 
neattiecināmību, tas pieprasa izziņu no Valsts darba inspekcijas, kura apliecina, ka Pretendents 
un Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav sodīti par Nolikuma 7.2.apakšpunktā 
minētajiem darba tiesību pārkāpumiem Latvijā. Ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā 
dzīvesvieta) Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās (ja tas/tie ir 
reģistrēts/i ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) Pasūtītājs pieprasa iesniegt izziņu 
no attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas, kas apliecina, ka pretendents un Personas, uz 
kuru iespējām Pretendents balstās, nav sodīti par Nolikuma 7.2.apakšpunktā minētajiem darba 
tiesību pārkāpumiem attiecīgajā ārvalsti. 
 

9.2.3. Par Nolikuma 7.3.apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās publiskajās 
datubāzēs. Ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Personām, uz 
kuru iespējām tas balstās (ja tas/tie ir reģistrēts/i ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā 
dzīvesvieta) Pasūtītājs pieprasa iesniegt izziņu no attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas, 
kas apliecina, ka pretendents un Personas, uz kuru iespējām tas balstās, nav sodīti par 
Nolikuma 7.3.apakšpunktā minētajiem konkurences tiesību pārkāpumiem attiecīgajā ārvalstī. 
 

9.2.4. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 7.4.apakšpunkta prasību 
neattiecināmību, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus 
pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam un 
Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process 
(izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida 
pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 
atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta to saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par 
to bankrotu, un tie neatrodas likvidācijas stadijā. 
 

9.2.5. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 7.5.apakšpunkta prasību 
neattiecināmību, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs mēnešus 
pirms iesniegšanas dienas: 
a. izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka Pretendentam 

un Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās (neatkarīgi no 
tā, vai tas/tās reģistrēti/as Latvijā vai Latvijā atrodas tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopumā pārsniedz 150 euro; 

b. izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam 
(atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz 
kuru iespējām Pretendents balstās (ja tas/tās ir reģistrēts/as ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to 
pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

 
9.2.6. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un 

visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par 
visiem personu apvienības dalībniekiem. 

 
9.2.7. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu 

attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu 
kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās 
nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 
 

9.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 
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9.3.1. Citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas apliecināta 
kopija1, kas apliecina, ka Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents 
balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas (attiecas uz 
ārvalstī reģistrēto (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, ārvalstī reģistrēto 
personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības ārvalstī reģistrētajiem (atrodas pastāvīga 
dzīves vieta) biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai ārvalstī reģistrēto 
personu apvienību un visiem personu apvienības ārvalstī reģistrētajiem (atrodas pastāvīga 
dzīves vieta) dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība)). 
 

9.3.2. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja 
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja un citu 
personu (Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās) attiecīga profesionālā reģistra 
izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, 
sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts2 normatīvie tiesību akti 
paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu 
izsniegšanu. 

 
9.3.3. Izziņa par Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to finanšu iespējām) gada kopējo finanšu 
apgrozījumu attiecībā uz būvuzraudzību par Pretendenta darbības iepriekšējiem trīs gadiem 
(2014., 2015., 2016.). 
 

9.3.4. Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Pakalpojuma 
sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām 
iespējām) pēdējos trijos gados veikto būvuzraudzību saraksts atbilstoši Sniegto pakalpojumu 
saraksta veidnei (D3 pielikums) un pakalpojumu saņēmēju atsauksmes. 
 

9.3.5. Pretendenta piedāvātā būvuzrauga būvprakses sertifikātu kopijas. Ārvalstu būvuzrauga 
licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu 
nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par 
to, ka būvuzraugs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas 
profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks 
noslēgts iepirkuma līgums, līdz Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai būvuzraugs iegūs 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 
 

9.3.6. Pretendenta piedāvātā būvuzrauga CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes 
laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D4 pielikums). 

 
9.3.7. Ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:  

a. apakšuzņēmējiem nododamās Pakalpojuma daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem 
nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidnei (D5 pielikums), 

b. rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnei 
(D6 pielikums) par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī 
apakšuzņēmēja gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā 
norādītās Pakalpojuma daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā Pakalpojuma sniegšanai 
nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, 

c. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību Nosacījumiem Pretendenta dalībai 
iepirkuma procedūrā, 

d. apakšuzņēmēja komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes 
ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī 

e. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus 
parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt 
apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno 
dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības 
pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 
10. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, ievērojot 
Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D8 pielikums).  

                                            
1 Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās 
2 Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts 
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11. Finanšu piedāvājums  
11.1.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks sniegts Pakalpojums. 

Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D7 pielikums).  
 

11.1.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda EUR bez PVN. Atsevišķi jānorāda Pakalpojuma kopējā 
cena ar PVN (iepirkuma līguma summa). 
 

11.1.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu. 
 
12. Piedāvājumu izvērtēšana 
12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu. 

 
12.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un 

Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai 
Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai 
neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 
 

12.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām 
Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai 
Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, 
uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma 
projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim 
piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai 
deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, 
konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka 
nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma 
procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci. 
 

12.4. Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, 
apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem 
Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu 
atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.  
 

12.5. Pretendentu, kuri: 
a. vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši 

dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai 
neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai 

b. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta 
kvalifikācijas prasībām vai 

c. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai, 
piedāvājumi tiek noraidīti. 
 

12.6. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu 
piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie 
piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti. 
 

12.7. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to 
neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 

 
12.8. No piedāvājumiem kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
 

12.9. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Pakalpojuma kopējo 
cenu bez PVN. 

 
12.10. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek 

noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, 
Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no 
Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj 
Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu 
termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts 
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tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus 
apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. 

 
 
13. Iepirkuma līgums 
13.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma 

līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums). 
 

