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Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītājs:
SIA „AP Kaudzītes”
Reăistrācijas Nr.: 44103026358
Adrese: „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405
Pasūtītāja kontaktpersona:
SIA „ AP Kaudzītes” Iepirkumu komisija
Ainars Melders
Tel.nr.: 29339305
Faksa nr.: 64474145

2.
2.1.

Pretendents un apakšuzĦēmēji
Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu
apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

2.2.

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.

2.3.

ApakšuzĦēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzĦēmēja piesaistīta vai nolīgta persona,
kura veiks darbus, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai
šī persona darbus veic pretendentam vai citam apakšuzĦēmējam.

3.
3.1.

SaziĦa
SaziĦa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem
iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

3.2.

SaziĦas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saĦemtu brīdī, kad
nosūtītāja fakss ir saĦēmis paziĦojumu par faksa sūtījuma saĦemšanu.

3.3.

SaziĦas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas
numuru.

3.4.

Ieinteresētais piegādātājs saziĦas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto
Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

3.5.

Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziĦas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz
ieinteresētā piegādātāja norādīto pasta adresi vai faksa numuru.

3.6.

Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 10 darba
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām.

3.7.

Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis
jautājumu, un vienlaikus ievieto mājaslapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums.

4.

Informācija par iepirkuma priekšmetu

4.1.

Iepirkuma priekšmeta apraksts
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Iepirkuma priekšmets ir projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona
„Kaudzītes” pievadceĜa sakārtošanai saskaĦā ar Tehnisko specifikāciju (A
pielikums) un Konceptuālo skici (B pielikums) (turpmāk – Būvniecība).
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daĜās.
4.2.

Iepirkuma līguma izpildes vieta
Iepirkuma līguma izpildes vieta ir pievedceĜš uz sadzīves atkritumu poligonu
„Kaudzītes”, „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405, novietojumu sk.
pielikumā B.

4.3.

Iepirkuma līguma izpildes termiĦš
Iepirkuma līguma izpildes termiĦš ir 9 mēneši no Būvniecības uzsākšanas dienas.

5.

Piedāvājums

5.1.
5.1.1.

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība
Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

5.1.2.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 31.maijam, plkst.10:30 SIA „
AP Kaudzītes” birojā „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405,
piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt
saĦemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiĦam.
Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

5.1.3.

Piedāvājumi tiks atvērti SIA „AP Kaudzītes” birojā „Kaudzītes”, Litenes pag.,
Gulbenes nov., LV-4405, 2013.gada 31.maijā
plkst. 10:30. Piedāvājumu
atvēršana ir atklāta. Pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) piedāvājumu
atvēršanā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, savukārt, pretendenta pārstāvis personu apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina tā tiesības
pārstāvēt attiecīgo pretendentu.

5.1.4.

Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām vai kura
ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekĜautā informācija nebūtu
pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaĜ
pretendentam.

5.2.
5.2.1.

Piedāvājuma noformējums
Piedāvājums sastāv no četrām šādām daĜām:
a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta
dokumentiem (viens oriăināls un 4 kopijas),
b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriăināls un 4 kopijas),
c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriăināls un 4 kopijas),
d. Finanšu piedāvājuma (viens oriăināls un 4 kopijas).

kvalifikācijas

5.2.2.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam,
bez labojumiem un dzēsumiem.

5.2.3.

Katras piedāvājuma daĜas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daĜas lapas
(izĦemot 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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5.2.4.

Pretendenta kvalifikācijas dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī
citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēĜ, 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.

5.2.5.

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.

5.2.6.

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu
piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un
piedāvājuma daĜu 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 atsevišėu 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.

5.2.7.

Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:
a. Pasūtītāja nosaukumu, reăistrācijas numuru un adresi,
b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,
c. pretendenta nosaukumu, reăistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska
persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska
persona) un adresi,
d. pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,
e. atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam ”Projektēšana, būvdarbi un
autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceĜa sakārtošanai” (id.Nr. SIA „AP
Kaudzītes” 2013/06KF). Neatvērt līdz 2013.gada 31.maijam plkst. 10:30”.

5.2.8.

Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no
kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriăinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz
iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:
a. atzīmi “ORIĂINĀLS” vai “KOPIJAS”,
b. pretendenta nosaukumu un reăistrācijas numuru vai personas kodu,
c. atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam ”Projektēšana, būvdarbi un
autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceĜa sakārtošanai” (id.Nr. SIA „AP
Kaudzītes” 2013/06KF).

5.2.9.

Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daĜu oriăinālus vai
kopijas. Uz piedāvājuma daĜu oriăināliem un to kopijām attiecīgi norāda:
a. atzīmi “ORIĂINĀLS” vai “KOPIJA”,
b. pretendenta nosaukumu un reăistrācijas numuru vai personas kodu,
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piedāvājuma daĜas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma
procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais
piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.

6.
6.1.

Piedāvājuma nodrošinājums
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 1000,00
LVL (viens tūkstotis latu) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas
Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī
reăistrēta banka, kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas
Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu
1
sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā , un tam ir jāatbilst Piedāvājuma
nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums). Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā
esamības termiĦam ir jābūt 4 mēneši no nolikumā noteiktās piedāvājumu
atvēršanas dienas.

6.2.

Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāstājas spēkā ne vēlāk kā piedāvājumu
iesniegšanas termiĦā. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no
šādiem termiĦiem:
a. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiĦa beigām ,
b. līdz dienai, kad pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaĦā ar
iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds
ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai
c. 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 vai pēc līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas (ja
tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā),
b. pārējiem pretendentiem - pēc piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības
termiĦa beigām vai pēc iepirkuma līguma noslēgšanas atkarībā no tā, kurš no
gadījumiem iestājas pirmais .

7.
7.1.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā
Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir
lēmumu pieĦemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu
tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kĜuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzītas par vainīgām noziedzīgā nodarījumā
par izvairīšanos no nodokĜiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva
rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi
iegūtu līdzekĜu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, ja no dienas, kad
tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts kĜuvis neapstrīdams un nepārsūdzams,
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi.

7.2.

Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš
stājies spēkā un kĜuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu
darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
7.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoĦu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoĦi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas
Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad tiesas

1

Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši
pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba
un
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_brivib
a.
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spriedums vai kompetentas institūcijas pieĦemtais lēmums kĜuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav
pagājuši trīs gadi,
7.2.2. 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, ja no dienas, kad
tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieĦemtais lēmums kĜuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav
pagājuši 18 mēneši.
7.3.

Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš
stājies spēkā un kĜuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, , nav atzīts par vainīgu
konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras
mērėis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā
karteĜa vienošanās (izĦemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot
konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda), ja no
dienas, kad tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieĦemtais lēmums kĜuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši
12 mēneši un attiecīgais konkurences tiesību pārkāpums ir izdarīts vai turpinās pēc
2010.gada 15.jūnija.

7.4.

Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un
netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiĦam
pretendents būs likvidēts.

7.5.

Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reăistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reăistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā),
nav nodokĜu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

7.6.

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā 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, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta
kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, (turpmāk - Persona, uz
kuras iespējām pretendents balstās) un
c. pretendenta piedāvājumā norādīto apakšuzĦēmēju, kura veicamo darbu vērtība
ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas,

8.

Pretendenta kvalifikācijas prasības

8.1.
8.1.1.

Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai
Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu
iesniedz personu apvienība), kā arī Personas, uz kuru iespējām pretendents
balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reăistrēti komercreăistrā
vai līdzvērtīgā reăistrā ārvalstīs.

8.1.2.

Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai
apakšuzĦēmējs (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzĦēmēju), kas
veiks Būvniecību, ir reăistrēts būvkomersantu reăistrā vai attiecīgā profesionālā
reăistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence,
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sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti
paredz profesionālo reăistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu
izsniegšanu.
Par reăistrāciju Būvkomersantu reăistrā pasūtītājs pārliecinās Būvkomersantu
reăistra mājaslapā internetā.
8.1.3.

Pretendenta piedāvātajam:
a. projektētājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceĜu projektēšanas jomā,
b. būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceĜu būvdarbu
vadīšanas jomā.
Par speciālistiem piešėirtajiem sertifikātiem pasūtītājs pārliecinās Būvkomersantu
reăistra mājaslapā internetā pieejamajā Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu
datu bāzē.
Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo
pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās
ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un
profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai
Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums,
līdz Būvniecības uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas
atzīšanas apliecību vai reăistrēsies attiecīgajā profesiju reăistrā.

8.2.

Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli
Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums pretendenta darbības
pēdējo trīs pilno gadu laikā (pretendentiem, kas uzsākuši savu darbību (dibināti)
vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trijiem gadiem - gada finanšu vidējais
apgrozījums nostrādātajā laika periodā) ir vismaz pretendenta piedāvātās Būvdarbu
kopējās cenas (bez pievienotās vērtības nodokĜa (turpmāk – PVN)) apmērā.

8.3.

Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
Pretendents pēdējo trīs gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas
termiĦš, laikā ir izstrādājis vismaz vienu tehnisko projektu ceĜu rekonstrukcijas
būvdarbiem vismaz 900 m garumā, kurā ietverti sekojoši būvdarbi: ceĜa pamatne,
grants segums, nomaĜu atjaunošana, grāvju, caurteku izveide un ceĜa zīmju
izvietošana.

8.3.1.

Pretendents pēdējo piecu gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu iesniegšanas
termiĦš, laikā ir veicis vismaz trīs ceĜu rekonstrukcijas būvdarbus, kur katrs ir vismaz
900 m garumā, un kur katrā ietverti sekojoši būvdarbi: ceĜa pamatne, grants
segums, nomaĜu atjaunošana, grāvju, caurteku izveide un ceĜa zīmju izvietošana.

8.3.2.
Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:
8.3.2.1. projektētāju, kurš pēdējo trīs gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu
iesniegšanas termiĦš, laikā ir vadījis vismaz viena tehniskā projekta izstrādi ceĜu
rekonstrukcijas būvdarbiem vismaz 900 m garumā, kurā ietverti sekojoši būvdarbi:
ceĜa pamatne, grants segums, nomaĜu atjaunošana, grāvju, caurteku izveide un ceĜa
zīmju izvietošana.
8.3.2.2. būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu un gada, kurā ir noteikts piedāvājumu
iesniegšanas termiĦš, laikā ir vadījis vismaz trīs ceĜu rekonstrukcijas būvdarbus, kur
katrs ir vismaz 900 m garumā, un kur katrā ietverti sekojoši būvdarbi: ceĜa pamatne,
grants segums, nomaĜu atjaunošana, grāvju, caurteku izveide un ceĜa zīmju
izvietošana.
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8.3.3.

Pretendents var nodrošināt Tehniskajās specifikācijās noteiktajām minimālajām
prasībām atbilstošu tehnisko aprīkojumu.

8.3.4.

Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta
kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām tikai gadījumā, ja šīs
personas tiek piesaistītas arī iepirkuma līguma izpildei un pretendents pierāda, ka
viĦa rīcībā, izpildot iepirkuma līgumu, būs nepieciešamie resursi.

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. Piedāvājuma pielikumu (C1 pielikums),
b. Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,
c. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus
parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daĜu caurauklojumus
apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras
ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišėu 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 pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās
paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

9.2.
9.2.1.

Pretendenta kvalifikācijas dokumenti
Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku
(ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreăistra vai līdzvērtīgas
komercdarbību reăistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reăistrācijas apliecību kopijas.

9.2.2.

Ārvalstu pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka
(ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai
apakšuzĦēmēja (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzĦēmējus)
attiecīga profesionālā reăistra izsniegtas reăistrācijas apliecības kopija vai
kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga
dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo
reăistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

9.2.3.

Apliecinājums par pretendenta gada kopējo finanšu apgrozījumu par darbības
iepriekšējiem trīs gadiem vai nostrādāto laika periodu (ja pretendents ir dibināts
vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem.

9.2.4.

Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzĦēmēju (ja pretendents
Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzĦēmējus un balstīties uz to tehniskajām un
profesionālajām iespējām) pēdējos trijos gados izstrādāto tehnisko projektu, kas
apliecina pretendenta atbilstību Prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un
profesionālajām spējām, saraksts atbilstoši Izstrādāto tehnisko projektu saraksta
veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāju atsauksmes vismaz divas.
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9.2.5.

Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzĦēmēju (ja pretendents
Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzĦēmējus un balstīties uz to tehniskajām un
profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu, kas apliecina
pretendenta atbilstību Prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un
profesionālajām spējām, saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (D3
pielikums) un pasūtītāju atsauksmes par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši
attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.

9.2.6.

Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei
(D4 pielikums).

9.2.7.

Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu
sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts
normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst
izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības
veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma
līgums, līdz Būvniecības uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās
kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reăistrēsies attiecīgajā profesiju reăistrā.

9.2.8.

Pretendenta piedāvāto speciālistu CV un pieejamības apliecinājums saskaĦā ar
noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums).

9.2.9.

Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma
aprīkojuma saraksta veidnei (D9 pielikums).

9.2.10.

Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta
kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai Būvniecībai plāno
piesaistīt apakšuzĦēmējus:
a. visu apakšuzĦēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksts atbilstoši
ApakšuzĦēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidnei (D6
pielikums),
b. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzĦēmēju, kura
veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas,
apliecinājums atbilstoši Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,
apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt ApakšuzĦēmējiem
nododamo būvdarbu sarakstā norādītos būvdarbus un/vai nodot pretendenta
rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus,
c. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, komercreăistra vai
līdzvērtīgas komercdarbību reăistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reăistrācijas
apliecības kopija, kā arī
d. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām
pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un
tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras
iespējām pretendents balstās, 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 saskaĦā ar Tehnisko
specifikāciju un Konceptuālo skici (B pielikums), ievērojot Tehniskā piedāvājuma
sagatavošanas vadlīnijas (D10 pielikums).

11.
11.1.

Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8
pielikums).

apraksts

atbilstoši

Tehniskā
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11.2.

Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos. Cenās jāiekĜauj visas izmaksas, kas ir
saistītas ar Būvdarbu veikšanu, ietverot visus piemērojamos nodokĜus, izĦemot
pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

11.3.

Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti
Būvdarbi (Būvdarbu kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu
pozīciju izmaksas. Atsevišėi jānorāda Būvdarbu kopējā cena ar PVN (iepirkuma
līguma summa).

12.
12.1.
12.1.1.

Piedāvājuma noraidīšana
Piedāvājums tiek noraidīts, ja:
Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai
neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,

12.1.2.

Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst
Nolikumā noteiktajām prasībām,

12.1.3.

pretendents, Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, apakšuzĦēmējs, kura
veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, kāds no
to darbiniekiem vai piedāvājumā norādītā persona atbilst Publisko iepirkumu likuma
11.panta ceturtajā daĜā noteiktajiem konkurenci ierobežojošajiem kritērijiem,

12.1.4.

Pretendents, Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, vai apakšuzĦēmējs,
kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas,
neatbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,

12.1.5.

pretendents nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst
Pretendenta kvalifikācijas prasībām,

12.1.6.

piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst
Nolikumā noteiktajām prasībām,

12.1.7.

piedāvājumā ir ietverta nepatiesa informācija par pretendentu, Personu, uz kuras
iespējām pretendents balstās, vai apakšuzĦēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir
vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, ja šī informācija ir būtiska
pretendenta atbilstības Pretendenta kvalifikācijas prasībām izvērtēšanā,

12.1.8.

pretendents Nolikumā noteiktajā termiĦā par pretendentu, Personu, uz kuras
iespējām pretendents balstās, vai apakšuzĦēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir
vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, neiesniedz izziĦas, kas apliecina
to atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

12.2.

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

13.
13.1.

Piedāvājumu vērtēšana
No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija
izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

13.2.

Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija Ħem vērā piedāvājumā norādīto
Būvniecības kopējo cenu bez PVN.

14.
14.1.

Atbilstības Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā pārbaude
Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un
piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešėiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu,
pasūtītājs, pirms pieĦemt lēmumu par tiesību slēgt iepirkuma līgumu piešėiršanu
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šim pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām
institūcijām un pieprasot pretendentam iesniegt attiecīgas izziĦas, pārliecinās par to,
ka attiecīgais pretendents, Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, un
pretendenta norādītie apakšuzĦēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 20
procenti no iepirkuma līguma summas, atbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma
procedūrā.
14.2.

Pasūtītājs, iegūstot informāciju no Valsts darba inspekcijas, pārliecinās par to, vai
pretendents, Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās un apakšuzĦēmēji,
kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, nav
atzīti par vainīgu attiecīgos darba tiesību būtiskos pārkāpumos.

14.3.

Iepirkuma komisija Konkurences padomes mājaslapā internetā pārliecinās par to,
vai pretendents, Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, un
apakšuzĦēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma
līguma summas, nav atzīti par vainīgiem attiecīgos konkurences tiesību
pārkāpumos.

14.4.

Ja pretendents, Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās vai apakšuzĦēmēji,
kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, ir
fiziskas personas, kuras pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijušas nodokĜu maksātājas
Latvijā, iepirkuma komisija UzĦēmumu reăistra mājaslapā internetā pieejamajā
Maksātnespējas reăistrā pārliecinās par to, vai pretendentam, Personām uz kuru
iespējām pretendents balstās, un apakšuzĦēmējiem, kuru veicamo darbu vērtība ir
vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, nav pasludināts maksātnespējas
process.

14.5.

