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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1. Dagdas novada pašvaldība aicina iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Publisko iepirkuma 

likuma un „Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā” nolikuma 

prasībām. 

 

1.2. Nolikums būs pieejams, sākot ar 2015.gada 12.jūniju. Nolikumu var saņemt Dagdas 

novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no plkst.9.00-12.00 un no 

plkst.13.00.-17.00 līdz 2015.gada 08.jūlija plkst.14.00. Tālr. 6 5681434, 6 5681712, 

fakss: 6 5681710. 

 

1.3. Nolikums pieejams bez maksas. 

 

1.4. Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:  

 tehniska rakstura jautājumos: Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors  

                                              Ivars Pauliņš, mob.29192507 

                                              e-pasts: ivars.paulins@dagda.lv 

1.5. Iepirkuma identifikācijas numurs 

            Identifikācijas Nr. DNP 2015/15 

 

1.6. Pasūtītājs 

 

Pasūtītājs Dagdas novada pašvaldība 

Adrese Alejas iela 4, Dagdas novads, LV-5674 

Reģistrācijas Nr. 90000041224 

Tālruņa Nr. 656 81434 

Faksa Nr. 6 5681710 

e-pasta adrese dome@dagda.lv 

 

1.7. Iepirkuma priekšmets: 

      CPV kods: 45000000-7. 

 

1.8. Publikācija par plānoto līgumu: 

      Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu portālā www.iub.gov.lv 

      2015.gada 12.jūnijā. 

  

1.9. Līguma izpildes vieta: 

      Dagda, Dagdas novads. 

 

1.10. Līguma izpildes laiks: 2015.gada 15.septembris. 

 

1.11. Piedāvājuma iesniegšanas, datums, laiks un kārtība 
     1.11.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 08.jūlija, plkst. 14.00, Alejas 

ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu (ierakstītas 

vēstules veidā). Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz 

augstākminētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 

     1.11.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, 

lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai 

kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti 

atpakaļ iesniedzējam. 

mailto:ivars.paulins@dagda.lv
http://www.iub.gov.lv/
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    1.11.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām. 

 

1.12.    Piedāvājuma noformēšana 

      1.12.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

 Dagdas novada pašvaldības Iepirkuma komisijai, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, 

LV-5674. 

 pretendenta nosaukums un adrese 

 atzīme: Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 

12A, Dagdā” identifikācijas Nr. DNP 2015/15. Neatvērt līdz 2015.gada 08.jūlija. 

plkst.14.00. 

1.12.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām: 

             1. Pretendentu atlases dokumentiem, kas minēti Nolikuma 4.1. un 4.2.punktā, ieskaitot  

pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā; 

             2.  Tehniskā piedāvājuma; 

             3. Finanšu piedāvājuma. 

1.12.3. Pretendents sagatavo vienu piedāvājuma dokumentu kopuma oriģinālu, ievērojot 

nolikumā noteikto piedāvājuma sastāvu, ar skaidri salasāmu norādi „ORIĢINĀLS”. Papildus 

tam pretendentam ir jāiesniedz 1 (viena) piedāvājuma kopija ar skaidri salasāmu norādi 

„KOPIJA”. Gadījumā, ja tiek konstatētas kādas neatbilstības, noteicošais būs oriģināls. 

Piedāvājuma oriģinālam un tā kopijai jābūt cauršūtām kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams 

atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. 

1.12.4. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāievieto nolikuma 1.12.1.punktā minētajā aploksnē.  

1.12.5. Piedāvājuma oriģinālam un tā kopijai ir jābūt drukātām vai rakstītām ar neizdzēšamu 

tinti, skaidri salasāmiem, bez labojumiem. 

1.12.6.  Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

1.12.7. Iesniedzot piedāvājumu Pretendentam ir tiesības visu iesniegto dokumentu 

atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. 

1.12.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 

pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

1.12.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus 

norāda personu, kas iepirkumu procedūrā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, 

kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 

1.12.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.11.2.punktā noteiktos gadījumus, ir 

pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

 

1.13. Cita informācija 

1.13.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentiem notiek pa pastu, telefonu, 

faksu, e-pastu. 

1.13.2. Ieinteresētais pretendents var uzdot jautājumus par iepirkuma procedūru, iesniedzot 

tos rakstiskā vai elektroniskā formā (saņemot par to apstiprinājumu). Ja no ieinteresētā 

pretendenta ir saņemts jautājums par Nolikumu, Pasūtītājs sagatavo atbildi un kopā ar uzdoto 

jautājumu (nenorādot iesniedzēju) iespējami īsā laikā nosūta visiem ieinteresētajiem 

pretendentiem, kuri no Pasūtītāja saņēmuši nolikumu, un pretendentiem, kuri jau iesnieguši 

piedāvājumus, vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā. Personām, kuras saņem 

nolikumu pēc informācijas sniegšanas, kopā ar nolikumu izsniedz arī informāciju par uzdotajiem 

jautājumiem un sniegtajām atbildēm. 