13.2. Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 
kā 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie 
iebildumi netiks ņemti vērā. 
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Tehniskā specifikācija 
 
 
1. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

1.1. Projekta raksturojums: 

SIA “Bek - Konsult”, reģ.Nr. 40103138506, izstrādātais tehniskais projekts “Domes bulvāra katlu 
mājas pievienošana Valkas pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem”; 

1.2. Projekta  ietvaros ir paredzēts viens pakalpojuma iepirkuma līgums. 

1.3. Darba apjoms 

Izpildītājam ir jāveic būvdarbu būvuzraudzība atbilstoši pienākumiem, saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām, Tehnisko projektu un šo Tehnisko specifikāciju prasībām. 

Uzraugāmo darbu tehniskā specifikācija un apjomu saraksts elektroniskā veidā pievienots excel formātā. 
Tehniskais projekts pieejams mājas lapā www.valka.lv vai pēc pieprasījuma pa e-pastu: 
nadezda.kornejeva-krumina@enefit.lv . 

2. PIEŅĒMUMI UN RISKI 

2.1. Pieņēmumi 

Galvenie pieņēmumi vienmērīgai un savlaicīgai pakalpojumu sniegšanai un rezultāta sasniegšanai, ir 
šādi: 

 Izpildītājam tiek nodrošināta pieeja nepieciešamajiem materiāliem un informācijai, kā arī atbalsts 
no Pasūtītāja puses; 

 Būvdarbu iepirkuma rezultātā tiks izvēlēts Uzņēmējs ar atbilstošu pieredzi; 

 Uzņēmējs darbojas saskaņā ar noslēgto līgumu; 

 visi nepieciešamie vietējie saskaņojumi un apstiprinājumi tiek iegūti savlaicīgi, LR normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā un termiņos; 

 ir nodrošināta pieeja būvdarbu objektiem. 

2.2. Riski 

Būvdarbu līgumu ieviešanu, kā arī būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu var ietekmēt šādi 
riski: 

 aizkavēts būvdarbu izpildes sākums sakarā ar ieilgušajām līgumslēgšanas procedūrām; 

 Būvdarbu līgumu izpildes termiņa pagarināšana sakarā ar neparedzētiem apvidus un/vai laika 
apstākļiem; 

 saskaņā ar izmaiņām normatīvos var būt nepieciešamas izmaiņas būvniecības metodēs un 
tehniskajās specifikācijās; 

 arī force majeure vai citi ārkārtēji apstākļi var padarīt neiespējamu normālu Līguma izpildi. 

Pasūtītājs sadarbībā ar Izpildītāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu vai mazinātu risku 
ietekmi. Iespējamie riski un pieņēmumi ir jāņem vērā arī sagatavojot piedāvājuma cenu. 

3. DARBA UZDEVUMI 

Izpildītājam ir jāveic būvdarbu būvuzraudzība saskaņā ar pienākumiem, kas ir noteikti Līguma 
noteikumos, būvuzrauga pienākumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām 
un šo Tehnisko specifikāciju prasībām. 

Izpildītājam jāsniedz Pasūtītājam tehniskais atbalsts Uzņēmēja iesniegto darbu izpildes rasējumu 
un citu rasējumu caurskatīšanas, saskaņošanas un apstiprināšanas laikā. 

Izpildītājam, sadarbojoties ar pašvaldību un citām valsts un/vai pašvaldību oficiālām institūcijām, 
jāsniedz palīdzība Uzņēmējam, lai saņemtu būvdarbu veikšanai nepieciešamās atļaujas un 
apstiprinājumus. 

http://www.valka.lv/
mailto:nadezda.kornejeva-krumina@enefit.lv
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Izpildītājam jākonsultē Pasūtītājs par būvdarbu līgumu vadību un administrēšanu, ieskaitot 
konsultācijas nepieciešamajiem pasākumiem, lai ieviestu līgumu/projektu līdz to pabeigšanai. 

Izpildītājam jānodrošina jebkāda citāda būvdarbu līgumu administrācija un koordinācija, ko lūdz 
Pasūtītājs un kas ir tieši saistīta ar Izpildītāja darbību. 

 Izpildītāja darba uzdevuma apraksts: 

3.1. vispārēja administrēšana un vadība: 

 jākoordinē Pasūtītāja un Uzņēmēja sadarbība un citas aktivitātes, kas saistītas ar darbu 
ieviešanu un pabeigšanu; 

 Izpildītājam jāsniedz palīdzība Pasūtītājam Projekta vispārējā vadībā un administrēšanā, lai 
sekmīgi ieviestu un koordinētu Projektā iekļautos līgumus un visas aktivitātes, kas nepieciešamas 
veiksmīgai Projekta ieviešanai; 

 jāveic kontrole par standartizētās procedūras būvdarbu līgumu administrēšanai un vadībai. 
Izpildītājam jāsniedz risinājums par jebkuriem strīdiem vai domstarpībām, kas radušās starp 
Pasūtītāju un Uzņēmēju, kā arī Būvdarbu līgumos jāveic Strīdu izskatīšanas pienākumus. 

3.2. Būvdarbu līgumu izpildes uzsākšana: 

 lai sekmīgi ieviestu Būvdarbu līgumu, kā arī izpildītu darba uzdevumā noteiktās prasības, 
Izpildītājam jāiepazīstas ar Būvdarbu līgumu un iepirkuma dokumentācijas prasībām; 

 Izpildītājam jāmobilizē Izpildītāja tehnisko personālu uz būvobjektu, būvlaukumu; 

 jāvienojas ar Pasūtītāju un Uzņēmēju par būvobjektos notiekošo regulāro sanāksmju (iknedēļas, 
ikmēneša) veidu, dalībniekiem un grafiku; 

 jāsagatavo un jāizsūta būvdarbu uzsākšanas sanāksmes protokols; 

 jāuzrauga, lai Uzņēmējs uzsāktu darbus laicīgi saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 

 jāapstiprina Uzņēmēja darbu izpildes garantijas, apdrošināšanas polisi un avansa maksājuma 
garantiju; 

 jāapstiprina Uzņēmēja darba izpildes programma; 

 jāapstiprina Uzņēmēja darba drošības programma. 