Pretendents, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma
izvēles kritērijam būtu piešėiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ne vēlāk kā 10
darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saĦemšanas dienas iesniedz
pasūtītājam:
a. izziĦu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevusi
kompetenta institūcija, kas apliecina, ka pretendentam, Personai, uz kuras
iespējām pretendents balstās, un apakšuzĦēmējam, kura veicamo darbu vērtība
ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, nav pasludināts
maksātnespējas process un tas/tā neatrodas likvidācijas stadijā (neattiecas uz
fiziskām personām, kuras pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijušas nodokĜu
maksātājas Latvijā),
b. izziĦu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts
ieĦēmumu dienests, kas apliecina, ka pretendentam, Personai, uz kuras
iespējām pretendents balstās, un apakšuzĦēmējam, kura veicamo darbu vērtība
ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, (neatkarīgi no tā, vai tie
reăistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts
ieĦēmumu dienesta administrēto nodokĜu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus,
c. izziĦu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevusi
nodokĜu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reăistrētam
(atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam, Personai, uz kuras iespējām
pretendents balstās, un apakšuzĦēmējam, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz
20 procenti no iepirkuma līguma summas, attiecīgajā ārvalstī nav nodokĜu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu,
kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

14.6.

Ja pretendents, Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, vai
apakšuzĦēmējs, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma
līguma summas, ir personālsabiedrība, minētās izziĦas jāiesniedz par
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personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja
pretendents, Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, vai apakšuzĦēmējs,
kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, ir
personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.
14.7.

Ja ārvalstīs minētās izziĦas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta
došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta,
Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, vai apakšuzĦēmēja, kura
veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas,
apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram
vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reăistrācijas (pastāvīgās
dzīvesvietas) valstī.

15.

Iepirkuma līgums
Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu
slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).
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1. Vispārīga informācija, kas attiecās uz līgumu
1.1. Līguma mērėi un darbu apjoms vispārīgi
Līgums „Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceĜa
sakārtošanai” (turpmāk - Līgums) tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansētā projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” infrastruktūras
attīstība” (Identifikācijas Nr. 3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/002) (turpmāk - Projekts)
ietvaros.
1.2. Objekta atrašanās vieta un apsaimniekotājs
Sadzīves atkritumu poligona „Kaudzītes” adrese - „Kaudzītes”, Litenes pag.,
Gulbenes nov., LV-4405. Poligona apsaimniekošanu veic SIA „AP Kaudzītes”, kas
apsaimnieko un arī turpmāk apsaimniekos atkritumu poligonu “Kaudzītes” atbilstoši
spēkā esošajā A kategorijas piesārĦojošās darbības atĜaujā noteiktajām prasībām.
Objekta atrašanās vieta - pievedceĜš uz sadzīves atkritumu poligonu „Kaudzītes”,
„Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405, novietojumu sk. pielikumā B.
1.5. Standarta specifikācijas
Objekti projektējami, izbūvējami un nododami ekspluatācijā atbilstoši saskaĦotajiem
Eiropas standartiem, jomās, kur tādi noteikti, kā arī visiem LR spēkā esošajiem
standartiem un normatīvo aktu prasībām. Gadījumos, kur nav noteikti saskaĦoti
Eiropas standarti vai LR standarti, izmantojami attiecīgi analogi standarti, kas ir spēkā
citās ES dalībvalstīs. Gadījumos, kad projekta izstrādē vai pie iekārtu vai materiālu
atlases ir jāĦem vērā saistošās veselības un darba drošības likumdošanas normas,
izmantojamajām iekārtām un materiāliem ir jāatbilst attiecīgajā jomā spēkā esošajai
likumdošanai. Specifikācija ir sagatavota atbilstoši iepriekšminēto normatīvu
prasībām.
Ja UzĦēmējs piedāvā izmantot iekārtas vai materiālus, kas atbilst citiem, šeit
neminētiem standartiem, šiem standartiem ir jābūt līdzvērtīgiem vai augstākiem par
šajā dokumentā noteiktajiem standartiem.
Visiem šī līguma ietvaros paredzētajiem Darbiem, nepieciešamajām iekārtām un
materiāliem jāatbilst tehnisko specifikāciju prasībām un standartu prasībām, kas
norādīti šajā dokumentā. SaskaĦā ar šo specifikāciju, nav pieĜaujama nekāda
diskriminācija pret iekārtām un materiāliem, kas izgatavotas ES dalībvalstīs, ja vien
tiek nodrošināta līdzvērtīga kvalitāte un atbilstība paredzētajam mērėim.
1.6. Atbilstība standartiem
Veiktajiem darbiem jābūt ar visaugstāko kvalitāti un atbilstoši labākai izpildāmo darbu
praksei. Projektēšanas darbiem, būvniecībai, autoruzraudzībai jāatbilst sekojošu
standartu un normatīvu prasībām, kas sakārtoti prioritārā secībā:
- saskaĦotie Eiropas standarti (normas – EN);
- Latvijas Republikas standarti (LVS) un/vai Latvijas būvnormatīvi (LBN);
- starptautiskie standarti un/vai citas ES dalībvalsts standarti, kuri, kā minimums,
atbilst šeit norādītajiem;
- kvalitātes vadības sistēma sertificēta atbilstoši ISO 9001 vai ekvivalentam;
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visi pārējie ar likumu noteiktie normatīvi un standarti, kas attiecas uz Līgumu, un
ir spēkā konkursa izsludināšanas laikā.

2. Darbu apjoms
2.1. Projektēšanas vispārīgie noteikumi
2.1.1. UzĦēmējam Līguma ietvaros jāizstrādā tehniskais projekts poligona „Kaudzītes”
pievadceĜa sakārtošanai saskaĦā ar konceptuālo skici pielikumā B un Ħemot vērā LR
spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī CeĜu specifikāciju 2012.
2.1.2.

UzĦēmējs ir atbildīgs par plānošanas un arhitektūras uzdevumu un visu tehnisko
noteikumu saĦemšanu, kas nepieciešami būvprojektu izstrādei.

2.1.3.

UzĦēmēja pienākumos ietilpst pirmsprojekta izpēte, t.sk. būvniecības vietas un tai
piegulošās teritorijas apsekošana, lai veiktu tās novērtējumu. UzĦēmējs pilnībā
uzĦemas atbildību un risku par visu būvprojekta izstrādei un būvdarbu veikšanai
nepieciešamās izpētes darbu veikšanu un informācijas iegūšanu.

2.1.4.

UzĦēmējam jāveic inženierăeoloăiskā un topogrāfiskā izpēte Līguma būves
būvprojekta izstrādei. Izpēte veicama atbilstoši LBN 005-99 “Inženierizpētes
noteikumi būvniecībā” (MK noteikumi 2000. gada 2. maija noteikumi nr. 168)
prasībām. Pirms Līguma noslēgšanās, UzĦēmējam jāveic Līguma ietvaros izbūvētās
būves gala topogrāfiskā uzmērīšana un tās rezultāti jāiesniedz Pasūtītājam papīra un
elektroniskā (CD) versijā.

2.1.5.

UzĦēmējam jāveic jebkuri citi izpētes darbi, ja UzĦēmējs uzskata, ka kvalitatīvai
darbu veikšanai esošā informācija ir nepietiekama. Jebkuru papildus izpēti UzĦēmējs
veic par saviem līdzekĜiem.

2.1.6.

Būvprojektam jāatbilst pierādītai, mūsdienīgai praksei un augstākajiem standartiem,
kas pieejami konkursa laikā, kā arī LR pastāvošo normatīvo aktu prasībām.

2.1.7.

UzĦēmējam jāievēro visas līguma noteikumu prasības attiecībā uz būvprojektu.

2.1.8.

Visi būvprojekta rasējumi un paskaidrojuma raksti noformējami atbilstoši LBN 202 –
01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām.

2.1.9.

Pēc būvprojekta izstrādes UzĦēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo saskaĦojumu
saĦemšanu no kompetentajām iestādēm, kas izsniegušas tehniskos noteikumus
projektēšanai un, kur saskaĦojuma prasības noteiktas plānošanas un arhitektūras
uzdevumā. UzĦēmējam jāsaĦem atzinumi par būvprojektu, ja izsniegtajos tehniskajos
noteikums noteiktas prasības par atzinuma par būvprojektu saĦemšanas
nepieciešamību. Tāpat UzĦēmējs ir atbildīgs par būvprojekta saskaĦojumu
saĦemšanu no Pasūtītāja un Inženiera.

2.1.10. UzĦēmējs ir atbildīgs par būvprojekta ekspertīzes veikšanu. Ekspertīzes veicējs
iepriekš jāsaskaĦo ar Pasūtītāju un Inženieri. Pēc visu nepieciešamo saskaĦojumu un
pozitīva ekspertīzes atzinuma saĦemšanas UzĦēmējs ir atbildīgs par būvprojekta
akcepta saĦemšanu no būvvaldes.
2.1.11. Būvprojekts jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam trīs eksemplāros papīra formātā un
vienā eksemplārā elektroniski CD formātā apstiprinātā CAD formātā (Auto CAD© vai
Micro Station©).
2.1.12. UzĦēmējam jāiesniedz Pasūtītājam visi nepieciešamie UzĦēmēja dokumenti,
saskaĦā ar LR būvnormatīviem, būvatĜaujas saĦemšanai.
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2.1.13. Šīs sadaĜas 2.1.1.-2.1.12.punktos minētās prasības UzĦēmējam jāizpilda savlaicīgi,
lai nodrošinātu līguma kopējo izpildi noteiktajā termiĦā. Provizoriski nepieciešamais
laiks 2.1.1.-2.1.12.punktos minētajiem darbiem – divi kalendārie mēneši no Līguma
spēkā stāšanās dienas.
2.1.14. UzĦēmējam jāĦem vērā, ka Līguma izpildē tiks piesaistīts Inženieris, saskaĦā ar
FIDIC līgumu noteikumiem (turpmāk - Inženieris). Inženieris veiks arī būvuzraudzību
saskaĦā ar LR būvnormatīviem.
2.2. Būvdarbu vispārīgie noteikumi
UzĦēmējam jāveic būvdarbi saskaĦā ar akceptēto UzĦēmēja sagatavoto tehnisko
projektu un Ħemot vērā spēkā esošos LR normatīvos aktus, kā arī CeĜu specifikāciju
2012.
UzĦēmēja pienākumos ietilpst visu nepieciešamo atĜauju iegūšana būvdarbu
veikšanai. Būvniecības darbu uzsākšana un realizācijas secība UzĦēmējam ir
jāsaskaĦo ar Pasūtītāju.
Visas Līguma izpildei un būves nodošanai ekspluatācijā nepieciešamās
dokumentācijas, iesk. izpilddokumentācijas, sagatavošana, kā arī kompetento iestāžu
apstiprinājuma saĦemšana ir UzĦēmēja pienākums.
UzĦēmējam jānodrošina būves nodošana ekspluatācijā un jāuzĦemas garantijas
saistības 24 mēnešu (divu gadu) laikā pēc būves nodošanas ekspluatācijā.
2.2. Detalizētas prasības projektēšanai un būvdarbiem
2.2.1.

Vispārējie noteikumi
Pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājs nodod BūvuzĦēmējam paredzēto būvlaukumu.
Pastāvīgi vienojoties ar zemju īpašniekiem BūvuzĦēmējs uz sava rēėina var izmantot
arī citas teritorijas tehnikas un būvmateriālu novietošanai vai citām ražošanas
vajadzībām.
BūvuzĦēmējam jānodrošina piekĜūšana īpašumiem, kuru iebrauktuves atrodas
būvlaukumā.
BūvuzĦēmēja darbība būvlaukumā atĜauta tikai pēc būvatĜaujas saĦemšanas.

2.2.2.

Kvalitātes kontrole
Visiem izstrādājumiem un materiāliem, kurus paredzēts izmantot būvdarbos, jābūt
sertificētiem, jauniem, nelietotiem un ražotiem ar modernu ražošanas kontrolēm
pakĜautu tehnoloăiju, ja vien Līgumā netiek atrunāts savādāk.
Visus nepieciešamos mērījumus un testēšanu veic BūvuzĦēmējs uz sava rēėina.
Pasūtītāja mērījumus un testēšanu izpilda un apmaksā Pasūtītājs.
Testēšanai un mērījumiem BūvuzĦēmējam jāizmanto kompetenta
uzraudzības institūcija (laboratorija, struktūrvienība, personāls vai cits).

kvalitātes

Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes.
Ja Pasūtītāja pārbaudēs atklājas, ka BūvuzĦēmēja veiktie testēšanas vai mērījumu
rezultāti nav patiesi, BūvuzĦēmējam jāsedz Pasūtītāja papildus pārbaužu izmaksas,
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kā arī uz sava rēėina jāveic visas turpmākās papildus pārbaudes, lai konstatētu
patieso darba kvalitāti. Ja BūvuzĦēmējs devis nepatiesu kvalitātes novērtējumu,
Pasūtītājs var pieprasīt BūvuzĦēmējam piedāvāt citu kvalitātes uzraudzības
institūciju.
2.2.3.

Uzmērīšana un nospraušana
BūvuzĦēmējam ir jāveic uzmērīšana, augstumu un koordinātu nospraušana, lai
nodrošinātu būves atbilstību rasējuma prasībām.
BūvuzĦēmējam jāveic visa detalizētā nospraušana un jāierīko, jāuztur un jāpiestāda
Būvuzraugam savu atbalstpunktu saraksts ar augstuma atzīmēm un koordinātēm.

2.2.4.

Mobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana un nojaukšana
Jāizstrādā mobilizācijas, arī būvlaukuma ierīkošanas un likvidēšanas plāns, kas
saskaĦojams ar Būvinženieri.
BūvuzĦēmējam saviem spēkiem ir jānogādā attiecīgās visas būvdarbu veikšanai
nepieciešamās iekārtas, mehānismi, darba rīki, materiāli un konstrukcijas.
BūvuzĦēmējam jāizveido, ja nepieciešams, satiksmes drošībai atbilstoši
piebraucamie ceĜi darba zonai kā arī ražošanas nodrošināšanas un sadzīves
teritorijām un nepieciešamo komunikāciju (ūdens, elektrība, sakari) pieslēgumi.
BūvuzĦēmējam jānodrošina, lai ar būvdarbiem saistītā satiksme ārpus norādītās
darba platības pakĜautos visiem spēkā esošajiem satiksmes noteikumiem gabarītu un
slodzes ierobežojumu ziĦā.
BūvuzĦēmējam savlaicīgi ir jāinformē par attiecīgā būvlaukuma izvietojumu un
piekĜūšanas apstākĜiem visas ieinteresētās organizācijas un zemes īpašnieki, kā arī
par iespējamiem traucējumiem esošo komunikāciju tīklos.

2.2.5.

Satiksmes organizēšana.
BūvuzĦēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizēšanu būvlaukumā un būvlaukuma
piebraucamos ceĜos.
BūvuzĦēmējam jāsagatavo un jāīsteno satiksmes kustības organizācijas plāns.
Satiksmes organizēšanas plāns jāaktualizē ik reizi, kad notikuši grozījumi vai
nepieciešami papildinājumi.
BūvuzĦēmējs būs pilnībā atbildīgs par Latvijā spēkā esošo satiksmes noteikumu un
darba drošības normatīvu ievērošanu.
Pagaidu ceĜa zīmēm, horizontālajiem apzīmējumiem, barjerām un signālugunīm
jāatbilst Latvijā spēkā esošajām prasībām.

2.2.6.