1.13.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos 

noteikumus. 
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2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

2.1.Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā saskaņā 

ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un tehnisko projektu (projektu var saņemt pie Pasūtītāja). 

2.1.2. Pasūtītājs patur tiesības atteikties no sekojošiem  darbiem, gadījumā, ja tiks konstatēts, ka 

pretendentu piedāvājumu cenas pārsniegs paredzamo līgumcenu un pasūtītāja iespējas. Pasūtītājs 

atteiksies no zemāk norādītajiem darbiem secībā no 1 līdz 39. 

 

Nr.p.k. Darbi 

1. Sienu sagatavošana(gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana) 

2. Griestu sagatavošana(gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana) 

3. Armētas grīdas seguma izveidošana betons B25 h=200mm  

4. Griestu caurumošana/aiztaisīšana priekš deflektoriem AD-400 

5. Grīdas demontāža/gulijas betonēšana katlumājas traps 

6. Betona uzgalis kanalizācijas izvadam 

7. Caurumu izsišana/aiztaisīšana dūmvadiem D480 

8. Katlumājas nevajadzīgo iekārtu nojaukšana un utilizācija 

9. Katlumājas nevajadzīgo cauruļvādu nojaukšana un utilizācija 

10. Radiators HM Profil kompakt, T<110 C, P<10 bar, kompl.ar atgais.,korķi K 22-

500-1100 

11. Radiators HM Profil kompakt, T<110 C, P<10 bar, kompl.ar atgais.,korķi K 22-

500-1600 

12. Radiators HM Profil kompakt, T<110 C, P<10 bar, kompl.ar atgais.,korķi K 11-

300-400 

13. Radiatoru atpakaļgaitas vārsts RLV (taisns)  Ø15 

14. Radiatoru termostatiskie ventiļi RTD-N15 (taisns)  Ø15 

15. Radiatoru termostatiskās galvas Danfoss 

16. VEGA Caurule CA  d28x1.5mm (Presējama karbona caurule) 

17. VEGA Caurule CA  d18x1.2mm (Presējama karbona caurule) 

18 VEGA Caurule CA  d15x1.2mm (Presējama karbona caurule) 

19. Fasondaļas VEGA caurulei d15,d18, d28( t-gab, līkumi, muftas, uzmavas, 

pārliekumi)  

20. Kaučuka siltumizolācijas čaula K-FLEX EC 28/13mm 

21. Kaučuka siltumizolācijas čaula K-FLEX EC 18/13mm 

22. Kaučuka siltumizolācijas čaula K-FLEX EC 15/13mm 

23. Izolācijas palīgmateriāli 

24. Cauruļvadu stiprinājumi 

25. Sistēmas regulēšana un palaišana 

26. Automātiskais atgaisotājs 

27. Vārsts Giacomini Dn15 

28. Silta gaisa padošanas iekārta  ''WOLF" LH25, Q=22.90kW, ar automātisku 

temperatūras regulēšanas un vadības bloku, N=0.3kw ( tai skaitā - filtru sekcija, 

sajaukšanās sekcija, āra gaisa ieņemšanas restes, gaisa izkliedētājrestes, filtru, 

pretaizsalšanas termostatu, stiprinājumiem un t.t.) 

29. Katlumājas nevajadzīgo ŪK tīklu nojaukšana un utilizācija 

30. Karstais ūdensvads T3 un cirkulācijas ūdensvads T4 

31. Lodveida ventils DN15 

32. Cinkota tērauda spiediena caurules DN15 

33. Siltumizolācija б=20mm DN15 

34. Dušas maisītājs Ø15 
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35. Roku mazgātnes maisītājs Ø15 

36. Elektroūdens sildītājs V=60 l 

37. Sistēmas izmēģināšana un dezinficēšana 

38. Sistēmas nodošana 

39. Katlumājas nevajadzīgo EL tīklu nojaukšana un utilizācija 
 

2.1.3. Vēlama objekta apskate – iepriekš saskaņojot ar Dagdas novada pašvaldības 

izpilddirektoru Ivaru Pauliņu t:29192507. 

2.1.4.Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu. 

2.1.5. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

 

3. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 
 

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā 

3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko 

iepirkumu likuma 39.
1 

minētie apstākļi un tie netiek novērsti 10 darbadienu laikā. 

3.1.2. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu 

vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu. 

 

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 

4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā apliecina pretendenta apņemšanos 

veikt katlumājas rekonstrukciju Mičurina ielā 12A, Dagdā, saskaņā ar Nolikuma prasībām. 

Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir 

pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. 

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā pretendents sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši 

pievienotajai formai (2.pielikums). 

 

4.2. Pretendentu atlases dokumenti 

4.2.1. Vispārēja informācija par pretendentu, iesniedzama atbilstoši Nolikumam pievienotajai 

formai (2.pielikums). 

4.2.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs 

izdotas reģistrācijas apliecības kopija ja ir izsniegta, ja nav, tad Pasūtītājs pārbaudīs šo 

informāciju publiskajās datubāzēs. 

4.2.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības būvniecības darbu veikšanai kopija vai cita 

dokumenta (licence, sertifikāts) kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt komercdarbību 

būvniecībā, ja nav, tad Pasūtītājs pārbaudīs šo informāciju publiskajās datubāzēs. 

4.2.4. Pretendenta apliecinājums par Pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu būvdarbos 

iepriekšējos trijos gados, norādot apgrozījumu katrā attiecīgajā finanšu gadā, pievienojot 

pretendenta 2012., 2013., 2014., gada bilances un peļņas un zaudējumu aprēķinu. 

4.2.5. Informācija par pretendenta pieredzi būvdarbu veikšanā, kas apliecina, ka pretendents 

šajā laikā veicis un pienācīgi pabeidzis ne mazāk kā 3 (trīs) līdzīga rakstura būvdarbus. 

Pievienojot atsauksmes no šajā sarakstā norādītajiem Pasūtītājiem. Informācija par pretendenta 

pieredzi būvdarbu veikšanā. 

4.2.6. Būvdarbu izpildē iesaistītā personāla saraksts. 

4.2.7. Atbildīgo būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija, kā arī kvalifikācijas, 

izglītības un pieredzes apraksts. Kvalifikācijas, izglītības un pieredzes apraksts. 

4.2.8. Pretendentam piederošo un pieejamo būvdarbu izpildei nepieciešamo iekārtu, 

instrumentu un tehnikas saraksts un to apraksts (izlaiduma gads, stāvoklis utml.) 
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4.2.9. Apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 

tas apņemas noslēgt līgumu par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, 

šķirošanu, uzglabāšanu tam paredzētajā laukumā, kā arī līgums par celtniecības procesā radušos 

atkritumu piegādi, pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā un ir atkritumu 

pārvadāšanas atļauja regulāriem atkritumu pārvadājumiem. 

4.2.10. Ja darbu izpildei paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendenta piesaistīto 

apakšuzņēmēju saraksts, kā arī pretendenta un apakšuzņēmēja parakstīta vienošanās vai 

apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā. Pretendentam 

piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts. 

4.3. Tehniskais piedāvājums 

4.3.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) 

noteiktajām prasībām un Nolikumam pievienotajai tehniskā piedāvājuma formu (8.pielikums). 

4.3.2. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši LR Ministru kabineta 19.12.2006. 

noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība” prasībām”. 

4.3.3. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apliecinājumu par piedāvāto darbu garantijas termiņu 

(gados) no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.  
4.3.4. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka 

gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirts iepirkuma līgums, pirms darbu sākšanas starp 

apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanu attiecībā uz būvdarbiem par summu, kas nav mazāka par 100% no 

piedāvātās līgumcenas. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas pretendents iesniedz 

apdrošināšanas polisi pasūtītājam. 

4.4. Finanšu piedāvājums  

4.1.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks veikti tehniskajai specifikācijai 

atbilstoši darbi. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu 

piedāvājuma formai (9.pielikums).  

4.1.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.  

4.1.3. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši LR Ministru kabineta 19.12.2006. 

noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība” būvniecības koptāmes prasībām. 

4.1.4. Tāmē pretendentam jāiekļauj visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu darbu apjomos 

uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un 

normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. 

4.1.5. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā.  

 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLĒS KRITĒRIJI 

 

5.1. Vispārīgie noteikumi 

5.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija), kas izvērtē 

pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī izvēlas piedāvājumu ar 

viszemāko cenu. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē. 

5.1.2. Nepieciešamības gadījumā pretendenta iesniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai 

piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildus informāciju. 

5.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude 

      5.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie 

piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 1.12.punktā norādītajām prasībām. 

      5.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija piedāvājumu 

tālāk neizskata. 

 

5.3. Pretendentu atlase 
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5.3.1. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasi. 

5.3.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību 

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases 

dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai. 

5.3.3. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus 

nolikumā pieprasītos dokumentus. 

5.3.4. Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību izvirzītajiem 

atlases nosacījumiem vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas 

novērtēšanai vai vispār nav sniedzis informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata. 

 

5.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. 

5.4.1. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi. 