3.3. Būvdarbu veikšanas periods: 

Vispārējie darbi 

 Izpildītājam jāuzņemas Līguma nosacījumos, noteiktie „Būvuzrauga” pienākumi un atbildības 
saskaņā ar 

1) 30.07.2013. „Būvniecības likums”; 
2) 19.08.2014. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

minēto normatīvo aktu grozījumiem un citiem ar būvniecību saistītiem Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem; 

 jākoordinē aktivitātes starp Uzņēmēju un Pasūtītāju; 

 jāpārrauga būvniecības darbi būvlaukumā un jāpārliecinās, ka tie tiek veikti saskaņā ar laika 
grafiku un būvprojektu, laika apstākļiem atbilstošo darbu veikšanai; 

 jāveic ikdienas būvobjektu / būvlaukumu apskates (dokumentējot fotogrāfijās) un konstatējot 
pārkāpumus jāsagatavo ziņojums; 

 jānodrošina, lai Uzņēmējs sekotu plānotajam laika grafikam; 

 jāpārbauda būvlaukumu, apstiprināto darba programmu, iekārtas un jāpārbauda vai tehniskā 
personāla kvalifikācija spēj nodrošināt būvdarbu veikšanu; 

 jāpārbauda, vai Uzņēmējs veic oficiālo datu reģistrāciju (būvlaukumā), ko pieprasa Latvijas 
Republikas normatīvie akti; 

 jāpalīdz Uzņēmējam iegūt atļaujas un citus nepieciešamos oficiālos dokumentus būvdarbu 
veikšanai; 

 jāpārliecinās, regulāri kontrolējot, ka Uzņēmējs nodrošina darba drošību saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām; 

 jāpiedalās mehānisko un elektrisko iekārtu pārbaudē; 

 jāveic būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes kontrole, jāpārliecinās, ka Uzņēmējs veic visas 
nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras saskaņā ar kvalitātes standartiem un līguma 
prasībām; 

 jāpārbauda, ka būvdarbi tiek veikti saskaņā ar Latvijas Republikas būvniecības normām un 
prasībām. 
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Maksājumi 

 jāizskata un jāsaskaņo starpmaksājumus Uzņēmējam, ietverot starpmaksājuma maksājumu 
rēķinu pārraudzību; 

 jāpārbauda darba apjomu faktiskā izpilde saskaņā ar Līguma Darba apjomu tabulām; 

 jāpārbauda, vai Uzņēmējam ir spēkā esošas darbu izpildes garantijas, apdrošināšanas polise un 
avansa maksājuma garantija; 

 jāparaksta starpmaksājumu un beigu maksājuma dokumenti (sertifikāti); 

 jāpārbauda Uzņēmēja iesniegtie izmaiņu pieprasījumi saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. 
Pirms norādījumu sniegšanas Uzņēmējam par Līguma izmaiņām, kas saistīti ar papildus darbu 
veikšanu, Izpildītājam no Pasūtītāja rakstiskā veidā jāsaņem saskaņojums par izmaiņām. 

Atskaites un sanāksmes 

 jāpārbauda Uzņēmēja ziņojumi, kur aprakstītas būvniecības aktivitātes, iespējamās vadības 
problēmas un citi jautājumi; 

 ārpus regulārajiem atskaites periodiem, jāinformē Pasūtītājs par jebkuru radušos problēmu, kas 
iespaido būvdarbus;  

 jāorganizē un jāvada iknedēļas sanāksmes, ja tādas ir nepieciešamas un, ja nepieciešams, 
sanāksmes būvobjektā/būvlaukumā, jāsagatavo sanāksmju protokols un jānosūta sanāksmes 
dalībniekiem; 

 jāapmeklē visas uzraudzības un citas, arī ārpuskārtas, sanāksmes, ko organizē Pasūtītājs. 

Būvprojekts 

 jāpārbauda materiālu, iekārtu un tehnisko risinājumu atbilstība būvprojektam, Līguma prasībām, 
kā arī atbildīgo Latvijas institūciju prasībām; 

 ja nepieciešams, jāpārbauda Uzņēmēja piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstība Būvdarbu līguma 
prasībām; 

 ja nepieciešams, jāapstiprina Uzņēmēja piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstība prasībām, kas 
noteiktas Būvdarbu līgumā; 

 ja nepieciešams, jāpārbauda Uzņēmēja būvprojektu piedāvājumi/risinājumi, ieskaitot kā 
minimums, visus aprēķinus, rasējumus, specifikācijas un pamatojošo informāciju; 

 ja nepieciešams, jāpārbauda būvprojektā paredzēto materiālu un aprīkojuma atbilstība Būvdarbu 
līguma prasībām; 

 ja rodas aizdomas, jāatklāj kļūdas, nepareizie pieņēmumi vai kļūmes būvprojektos un jāiesaka 
izmaiņas, kas jāizdara Uzņēmējam, lai uzlabotu piedāvājumus/risinājumus un pārliecinātos, ka tie 
atbilst Būvdarbu līgumu tehniskajām specifikācijām un pasūtītāja prasībām; 

 ja nepieciešams, jāapstiprina būvprojekta izmaiņas, būvprojektā paredzēto materiālu un 
aprīkojuma atbilstību prasībām, kas noteiktas Būvdarbu līgumos un konkursa dokumentos, kā arī 
atbilstību citu Latvijas Republikas institūciju prasībām. 

Testēšana, būvobjekta pabeigšana un nodošana 

 jāapmeklē būvobjektus un jāpiedalās testēšanā; 

 jāveic neatkarīgus testus, ja nepieciešams; 

 jāsagatavo un jānosūta Pasūtītājam un Uzņēmējam īss kopsavilkuma ziņojums (Apliecinājums 
par būves gatavību) par Uzņēmēja veikto testu apstiprinājumu un papildus norādījumiem, ja tādi 
ir; 

 jāsagatavo īsu tehnisko ziņojumu ar galvenajiem secinājumiem un būvobjekta nodošanas 
aprakstu tādā gadījumā, ja process strādā kā paredzēts vai identificēt kļūdas, ja pēc beigu testu 
veikšanas konstatēts, ka nav sasniegts vēlamais rezultāts; 

 jānodrošina, ka Uzņēmējs veic nepieciešamos labojumus vai citus darbus saskaņā ar Izpildītāja 
norādījumiem; 

 jāpārbauda visa darbu izpildes dokumentācija, tai skaitā darbu izpildes tehniskie rasējumi, 
rokasgrāmatas, instrukcijas utt., un jānodrošina, ka tā tiek sagatavota un iesniegta Pasūtītājam 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Būvdarbu līgumu prasībām; 

 jāuzrauga Uzņēmēja(-u) darbu nodošana Pasūtītājam. 
 