Zemes klātne izbūve

2.2.6.1. Darba apraksts
Zemes klātnes izbūve (augu zemes noĦemšana, atkūdrošana, ierakuma vai
uzbēruma izbūve) ietver nepieciešamos grunts u.c. rakšanas, pārvietošanas un
iestrādes darbus, kā arī pamata vai virsmu sagatavošanu (profilēšana, planēšana).
Pirms darba izpildes jāveic arī ăeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēėini.
Šėērsprofili pirms jebkuriem rakšanas darbiem jāuzmēra ar 20m intervālu.
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Būvprojektā, ja nepieciešams, ir jāparedz konkrēti zemes klātnes būvniecības
tehniskie risinājumi, piemēram, salizturīgās vai atdalošās starpkārtas, uzbēruma
slogošanas laiks pirms ceĜa segas būvniecības, nogāžu pastiprināšana.
2.2.6.2. Materiāli
Zemes klātnes uzbēruma izbūvei – minerālas izcelsmes materiāls, piemēram grunts,
akmeĦi, laukakmeĦi u.tml. Materiālam jābūt tīram no sakĦu, velēnu un dažādu atkritumu piemaisījumiem.
Grunšu granulometriskais sastāvs:
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Smilts

Rupja smilts
Vidēji rupja smilts
Smalka smilts
PutekĜi
Rupji putekĜi
Vidēji rupji putekĜi
Smalki putekĜi

Smalkas daĜiĦas
Māls

DaĜiĦu izmērs
> 200 mm
> 63 mm līdz 200 mm
> 2 mm līdz 63 mm
> 20 mm līdz 63 mm
> 6,3 mm līdz 20 mm
> 2 mm līdz 6,3 mm
> 0,063 mm līdz 2 mm
> 0,6 mm līdz 2 mm
> 0,2 mm līdz 0,6 mm
> 0,063 mm līdz 0,2 mm
> 0,002 mm līdz 0,063 mm
> 0,02 mm līdz 0,063 mm
> 0,006 mm līdz 0,02 mm
> 0,002 mm līdz 0,006 mm
< 0,002 mm
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Grunšu grupas:
Galvenā grupa
Rupjgraudainas gruntis
Jaukta daĜiĦu izmēra
gruntis

Smalkgraudaina grunts

Galvenā grupa
Organogēnas gruntis,
gruntis ar organikas
piejaukumu

Organiskas gruntis

Citas (aizpildošas)

DaĜiĦu
izmērs (mm), saturs (%)
> 2 mm
< 0,063 mm
> 40 %
≤5%
≤ 40 %
> 40 %
5 – 40 %
≤ 40 %

> 40 %

DaĜinu saturs
> 2 mm
< 0,063 mm
> 40 %
≤ 40 %

Grupa
Grants, grants-smilts maisījums
Smilts, smilts-grants maisījums
Grants-putekĜu maisījums
Grants-mālu maisījums
Smilts-putekĜu maisījums
Smilts-mālu maisījums
PutekĜaina IP ≤ 4 %:
viegli plastiski W L ≤ 35 %
vidēji plastiski W L > 35 – 50 %
īpaši plastiski WL > 50 %
Mālaina IP > 7 %:
viegli plastisks W L ≤ 35 %
vidēji plastisks W L > 35 – 50 %
īpaši plastisks WL > 50 %
IP – plasticitātes indekss, %
WL – ūdens satura robeža, %
Grupa
PutekĜaina IP ≥ 7 % WL = 35 – 50 %
Mālaina IP ≥ 7 % WL > 50 %
Rupja, jauktas augsnes daĜiĦas ar trūdzemi
KaĜėaina, ar silicīta piejaukumu
Kūdra, ne īpaši noslāĦojusies Z = 1 – 5
Kūdra, noslāĦojusies
Z = 6 – 10
DubĜi, dūĦas
Z – noslāĦošanās pakāpe
Augsne
Dažādas citur nepiederīgas vielas

Organisko piemaisījumu daudzums gruntī līdz 1m dziĜumā no zemes klātnes virsmas
nedrīkst pārsniegt 2 masas %.
Vietas ar vājām gruntīm jāaizber ar smilti bez piemaisījumiem, kurai filtrācijas
koeficients ir ne mazāks par 2m/dn.
Smiltij, ko pielieto kā aizpildījuma materiālu, jābūt caurlaidīgai, drenējošai, bez
organiskiem piejaukumiem un jābūt ar tādām fizikālajām īpašībām, ka to var noblīvēt
vismaz līdz 97% no maksimālā blīvuma, ko iegūst saskaĦā ar ASTM pārbaudes
metodi D 698 (“Standarta Proktors”).
2.2.6.3. Iekārtas
VeltĦi. Grunts vibroveltĦi ar gludiem vai dūru valčiem, pneimoveltĦi.
Laistāmās mašīnas. Laistāmajām mašīnām jāspēj nodrošināt operatīvu un efektīvu
nepieciešamā apjoma ūdens izliešanu, neaizkavējot sablīvēšanu.
2.2.6.4. Darba izpilde
Augu zeme un grunts, kas satur virs 6 masas % organiskos piemaisījumus, jānovāc,
nesajaucot ar citiem materiāliem, pirms zemes klātnes izbūves sākšanas.
NoĦemtā augu zeme jāaizved uz būvuzĦēmēja atbērtni, atsevišėi nodalot materiālu,
kas atbilst prasībām un tālāk izmantojams nostiprināšanas darbiem. Vietās, kur tas
iespējams pieĜaujama tālākai izmantošanai nederīgā materiāla izlīdzināšana uz
vietas.
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Būvniecības laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaĦā ar LR 2000.g.
14. decembra „Atkritumu apsaimniekošanas likuma ” prasībām, atsevišėi izdalot
bīstamos atkritumus.
Noraktā grunts jāaizved uz būvuzĦēmēja atbērtni.
O

Zemes klātnes uzbērumu var izbūvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 C un pamatne
nav sasalusi. Darbu var veikt arī ziemas periodā un pie gaisa temperatūras, kas ir
O
zemāka par 0 C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šajā gadījumā sablīvēšana
jāizpilda iespējami ātri, jālieto smagāki veltĦi, jāizvairās no grunšu lietošanas ar
augstu mitruma saturu, kā arī pirms segas izbūves jānosaka uzbēruma slogošanas
laiks (tehnoloăiskais pārtraukums), kura periods nav īsāks par 4 mēnešiem pēc
zemes klātnes pilnīgas atkušanas.
Zemes klātnes uzbēruma izbūvei nedrīkst lietot sasalušu materiālu.
Sablīvēšana veicama pie optimāla grunts mitruma, nepieciešamības gadījumā laistot
vai žāvējot. Pirms darba izpildes jānosaka izmantojamās grunts Proktora tilpuma
blīvuma un ūdens satura attiecību izmaiĦu grafiks, norādot tilpuma blīvumu pie
optimālā ūdens satura.
PutekĜainu vai mālainu grunti, ja paredzams lietus, jāblīvē ar gludo valču veltni. Lietus
laikā darba izpilde jāpārtrauc.
Nogāžu slīpumam jābūt tādam, kas nepieĜauj būvbedres nogāžu nobrukšanu. Pretējā
gadījumā jāveido būvbedres malu nostiprinājums.
2.2.6.5. Kvalitātes novērtējums
Izbūvētajam zemes klātnes ierakumam, jābūt līdzenai, jābūt nodrošinātai pilnīgai
ūdens notecei. Izpildīto darbu kvalitātei jāatbilst izvirzītajām prasībām. Mērījumi,
pārbaudes un testēšana veicami pirms nosedzošas kārtas izbūves.
Zemes klātnes kvalitātes parametri, prasības un nosacījumi testēšanai un
mērījumiem:
Parametrs
Ūdens atvade
Nogāžu slīpums

Prasība
Jābūt nodrošinātai
Ne stāvākas par paredzēto

Metode
Vizuāli
Ar šabloniem

Platums

≤ ± 10 cm no paredzētā uz
katru pusi no ceĜa ass

Ar mērlentu

Virsmas augstuma
atzīmes

≤ ± 5 cm no paredzētā

LBN 305-1
Veicot ăeodēziskos
uzmērījumus

Grunts sablīvējums
katrai kārtai vai
pamatnei(1)

≥ 96 % no Proktora blīvuma

Deformācijas modulis,
ja paredzēts uzmērīt

Kopējais deformācijas
modulis EV2 nedrīkst būt
zemāks par 45 MPa,

LVS EN 13286-1
LVS NE 13286-2
ASHTO:T205-86
(ASTM:D2167-66)
BS 1377-4, BS 1377-9
DIN 18134
BS 1377-9

Izpildes laiks vai apjoms
Pastāvīgi
Testējot aizdomu gadījumos par neatbilstību.
Visā būvobjektā katrā
joslā ik pēc 50m, pirms
nosedzošas kārtas
izbūves.
Visā būvobjektā vismaz
trīs vietās šėērsprofilā
(piem. uz ceĜa ass un
malās) ik pēc 50m.
Visā būvobjektā katrā
joslā ik pēc 500m, pirms
nosedzošas kārtas
izbūves.
Visā būvobjektā katrā
joslā ik pēc 1000m,

vai ne zemāks par 25 MPa
vai vismaz 1 mērījums
katrai zemākajai kārtai – ja
katrai zemākajai kārtai –
nav paredzēts savādāk
ja nav paredzēts savādāk
(1)
– jānosaka no grunts izbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kurš jāattiecina pret tā paša parauga Proktora
tilpuma blīvumu.

Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.
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Pamatu un segas konstruktīvo slāĦu izbūve

2.2.7.1. Drenējošā slāĦa izbūve
Drenējošais (Salturīgais) slānis – no salturīga un filtrējoša materiāla izbūvēta segas
pamata apakškārta vai tās daĜa vai zemes klātnes virskārta, kas nosusina pamatu un
nodrošina ceĜa konstrukcijas salizturību.
2.2.7.2. Darba apraksts
Salturīgā (drenējošā) slāĦa izbūve var tikt veikta vienā vai vairākās kārtās, un tā
ietver nepieciešamo izejmateriālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā
arī pamata sagatavošanu (profilēšana, planēšana). Ja nepieciešams, tad pirms darba
izpildes jāveic arī pamatnes ăeodēziskie mērījumi, projektēšana, un darba daudzuma
aprēėini.
2.2.7.3. Materiāli
Salturīgā (drenējošā) slāĦa izbūvei lietojami dabīgi vai drupināti minerālmateriāli un
tiem jāatbilst 3.3.1.tabulā izvirzītajām prasībām.
Prasības minerālmateriāliem drenējošajam slānim:
Īpašība, mērvienība
Standarts
Prasība
Materiāla daĜiĦu saturs, kas mazākas par 90 mm, masas %
100
Materiāla daĜiĦu saturs, kas mazākas par 0,125 mm, masas %
≤ 25
LVS EN 933-1:1997
Materiāla daĜiĦu saturs, kas mazākas par 0,063 mm, masas %
≤5
Materiāliem, kuru lielāko daĜiĦu izmērs ≤ 10mm un daĜiĦu saturs, kas mazākas par 0,63mm > 3 masas %, papildus
jāatbilst šādām prasībām:
Metilēnzilā vērtība, g/kg
LVS EN 933-9
≤ 10

Smilts filtrācijas koeficients nedrīkst būt mazāks par 2m/dienn., testējot pēc GOST
25584-90.
Ja paredzēts, papildus var lietot ăeotekstīlijas un ăeotekstīliju izstrādājumus,
atbilstoši to paredzēto funkciju nodrošināšanai.
2.2.7.4. Iekārtas
VeltĦi. Jālieto vismaz 12 t pneimoveltĦi vai kombinētie veltĦi un vismaz 10 t valču
veltĦi vai vismaz 6 t vibroveltĦi.
Laistāmās mašīnas. Laistāmajām mašīnām jāspēj nodrošināt operatīvu un efektīvu
nepieciešamā apjoma ūdens izliešanu, neaizkavējot sablīvēšanu.
2.2.7.5. Darba izpilde
O
Salturīgo (drenējošo) slāni var izbūvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 C un pamatne
nav sasalusi. Darbu var veikt arī ziemas periodā un pie gaisa temperatūras, kas ir
O
zemāka par 0 C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šajā gadījumā drīkst izmantot
tikai nesasalušu materiālu, kā arī izbūvēt tikai vienu kārtu, nosedzošās kārtas
izbūvējot, kad izbūvētā kārta un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta tās
kvalitāte.
Pirms darba izpildes jānosaka izmantojamā materiāla Proktora tilpuma blīvuma un
ūdens satura attiecību izmaiĦu grafiks, norādot tilpuma blīvumu pie optimālā ūdens
satura, kā arī aprēėinot pieĜaujamās novirzes no optimālā ūdens satura.
Darba izpildes laikā jāveic 3.6.1.. tabulā norādīto, vai citu paredzēto, īpašību
testēšana. Paraugi jāĦem ne mazāk kā divi paraugi būvobjektā. Paraugus var noĦemt
arī no krautnes vai transportēšanas iekārtas kravas tilpnes.
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Sablīvēšana veicama pie optimāla minerālmateriāla mitruma, ievērojot pieĜaujamās
novirzes, nepieciešamības gadījumā laistot vai žāvējot. Sablīvējamo kārtu biezumiem
un sablīvēšanas režīmiem jāievēro normatīvu nosacījumus, atkarībā no kārtas izbūvē
lietoto materiālu veida.
Jākontrolē būvobjektā pievestā un iestrādātā materiāla daudzums, izmantojot kravu
kontrolsvēršanu un laboratoriski noteiktu bērto tilpumsvaru, vai kontrolējot saskaĦā ar
ăeodēziskiem mērījumiem.
2.2.7.6. Kvalitātes novērtējums
Izbūvētajam drenējošajam slānim jābūt viendabīgam un līdzenam, jābūt nodrošinātai
pilnīgai ūdens notecei no slāĦa virsmas. Izbūvētā slāĦa kvalitātei jāatbilst 3.6.1.
tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana veicami pirms
salturīgo (drenējošo) slāni vai kārtu nosedzošas kārtas izbūves.
Drenējošā (salturīgā) slāĦa kvalitātes parametri, prasības un nosacījumi testēšanai
un mērījumiem:
Parametrs
Sablīvējums katrai
kārtai(1)

Prasība
≥ 98 % no Proktora blīvuma

Šėērsprofils
Platums

≤ ± 1,0 % no paredzētā
≤ ± 10 cm no paredzētā uz
katru pusi no ceĜa ass
≤ ± 4cm no paredzētā

SlāĦa biezums

Virsmas augstuma
atzīmes

≤ ± 5 cm no paredzētā

Metode
prEN 13286-1
prEN 13286-2
ASHTO:T205-86
(ASTM:D2167-66)
DIN 2391
BS 1377-4; BS 1377-9
Ar 3m mērlatu
Ar mērlentu
Šurfējot (atrokot) un
uzmērot ar lineālu.
Šurfēt nedrīkst tuvāk par
1.0m no drenējošā slāĦa
malas.
LBN 305-1
Veicot ăeodēziskos
uzmērījumus

Izpildes laiks vai apjoms
Visā būvobjektā katrā
joslā ik pēc 500m, pirms
nosedzošas kārtas
izbūves.

Visā būvobjektā katrā
joslā ik pēc 50m.
Visā būvobjektā vismaz
trīs vietās šėērsprofilā
(piem. uz ceĜa ass un
malās) ik pēc 500m.
Visā būvobjektā vismaz
trīs vietās šėērsprofilā
(piem. uz ceĜa ass un
malās) ik pēc 50m.
Visā būvobjektā katrā
joslā ik pēc 1000m.

DIN 18134
Kopējais deformācijas
modulis EV2 nedrīkst būt
zemāks par 45 MPa
(1)
– jānosaka izbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kurš jāattiecina pret tā paša parauga Proktora tilpuma
blīvumu.

Deformācijas modulis,
ja paredzēts uzmērīt

2.2.7.7. Ăeorežăis
Ăeorežăis nodrošina viendabīgu pāreju starp segumiem un palielina segas izturību.
2.2.7.8. Materiāli
Ăeorežăis – biaksiālais (biorientēts, divasu) ăeorežăis
Tehniskie dati

Pārbaudes metode

Struktūra
Acs tips
Pamatkrāsa
Polimēra tips
Kvēpu saturs (UV stabilizators)
Iepakojums

Tehniskie dati
Acs izmērs

Biorientēt ăeorežăgis
Taisnstūra atvērums
Melna
Polipropilēns
2.0%
RuĜĜi plastmasas plēvē ar
identifikācijas uzlīmēm

ASTM D 1603
ISO 10320

Pārbaudes metode
GV

Lielums un apraksts

Mērvienība
mm

Lielums
34

Piezīmes
b, d
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ŠV
Svars
Stiprība pie 2% pagarinājuma

GV

Stiprība pie 5% pagarinājuma

GV

NE 965
NE ISO 10319

g/m2
kN/m

NE ISO 10319

kN/m

NE ISO 10319

kN/m

NE ISO 10319

%

ŠV
ŠV
Stiprība pārraujot
Tecēšanas robeža

GV
ŠV
GV
ŠV

27
650
14
15
28
30
40
40
11
11

b
b, c, d
b, c, d
a, c, d
b, c, d

Visiem objektā pielietojamajiem materiāliem ir jābūt ražotāja izdotai to tehnisko
īpašību datu lapai un ražotāja vai piegādātāja deklarācijai, kas aizpildīta atbilstoši
LVS EN 45014 prasībām.
2.2.7.9. Darba izpilde
Gaisa temperatūra pie ăeorežăa iebūves ne zemāka kā -18 C.
Pamatnes materiālam jābūt noplanētam un sablīvētam. Ăeorežăi ieklāj paralēli ceĜa
asij. Ăeorežăis jāieklāj ar pārsegumu ne mazāku par 0.5m, nenostiepjot un bez
ielocēm. Pārlaidumu nostiprināt ar metāla skavām vai tapām. Vismaz 20cm (sablīvētā
stāvoklī) minerālmateriāla pirmā kārta jāuzbīda uz ăeorežăa no viena gala
pārklājumiem pa spalvai. TransportlīdzekĜi, kas ved minerālmateriālu, drīkst braukt pa
sablīvētām kārtām. Pa nenosegtu ăeorežăi braukt aizliegts.
Katrā gadījumā, iestrādājot ăeorežăi, Ħemt vērā ražotāja norādījumus un ieteikumus.
2.2.7.10.
Kvalitātes novērtējums
Ăeorežăa ieklāšanas kvalitāte jāvērtē vizuāli darba procesā un atklātos trūkumus ir
jālabo pirms nākošā darba etapa uzsākšanas.
Pārlaidumi nedrīkst būt šaurāki par paredzēto, noklātās joslas platumam pieĜaujamā
atkāpe ir ±5cm uz katru pusi no ielas ass.
2.2.8.

Šėembu seguma izbūve

2.2.8.1. Definīcijas
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta – ar saistvielām nesaistīta autoceĜa
segas konstrukcijas nesošā kārta. Virsējā nesošā kārta – nesošā virskārta. Apakšējā
nesošā kārta – nesošā apakškārta.
Nesaistītu minerālmateriālu segums – ar saistvielām nesaistīta ceĜa segas
konstrukcijas seguma virskārta – dilumkārta.
2.2.8.2. Darba apraksts
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošo kārtu vai segumu var būvēt vienā vai
vairākos slāĦos. Būvniecība ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un
ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamatnes sagatavošanu (profilēšana,
planēšana). Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes
ăeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēėini.
2.2.8.3. Materiāli
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecībai lietojami
minerālmateriālu maisījumi. Var lietot minerālmateriālus no kalnu iežiem vai arī
reciklētus materiālus. Nesaistītu minerālmateriālu segumu dilumkārtu būvniecībai
ieteicams pielietot minerālmateriālu maisījumus no drupinātas grants. Pasūtītājs var
noteikt lietojamā materiāla izcelsmi. Šajā nodaĜā izvirzītajām prasībām jāatbilst
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katram atsevišėajam nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma
maisījumā izmantotajam izejmateriālam. Neviens no materiāliem nedrīkst saturēt
māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes, augus u.c. organiskas vielas vai citus
nepieĦemamus piemaisījumus.
Maisījumu gatavošanai ir atĜauts izmantot arī divu vai vairāku blakus esošo izmēru
minerālmateriālu kombinācijas vai minerālmateriālu maisījumus. Šajā gadījumā tiem ir
jābūt vienmērīgi samaisītiem, bez segregācijas.
Maisījumi jāsagatavo no CeĜu specifikāciju prasībām atbilstošiem rupjiem, jauktiem
un/vai smalkiem izejmateriāliem tā, lai gatavā maisījuma īpašības atbilstu šo
specifikāciju prasībām.
2.2.8.3.1. Maisījums 0/56
Maisījums 0/56 jāparedz lietošanai nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajās
apakškārtās ceĜiem ar saistītu segumu.
Rupjo minerālmateriālu stiprības klase:
AADT j, smagie
≤ 100
N-IV klase

101-500
N-III klase

> 500
N-II klase

Nesaistītu minerālmateriālu maisījums
Prasības 0/56 maisījuma īpašībām:
Testēšanas
metode

Īpašība, mērvienība
Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masas %
Smalkās frakcijas minimālais saturs, masas %
Virsizmērs masas %
- daĜiĦu daudzums < 56 mm
- daĜiĦu daudzums < 90 mm

Atsauce uz
LVS EN 13285
4.3.2
4.3.2

Kategorija

Prasība

UF7
LFN

≤7
Nav prasību

OC85

85 – 99
100

LVS EN 933-1
4.3.3

Prasības 0/56 maisījuma granulometriskajam sastāvam:
Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GC

Sieti, mm

0,063

1

2

4

8

16

31,5

56

90
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25

35

27

Augstākais maks. %

7

45

60

75

90

99

100

Normāls maks. %

5

20

30

36

49

64

79

-

-

Normāls min. %

-

10

13

22

31

41

61

-

-

Zemākais min. %

-

5

8

13

20

30

50

85

100

2.2.8.3.2. Maisījums 0/32s
Maisījums 0/32s jāparedz lietošanai, būvējot ceĜus ar nesaistītu segumu.
Rupjo minerālmateriālu stiprības klase
AADT j, pievestā
≤ 100

>100

N-III klase

N-II klase

Nesaistītu minerālmateriālu maisījums
Prasības 0/32s maisījuma īpašībām:
Testēšanas
Atsauce uz
Īpašība, mērvienība
metode
LVS EN 13285
Smalkās frakcijas maksimālais saturs,
4.3.2
masas %
Smalkās frakcijas minimālais saturs,
4.3.2
masas %
LVS EN 933-1
Virsizmērs masas %
- daĜiĦu daudzums < 32 mm
4.3.3
- daĜiĦu daudzums < 45 mm

Kategorija

Prasība

UF15

≤ 15

LF4

≥4

OC85

85 – 99
100

Prasības 0/32s maisījuma granulometriskajam sastāvam
Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GB

Sieti, mm

0,063

0,5

1

2

4

8

16

31,5

45
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35

40

28

Augstākais maks. %

15

47

60

68

85

99

100

Normāls maks. %

12

30

35

40

52

60

77

-

-

Normāls min. %

8

10

14

23

30

43

63

-

-

Zemākais min. %

4

5

9

16

22

35

55

85

100

2.2.8.3.3. Maisījumu sagatavošana
Jāatlasa CeĜu specifikācijām atbilstoši materiāli, kas piemēroti paredzētajam
maisījumam un lietojumam. Pamatu nesošajām kārtām atlase jāveic saskaĦā ar
paredzēto smago transporta līdzekĜu satiksmes intensitāti vienā joslā (AADTj,smagie),
savukārt segumu kārtām – saskaĦā ar paredzēto pievesto satiksmes intensitāti vienā
joslā (AADTj,pievestā).
Maisījumu sagatavo, ievērojot izvirzītās prasības. Vispirms izvēlas un testē
izejmateriālus, tad aprēėina katra materiāla procentuālo daudzumu, lai galarezultātā
iegūtu maisījumu ar paredzēto struktūru.
Nepieciešamie izejmateriāli jāsajauc ar šėirošanas – drupināšanas līniju palīdzību
dozatoros, ar iekrāvēju (ja var nodrošināt izejmateriālu dozāciju) vai ar citiem
piemērotiem paĦēmieniem, kas nodrošina atbilstoša maisījuma sagatavošanu.
Jāpārliecinās par gatavā maisījuma atbilstību CeĜu specifikāciju prasībām. Materiāla
saskaĦošanai jāiesniedz gatavā maisījuma un tā izejmateriālu (ja ir izsekojami)
atbilstību apliecinoši dokumenti. Apliecināt var arī tikai gatavā maisījuma īpašību
atbilstību izejmateriāliem izvirzītajām prasībām.
2.2.8.4. Iekārtas
VeltĦi. Kombinētie vai valču vibroveltĦi. VeltĦu tipu, statisko lineāro slodzi, vibrācijas
frekvenci un centrifugālo trieciena spēku izvēlas atkarībā no sablīvējamā materiāla
kārtas biezuma.
Laistāmās mašīnas. Laistāmajām mašīnām jāspēj operatīvi un efektīvi izliet
nepieciešamā apjomā ūdeni, neaizkavējot sablīvēšanu.
2.2.8.5. Darba izpilde
Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir
0
virs 0 C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir
0
zemāka par 0 C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šajā gadījumā drīkst izmantot
tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai vienu kārtu, nosedzošās kārtas būvējot,
kad uzbūvētā kārta un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta tās kvalitāte.
Izmantojamais maisījums jāsagatavo pirms iestrādes būvobjektā. Iebūvējamajam
maisījumam jāatbilst attiecīgā maisījuma tipa lapās noteiktajam. Visam
sagatavotajam materiālam jābūt viendabīgam, ar prasībām atbilstošu struktūru –
granulometrisko sastāvu. Pirms materiāla iestrādes jātestē tā granulometriskais
sastāvs, testēšanas apjomu precizējot atbilstoši CeĜu specifikācijai.
Maisījumu deklarētajam granulometriskajam sastāvam ir jābūt normālajā zonā starp
norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību.
Pirms darba izpildes jānosaka no katras izcelsmes vietas izmantojamā materiāla
Proktora blīvuma un ūdens satura attiecību izmaiĦu grafiks, norādot tilpuma blīvumu
ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens satura pieĜaujamās novirzes no optimālā.
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Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas un seguma būvniecība (iestrāde,
sablīvēšana) jāizpilda saskaĦā ar būvuzĦēmēja izstrādāto tehnoloăisko shēmu,
Ħemot vērā lietojamo iekārtu tehniskās iespējas. Labākai sablīvēšanai iebūvējamais
materiāls vajadzības gadījumā jālaista ar ūdeni.
Ja virs uzbūvētās nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas paredzēta vēl
kāda ar saistvielām nesaistīta kārta, tad iepriekšējās kārtas virsma pirms nākamās
kārtas būvniecības nedrīkst būt tik blīva, ka starp kārtām nebūs iespējama pietiekama
sasaiste. Ja nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajai kārtai lietotas frakcionētas
šėembas, tad sasaiste ar nākamo kārtu būs nodrošināta, neveicot atsevišėu
noėīlēšanu vai noėīlējot ierobežotā apjomā. Ja nesaistītu minerālmateriālu pamata
nesošajai kārtai lietots maisījums, tad sasaiste ar nākamo kārtu būs nodrošināta,
uzirdinot iepriekšējās kārtas virsmu 3 – 5 cm biezumā pirms nākamās kārtas
būvniecības.
Ja nav citas prasības, tad šėērsprofils jāparedz atbilstoši LVS 190-2.
2.2.8.6. Kvalitātes novērtējums
Uzbūvētajai nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajai kārtai vai segumam jābūt
viendabīgam un līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas.
Uzbūvētā pamata nesošās kārtas vai seguma kvalitātei jāatbilst 4.6.1. tabulā
izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana jāveic pirms nosedzošās
kārtas būvniecības. Ja šėembu pamata nesošo kārtu būvē vairākos slāĦos, tad
pārbaudes, izĦemot sablīvējumu, jāveic pēc pēdējā slāĦa izbūves.
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas un seguma kvalitātes prasības un
nosacījumi testēšanai un mērījumiem:
Parametrs

Prasība

Metode

Virsmas augstuma atzīmes, ja ≤ ± 3 cm no paredzētā
paredzēts uzmērīt

LBN 305-1
Veicot ăeodēziskos
uzmērījumus

Šėērsprofils

≤ ± 1,0 % no paredzētā

Ar 3 m mērlatu un līmeĦrādi

Platums

≤ -5/+10 cm no paredzētā uz
katru pusi no ceĜa ass
≤ ± 7 cm no paredzētā

Ar mērlenti

Novietojums plānā

Kārtas biezums

Pamatu nesošajām kārtām:
≤ -2/+5 cm no paredzētā.
Segumu kārtām:
≤ -1/+2 cm no paredzētā.

LBN 305-1
Veicot ăeodēziskos
uzmērījumus
Šurfējot (atrokot) un uzmērot ar
lineālu.
Šurfēt nedrīkst tuvāk par 1,0 m
no kārtas malas

Izpildes laiks vai apjoms
Visā būvobjektā vismaz trīs
vietās šėērsprofilā ik pēc 50 m.
Piemēram, uz ceĜa ass un
malās

Visā būvobjektā katrā joslā ik
pēc 50 m
Visā būvobjektā raksturīgos
punktos
Visā būvobjektā vismaz trīs
vietās šėērsprofilā ik pēc 500
m. Piemēram, uz ceĜa ass un
malās

Sablīvējums katram slānim, ja ≥ 102 % no Proktora blīvuma(1)
lietoti maisījumi
vai
(nenosaka segumam)
veicot dubulto slogošanu ar
statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9
DIN 18134

Visā būvobjektā katrā joslā ik
pēc 1000 m pirms nosedzošās
kārtas būvniecības

Sablīvējums katrai kārtai, ja Veicot dubulto slogošanu ar
lietotas frakcionētas šėembas statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3

DIN 18134

Visā būvobjektā katrā joslā ik
pēc 1000 m pirms nosedzošās
kārtas būvniecības
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Prasība

Metode

Izpildes laiks vai apjoms

Sablīvējums segumam

Kārta nedrīkst būt irdena, kārtas
virsmai jābūt viendabīgai, blīvai,
bez pārmērīga nepiesaistīta
materiāla daudzuma uz tās (≥
100 % no Proktora blīvuma)

Vizuāli vai
ar operatīvām (ātrdarbīgām)
iekārtām (LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9)

Visā būvobjektā

Deformācijas modulis, ja
paredzēts uzmērīt

Kopējais deformācijas modulis
EV2 nedrīkst būt zemāks par:
- 150 MPa – SV, I, II, III, IV
slodzes klasei(2);
- 120 MPa – V, VI slodzes
klasei(2).

DIN 18134

Visā būvobjektā katrā joslā ik
pēc 1000 m

PIEZĪME (1) Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kurš jāattiecina pret no kārtas noĦemta parauga Proktora
tilpuma blīvumu.
PIEZĪME(2) Slodzes klase atbilstoši ″CeĜa segas tipveida konstrukciju katalogs″.

2.2.9.

NomaĜu, nogāžu nostiprināšana, grāvju profilēšana, zālāju ierīkošana, teritoriju
rekultivācija

2.2.9.1. Definīcijas
Nogāžu nostiprināšana, zālāju ierīkošana– nogāžu, grāvju planēšana un profilēšana,
noklāšana ar augu zemi (apsējot ar zāli) vai citu materiālu atbilstoši paredzētajam.
NomaĜu nostiprināšana, grāvju profilēšana ietver nepieciešamo profilēšanas darbu
izpildi, lai iegūtu paredzēto šėērskritumu, kā arī nepieciešamā materiāla
sagatavošanu vai ražošanu, piegādi un iestrādi.
Teritoriju rekultivācija - būves laikā skartās teritorijas planēšana un noklāšana ar augu
zemi paredzētajā biezumā.
2.2.9.2. Darba apraksts
NomaĜu, grāvju u.c. nogāžu nostiprināšana un zālāju ierīkošana ietver nepieciešamo
pamata vai virsmu sagatavošanu (līdzināšana, planēšana, paredzētā šėērskrituma
nodrošināšana nomalēm, nogāzēm), kā arī nepieciešamo nostiprinājuma materiālu
sagatavošanu vai ražošanu, piegādi un iestrādi.
Teritoriju rekultivācija ietver nepieciešamo virsmu sagatavošanu (līdzināšanu,
planēšanu), kā arī augu zemes piegādi un iestrādi ne mazāk kā 15cm biezumā, ja
projektā nav norādīts citādi.
Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī ăeodēziskie mērījumi,
projektēšana, un darba daudzuma aprēėini.
2.2.9.3. Materiāli
o

Augu zeme
Augu zemei jābūt bez augu augšanai toksisku materiālu, grunts, celmu, krūmu sakĦu,
akmeĦu (50mm vai lielāku), māla gabalu un tamlīdzīgu materiālu piejaukumiem.
Vienkāršas velēnas un zāles saaugumi jāsasmalcina un jāiejauc augu zemē tās
ieklāšanas operācijas laikā. Augu zemei vai grunts maisījumam, ja nav savādāk
norādīts vai apstiprināts, jābūt ar pH līmeni robežās no 5.5 pH līdz 7.6 pH. Organikas
saturam jābūt ne mazākam kā 3% vai vairāk kā 20%. Nedrīkst būt mazāk par 20%
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vai vairāk par 80% materiāla, kas, saskaĦā ar ASTM C117 “Wash test”, iziet caur
sietu ar 0.075mm acu izmēru.
o

o

Sēklas
Sēklas jāpiegādā atsevišėi vai maisījumos, standarta iesaiĦojumos ar sēklu
nosaukumu, grupas numuru, neto svaru, tīrības un dīgstības procentu.
BūvuzĦēmējam Būvinženierim jāpiestāda pārdevēja parakstīta atskaites kopija, kas
apliecina, ka katra sēklu grupa atzītā laboratorijā pārbaudīta, ne agrāk kā 6 mēnešus
pirms pārdošanas dienas.
Sēklām jāatbilst sekojošām prasībām:
•

Sēklu tīrības procents >95%

•

Minimālais dīgstības procents >80%

•

Minimālais sēklas patēriĦš 3 kg uz 100 kvadrātmetriem.

Mēslojums
Mēslojumam jābūt standarta rūpnieciskam minerālmēslojumam, tas jāpiegādā
atsevišėi vai maisījumos. Jābūt norādītam slāpekĜa, fosforskābes un ūdenī šėīstošās
potašas procentuālajam saturam.
Mēslojuma patēriĦš- 3kg uz 100 kvadrātmetriem.