4. NEPIECIEŠAMIE RESURSI 

4.1. Personāls 
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Izpildītājam jāatrod vispiemērotākie risinājumi būvprojekta īstenošanai un jebkuru citu uzdevumu 
identificēšanai un realizācijai, kas ir nepieciešami sekmīgai Būvdarbu līgumu realizēšanai. 

Izpildītājs ir atbildīgs par savu aktivitāšu komunikāciju un sadarbību ar atbildīgajām institūcijām. 

Ja nepieciešams, Izpildītājam jānodrošina pieredzējušu un kvalificētu ekspertu pieaicināšana, kas nosedz 
visas prasītās administratīvās, tehniskās, finansiālās pārraudzības funkcijas. 

Izpildītāja pieaicinātiem speciālistiem (ekspertiem) ir jābūt atbilstošiem kvalifikāciju apliecinošiem 
dokumentiem attiecīgo pakalpojumu veikšanai (piemēram, sertifikātiem, licencēm) atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām. 

 

Būvuzrauga  pienākumi: 

 pārbaudīt materiālu, iekārtu un tehnisko risinājumu atbilstību būvprojektam, Līguma prasībām un 
konkursa dokumentiem, kā arī atbildīgo Latvijas institūciju prasībām; 

 ja nepieciešams, pārbaudīt Uzņēmēja(-u) piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstību Būvdarbu 
līguma un konkursa dokumentācijas prasībām; 

 ja nepieciešams, apstiprināt Uzņēmēja(-u) piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstība prasībām, kas 
noteiktas Būvdarbu līgumos un konkursa dokumentos; 

 ja nepieciešams, pārbaudīt būvprojektā paredzēto materiālu un aprīkojuma atbilstību Būvdarbu 
līguma un konkursa dokumentācijas prasībām; 

 ja nepieciešams, atklāt kļūdas, nepareizus pieņēmumus vai kļūmes būvprojektos un ieteikt 
izmaiņas, kas jāizdara Uzņēmējam(-iem), lai uzlabotu piedāvājumus/risinājumus un pārliecinātos, 
ka tie atbilst Būvdarbu līgumu tehniskajām specifikācijām un pasūtītāja prasībām; 

 ja nepieciešams, apstiprināt būvprojektu, būvprojektā paredzēto materiālu un aprīkojuma 
atbilstību prasībām, kas noteiktas Būvdarbu līgumos un konkursa dokumentos, kā arī atbilstību 
citu Latvijas Republikas institūciju prasībām; 

 būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši šajā būvnormatīvā noteiktajām prasībām un 
noslēgtajam būvuzraudzības līgumam; 

 būvprojekta īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

 to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi; 

 pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktā būvdarbu 
veikšanai nepieciešamā dokumentācija; 

 nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja; 

 pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi būvdarbu sagatavošanas darbi; 

 pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā 
arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; 

 pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, 
kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam; 

 pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta 
risinājumiem; 

 izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem; 

 ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas 
pirmā uzaicinājuma; 

 piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; 

 pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām; 

 kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi; 

 ziņot pasūtītājam un būvvaldei, kā arī Valsts būvinspekcijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestam, Valsts darba inspekcijai un tirgus uzraudzības institūcijām (atbilstoši attiecīgās 
institūcijas kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu 
sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta; 

 nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas 
konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai 
eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei un Valsts būvinspekcijai, kā arī, ja 
nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu 
pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar 
atbildīgo būvdarbu vadītāju; 

 sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus; 

 pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā; 

 informēt attiecīgo būvvaldi, ja būvobjekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi; 
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 izskatīt un saskaņot ikmēneša maksājumus Uzņēmējam(-iem), ietverot ikmēneša maksājumu 
rēķinu pārraudzību/sagatavošanu; 

 pārbaudīt darba apjomu faktisko izpildi saskaņā ar Līguma Darba apjomu tabulām; 

 pārbaudīt visa darbu izpildes dokumentāciju, tai skaitā darbu izpildes tehniskos rasējumus, 
rokasgrāmatas, instrukcijas utt., un nodrošināt, ka tā tiek sagatavota un iesniegta Pasūtītājam 
saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un Būvdarbu līgumu prasībām; 

 sagatavot defektu sarakstu, ja tādi atklājas; 

 nodrošināt palīdzību testēšanas laikā; 

 ja nepieciešams, veikt neatkarīgus testus, ja nepieciešams pārliecināties par rezultātiem; 

 ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai 
darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, 
kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi. 

4.1.1. Citi eksperti 

Izpildītājs var izvēlēties un pieaicināt ekspertus, piemēram, finanšu, vai tehnisko ekspertu, kurus tas 
uzskata par nepieciešamu piesaistīt Līguma veiksmīgai realizācijai. 

Ekspertiem ir jābūt atbilstošai profesionālajai kvalifikācijai. 

Visiem ekspertiem jābūt neatkarīgiem un nedrīkst pastāvēt interešu konflikts attiecībā uz viņam 
uzliktajiem pienākumiem/atbildībām. 

Citu ekspertu saraksts pēc Līguma noslēgšanas ir jāiesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam. 

4.1.2. Palīgpersonāls 

Izpildītājs nepieciešamības gadījumā var izmantot palīgpersonālu. Palīgpersonāla izmaksas jāiekļauj 
Ekspertu (galveno vai citu) samaksas likmē. 

4.2.        Aprīkojums, kuru nodrošina Izpildītājs 

Izpildītājs nodrošina pilnīgu sadarbību ar Pasūtītāju un Uzņēmēju. Izpildītājam jānodrošina pakalpojumi 
un jāuztur dokumentācija latviešu valodā. 