2.2.9.4. Darba izpilde
Pirms augu zemes izgāšanas un izkliedēšanas paredzētajā laukumā, grunts virsma
jāuzirdina ar frēzi vai ecēšām vismaz 50mm dziĜumā, lai veicinātu augu zemes saisti
ar pārklājamo virsmu. Grunts virsmai, kura paredzēta pārklāšanai ar augsnes kārtu,
jābūt attīrītai no visiem akmeĦiem, kas lielāki par 50mm un visiem atkritumiem un
citiem materiāliem.
Materiāls jāizber tieši uz nomales, neuzberot uz brauktuves seguma. Ja materiāls
tomēr uzbērts uz brauktuves seguma, tad tas jāpārvieto uz nomali vai jāaizved
nesabojājot ceĜa segas konstrukciju.
Augsnes kārta sagatavotajās platībās vienmērīgi jāizlīdzina un jānoblīvē. Šo darbu
nevar veikt laikā, kad zeme ir sasalusi, Ĝoti mitra vai citādi apstākĜi ir nepiemēroti
darba veikšanai. Augsnes kārtas izlīdzināšana jāveic tā, lai zāles sēšanas darbi
varētu sekot ar minimālu augsnes sagatavošanu vai apstrādi.
Laukums, kurš paredzēts apsēšanai, jāuzskata par sagatavotu sējai bez papildu
apstrādes, ja tas nesen ticis uzirdināts ne mazāk kā 125mm dziĜumā augu zemes
atjaunošanas rezultātā un, ja tieši pirms sējas augsnes virsējā 75mm kārta ir irdena,
drupana.
Augsnes sagatavošanas un attīrīšanas laikā vienmērīgi jāiestrādā mēslojums. Zālāja
sēklas izsējamas tūlīt pēc mēslojuma izsēšanas. Pēc tam, kad zāĜu sēklas pienācīgi
apsegtas ar augsni, jāveic augsnes sablīvēšana ar zālienu veltni.
Zālāja sēklu sēšana vai iestrāde jāveic tā, lai iesētais zālājs iesakĦotos veăetācijas
periodā pirms ziemas iestāšanās.
BūvuzĦēmējam jāaizsargā apsētās platības pret transporta kustību pa to vai citāda
veida izmantošanu, izmantojot brīdinājuma zīmes vai barjeras. Izskalotas vai savādāk
bojātas vietas jāatjauno un no jauna jāapsēj, kā norādīts. BūvuzĦēmējam jāpĜauj,
jālaista un citādi jāuztur apsētās platības apmierinošos apstākĜos, līdz darbu
nodošanai un galīgai paveikto darbu inspekcijai.
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2.2.9.5. Kvalitātes novērtējums
Nogāžu un nomaĜu nostiprinājumam jāatbilst paredzētajam. Nostiprinot ar augu zemi,
minimālais kārtas biezums 15cm. Zālei jābūt sadīgušai, nepieciešamības gadījumā
nopĜautai.
Citi mērījumi izpildāmi tad, ja rodas objektīva nepieciešamība, piemēram, jebkurā
vietā, kur vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība.
Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.
2.2.10. Satiksmes organizēšana un aprīkojums
2.2.10.1.
CeĜa zīmju uzstādīšana
CeĜa zīmes jāparedz saskaĦā ar LVS 77-1, LVS 77-2, LVS 77-3 un LVS EN 12899-1.
Vertikālie apzīmējumi jāparedz saskaĦā ar LVS 85.
2.2.10.2.
Darba apraksts
CeĜa zīmju (vertikālo apzīmējumu) uzstādīšana ietver zīmes dislokācijas vietas
noteikšanu, balstu pamatu izveidošanu, balstu uzstādīšanu, ceĜa zīmes
piestiprināšanu. Individuāli projektējamām zīmēm jāizstrādā detaĜprojekti.
2.2.10.3.
Materiāli
CeĜa zīmēm jābūt izgatavotām atbilstoši LVS 77-1,2,3 un LVS EN 12899-1,
uzĦēmumos, kam ir atstarojošā materiāla ražotāja atĜauja izgatavot ceĜa zīmes ar
viĦu ražoto atstarojošo materiālu.
Pasūtītājs nosaka lielo burtu augstumu un atstarojošo materiālu klasi saskaĦā ar LVS
77-2 un LVS EN 12899-1 prasībām.
CeĜa zīmju (vertikālo apzīmējumu) balsti – metāla, karsti cinkoti, cinka pārklājuma
biezums – 60 mikroni, pieĜaujamā atkāpe ± 5 mikroni. Balstu veids un forma –
atbilstoši paredzētajam būvprojektā, lai nodrošinātu uzstādīto ceĜa zīmju stabilitāti
pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākĜu ietekmē.
Ja nav paredzēts citādi, tad metāla stabu caurules ārējam diametram jābūt 60,0 –
63,5 mm, ar sieniĦu biezumu caurulei ne mazāku par 2,6 mm, metāla caurules
garums ceĜa zīmēm ≥ 2,5 m, vertikālajiem apzīmējumiem ≤ 2,5 m.
CeĜa zīmju ražošanas procesa kontrole jānodrošina atbilstoši LVS EN 12899-4.
2.2.10.4.
Darba izpilde
CeĜa zīmes (vertikālie apzīmējumi) jāuzstāda, ja iespējams, uz viena balsta.
CeĜa zīmju uzstādīšanas augstumam vienā autoceĜa maršrutā (ārpus apdzīvotām
vietām) jābūt pēc iespējas vienādam.
Liela izmēra ceĜa zīmes jāveido no saliekamiem elementiem (moduĜiem), katra
atsevišėa elementa masai jābūt tādai, lai tos varētu samontēt bez palīgmehānismiem
– ar roku darbaspēku. Samontētai zīmei jābūt gludai (līdzenai), savienojuma vietās
nav pieĜaujamas atstarpes.
Kvalitātei jāatbilst LVS 77-1, 2, 3 un LVS EN 12899-1 prasībām.
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2.2.10.5.
Kvalitātes novērtējums
CeĜa zīmes (vertikālā apzīmējuma) balstam jābūt vertikālam, nav pieĜaujama tā viegla
pagriešanās ap asi, izraušana vai noliekšanās no vertikālā stāvokĜa, respektīvi, jābūt
nodrošinātai balsta stabilitātei pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākĜu ietekmē.
Lai nepieĜautu ūdens iekĜūšanu metāla caurulē, tai jābūt noslēgtai.
CeĜa zīmju (vertikālo apzīmējumu) un balstu veidam, formai, atstarošanas un citām
īpašībām jāatbilst paredzētajam. CeĜa zīmju (vertikālo apzīmējumu) ăeometrijai un
novietojumam attiecībā pret ceĜa brauktuvi jāatbilst LVS 77-2.
2.2.11. Caurteku uzstādīšana
Būvprojektā jāparedz konkrēts caurtekas iebūves risinājums, jāaprēėina ūdens
caurplūde un lietojamās caurtekas diametrs, jānosaka caurtekai izvirzītās stiprības
prasības, atkarībā no uzbēruma augstuma un grunts īpašībām jāaprēėina caurtekas
pamati un jānosaka to būvniecībai nepieciešamie darbi, jāprojektē caurteku
galasienas vai caurteku galu apstrādes veids, kā arī jāizstrādā ieteces un izteces
gultnes, un nogāžu nostiprinājuma risinājums.
Ja paredzēts nomainīt daĜu no esošās caurtekas, jaunos caurtekas posmus ieteicams
izvēlēties no tāda paša materiāla kā esošajai caurtekai.
Ja paredzēts izbūvēt jaunu caurteku vai pilnībā nomainīt esošu caurteku, caurtekas
materiālu drīkst izvēlēties būvuzĦēmējs, ja vien nav kādu specifisku apstākĜu, kuru
dēĜ caurtekas materiāls ir noteikts būvprojektā.
Atbilstoši paredzētajām caurtekas funkcionālajām īpašībām jāprojektē caurtekas
savienojumi – ūdens droši vai smilšu droši.
2.2.11.1.
Definīcijas un skaidrojumi
Caurteku uzstādīšana (pagarināšana) – visi nepieciešamie sagatavošanas darbi,
pamata būvniecība, caurtekas un galasienu (ja paredzētas) montāža, kā arī gultnes
un ceĜa nogāzes nostiprinājumu būvniecība caurtekas ietecē un iztecē.
Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana ietver visus darbus, materiālus un
iekārtas, kas nepieciešami, lai caurtekas iztīrītu, izremontētu vai uzstādītu.
2.2.11.2.
Materiāli
Caurtekas – paredzētā diametra – apaĜas, ražotas lietošanai autoceĜos:
• betona – atbilstošas LVS EN 1916;
• polimēru – rievotas polivinilhlorīda (PVC); polietilēna (PE) vai
polipropēna (PP), kuru stiprības klase ir ≥ T8. Visām metāla
savienojumu detaĜām jābūt karsti cinkotām;
• metāla – gofrētas, atbilstošas LVS EN ISO 15465, karsti cinkotas, ar
polimēru pārklājumu, kura biezums ≥ 250 ηm. Visām metāla
savienojumu detaĜām jābūt karsti cinkotām.
Caurteku galasienas – paredzētās konfigurācijas, ražotas uzstādīšanai vai
būvējamas uz vietas būvobjektā, – no betona, kura minimālā stiprības klase ir C
20/25, un sasaldēšanas/atkausēšanas agresīvā iedarbības klase ir XF 2 atbilstoši
LVS EN 206-1.
Ăeotekstils – filtrācijai vai atdalīšanai, ja paredzēts, atbilstošs specifikācijai ″4.2. Ar
saistvielām nesaistītu kārtu armēšanas vai atdalīšana″.
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Hidroizolācija dzelzsbetona caurtekām – līmētā un lietā, tai jāatbilst šādu
hidroizolācijas darbu izpildes prasībām un ražotāja specifikācijām.
Remontmateriāli – atbilstoši paredzētajam caurtekas remonta veidam.
Caurteku un galasienu pamats – no tam paredzētiem un materiāliem, kuriem jāatbilst
CeĜu specifikāciju 5. nodaĜas ″Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas″
prasībām.
Caurtekas būvbedres aizbēršanai lietojami ceĜa klātnes būvniecībai piemēroti
materiāli vai līdzīgi kā esošajā ceĜa konstrukcijā.
2.2.11.3.
Darba izpilde
Ja nav paredzēts citādi, tad minimālais uzbēruma augstums virs caurtekas, mērot
jebkurā caurtekas šėērsgriezumā no caurtekas augstākā punkta līdz brauktuves
virmai, nedrīkst būt mazāks par 0,5 m, maksimālais – nedrīkst būt lielāks par 6 m.
Uzbūvēto caurtekas posmu vai galasienu pamata kvalitāte (biezums, dislokācija,
sablīvējums) jāpārbauda pirms caurtekas posmu montāžas vai galasienu
būvniecības. Uzbūvēto pamatnes un pamatu kvalitātei jāatbilst CeĜu specifikāciju 4.
nodaĜas ″Zemes klātne″ un 5. nodaĜas ″Ar saistvielām nesaistītas un hidrauliski
saistītas konstruktīvās kārtas″ prasībām.
Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte (teknes atzīmes, dislokācija, asu nobīdes,
montāžas kvalitāte) un hidroizolācijas darbu kvalitāte jāpārbauda pirms caurtekas
aizbēršanas:
• caurtekas garums nedrīkst atšėirties vairāk nekā ± 20 cm no
paredzētā;
• caurtekas teknes atzīmes nedrīkst atšėirties vairāk nekā ± 20 mm no
paredzētā;
• caurtekas novietojums plānā nedrīkst atšėirties vairāk nekā ± 10 cm
no paredzētā;
• uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieĜaujama ne
vairāk par ± 10 mm;
• montāžas spraugas starp dzelzsbetona caurtekas posmiem nedrīkst
būt lielākas par 10 mm;
• dzelzsbetona caurteku posmu saduršuvēm jābūt pārklātām ar līmēto
hidroizolāciju divās kārtās, katru caurtekas posmu pārsedzot vismaz
15 cm platumā;
• polimēru vai metāla caurteku savienojumiem jāatbilst paredzētajam.
Caurtekas jaaizber vienmērīgi un pakāpeniski no abām pusēm. Aizbēršanai
caurtekas tiešā tuvumā, jālieto smilšaina grunts. Nedrīkst lietot akmeĦainu grunti vai
grunti ar atsevišėu akmeĦu ieslēgumiem. Katrs slānis jāsablīvē vismaz līdz 96 % no
Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2). SlāĦu biezums jānosaka atkarībā no lietotās
grunts tipa un blīvēšanas iekārtām (ieteicamais viena slāĦa biezums – ne vairāk kā
20 cm). Īpaša vērība jāpievērš sablīvēšanai tieši pie caurtekas. Ja lietoto ăeotekstilu,
jānodrošina, lai grunts iestrādes laikā to nesabojātu. Ja nepieciešams, grunts
iestrādes un sablīvēšanas laikā, caurteka ir jāpieslogo, lai nepieĜautu tās uzspiešanu
uz augšu.
2.2.11.4.
Kvalitātes novērtējums
Caurtekai jābūt tīrai visā tās garumā, brīvai no sanesumiem un priekšmetiem.
Galasienām jābūt atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un fasādes daĜu līdz
caurtekas gultnes apakšējai daĜai. CeĜa nogāžu virsmai un darba laikā skartai
teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā.
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Jābūt nodrošinātai brīvai ūdens caurtecei un atvadei no caurtekas. Izpildīto caurtekas
uzstādīšanas vai remonta (atbilstoši paredzētajam) darbu kvalitātei jāatbilst 7.4.1.
tabulā izvirzītajām prasībām.
Uzstādītu vai izremontētu caurteku kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un
mērījumiem:
Parametrs

Prasība

Teknes augstuma atzīmes

≤ ± 20 mm no paredzētā

Caurtekas garums

≤ ± 20 cm

Caurtekas forma
polimēru un metāla
caurtekām

Deformācija (% no caurtekas
diametra):

-

Metode
LBN 305-1
Veicot ăeodēziskos
uzmērījumus
Ar mērlenti

Izpildes laiks vai apjoms
Vismaz trīs vietās – ietecē,
iztecē un caurtekas vidū
Izmērot visu caurtekas garumu

Ar mērlenti

Testējot šaubu gadījumā par
atbilstību

LBN 305 – 1
Veicot ăeodēziskos
uzmērījumus
LBN 305 – 1
Veicot ăeodēziskos
uzmērījumus

Visā būvobjektā raksturīgos
punktos

polimēru – ≤ 5 %;
metāla – ≤ 1,5 %.

Novietojums plānā

≤ ± 10 cm no paredzētā

Galasienas novietojums

Fasādes plaknei jābūt paralēlai
ceĜa asij – pieĜaujamā novirze
galasienu malās ±5 cm.
PieĜaujamā novirze no vertikālā
līmeĦa ± 10 mm.

Nogāzes nostiprinājums

Jāatbilst paredzētajam

Atbilstoši uzmērāmajam
parametram

Šaubu gadījumā par atbilstību

Ieteces un izteces
nostiprinājums

Jāatbilst paredzētajam

Atbilstoši uzmērāmajam
parametram

Šaubu gadījumā par atbilstību

Šaubu gadījumā par atbilstību

Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai.
2.2.12. Provizoriskie darbu apjomi
Rekonstruējamā ceĜa posma garums - ~950 m.

2.
3.
4.
5.

Augsnes kārtas noĦemšana ar pārvietošanu līdz 1,0 km
attālumam. Nederīgās grunts slāĦa izĦemšana.
Sagatavošanās darbi- esošā ceĜa profilēšana
Smilts slāĦa izveide ceĜa zonā 0,5 m biezumā
Ăeorežăa ieklājums
Šėembu (fr.0-56) ieklāšana- 0,2 m biezumā

Aptuvenais
daudzums

1.

Darba nosaukums

Mērvienība

Nr.p.k.

Provizoriskie darbu apjomi, kas uzskatāmi par informatīviem un indikatīviem, un tie
UzĦēmējam jāprecizē projektēšanas laikā (tāpat arī būvdarbi jāveic saskaĦā ar tehniskajā
projektā noteiktajiem apjomiem):

2

1400

m

kompl.

1

m

3

3695

m

2

6400

m

3

1478

3

739

6.

Šėembu (fr.0-32) ieklāšana- 0,1 m biezumā

m

7.

Caurteku izveide

gab

3

8.

Esošā grāvja profilēšana

m

1900
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Apkārtējās teritorijas, grāvja iekšmalu apzaĜumošana ar
augsnes kārtas (0,2 m biezumā) ieklāšanu
CeĜa zīmju, apzīmējumu uzstādīšana
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m

2

kompl.

4000
1

2.3. Citas prasības
2.3.1.

Būvtāfele
UzĦēmējam jāizvieto norādes par būvdarbu veikšanu, saskaĦā ar 25.02.2003.gada
MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” - jāveic
būvtāfeles izgatavošana, piegāde un uzstādīšana. UzĦēmējs ir atbildīgs par visu
nepieciešamo saskaĦojumu saĦemšanu, kas nepieciešami būvtāfeles uzstādīšanai.
Būvtāfeles izgatavošanu un uzstādīšanu veikt atbilstoši Vides aizsardzības un
reăionālās attīstības ministrijas vadlīnijām informatīvo un publicitātes
pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reăionālās attīstības fonda finansēto
vides investīciju projektu finansējuma saĦēmējiem 2007.-2013. gada finanšu
plānošanas periodā. Būvtāfeles izvietojums, formāts un iekĜaujamā informācija
iepriekš jāsaskaĦo ar Pasūtītāju un Inženieri. Plāksnes bojājumu gadījumā, jāveic tās
remonts/atjaunošana visu būvniecības periodu.

3. Iesniedzamie dokumenti
Līguma izpildes laikā UzĦēmējam jāiesniedz Pasūtītājam šādi dokumenti:
− Līguma darbu programma;
− būvprojekta dokumenti;
− ar būvniecības darbiem saistītā dokumentācija, t.sk. būvniecības
sagatavotie dokumenti;
− regulāri darbu progresa ziĦojumi;
− un citi dokumenti pēc Pasūtītāja un/vai Inženiera pieprasījuma.

gaitā

Neviens Pasūtītāja apstiprinājums kādam no iesniedzamajiem dokumentiem nekādā
veidā nemazina UzĦēmēja pilnu atbildību par izstrādātajiem dokumentiem. Pasūtītāja
apstiprinājums vai noraidījums kādam dokumentam neatbrīvo UzĦēmēju no viĦa
saistībām un atbildības izpildīt un pabeigt Darbus noteiktajā laikā, saskaĦā ar
pienākumiem, kas izriet no šī Līguma.
UzĦēmējam jārēėinās, ka Pasūtītājs Līgumā ietverto darbu inženiertehniskajai
uzraudzībai piesaistīs Inženieri saskaĦā ar FIDIC līgumu noteikumiem un
iesniedzamo dokumentāciju izskatīs un saskaĦos arī Inženieris.

3.1.

Līguma darbu programma
Ne vēlāk kā vienu kalendāro mēnesi pēc Līguma spēkā stāšanās UzĦēmējam
jāiesniedz Pasūtītājam Līguma darbu programma jeb detalizēts laika grafiks. Tajā
jāiekĜauj visu Līgumā paredzēto darbu izpildes laiki un termiĦi, laika grafika forma
iepriekš jāsaskaĦo ar Pasūtītāju un Inženieri.
Līguma darbu programmai jābalstās uz darbu programmu, kas iekĜauta iepirkumu
procedūras UzĦēmēja piedāvājumā.
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Līguma izpildes laikā UzĦēmējam jānodrošina regulāra (vismaz reizi mēnesī un
vienmēr pēc attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma) Līguma darbu programmas
aktualizācija saskaĦā ar reālo Līgumā iekĜauto darbu progresu.
3.2.

Būvprojekta dokumenti
SaskaĦā ar saskaĦoto Līguma darbu programmu, UzĦēmējam jāiesniedz Pasūtītājam
būvvaldē akceptēts būvprojekts, kas kalpos kā bāze būvatĜaujas saĦemšanai un
būvdarbu veikšanai Līguma ietvaros. UzĦēmējam akceptētais būvprojekts uzreiz pēc
tā akceptēšanas jāiesniedz Pasūtītājam papīra formātā 3 eksemplāros, kā arī CD
formātā apstiprinātā CAD formātā (Auto CAD© vai Micro Station©).
Būvprojekts jāsagatavo saskaĦā ar konceptuālo skici pielikumā B.
Būvprojekts UzĦēmējam jāsagatavo atbilstoši LR būvnormatīvu prasībām un
jāsaskaĦo ar institūcijām, kas noteiktas plānošanas un arhitektūras uzdevumā, kura,
kā arī visu pārējo tehnisko noteikumu saĦemšana projektēšanas uzsākšanai, ir
UzĦēmēja pienākums.
Rasējumiem apstiprināts šāds formāts:
− A1 – 841 x 594 mm;
− A2 – 594 x 420 mm;
− A3 – 297 x 420 mm;
− A4 – 210 x 297 mm.
Rasējumu mērogiem jābūt 1:2, 1:5, 1:10, 1:25 vai reizinājums ar 10 no šiem
mērogiem. Rasējumu nosaukumiem jābūt skaidriem un jāapraksta darbi, kas ietverti
rasējumos. Rasējumu numuri jādod nemainīgā un loăiskā secībā, par kuru principiāli
jāvienojas ar Pasūtītāju jau iepriekš.
Aprēėini jāiesniedz A4 formātā, iesieti dokumentu mapē, ar skaidri uzrādītiem
virsrakstiem.
Līguma izpildes laikā UzĦēmējam jāievēro visi projektēšanas un būvniecības
noteikumi un jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti un pieteikumi attiecīgajām
valsts un pašvaldību iestādēm, saskaĦā ar LR likumdošanas prasībām un Līguma
noteikumiem.

3.3.

Ar būvniecības darbiem saistītā dokumentācija, t.sk. būvniecības gaitā sagatavotie
dokumenti
Būvdarbu veikšanas laikā UzĦēmējam jāseko līdzi saskaĦotajam būvprojektam un
jāsagatavo nepieciešamie dokumenti, kas var būt nepieciešami Līgumā iekĜauto
darbu izpildei, piemēram, precizēti risinājumu priekšlikumi, izmaiĦas u.tml. Ja tiek
veiktas izmaiĦas būvprojekta rasējumos, UzĦēmējam šīs izmaiĦas vispirms
jāsaskaĦo ar pasūtītāju un kompetentajām iestādēm. IzmaiĦas jāiesniedz
Pasūtītājam papīra formātā 3 eksemplāros, kā arī CD formātā apstiprinātā CAD
formātā (Auto CAD© vai Micro Station©).
Būvdarbu veikšanas laikā UzĦēmējam jāsagatavo un LR likumdošanā noteiktajā
kārtībā jāsaskaĦo segto darbu akti, nozīmīgo konstrukciju pieĦemšanas akti un
jebkādi citi akti vai dokumenti, kas pierāda un pamato UzĦēmēja veiktos darbus
saskaĦā ar Līguma noteikumiem.
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Pēc Līgumā iekĜauto darbu pabeigšanas, lai būvi pieĦemtu ekspluatācijā, UzĦēmējam
jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam saskaĦošanai būves izpilddokumentācija, t.sk.
izpilduzmērījums, saskaĦā ar LR likumdošanas prasībām, kurai jāietver arī
ekspluatācijas un apkopes instrukcijas visām uzstādītajām iekārtām, ja nepieciešams.
3.4.

Regulāri darbu progresa ziĦojumi

3.4.1.

Ikmēneša progresa atskaites
UzĦēmējam Līguma izpildes laikā ir jāsagatavo detalizētas ikmēneša progresa
atskaites par Līgumā ietverto darbu progresu atbilstoši izstrādātajai Līguma darbu
programmai.

-

Atskaite jābalsta uz iepriekšējā atskaišu periodā iesniegtās atskaites datiem un tajā
jāsniedz detalizēta informācija par:
Līgumā iekĜauto darbu progresu gan tehniskā, gan finansiālā aspektā,
salīdzinājumā ar plānoto laika grafiku;
veiktajām pārbaudēm Līguma darbu objektos;
UzĦēmēja darbaspēka, materiālu un tehnikas resursiem, kas izmantoti Līguma
darbu izpildei;
aktualizētu laika grafiku ar atzīmēm par reālo izpildi un detalizētiem
paskaidrojumiem, ja ir konstatēta darbu kavēšanās, kā arī priekšlikumus
situācijas risināšanai;
aktualizētu Līguma naudas plūsmu un pārskatu par maksājuma pieprasījumiem;
izmaiĦām Līguma izpildes laikā;
problēmām, kas radušās, un to risinājumiem, kā arī informāciju par iespējamām
problēmām, kas varētu rasties turpmākā Līguma izpildes gaitā, atskaite par
iepriekšējā atskaišu periodā norādīto problēmu risinājumiem;
fotogrāfijām ar Līgumā iekĜauto darbu izpildes progresu;
atskaitēm par audita rezultātiem.

Ikmēneša progresa atskaites forma jāsaskaĦo ar Pasūtītāju.
Atskaites jāiesniedz par katru Līguma izpildes mēnesi līdz nākamā mēneša
5.datumam. Atskaites jāiesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros papīra formātā, kā
arī elektroniski, tai skaitā elektroniski jāiesniedz arī fotogrāfijas.
3.4.2.

Līguma noslēguma ziĦojums
Noslēdzot Līgumu, UzĦēmējam jāsagatavo Līguma noslēguma ziĦojums un tas
jāiesniedz Pasūtītājam divu kalendāro nedēĜu laikā pēc pieĦemšanas nodošanas apstiprinājuma izsniegšanas. Par ziĦojuma formu un saturu UzĦēmējs
vienojas ar Pasūtītāju, taču tam, kā minimums, jāsatur sekojoša informācija:
− Līgumā iekĜauto darbu kopējā izpilde gan tehniskā, gan finansiālā aspektā;
− veiktās pārbaudes Līguma darbu objektos;
− UzĦēmēja darbaspēka, materiālu un tehnikas resursi, kas izmantoti Līguma
darbu izpildei;
− Sākotnēji apstiprinātais un reālais Līguma darbu izpildes laika grafiks,
norādot galvenos iemeslus darbu nobīdēm, ja tādas bijušas;
− galējā Līguma cena, salīdzinājumā ar sākotnēji noteikto, ar komentāriem par
galvenajām izmaiĦām tajā;
− pārskats par maksājuma pieprasījumiem;
− izmaiĦām Līguma izpildes laikā;
− problēmām, kas radušās, un to risinājumiem, kā arī informāciju par
iespējamām problēmām, kas varētu rasties turpmākā Līguma izpildes gaitā,
atskaite par iepriekšējā atskaišu periodā norādīto problēmu risinājumiem;
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fotogrāfijas ar Līgumā iekĜauto darbu izpildes progresu.

ZiĦojums jāiesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros papīra formātā, kā arī
elektroniski, tai skaitā elektroniski jāiesniedz arī fotogrāfijas.
4. Kvalitātes nodrošinājums
4.1.

Kvalitātes garantijas / Kvalitātes kontroles programma
UzĦēmējam ir jāizveido un jāievieš Kvalitātes garantijas un Kvalitātes kontroles
programma, kurai jānodrošina visu Līguma ietvaros veicamo darbu kvalitāte un
atbilstība Līgumam, dokumentu laicīgas iesniegšanas nodrošināšana. Programmas
saturs un forma jāsaskaĦo ar Pasūtītāju un Inženieri.
UzĦēmējam ne vēlāk kā divu nedēĜu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās datuma ir
jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai pilnībā sagatavota Kvalitātes garantijas un
Kvalitātes kontroles programma, kas attiecas uz visām līguma sadaĜām, ieskaitot arī
visus darbus, ko veiks apakšuzĦēmējs. UzĦēmējs ir atbildīgs par visas
nepieciešamās informācijas iegūšanu no apakšuzĦēmēja, kas saistīta ar Kvalitātes
garantijas un Kvalitātes kontroles procedūrām, un šī informācija jāiestrādā Kvalitātes
garantijas un Kvalitātes kontroles programmā.
SaskaĦā ar Līguma noteikumu prasībām un Latvijas likumdošanas noteikumiem par
Darba drošību un veselības aizsardzību, UzĦēmējam ir jāsagatavo Darba drošības
un veselības aizsardzības plāns, kurš kā pielikums jāpievieno Kvalitātes garantijas un
Kvalitātes kontroles programmai.
UzĦēmējam jāievieš, jādokumentē un jāuztur apstiprināta kvalitātes garantijas
sistēma visa līguma ietvaros, kas attiecas gan uz Līgumu, gan tajā ietvertajiem
būvdarbiem. Sistēma var būt balstīta uz EN 2900 (ISO 9001 Kvalitātes garantijas
standartiem) standartu sistēmu vai līdzvērtīgu standarta sistēmu.

4.2.

Auditēšanas tiesības un to pieejamība

4.2.1.

Pieejamība
Vides ministrijai, Eiropas Komisijai, Pasūtītājam un Inženierim ir jābūt neierobežotām
pieejas tiesībām visiem ar Līgumu saistītiem dokumentiem un kvalitātes garantijas
dokumentācijai. Tas ietver neierobežotu pieeju izgatavotājiem, piegādātājiem,
būvniecības procesiem un aprīkojumam.
UzĦēmējam jānodrošina nepieciešamās pārbaudes Līguma ietvaros veicamajiem
darbiem saskaĦā ar LR likumdošanu.

4.3.

Nodarbināto veselības un darba drošības prasības

4.3.1.

Pamatprasības
UzĦēmējs ir atbildīgs par nodarbināto veselības un darba drošības pamatprasību
nodrošināšanu Līguma darbu izpildei atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

4.3.2.

Dzīvojamās un darba telpas
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UzĦēmēja nodrošinātās dzīvojamās un darba telpas darbiniekiem ir jāuztur darbam
piemērotā, tīrā un sakoptā stāvoklī.
4.4.

Vides aizsardzības prasības
Līguma izpildes gaitā UzĦēmējam jāievēro vides aizsardzības prasības atbilstoši LR
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
UzĦēmējam jānodrošina, lai netiktu pārsniegtas trokšĦu emisiju pieĜaujamās vērtības.
UzĦēmējam jānodrošina atkritumu, kas radušies paredzēto būvdarbu laikā,
savākšana un nodošana utilizācijai uzĦēmumam, kas saĦēmis attiecīgā veida
atkritumu apsaimniekošanas atĜauju.
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C pielikums: Iepirkuma līguma projekts
Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas –
būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem,
būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzĦēmējs” (LF-2)
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LĪGUMA VIENOŠANĀS
Līgums: „Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes”
pievadceĜa sakārtošanai” (Nr.:<Līguma numurs>)

SIA „AP Kaudzītes”, Reă.Nr.: 44103026358, „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV4405, valdes priekšsēdētāja Alda Amantova personā un valdes locekĜa Ainara Meldera
personā, kas rīkojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,
un
1

<UzĦēmēja nosaukums> , reă.Nr.<reăistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās
personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz
dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk UzĦēmējs), no otras puses,
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa „Projektēšana, būvdarbi un
autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceĜa sakārtošanai” (identifikācijas Nr. SIA „AP
Kaudzītes” 2013/2013/02KF; turpmāk - Iepirkums) rezultātiem un UzĦēmēja Piedāvājumu par
projektēšanu, būvdarbiem un autoruzraudzību poligona „Kaudzītes” pievadceĜa sakārtošanai
saskaĦā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi),
vienojas:
1. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta
Līguma noteikumos.
2. Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daĜa no Līguma:
a. šī Līguma vienošanās;
2
3
b. Pieteikums dalībai konkursā un Piedāvājuma pielikums ,
c. Pielikumi:
<Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju
sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>,
d. Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi:
− Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (LF-A),
− Avansa garantijas veidne (LF-B),
e. Līguma Vispārīgie noteikumi
4
f. Konceptuālā skice ,
5
g. Tehniskā specifikācija ,
6
h. Aizpildītās Formas (UzĦēmēja Finanšu piedāvājums) ,
i. UzĦēmēja Tehniskais piedāvājums un atlases dokumenti,
j. Iepirkuma nolikums (bez pielikumiem).
Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.
3. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaĦā ar Līguma noteikumiem veiks
UzĦēmējam, UzĦēmējs apĦemas saskaĦā ar Līguma noteikumiem izprojektēt, veikt un
pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.
4. Ievērojot Darbu projektēšanu, izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos,
Pasūtītājs apĦemas saskaĦā ar Līguma noteikumiem samaksāt UzĦēmējam Līguma cenu.
1

Ja UzĦēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.
Nolikuma pielikums D1.
Nolikuma pielikums C1.
4
Nolikuma pielikums B.
5
Nolikuma pielikums A.
6
Nolikuma pielikums D8.
2
3
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Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokĜa (turpmāk tekstā - PVN): <…> LVL
(<summa vārdiem> lati),
PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),
Akceptētā Līguma summa, tajā skaitā PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati).
Rekvizīti maksājumu veikšanai UzĦēmējam:
<rekvizīti maksājumu veikšanai>.
5. Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā
Pasūtītājs, otru – UzĦēmējs.
6. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.
UzĦēmējs:
<UzĦēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un
uzvārds>

Pasūtītājs:
SIA „AP Kaudzītes”
Valdes priekšsēdētājs
Aldis Amantovs

_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums

_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
SIA „AP Kaudzītes”
Valdes loceklis
Ainars Melders
_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
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C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums
PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS
Pozīcija
Pasūtītāja nosaukums un
adrese
UzĦēmēja nosaukums un
adrese
Inženiera nosaukums un
adrese
Darbu izpildes laiks
Defektu paziĦošanas periods
Elektroniskās sakaru sistēmas

Līguma noteikumu
apakšpunkts

Dati

Piemērojamās tiesību normas

1.4.

Valdošā valoda
Komunikācijas valoda
Darbu izpildes vietas
pieejamības laiks
Līguma izpildes
nodrošinājums
TermiĦš paziĦošanai par
kĜūdām Pasūtītāja prasībās un
citiem Pasūtītāja prasību
defektiem

1.4.
1.4.

SIA „AP Kaudzītes”,
Reă.Nr.: 44103026358
<UzĦēmēja nosaukums un
reăistrācijas numurs>
Inženieris tiks nominēts pirms
Darbu uzsākšanas
9 mēneši
24 kalendārie mēneši
Fakss
Latvijas Republikas normatīvie
tiesību akti
Latviešu
Latviešu

2.1.

No Darbu uzsākšanas datuma

4.2.

10% apmērā no Akceptētās
Līguma summas

5.1.

28 dienas no Darbu uzsākšanas
datuma

Normālās darba stundas

6.5.

No pirmdienas līdz piektdienai
no plkst.08.30 -17.00

Līgumsods par programmas
neiesniegšanu

8.3.

100,00 LVL dienā

Darbu izpildes nokavējuma
līgumsods

8.7.

0,1% no Akceptētās Līguma
summas par katru nokavēto
dienu valūtā, kādā ir maksājama
Līguma cena

Maksimālā Darbu izpildes
nokavējuma līgumsoda
summa

8.7.

20% no Akceptētās Līguma
summas

Kopējais avansa maksājums

14.2.

Maksājumu skaits un termiĦi
Avansa maksājuma atmaksas
amortizācija
Ieturējuma procenti
Ieturējuma naudas summas
limits

14.2.

1.1.2.2. & 1.3.
1.1.2.3. & 1.3.
1.1.2.4. & 1.3.
1.1.3.3.
1.1.3.7.
1.3.

14.2.(b)
14.3.
14.3.

Minimālā Starpmaksājuma
apstiprinājuma aktā
iekĜaujamā summa

14.6.

Līgumsods par samaksas
nokavējumu

14.8

Maksājumu valūtas

14.15.

10% apmērā no Akceptētās
Līguma summas (bez PVN)
viens maksājums
20%
10%
10% no Akceptētās Līguma
summas
50 000 lati vai 2% no Akceptētās
Līguma summas – atkarībā,
kura no divām summām ir
liekāka
0,1% no nokavētā maksājuma
summa par katru kavējuma
dienu, bet ne vairāk kā 15% no
Akceptētās līguma summas
lati (LVL)
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UzĦēmēja civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas:
apjoms (minimālais atbildības
limits)

UzĦēmēja civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas
polise un UzĦēmēja
apliecināta apdrošināšanas
līguma un dokumenta, kas
apliecina apdrošināšanas
prēmijas samaksu, kopijas
iesniegšanas termiĦš

UzĦēmējs:
<UzĦēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats,
vārds un uzvārds>
________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
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18.5.
10% no Akceptētās līguma
summas Darbu izpildes laikā līdz
Darbu pieĦemšanai,
5% no Akceptētās līguma
summas Defektu paziĦošanas
perioda laikā
14 dienu laikā no Līguma spēkā
stāšanās dienas
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Līguma noteikumi ietver:
Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu
piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un
mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic
uzĦēmējs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas International Federation of
Consulting Engineers Conditions of Contract for Plant and Design – Build for Electrical
and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the
Contractor 2005.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu
asociācijā, KrišjāĦa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai
www.fidic.org/bookshop un
Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus.
Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams
ievērojot International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for
Plant and Design – Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and
Engineering Works, Designed by the Contractor, kuru kopijas var iegādāties
www.fidic.org/bookshop.
UzĦēmējs:
<UzĦēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds
un uzvārds>

Pasūtītājs:
SIA „AP Kaudzītes”
Valdes priekšsēdētājs
Aldis Amantovs

_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums

_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
SIA „AP Kaudzītes”
Valdes loceklis
Ainars Melders
_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums

Nolikums. Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība
poligona „Kaudzītes” pievadceĜa sakārtošanai

48

SPECIĀLIE NOTEIKUMI
Vispārīgajos noteikumos terminu
„Sākuma datums”
Aizstāt ar terminu
„Darbu uzsākšanas datums”;
Vispārīgajos noteikumos atsauci uz
20.6.apakšpunktu [Šėīrējtiesa]
aizstāt ar atsauci uz
20.6.apakšpunktu [Tiesa]
1.1.
Definīcijas

1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„„Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos
Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, UzĦēmēja piedāvājumu
un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās
dokumentā.”
1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
„„Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks
izsniegta, termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma
vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai
saĦemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.”
1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„„Piedāvājuma vēstule” nozīmē dokumentu ar nosaukumu
„Pieteikums dalībai konkursā”, ko sagatavo UzĦēmējs un kas ietver
Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.”
1.1.2.8.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„ApakšuzĦēmējs ir UzĦēmēja vai tā apakšuzĦēmēja piesaistīta vai
nolīgta persona, kura veic Darbu daĜu, neatkarīgi no tā, vai šī
persona darbus veic UzĦēmējam vai citam ApakšuzĦēmējam.”
1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„„Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies
UzĦēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot
virsizdevumus (saskaĦā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”), bet neieskaitot peĜĦu.”
Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„„Saprātīgas peĜĦas procents” nozīmē UzĦēmēja Finanšu
piedāvājumā (Tāmēs) norādīto peĜĦas procentu, kas tiek aprēėināts
no tiešajām izmaksām (saskaĦā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 50106 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”).”
Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„„Līgumā neparedzēti papildu darbi” ir darbi, kuri nav iekĜauti Līgumā,
bet kuri ir nepieciešami Līguma izpildei.”