Pasūtītājs nodrošina, lai Izpildītājam būtu visa informācija, kas attiecas uz Projektu un ir nepieciešama 
Izpildītāja uzdevumu pildīšanai, un pilnībā sadarbojas ar Izpildītāju, lai sasniegtu vislabākos rezultātus. 
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C pielikums: Iepirkuma līguma projekts 
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LĪGUMS Nr.________ 

Par tiesībām veikt būvuzraudzību būvdarbiem 
“Domes bulvāra katlu mājas pievienošana Valkas pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem” 

 
Valkā 
2017.gada ___. _____________ 
 

SIA Enefit Power & Heat Valka, reģ.Nr.44103024234, Rūjienas iela 5, Valka, Valkas novads, LV-
4701, valdes locekļa Innar Kaasik un valdes locekles Nadeždas Korņējevas-Krūmiņas personā, kuri 
rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, 

un 
 _______________ turpmāk saukts BŪVUZRAUGS, līdzēji saukti arī atsevišķi – PUSE, kopā tekstā 
PUSES, 
 
pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rīkotās Iepirkuma procedūras „Par tiesībām veikt būvuzraudzību 
būvdarbiem “Domes bulvāra katlu mājas pievienošana Valkas pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem”” 
(identifikācijas Nr. ____) rezultātiem un BŪVUZRAUGA iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums), 
noslēdz šādu būvuzraudzības līgumu (turpmāk – Līgums): 
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZRAUGS apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem 
veikt būvuzraudzību būvdarbiem “Domes bulvāra katlu mājas pievienošana Valkas pilsētas 
centralizētajiem siltumtīkliem” (turpmāk Līguma tekstā – Būvuzraudzība). 
1.2. Būvdarbus PASŪTĪTĀJA uzdevumā, pamatojoties uz ________ līgumu Nr.____ veic SIA „________” 
juridiskā adrese: _____________, vienotās reģ.Nr. __________. Šajā Līgumā noteiktie darbi tiek veikti 
atbilstoši SIA „Bek-Konsult” izstrādātajam būvprojektam „Domes bulvāra katlu mājas pievienošana Valkas 
pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem” – turpmāk Līguma tekstā - Būvprojekts. Būvuzraudzība veicama 
saskaņā ar Būvniecības likumu un 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 
„Vispārīgie būvnoteikumi”. 

 
2. Līguma termiņi 

2.1. Līgums stājas spēkā parakstīšanas dienā un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad PUSES ir izpildījušas 
visas tām Līgumā noteiktās saistības. 

2.2. BŪVUZRAUGS uzsāk veikt Būvuzraudzību ____________ un veic to līdz Līguma 1.1.punktā noteiktā 
objekta, pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA un SIA „__________” 
(būvdarbu izpildītājs) noslēgtā līguma Nr. __________ kalendāro grafiku. 

 
3. Būvuzrauga tiesības un pienākumi 

3.1. BŪVUZRAUGS pilda normatīvajos aktos noteiktos būvuzrauga pienākumus, tai skaitā, bet ne tikai: 
3.1.1. pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta 

noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā 
dokumentācija; 

3.1.2. iepazīties ar PASŪTĪTĀJA un galvenā būvuzņēmēja, kā arī galvenā būvuzņēmēja un 
darbuzņēmēja (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līgumu; 

3.1.3. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi. 

3.1.4. pārbaudīt, vai pirms Līgumā noteikto būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi normatīvajos aktos 
noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi; 

3.1.5. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, darbu veikšanas projektam, 
kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem 
(turpmāk – normatīvie akti); 

3.1.6. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās 
pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam pirms būvmateriālu iestrādes objekta, 
kas noteikts Līguma 1.1.punktā, konstrukcijās; 

3.1.7. pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta 
risinājumiem; 

3.1.8. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem; 
3.1.9. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai būvvaldes citas 

amatpersonas pirmā uzaicinājuma; 
3.1.10 piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; 
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3.1.11. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām; 

3.1.12. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi; 
3.1.13. ziņot PASŪTĪTĀJAM un Būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts 

darba inspekcijai par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu 
sagatavošanas un būvdarbu laikā; 

3.1.14. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas 
bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka 
izcelšanās, vai eksplozijas draudi, un paziņot par to PASŪTĪTĀJAM, Valkas novada 
būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un 
citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. BŪVUZRAUGS 
rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;  

3.1.15. pēc uzaicinājuma piedalīties objekta pieņemšanā ekspluatācijā pēc būvdarbu pabeigšanas; 
3.1.16. informēt Būvvaldi, ja būvobjekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi; 
3.1.17. iesniegt PASŪTĪTĀJAM vienu BŪVUZRAUGA saistību raksta eksemplāru; veikt citas 

darbības, kas noteiktas 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.500 
„Vispārīgie būvnoteikumi”. 

3.2. BŪVUZRAUGAM ir šādas tiesības: 
3.2.1 pieprasīt no PASŪTĪTĀJA un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojekta dokumentus (arī detalizētos 

rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu; 
3.2.2. saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja 

rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;  
3.2.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos 

vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņojot ar 
PASŪTĪTĀJU, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai 
iesniegt attiecīgi PASŪTĪTĀJAM, Būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 
vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus. 

 
 

4. Būvuzrauga atbildība 
4.1 BŪVUZRAUGS ir atbildīgs par: 

4.1.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Līgumā noteiktajiem būvnormatīviem un 
Līgumam; 

4.1.2. Būvprojekta īstenošanu atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām; 
4.1.3. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi; 
4.1.4. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies BŪVUZRAUGA vainas dēļ; 
4.1.5. PASŪTĪTĀJAM vai būvuzņēmējam nodarītajiem visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas 

radušies BŪVUZRAUGA vainas dēļ, veicot Līgumā noteikto Būvuzraudzību un kurus 
BŪVUZRAUGS apmaksā no saviem līdzekļiem; 

4.2. Ja BŪVUZRAUGS ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi 
konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, BŪVUZRAUGA un citu būvniecības 
dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Būvniecības valsts kontroles birojs. 