1.5.
Dokumentu prioritātes
secība

Dzēst (b) apakšpunktu
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1.6.
Līguma vienošanās

Dzēst pirmo teikumu

1.8.
Dokumentu pārziĦa un
iesniegšana

Otrās rindkopas otrajā teikumā vārdus
„(..) sešos eksemplāros (..)”
aizstāt ar vārdiem
„trīs eksemplāros”

1.13.
Likuma ievērošana

Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
„UzĦēmējam Līguma izpildes laikā jāievēro Piemērojamais likums,
kā arī šādi vai ekvivalenti standarti un tehniskās specifikācijas šādā
secībā: Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas
standarti, Eiropas tehniskie apstiprinājumi, kopējās tehniskās
specifikācijas, citi starptautiskie standarti, kā arī citas tehniskās
atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas
institūcijas, vai, ja minēto standartu nav, šādi vai ekvivalenti standarti
un tehniskās specifikācijas šādā secībā: Latvijas nacionālie standarti,
nacionālie tehniskie apstiprinājumi vai nacionālās tehniskās
specifikācijas..

2.4.
Pasūtītāja finansiālās
vienošanās

Dzēst apakšpunktu

3.1.
Inženiera pienākumi
un pilnvaras

Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Pasūtītājs ieceĜ Inženieri, kas pildīs viĦam Līgumā paredzētos
pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaĦā ar Piemērojamā
likuma prasībām.
Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:
(a) deleăējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts),
(b) piekrītot ApakšuzĦēmēju nomaiĦai un piesaistīšanai (4.4.(b)
apakšpunkts),
(c) piekrītot UzĦēmēja personāla nomaiĦai (6.9.apakšpunkts),
(d) izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu
(4.5.apakšpunkts),
(e) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts),
(f) izdodot norādījumus par IzmaiĦu veikšanu (13.3.apakšpunkts).”

3.5.
Lēmumi

Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas
saskaĦā ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu
jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu
papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēăinot
panākt vienošanos. Ja IzmaiĦas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu
papildu darbu veikšanu, IzmaiĦas veicamas publisko iepirkumu un
būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību
aktu noteiktajā kārtībā.”

3.6.
Vadības sanāksmes

Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„Inženieris var pieprasīt, lai UzĦēmēja pārstāvis piedalās regulārās
vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus
jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes
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protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un
Pasūtītājam.”
4.2.
Līguma izpildes
nodrošinājums

Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā
Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī
reăistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos
noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas
Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem
pievienotajai veidnei. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma
izsniegšanas tā projektu UzĦēmējs saskaĦo Inženieri un Pasūtītāju.”
Otro rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā:
„Pēc Darbu pieĦemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas
Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50%
(piecdesmit procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju.”

4.4.
ApakšuzĦēmēji

Otrās rindkopas (b) apakšpunktu šādā redakcijā:
„attiecībā uz citiem piedāvātajiem ApakšuzĦēmējiem nepieciešama
Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris lēmumu par piekrišanu
piedāvātajiem ApakšuzĦēmējiem pieĦem ne vēlāk kā piecu
darbdienu laikā pēc tam, kad saĦēmis visu informāciju un
dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieĦemšanai saskaĦā ar šī
apakšpunkta noteikumiem.”
1

Otro rindkopu papildināt ar (c ) apakšpunktu šādā redakcijā:
„ApakšuzĦēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā UzĦēmējs balstījies,
lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā
noteiktajām prasībām, nedrīkst nomainīt , ja pastāv kāds no šādiem
nosacījumiem:
1) ApakšuzĦēmējs neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām
prasībām, kas attiecas uz UzĦēmēja ApakšuzĦēmējiem,
2) piedāvātajam ApakšuzĦēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija,
uz kādu Iepirkumā UzĦēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību
Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,
3) piedāvātais ApakšuzĦēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma
39.panta pirmajā daĜā minētajiem kandidātu un pretendentu
izslēgšanas nosacījumiem.”
2

Otro rindkopu papildināt ar (c ) apakšpunktu šādā redakcijā:
„UzĦēmējs drīkst veikt ApakšuzĦēmēju, kuru veicamo darbu vērtība
ir vismaz 20 procenti no Līguma cenas, bet uz kura iespējām
Iepirkumā UzĦēmējs nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas
atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomaiĦu, kā arī
minētajiem kritērijiem atbilstošu ApakšuzĦēmēju vēlāku iesaistīšanu
Līguma izpildē, ja uz piedāvāto ApakšuzĦēmēju neattiecas Publisko
iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daĜā minētie kandidātu un
pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
3

Otro rindkopu papildināt ar (c ) apakšpunktu šādā redakcijā:
„Pārbaudot ApakšuzĦēmēja atbilstību, tiek piemēroti Publisko
iepirkumu likuma 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un
desmitās daĜas noteikumi. Publisko iepirkumu likuma 39.panta
ceturtajā daĜā minētos termiĦus skaita no dienas, kad Inženierim
iesniegts paziĦojums par ApakšuzĦēmēja nomaiĦu.”
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Dzēst apakšpunktu

4.21.
Progresa ziĦojumi

Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus
„(..) sešos eksemplāros (..)”
aizstāt ar vārdiem
„trīs eksemplāros”

5.6.
Būvniecības
izpilddokumentācija

Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Pirms ikviena PieĦemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas
UzĦēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz
Inženierim attiecīgo Darbu izpildrasējumi, kā arī UzĦēmēja rīcībā
esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaĦā ar Latvijas
Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt UzĦēmēja
rīcībā), kas saskaĦā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu
prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa vai
būves kārtas pieĦemšanu ekspluatācijā.”

6.7.
Veselība un drošība

Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu

6.9.
UzĦēmēja personāls

Punktu papildināt ar tekstu šādā redakcijā:
„UzĦēmēja personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru
sniedzis informāciju savā piedāvājumā un kura kvalifikācijas
atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkumā,
nomaiĦai ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana.
UzĦēmējs var nomainīt personālu, ja UzĦēmēja piedāvātais
personāls atbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas
attiecas uz personālu.
Inženieris lēmumu par piekrišanu personāla nomaiĦai pieĦem ne
vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saĦēmis visu informāciju
un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieĦemšanai saskaĦā ar
šī apakšpunkta noteikumiem.”

8.1.
Darbu uzsākšana

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„UzĦēmējam jāsāk Darbu izpilde 7 dienu laikā no Darbu uzsākšanas
datuma.”

8.3.
Programma

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
„Ja UzĦēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā
kārtībā, Pasūtītājs saskaĦā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi]
var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par
katru kavējuma dienu.”

10.1.
Darbu un Posmu
pieĦemšana –
nodošana

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
„Pirms ikviena PieĦemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas
UzĦēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz
Inženierim UzĦēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem
saskaĦā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir
jābūt UzĦēmēja rīcībā), kas saskaĦā ar Latvijas Republikas
normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot
būves, būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa pieĦemšanu
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ekspluatācijā, kas pielīdzināma pārbaudei pēc Darbu pieĦemšanas
atbilstoši 12.punktam.”
13.1.
Tiesības veikt
izmaiĦas

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„UzĦēmējs apĦemas īstenot visas IzmaiĦas, ja vien viĦš
nekavējoties nav iesniedzis paziĦojumu Inženierim, kurā norādīts
(kopā ar paskaidrojošu informāciju), ka UzĦēmējs nevar savlaicīgi
sagādāt IzmaiĦu īstenošanai nepieciešamās Preces vai IzmaiĦu
īstenošana rada papildu Izmaksas. SaĦemot šādu paziĦojumu,
Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi.
IzmaiĦas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu
veikšanu, veicamas publisko iepirkumu un būvniecību
reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā
kārtībā.”

13.5.
Rezerves summas

Dzēst apakšpunktu

14.2.
Avansa maksājums

Trešās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Šo garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai
Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reăistrēta banka, kas Latvijas
Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi
pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai jāatbilst
Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei.”
Piektās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„atskaitījumi tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu,”

14.5.
Darbiem paredzētās
iekārtas un materiāli

Trešās rindkopas (a) apakšpunktu papildināt ar (iii) apakšpunktu:
„iesniedzis apliecinājumu par to, ka Iekārtas un Materiāli nav
apgrūtināti ar lietu tiesībām,”
Dzēst trešās rindkopas (b) apakšpunktu

14.7.
Samaksa

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„Pasūtītājs veic maksājumus UzĦēmējam šādā kārtībā:
(a) avansa maksājumu - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir
saĦēmis avansa maksājuma pieprasījumu un 4.2.apakšpunktā
[Līguma izpildes nodrošinājums] un 14.2.apakšpunktā [Avansa
maksājums] minētos dokumentus,
(b) starpmaksājumus - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir
saĦēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma
apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu
pamatojošos dokumentus,
(c) Beigu maksājumu - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir
saĦēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma
maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma
pieprasījumu pamatojošos dokumentus.”

14.8.
Punktu izteikt šādā redakcijā:
Samaksas nokavējums „Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaĦā ar 14.7.apakšpunktu
[Samaksa], UzĦēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā
noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru
kavējuma dienu.”
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14.9.
Ieturējuma naudas
izmaksāšana

Izteikt šādā redakcijā:
„Kad ir izdots Darbu PieĦemšanas-nodošanas apstiprinājums,
Inženieris apstiprina Ieturējuma naudas izmaksu UzĦēmējam. Ja ir
izsniegts Posma vai darba daĜas PieĦemšanas-nodošanas
apstiprinājums, Ieturējuma nauda tiek apstiprināta un izmaksāta
proporcionāli Posma vai daĜas vērtībai.”

14.10.
ZiĦojums par Darbu
pabeigšanu

Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus
„(..) 84 dienu laikā (..)”
aizstāt ar skaitli un vārdiem
„14 dienu laikā”
un vārdus
„(..) sešos eksemplāros (..)”
aizstāt ar vārdiem
„trīs eksemplāros”

14.11.
Pieteikums beigu
maksājuma
apstiprinājuma
saĦemšanai

Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu

15.2.
Līguma pārtraukšana
no Pasūtītāja puses

Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā:
„UzĦēmēja piedāvātie ārvalstu speciālisti līdz Darbu uzsākšanai nav
ieguvuši profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai
reăistrējušies attiecīgajā profesiju reăistrā.”

16.1.
UzĦēmēja tiesības
apturēt Darbu izpildi

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
„Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaĦā ar
14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana],
UzĦēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes
tempu), līdz brīdim, kad UzĦēmējs saĦem maksājumu
apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 dienu pirms Darbu izpildes
apturēšanas nosūtot paziĦojumu Pasūtītājam.”

16.2.
Līguma pārtraukšana
no UzĦēmēja puses

Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu

18.1.
Vispārējās prasības
attiecībā uz
apdrošināšanu

Dzēst sesto rindkopu

18.2.
Darbu un UzĦēmēja
aprīkojuma
apdrošināšana

Dzēst apakšpunktu

18.3.
Apdrošināšana miesas
bojājumu un īpašuma
bojājumu gadījumos

Dzēst apakšpunktu

18.4.
UzĦēmēja personāla

Dzēst apakšpunktu
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apdrošināšana
18.5.
UzĦēmēja
civiltiesiskās
atbildības
apdrošināšana

20.2. - 20.5.
Strīdu pirmstiesas
izšėiršanas komisijas
iecelšana
20.3.
Nespēja vienoties par
Strīdu pirmstiesas
izšėiršanas komisijas
sastāvu
20.4.
Strīdu pirmstiesas
izšėiršanas komisijas
lēmuma pieĦemšana

UzĦēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz
Darbiem (konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā
apjomā par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu
trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem
trešo personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos
tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu
būvniecībā noteiktās prasības.
UzĦēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiĦā jāiesniedz
Pasūtītājam spēkā esoša UzĦēmēja civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas polise un UzĦēmēja apliecināta apdrošināšanas
līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas
samaksu, kopija.
Dzēst apakšpunktu

Dzēst apakšpunktu

Dzēst apakšpunktu

20.5.
Pirmstiesas izlīgums

Dzēst apakšpunktu

20.6.
Arbitrāža

Izteikt šādā redakcijā:
„Tiesa
Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju
pārrunu ceĜā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaĦā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.”

UzĦēmējs:
<UzĦēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un
uzvārds>

Pasūtītājs:
SIA „AP Kaudzītes”
Valdes priekšsēdētājs
Aldis Amantovs

_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums

_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
SIA „AP Kaudzītes”
Valdes loceklis
Ainars Melders
_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
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Iepirkuma līgums. Projektēšana un būvdarbi (LF-2)
Speciālo noteikumu pielikums LF-A:
Līguma izpildes nodrošinājuma veidne

SIA „AP Kaudzītes”,
Reă.Nr.: 44103026358,
„Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA
Līguma „Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceĜa
sakārtošanai” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas nosaukums, reăistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apĦemamies 5
dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka
<UzĦēmēja nosaukums>
<reăistrācijas numurs>
<adrese>
(turpmāk – UzĦēmējs)
nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „Projektēšana,
būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceĜa sakārtošanai”
(Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja UzĦēmējs nav
pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu
datuma saskaĦā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots
Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko UzĦēmējs nav izpildījis,
saĦemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam
jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL
(<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēėinu kontu.
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saĦemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas
1
beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis> .
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.
Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu PieĦemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas
saĦemšanas no UzĦēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par 50% (piecdesmit
procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.
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

1

Datums 70 dienas pēc Defektu paziĦošanas perioda paredzamā beigu datuma.
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strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaĦā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Bankas zīmoga nospiedums>
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Iepirkuma līgums. Projektēšana un būvdarbi (LF-2)
Speciālo noteikumu pielikums LF-B:
Avansa maksājuma garantijas veidne

SIA „AP Kaudzītes”,
Reă.Nr.: 44103026358,
„Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405

AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA
Līguma „Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceĜa
sakārtošanai” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <Bankas nosaukums, reăistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apĦemamies 5
dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka
<UzĦēmēja nosaukums>
<reăistrācijas numurs>
<adrese>
(turpmāk – UzĦēmējs)
nav atmaksājis avansa maksājumu saskaĦā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā
līguma „Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceĜa
sakārtošanai” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav
pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu
datuma UzĦēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,
saĦemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam
jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem>
latus) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēėinu
kontu.
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saĦemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas
1
beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis> .
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.
Pēc Pasūtītāja apliecinātas saskaĦā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājuma apstiprinājumu
izsniegšana] izsniegta Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saĦemšanas no UzĦēmēja
mēs nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu
un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.
Šī garantija stājas spēkā dienā, kad UzĦēmējs saĦem avansa maksājumu savā norēėinu
kontā mūsu bankā.