4.3. BŪVUZRAUGS ir atbildīgs par Līguma un Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 
„Vispārīgie būvnoteikumi” ievērošanu un izpildi. 

4.4. BŪVUZRAUGS nodrošina, ka visā šī Līguma darbības laikā spēkā būs BŪVUZRAUGA darbības 
civiltiesiskā profesionālā apdrošināšanas polise atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 
noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 
obligāto apdrošināšanu”. 

 
 

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 
5.1. PASŪTĪTĀJAM ir šādi pienākumi: 
5.1.1. samaksāt BŪVUZRAUGAM par Būvuzraudzības izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem; 
5.1.2. pirms Līguma 1.1.punktā noteikto Būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas, iepazīstināt 

BŪVUZRAUGU ar veicamo darbu un tā apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz 
Būvuzraudzības darbu veikšanu. 

5.2. PASŪTĪTĀJAM ir šādas tiesības: 
5.2.1. prasīt un saņemt no BŪVUZRAUGA Līgumā noteikto saistību izpildi; 
5.2.2. saņemt no Būvuzrauga zaudējumu atlīdzību par zaudējumiem, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies 

BŪVUZRAUGA vainas dēļ, pildot Līgumā noteikto Būvuzraudzību. 
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5.2.3. jebkurā Būvuzraudzības veikšanas posmā veikt Būvuzraudzības darbu izpildes pārbaudi, 
pārbaudot, vai tā atbilst visiem Līguma nosacījumiem; 

5.2.4. ja BŪVUZRAUGS nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma nosacījumus, lauzt Līgumu. 
5.2.5. PASŪTĪTĀJAM ir arī citas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās tiesības. 
 
 

6. Līguma summa un samaksas kārtība 
6.1. Līguma summa par Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpildi, tiek noteikta EUR __________ un PVN 

21% - EUR ____________, kas kopā sastāda EUR _____. 
6.2. Šī līguma 6.1.punktā nosaukto summu PASŪTĪTĀJS izmaksā šādā kārtībā: 

6.2.2. 2017.gada aprīļa mēnesī – 25% apmērā no līguma summas trīsdesmit dienu laikā no 
BŪVUZRAUGA rēķina saņemšanas; 

6.2.3. 2017.gada maija mēnesī - 25% apmērā no līguma summas trīsdesmit dienu laikā no 
BŪVUZRAUGA rēķina saņemšanas; 

6.2.4. galīgā apmaksa 50% apmērā no līguma summas - trīsdesmit dienu laikā no BŪVUZRAUGA 
rēķina saņemšanas pēc Būves nodošanas ekspluatācijā. 
6.4. Līgumā noteiktie norēķini ar BŪVUZRAUGU tiek veikti ar pārskaitījumu uz BŪVUZRAUGA līguma 

10.punktā norādīto bankas kontu. 
6.5. Līgumā noteiktie PASŪTĪTĀJA maksājumi ir uzskatāmi par izpildītiem dienā, kad PASŪTĪTĀJS ir 

iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei. 
 
 

7. Līguma izbeigšanas (laušanas) pamati un atbildība 
7.1. Līgums var tikt izbeigts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
7.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu gadījumos, ja: 
7.2.1. BŪVUZRAUGS Līgumā noteikto Būvuzraudzību tās izpildes vietā neuzsāk 5 (piecu) darba dienu 

laikā, skaitot no Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpildes uzsākšanas dienas; 
7.2.2. Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpilde, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pārbaužu rezultātiem, tiek 

veikta neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši Līguma nosacījumiem; 
7.2.3. BŪVUZRAUGS vismaz uz 5 (piecām) darba dienām nepamatoti pārtrauc Līgumā noteiktās 

Būvuzraudzības izpildi; 
7.2.4. BŪVUZRAUGS Līgumā noteikto Būvuzraudzības izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 

(trīsdesmit) kalendārās dienas. 
7.2.5. Tiek konstatēts, ka BŪVUZRAUGS ir finansiāli vai citādi atkarīgs no būvdarbu izpildītāja vai 

apakšuzņēmējiem, kas veic darbus objektā. 
7.3. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas PUSES vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību 

nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai PUSEI, tad PUSEI, kura ir 
vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai PUSEI tiešie zaudējumi, izņemot negūto peļņu, kas tai 
rodas saistībā ar Līguma laušanu. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts BŪVUZRAUGA vainas dēļ, tad 
BŪVUZRAUGS maksā PASŪTĪTĀJAM papildus zaudējumiem arī līgumsodu 10% apmērā no 
Līguma 6.1.punktā noteiktās Līguma summas. Šajā Līguma punktā noteiktais līgumsods 
BŪVUZRAUGAM ir jānomaksā 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad BŪVUZRAUGS ir 
saņēmis no PASŪTĪTĀJA rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu. 

 
 

8. Pušu mantiskā atbildība 
8.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā BŪVUZRAUGAM it tiesības 

pieprasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par 
katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no kavētās summas. Līgumsods neattiecas uz 
avansa maksājuma nokavējumu. 

8.2. Būvuzraudzības izpildes pabeigšanas termiņa, kas noteikts līguma 2.2.punktā, kavējuma gadījumā, 
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no BŪVUZRAUGA līgumsodu 0,1% apmērā no līguma summas, 
kas noteikta līguma 6.1.punktā, par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no līguma 
summas. 

8.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no līgumā noteikto saistību izpildes. 
8.4. PUSES viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu 

kādai no PUSĒM saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. 
 
 

9. Citi līguma noteikumi 
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9.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par savu saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir otras PUSES 
vaina, nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu (kurus attiecīgā PUSE nevar ne paredzēt, ne 
novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tā neatbild) iestāšanās līguma darbības laikā. 

9.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie ir sagatavoti rakstveidā un tos ir 
parakstījušas PUSES vai to pilnvaroti pārstāvji. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas 
brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.3. Līgumā noteikto Būvuzraudzību veic BŪVUZRAUGA norīkotie būvuzraugi.  
9.4. Strīdi, neatrunāti vai neparedzēti jautājumi, kas izriet no Līguma, risināmi PUŠU savstarpējas 

vienošanās ceļā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumam. Ja savstarpēja 
vienošanās netiek panākta, strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

9.5. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un saistību 
pārņēmējiem, pilnvarniekiem.  

9.6. BŪVUZRAUGS tam Līgumā noteiktās saistības nav tiesīgs nodot trešajām personām bez rakstiskas 
saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU.  

9.7. Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no PASŪTĪTĀJA puses ir _______, tālrunis ________, e-
pasts: ______. 

9.8. Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no BŪVUZRAUGA puses ir __________ (tālrunis 
____________, e-pasts - ______________. 

9.9. Līgums uzrakstīts uz ___ (_____) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 
PASŪTĪTĀJA, viens – pie BŪVUZRAUGA. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

9.10. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa: 
1.pielikums: Iepirkuma procedūras nolikums (pievienots atsevišķa dokumenta veidā); 
2.pielikums: BŪVUZRAUGA Piedāvājums (pievienots atsevišķa dokumenta veidā). 

 
 

10. Pušu rekvizīti un paraksti: 
 
PASŪTĪTĀJS:     BŪVUZRAUGS 
SIA “Enefit Power & Heat Valka” 
Reģ.Nr. 44103024234 
PVN reģ.Nr.LV44103024234 
Rūjienas iela 5, Valka, Valkas nov., LV-4701 
Tel.+371 264 96 952 
Konta Nr. LV20UNLA0050000573179 
A/S „SEB Banka”, kods UNLALV2X 

Valdes loceklis                    

Nosaukums 
reģ.Nr.  
Adrese 
tel./fakss  
konta Nr. 
A/S  
 
Valdes priekšsēdētājs 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
 
 
 
Valdes loceklis 
 
 
 
_________________________________ 
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D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai 
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D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne 
 
 

SIA Enefit Power & Heat Valka, 
Reģ.Nr. 44103024234 

 Rūjienas iela 5, Valka, 
Valkas novads, LV - 4701 

 
 

 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 
 

 
„Par tiesībām veikt būvuzraudzību būvdarbiem “Domes bulvāra katlu mājas pievienošana Valkas 

pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem”” 

 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Iepazinušies]/[Iepazinies]1 ar SIA Enefit Power & Heat Valka, reģ.Nr. 44103024234 adrese Rūjienas iela 
5, Valka, Valkas novads, LV-4701, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Par tiesībām veikt 
būvuzraudzību būvdarbiem “Domes bulvāra katlu mājas pievienošana Valkas pilsētas 
centralizētajiem siltumtīkliem” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās 
prasības,  

 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 

 
1. [iesniedzam]/[iesniedzu]2 piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma un Atlases dokumentiem, 
b. Piedāvājuma nodrošinājuma, 
c. Finanšu un Tehniskā piedāvājuma un 
 (turpmāk – Piedāvājums) 

 
2. apņemoties:  

a. sniegt būvuzraudzības pakalpojumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) 
(turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu: 
Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> Euro 
(<summa vārdiem> euro), 
PVN 21%: <…> Euro (<summa vārdiem> euro) 
Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> Euro (<summa vārdiem> Euro), 

b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C 
pielikumam), 

c. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar [manu]/[mūsu]3 Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā 
noteiktajā kārtībā. 

 
3. Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 
 
4. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 
 
5. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums 

slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs: 
 

<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds 

                                            
1 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
2 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
3 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
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(ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese>]1 

 
 
<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai 
personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir 
fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]2 

 

                                            
1 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība. 
2 Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu 
apvienība)! 
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne 
 

SIA Enefit Power & Heat Valka, 
Reģ.Nr. 44103024234 

 Rūjienas iela 5, Valka, 
Valkas novads, LV - 4701 

 
 

Garantijas veidne 
 

 
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

 
Iepirkumam “Par tiesībām veikt būvuzraudzību būvdarbiem “Domes bulvāra katlu mājas 

pievienošana Valkas pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem” 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Ievērojot to, ka  
 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 
(turpmāk – Pretendents) 
 
iesniedz savu piedāvājumu SIA “Enefit Power & Heat Valka”, reģ.Nr. 44103024234, adrese Rūjienas iela 
5, Valka, LV-4701 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Par tiesībām veikt būvuzraudzību 
būvdarbiem “Domes bulvāra katlu mājas pievienošana Valkas pilsētas centralizētajiem 
siltumtīkliem” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma 
iesniegšanu, 
  
mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no 
Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: 
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

nenoslēdz iepirkuma līgumu, 
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz 

līguma izpildes nodrošinājumu, 
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam EUR 500,- 
(pieci simti euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu. 
 
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>1 un ir spēkā līdz 
<Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā. 
 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 
iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās 
personas parakstu apliecina banka. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par 
pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication 
No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar 
piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem tiesību aktiem.  
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Zīmoga nospiedums> 

                                            
1 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 
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D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne 

 
 
 

A: VEIKTO BŪVUZRAUDZĪBU SARAKSTS 
 

Nr. 
p.k. 

Būvobjekta 
nosaukums un īss 
raksturojums, tajā 

skaitā garums 
(km) 

Būvuzraudzības 
izmaksas bez 
PVN (Euro) 

Pašu spēkiem sniegto 
pakalpojumu apjoms  

(% no  
būvuzraudzības 

izmaksām bez PVN) 

Pasūtītājs 
(nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, adrese 
un 

kontaktpersona) 

Būvuzrau-
dzības 

uzsākšanas 
un 

pabeigšana
s gads un 
mēnesis 

1. <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…
> 

<…> <…> <…> <…> <…>/<…> 
<…
> 

<…> <…> <…> <…> <…>/<…> 
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D4 pielikums: CV veidne 
 
 
 

1. Uzvārds: 
2. Vārds: 
3. Izglītība: 
 

Izglītības iestāde Mācību laiks (no/līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

 
4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - 

pamatzināšanas) 
 

Valoda Lasot Runājot Rakstot 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

 
5. Dalība profesionālās organizācijās: 
6. Citas prasmes:  
7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: 
8. Profesionālā pieredze: 
 