1

Datums 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.
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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 šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaĦā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Bankas zīmoga nospiedums>
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D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

SIA „AP Kaudzītes”,
Reă.Nr.: 44103026358,
„Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
“Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona
sakārtošanai” (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/2013/02KF)

„Kaudzītes”

pievadceĜa

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
1. <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>,
<reăistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese>
(turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] ar SIA „AP Kaudzītes”, Reă.Nr.:
44103026358, „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405 (turpmāk – Pasūtītājs)
organizētā atklātā konkursa „Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona
„Kaudzītes” pievadceĜa sakārtošanai” (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/2013/02KF)
nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieĦemot visas Nolikumā noteiktās prasības,
2. iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:
a. šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,
b. Piedāvājuma nodrošinājuma,
c. Tehniskā piedāvājuma un
d. Finanšu piedāvājuma,
(turpmāk – Piedāvājums)
3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešėirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apĦemoties:
a. veikt projektēšanu, būvdarbus un autoruzraudzību poligona „Kaudzītes” pievadceĜa
sakārtošanai saskaĦā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma A pielikums) un
Konceptuālo skici (Nolikuma B pielikums) (turpmāk – Būvniecība) par Būvniecības
kopējo cenu:
Būvniecības kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokĜa (turpmāk – PVN):
<…> LVL (<summa vārdiem> lati),
PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)
Būvniecības kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),
b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei
(Nolikuma C pielikumam),
c. veikt Būvniecību saskaĦā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā
kārtībā 9 mēnešu laikā no Būvniecības uzsākšanas dienas.
4. Pretendents (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi
personālsabiedrības biedri (ja pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu
apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:
a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu
pieĦemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai
prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kĜuvis neapstrīdams un
nepārsūdzams, nav atzītas par vainīgām noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no
nodokĜiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos
nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekĜu

Nolikums. Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība
poligona „Kaudzītes” pievadceĜa sakārtošanai

62

legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, ja no dienas, kad tiesas spriedums
vai prokurora priekšraksts kĜuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi;
b. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā
un kĜuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību
būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
i. viena vai vairāku tādu valstu pilsoĦu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoĦi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības
dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad tiesas spriedums vai
kompetentas institūcijas pieĦemtais lēmums kĜuvis neapstrīdams un
nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,
ii. 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, ja no dienas, kad
tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieĦemtais lēmums kĜuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav
pagājuši 18 mēneši;
c. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā
un kĜuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērėis ir ierobežot pircēja
iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteĜa vienošanās (izĦemot
gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, to ir
atbrīvojusi no naudas soda), ja no dienas, kad tiesas spriedums vai kompetentas
institūcijas pieĦemtais lēmums kĜuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši un attiecīgais konkurences
tiesību pārkāpums ir izdarīts vai turpinās pēc 2010.gada 15.jūnija;
d. nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes
paredzamajam beigu termiĦam tas nebūs likvidēts;
e. tam Latvijā un valstī, kurā tas reăistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja
tas nav reăistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokĜu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 100 latus;
f. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.
5. [Pretendentu Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks
pieĦemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:
<Peronu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un
uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reăistrācijas numurs vai personas kods>
1
<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents
vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>
<Reăistrācijas 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)>
1

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja pretendents ir personu apvienība.
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<Reăistrācijas numurs vai personas kods>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
1
<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

1

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir
personu apvienība)!
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

A: Bankas garantijas veidne

SIA „AP Kaudzītes”,
Reă.Nr.: 44103026358,
„Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA
“Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona
sakārtošanai” (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/2013/02KF)

„Kaudzītes”

pievadceĜa

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>
<reăistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>
<adrese>
(turpmāk – Pretendents)
iesniedz savu piedāvājumu SIA „AP Kaudzītes”, Reă.Nr.: 44103026358, „Kaudzītes”, Litenes
pag., Gulbenes nov., LV-4405 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa
„Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceĜa
sakārtošanai” (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/2013/02KF) ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma
procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,
mēs, <Bankas nosaukums, reăistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apĦemamies 5
dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
b. Pretendents, kuram ir piešėirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā
termiĦā nenoslēdz iepirkuma līgumu,
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā
neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,
saĦemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam
<summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā
norādīto bankas norēėinu kontu.
1

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā
līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saĦemtam iepriekš
norādītajā adresē 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.

1

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām!
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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 šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaĦā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Bankas zīmoga nospiedums>
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

SIA „AP Kaudzītes”,
Reă.Nr.: 44103026358,
„Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

“Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona
sakārtošanai” (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/2013/02KF)

„Kaudzītes”

pievadceĜa

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>
<reăistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>
<adrese>
(turpmāk – Pretendents)
iesniedz savu piedāvājumu SIA „AP Kaudzītes”, Reă.Nr.: 44103026358, „Kaudzītes”, Litenes
pag., Gulbenes nov., LV-4405 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa
„Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceĜa
sakārtošanai” (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/2013/02KF) ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma
procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,
mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reăistrācijas numurs un adrese>
apĦemamies gadījumā, ja:
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
b. Pretendents, kuram ir piešėirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā
termiĦā nenoslēdz iepirkuma līgumu,
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā
neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,
par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziĦojumu, kurā
norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir
iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus),
maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēėinu kontu.
1

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā
līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saĦemtam iepriekš
norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

1

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām!
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Mēs apĦemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas
noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas
radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaĦā
ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>
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D3 pielikums: Izstrādāto tehnisko projektu un veikto būvdarbu saraksta veidne

A: IZSTRĀDĀTO TEHNISKO PROJEKTU SARAKSTS

Nr.
p.k.

Projektētā
būvobjekta
nosaukums un
īss
raksturojums

Tehniskā
projekta
vērtība
bez PVN
(LVL)

1.
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

Pašu
spēkiem
veiktais
darbu
apjoms
(% no
tehniskā
projekta
vērtības
bez PVN)
<…>
<…>
<…>

Pasūtītājs
(nosaukums,
reăistrācijas
numurs, adrese un
kontaktpersona)

Tehniskā
projekta
izstrādes
uzsākšanas un
pabeigšanas
gads un
mēnesis

<…>
<…>
<…>

<…>/<…>
<…>/<…>
<…>/<…>

B: VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

Nr.
p.k.

Būvobjekta
nosaukums
un veikto
būvdarbu īss
raksturojums

Būvdarbu
vērtība
bez PVN
(LVL)

Vieta

Pašu
spēkiem
veiktais
darbu
apjoms
(% no
būvdarbu
vērtības
bez PVN)

1.
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

Pasūtītājs
(nosaukums,
reăistrācijas
numurs,
adrese un
kontaktpersona)

Būvdarbu
uzsākšanas
un
pabeigšanas
gads un
mēnesis

<…>
<…>
<…>

<…>/<…>
<…>/<…>
<…>/<…>

Nolikums. Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība
poligona „Kaudzītes” pievadceĜa sakārtošanai

69

D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne

A: GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

Galvenais
speciālists

Projektētājs
Būvdarbu
vadītājs

Vārds un
uzvārds

Sertifikāta
numurs
(projektētājam
un būvdarbu
vadītājam)

Profesionālā
pieredze
atbilstoši
Nolikumā
noteiktajām
prasībām

<…>

<…>

<…>

Statuss
(pretendents,
personālsabiedrības biedrs,
personu apvienības
dalībnieks vai
apakšuzĦēmējs
(Norādīt statusu) vai
šo personu
darbinieks vai darba
Ħēmējs vai darba
vai uzĦēmuma
līgums tiks
noslēgts, ja
pretendentam tiks
piešėirtas tiesības
slēgt iepirkuma
līgumu (Norādīt
personas statusu,
nosaukumu un
speciālista statusu)
<…>

<…>

<…>

<…>

<…>
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D5 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.
6.
7.
8.

Dalība profesionālās organizācijās:
Citas prasmes:
Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:
Profesionālā pieredze:

Laiks
(no/īdz)
<…>/<…>
<…>/<…>
<…>/<…>

Darba devējs vai
Pasūtītājs (uzĦēmuma
līguma gadījumā)
<…>
<…>
<…>

Valsts
<…>
<…>
<…>

Amats un galveno darba pienākumu
apraksts vai veicamā darba apraksts
(uzĦēmuma 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
(uzĦēmuma
līguma
gadījumā)
<…>
<…>
<…>

Es apĦemos
No

Līdz

<1.perioda sākums>

<1.perioda beigas>

Pasūtītāja (klienta)
nosaukums,
reăistrācijas numurs,
adrese un
kontaktpersona
<…>
<…>
<…>

Īss veikto
darbu
apraksts
<…>
<…>
<…>
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<2.perioda beigas>
<…>

saskaĦā ar <Pretendenta nosaukums, reăistrācijas numurs un adrese> (turpmāk –
Pretendents) piedāvājumu SIA „AP Kaudzītes”, Reă.Nr.: 44103026358, „Kaudzītes”,
Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405, rīkotā atklātā konkursa „Projektēšana, būvdarbi
un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes” pievadceĜa sakārtošanai” (id.Nr. SIA „AP
Kaudzītes” 2013/2013/02KF) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt
<Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja
Pretendentam tiek piešėirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek
noslēgts.
[Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas
profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks
noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanai es iegūšu
profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reăistrēšos attiecīgā profesiju
1
reăistrā.]
<Vārds, uzvārds>
<Paraksts>
<Datums>
[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šėēršĜi, kādēĜ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties
<iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja
Pretendentam tiek piešėirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek
noslēgts.
<Darba devēja nosaukums>
<Reăistrācijas numurs>
<Adrese>
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
2
<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

1

Attiecas uz ārvalstu speciālistiem.
Jāizpilda, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu
apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzĦēmēja darbinieks vai apakšuzĦēmējs.

2
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D6 pielikums: ApakšuzĦēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne

APAKŠUZĥĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS

ApakšuzĦēmēja
nosaukums,
reăistrācijas
numurs, adrese un
kontaktpersona
<…>
<…>
<…>

Nododamo
darbu
apjoms (%
no
Būvniecības
kopējās
cenas bez
PVN)
<…>
<…>
<…>

Īss apakšuzĦēmēja veicamo būvniecības
darbu apraksts

<…>
<…>
<…>
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D7 pielikums: Personas, uz kuras iespējām
pretendents balstās, un apakšuzĦēmēja, kura
veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti
no iepirkuma līguma summas,
apliecinājuma veidne

SIA „AP Kaudzītes”,
Reă.Nr.: 44103026358,
„Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU
PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN
APAKŠUZĥĒMĒJA, KURA VEICAMO DARBU VĒRTĪBA IR VISMAZ 20 PROCENTI NO
KOPĒJĀS IEPIRKUMA LĪGUMA SUMMAS
APLIECINĀJUMS
Atklātā konkursa „Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona „Kaudzītes”
pievadceĜa sakārtošanai” (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/2013/02KF) ietvaros
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,/ApakšuzĦēmēja
nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir
fiziska persona), reăistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām
pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reăistrācijas numurs un
adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA „AP Kaudzītes”, Reă.Nr.:
44103026358, „Kaudzītes”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405 (turpmāk – Pasūtītājs)
organizētā atklātā konkursa „Projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība poligona
„Kaudzītes” pievadceĜa sakārtošanai” (id.Nr. SIA „AP Kaudzītes” 2013/2013/02KF)
ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apĦemas:
[veikt šādus būvdarbus:
<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši ApakšuzĦēmējiem nododamo būvniecības
darbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai
tehniskā aprīkojuma) apraksts>].
3. Kā arī apliecina to, ka:
a. tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu
pieĦemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai
prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kĜuvis neapstrīdams un
nepārsūdzams, nav atzītas par vainīgām noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no
nodokĜiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos
nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekĜu
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, ja no dienas, kad tiesas spriedums
vai prokurora priekšraksts kĜuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi;
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b. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā
un kĜuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību
būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
i. viena vai vairāku tādu valstu pilsoĦu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoĦi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības
dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad tiesas spriedums vai
kompetentas institūcijas pieĦemtais lēmums kĜuvis neapstrīdams un
nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,
ii. 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, ja no dienas, kad
tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieĦemtais lēmums kĜuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav
pagājuši 18 mēneši;
c. tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā
un kĜuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērėis ir ierobežot pircēja
iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteĜa vienošanās (izĦemot
gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, to ir
atbrīvojusi no naudas soda), ja no dienas, kad tiesas spriedums vai kompetentas
institūcijas pieĦemtais lēmums kĜuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši un attiecīgais konkurences
tiesību pārkāpums ir izdarīts vai turpinās pēc 2010.gada 15.jūnija;
d. nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes
paredzamajam beigu termiĦam tas nebūs likvidēts;
e. tam Latvijā un valstī, kurā tas reăistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja
tas nav reăistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokĜu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 100 latus.
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>
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PREAMBULA
-

-

-

-

Pretendentam ir jāaizpilda Finanšu piedāvājums, izmantojot tikai latu valūtas vienību,
rezultātus noapaĜojot līdz diviem cipariem aiz komata.
Būvdarbu apjomi Pretendentam jālasa kopā ar citiem Nolikuma dokumentiem un rūpīgi
jāiepazīstas ar paredzamo Darbu aprakstiem un izpildes veidiem.
Zemāk minēto izdevumu pozīciju saraksts ir vispārējs un neizslēdz citas pozīcijas,
kuras nepieciešamas lai pilnībā pabeigtu Darbu. UzĦēmējam jāveic visi Darbi un/vai
jāpiegādā visas detaĜas un materiāli, kas nav īpaši pieminēti šajā Nolikumā, bet ir
loăiski izrietoši no Līguma kā ietaišu pabeigšanai nepieciešami, it kā šādi Darbi un/vai
detaĜas un materiāli būtu īpaši nosaukti Līgumā.
Pretendentam netiek dota garantija, ka konkrētajos punktos norādītais Darbu apjoms
būs jāizpilda, nedz arī, ka patiesais apjoms neatšėirsies no sarakstā minētā.
Projektēšanas izmaksās jāparedz visu nepieciešamo būvprojektu rasējumu izstrādes
izmaksas un būvprojekta saskaĦošanas atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām
izmaksas.
Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu, būvdarbu un piegāžu izmaksas,
nepieciešamo pagaidu pasākumu un Darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var
būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajām LR normatīvo aktu prasībām,
t.sk. ar dabu pieĦemšanas – nodošanas procedūras ar pieĦemšanas komisiju
organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajā specifikācijā minēto
Darbu pozīciju, kas nav atsevišėi norādītas citviet, izmaksas.
Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišėu posteĦu un/vai šīs
Preambulas formulējumi, Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko
Pretendents ierakstījis Līguma cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu
Darbu. TādēĜ summā jāiekĜauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem
gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešamas lai saskaĦā ar Līgumu sagatavotu
būvprojektus, izbūvētu un nodotu ekspluatācijā būves.
Pretendentam jāapzinās, ka Konkursa piedāvājumu vērtēšanas laikā pretendentam var
tikt lūgts iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.
Jebkuras aritmētiskas kĜūdas aprēėināšanā vai summēšanā šajā Piedāvājumā
Pasūtītājs labos sekojoši:
o Ja redzama pretruna starp daudzumu skaitĜos un vārdos, jāievēro vārdos
norādītais daudzums, un
o Ja redzama pretruna starp vienības izcenojumu un kopējo vienības summu,
kas aprēėināta, reizinot vienības izcenojumu ar daudzumu, jāĦem vērā
noteiktais vienības izcenojums, izĦemot gadījumus, ja pēc Pasūtītāja domām
ir acīm redzams nepareizs komata novietojums vienības izcenojumā. Tādā
gadījumā tiks izlabots vienības izcenojums un vērā tiks Ħemta kopējā vienību
summa.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

UzĦēmējam jāaizpilda
piedāvājuma veidnes:

un

jāiesniedz

Finanšu

piedāvājums

pēc

sekojošas

finanšu

Izmaksu raksturojums
Nr.p.k.

Izmaksu pozīcijas

1. Vispārējās pozīcijas
Garantijas, saistības un apdrošinājumi (avansa
1.1.
maksājuma nodrošinājums, līguma izpildes
nodrošinājums, apdrošināšanas)
1.2.

Būves nodošana ekspluatācijā,
izpilddokumentācijas sagatavošana

1.3.

Pozīcijas 1.1.-1.2. KOPĀ

Mērv.

Skaits

summa

1

summa

1

Mērv.
cena LVL

Kopā
LVL
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Izmaksu raksturojums
Nr.p.k.

Izmaksu pozīcijas

2. Projektēšana
Būvprojekts poligona „Kaudzītes” pievadceĜa
2.1.
sakārtošanai
2.2.

Autoruzraudzība

2.3.

Pozīcijas 2.1. - 2.2. KOPĀ

Mērv.

Skaits

summa

1

summa

1

Mērv.
cena LVL

3. Būvdarbi
3.1.

Mobilizācija, teritorijas sagatavošanas darbi

summa

1

3.2.

Poligona „Kaudzītes” pievadceĜa sakārtošana,
t.sk. profilēšana, smilts slāĦa izveide, ăeorežăa
ieklājums, šėembu ieklāšana, caurteku izveide,
esošā grāvja profilēšana, labiekārtošana,
apzaĜumošana, ceĜa zīmju, apzīmējumu
uzstādīšana

summa

1

3.3.

Kontroles un pārbaudes, apmācība

summa

1

3.4.

Pozīcijas 3.1.-3.3. KOPĀ
Līguma cena (Pozīcijas 1.3., 2.2., 3.4. Kopā bez PVN 21%)
PVN 21%
IEPIRKUMA LĪGUMA SUMMA (SUMMA AR PVN 21%)

Kopā
LVL
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D9 pielikums: Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

Iekārtas nosaukums un
tehniskie parametri

Ražotājvalsts,
izgatavošanas
gads

Tehniskais
stāvoklis

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

Tiesiskais stāvoklis
(ir pretendenta,
personālsabiedrības
biedra, personu
apvienības
dalībnieka vai
apakšuzĦēmēja
īpašumā, jānomā
vai jāpērk)
<…>
<…>
<…>
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TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1. Ievads
Dokumentos, kas jāiesniedz kopā ar piedāvājumu, jāietver, bet nav jāaprobežojas ar
sekojošās sadaĜās minēto informāciju.
2. Darbu veikšanas apraksts
Piedāvājuma dokumentācijai jāietver detalizēts projektēšanas un būvdarbu tehniskais
apraksts kopā ar pietiekamu to pamatojuma pierādījumu (ja nepieciešams aprēėiniem).
Tehniskajam aprakstam jābūt visaptverošam un jāietver sekojoši elementi par
galvenajiem infrastruktūras elementiem:
− izmantojamie būvniecības materiāli;
− projektēšanai un būvniecībai paredzēto standartu īss raksturojums;
− ekspluatācijas raksturojums (kur nepieciešams).
Dokumentācijā jānorāda vides aizsardzības sistēmu plānotā darbība.
3. Paredzētā Līguma darbu programma
Pretendentam jāiesniedz pirmuzmetums paredzēto Līguma darbu programmas
projektēšanas un būvniecības darbiem. Šai darbu programmai skaidri jāparāda
dažādo operāciju hronoloăija un ilgums pa nedēĜām, kas nepieciešams, lai
uzprojektētu un uzbūvētu objekta būves, un tam jābalstās uz pasūtītāja prasībām, kā
tās definētas Tehniskās specifikācijas attiecīgās nodaĜās.
4. Kvalitātes garantijas un kvalitātes kontroles programma
UzĦēmējam jāsniedz kvalitātes garantijas un kvalitātes kontroles programma
attiecībā uz darbībām, kas tiks veiktas projektēšanas un būvniecības laikā.