Laiks 
(no/īdz) 

Darba devējs vai Pasūtītājs 
(uzņēmuma līguma 

gadījumā) 
Valsts 

Amats un galveno darba pienākumu 
apraksts vai veicamā darba apraksts 

(uzņēmuma līguma gadījumā) 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

 
9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti: 
 

Projekta izpildes 
uzsākšanas un 

pabeigšanas gads 
un mēnesis 

Projekta 
izpildes 

vieta 
(valsts) 

Darba devējs vai 
Pasūtītājs 

(uzņēmuma 
līguma gadījumā) 

Pasūtītāja (klienta) 
nosaukums, reģistrācijas 

numurs, adrese un 
kontaktpersona 

Īss veikto 
darbu 

apraksts 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

 
 
Ar šo es apņemos  
 

No Līdz 

<1.perioda sākums> <1.perioda beigas> 

<2.perioda sākums> <2.perioda beigas> 

<…> <…> 
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saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) 
piedāvājumu SIA „Enefit Power & Heat Valka”, reģ.Nr. 44103024234, adrese Rūjienas iela 5, Valka, LV- 
4701 rīkotā iepirkuma „Par tiesībām veikt būvuzraudzību būvdarbiem “Domes bulvāra katlu mājas 
pievienošana Valkas pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem” 

 kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo 
pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un 
iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

 

<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums> 

 
[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma 
priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas 
tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 
 

<Darba devēja nosaukums> 

<Reģistrācijas numurs> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]1 

 
 

                                            
1 CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu 
apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs. 
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D5 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidne  
 
 
 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS 
 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, adrese un 
kontaktpersona 

Nododamās 
pakalpojuma 

daļas  
apjoms (% 

no 
Pakalpojuma 

kopējās 
cenas) 

Īss apakšuzņēmēja sniedzamās Pakalpojuma 
daļas apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 
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D6 pielikums: Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne 
 

 
 

 
 

 
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

 
Iepirkuma „Par tiesībām veikt būvuzraudzību būvdarbiem “Domes bulvāra katlu mājas pievienošana 

Valkas pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem” ietvaros 
 

 
Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), 

reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka: 
 
piekrīt piedalīties SIA „Enefit Power & Heat Valka”, reģ.Nr. 44103024234, adrese Rūjienas iela 5, Valka, 
Valkas novads, LV-4701 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā „Par tiesībām veikt būvuzraudzību 
būvdarbiem “Domes bulvāra katlu mājas pievienošana Valkas pilsētas centralizētajiem 
siltumtīkliem” 
kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, 
kā arī  
 

a. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 
 
[sniegt šādus pakalpojumus: 

 
<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu 
sarakstā norādītajam>] 

 
[un nodot Pretendentam šādus resursus: 
 
<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>]. 

 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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D7 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne 

 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Enefit Power & Heat Valka, 
Reģ.Nr. 44103024234 

 Rūjienas iela 5, Valka, 
Valkas novads, LV - 4701 

 
 
 

Finanšu piedāvājums 
 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar SIA Enefit Power & Heat Valka (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma 
procedūras „Par tiesībām veikt būvuzraudzību būvdarbiem “Domes bulvāra katlu mājas pievienošana 
Valkas pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem” 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 

 
Piedāvā sniegt pakalpojumus par šādu cenu: 

 

Pakalpojums 
Piedāvātā cena EUR (bez 

PVN) PVN EUR 
Kopējā piedāvātā 

cena EUR (ar PVN) 

Būvuzraudzība  

      

 
“Domes bulvāra katlu mājas 
pievienošana Valkas pilsētas 

centralizētajiem siltumtīkliem” 
 
 

Kopā:       

 

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

______________________________________________________ 
Paraksts 

__________________________________________________________ 
Vārds, uzvārds 

______________________________________________________________ 
Amats, pilnvarojums 

 

Finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2017. gada „__”. ____________ 
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D8 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 
 
 
 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 
 
 
Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jāietver šāda informācija: 
 

1. Veicamo uzdevumu apraksts 
 

2. Ar Pakalpojuma sniegšanu saistīto galveno problēmjautājumu un risku analīze 
 

Ar Pakalpojuma sniegšanu saistīto galveno problēmjautājumu un risku analīzei jāietver ar 
būvdarbu līgumu īstenošanu saistīto galveno problēmjautājumu un risku, (ciktāl tie ir saistīti ar 
būvdarbu līgumu īstenošanu) analīze, kā arī galveno problēmjautājumu risinājumu un risku 
samazināšanas pasākumu apraksts. 

 
3. Pasūtītāja speciālistu komandas organizatoriskā struktūrshēma 
 

Pasūtītāja speciālistu komandas organizatoriskajai struktūrshēmai jāatspoguļo galveno 
speciālistu savstarpējā sadarbības kārtība, kā arī sadarbības kārtība ar Pasūtītāju un citām 
Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām institūcijām. 

 
4. Pretendenta kvalitātes vadības sistēmas apraksts 

Ja pretendents ir saņēmis kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu, pievienojot tā kopiju 
tehniskajam piedāvājumam, kvalitātes vadības sistēmas aprakstu drīkst nepievienot. 

 
5. Laika grafiks 
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E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa 
 
 
 

IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA 
 

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Enefit Power & Heat 
Valka” 

reģistrācijas numurs: 44103024234 

Iepirkuma procedūras  nosaukums: Par tiesībām veikt 
būvuzraudzību būvdarbiem 

“Domes bulvāra katlu 
mājas pievienošana Valkas 

pilsētas centralizētajiem 
siltumtīkliem” 

 

identifikācijas numurs:  

Pretendenta nosaukums:   

reģistrācijas numurs vai 
personas kods (ja Pretendents ir 

fiziska persona): 

 

adrese:  

kontaktpersonas vārds un 
uzvārds: 

 

telefona numurs:  

faksa numurs:  

elektroniskā pasta adrese:  

Iepirkuma procedūras 
nolikumu saņēma: 

ieņemamais amats Pretendenta 
uzņēmumā: 

 

vārds un uzvārds:  

paraksts:  

datums:  

 
 

 
 