5.4.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko 

piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajai tehniskai specifikācijai. 

5.4.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē var tikt pieaicināts speciālists. 

5.4.4. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajās specifikācijas prasībām, 

komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata 

 

5.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšana. 

5.5.1. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru 

piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu 

atbilstības pārbaudes laikā. 

5.5.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām. 

5.5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav 

aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas. 

5.5.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu 

labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir 

labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 

5.5.5. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā 

atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par 

iepirkuma procedūras uzvarētāju. 

 

6. IEPIRKUMA LĪGUMS 

 

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 

piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.  

6.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts, ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas. 

 

7. IEPIRKUMA KOMISIJA 

 

7.1. Iepirkumu komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Publisko 

iepirkumu likums”.  

7.2. Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu 

uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav 

parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties komisijas darbībā. 

7.3. Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. Protokolus 

paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē. 

7.4. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks. 

7.5. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdes piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļu kopskaita, bet 

ne mazāk kā 5 locekļi. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. 
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7.6. Katrs komisijas loceklis katru piedāvājumu vērtē atsevišķi, aizpildot individuālo 

vērtēšanas tabulu. Komisijas locekļu aizpildītās piedāvājumu vērtēšanas tabulas apkopo vienā 

tabulā. 

7.6. Motivētu lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem komisija pieņem balsojot. 

 

8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

8.1. Iepirkuma komisijas tiesības 

8.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības 

pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

8.1.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām. 

8.1.3. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši 

Nolikuma 1.12.punktā minētajām prasībām. 

8.1.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu 

piedāvājumos. 

8.1.6. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs 

piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija. 

8.1.7. Izvēlēties piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma prasībām. 

8.1.8. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās 

slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 

8.1.9. Pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu. 

 

8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi 

8.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 

8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 

8.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu. 

8.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem 

normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu. 

8.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas, 

paziņot to pretendentiem. 

 

9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

9.1. Pretendenta tiesības: 

9.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu. 

9.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas 

saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un 

pārstāvja parakstu. 

 

9.2.Pretendenta pienākumi: 

9.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 

9.2.2. Sniegt patiesu informāciju. 

9.2.3.Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu 

informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, pretendenta norādītajos termiņos 

9.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                             I.Pauliņš 
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1.pielikums 

Iepirkuma procedūras „Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā” nolikumam 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

N
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Darba nosaukums 

M
ē
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. 

D
a

u
d

z
. 

1 2 3 4 5 

          

    BK daļa (Katlumāja)     

    Celtniecības darbi     

1   
Sienu sagatavošana(gruntēšana, 
špaktelēšana, krāsošana) 

m2 160,00 

2   
Griestu sagatavošana(gruntēšana, 
špaktelēšana, krāsošana) 

m2 140,00 

3   
Armētas grīdas seguma izveidošana betons 
B25 h=200mm  

m2 102,00 

4   
Gaisa ieņemšanas restes 800x800mm 
(iebūvējamā ārsienā) uzstādīšana 

gab 2,00 

5   
Betona pamatne dūmsūknim ar dūmsukņa 
piestiprināšanu caur amortizācijas ieliktņi 

kompl. 2,00 

6   Betona pamatne skurstenim (2,0*2,0*2,0)  m3 8,00 

7   
Betona pamatne atsaitem (0,6*0,6*2,0) - 3 
gab. 

m3 2,16 

8   Dūmvadu balstu betonēšana ārtelpā gab 4,00 

9   
Griestu caurumošana/aiztaisīšana priekš 
deflektoriem AD-400 

vieta 3,00 

10   
Grīdas demontāža/gūlijas betonēšana 
katlumājas traps 

vieta 1,00 

11   Betona uzgalis kanalizācijas izvadam m3 0,30 

12   
Caurumu izsišana/aiztaisīšana dūmvadiem 
D480 

vieta 2,00 

 

N
r.
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. 
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o

d
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Darba nosaukums 

M
ē
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. 

D
a
u
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z
. 

1 2 3 4 5 

          

    SM daļa (Katlumāja)     

    Demontāžas darbi     

1   
Katlumājas nevajadzīgo iekārtu nojaukšana 
un utilizācija 

obj. 1,00 
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2   
Katlumājas nevajadzīgo cauruļvādu 
nojaukšana un utilizācija 

obj. 1,00 

    Katlumājas pamatiekārtas     

3   
Ūdens sildamais katls "Kalvis K1250"  
Q=1250 KW  

kompl. 2,00 

4   

Ūdens sildama katla "Kalvis K1250"  
Q=1250 KW vadības pults temperatūras 
regulēšanai 

kompl. 2,00 

5   

Ūdens sildama katla "Kalvis K1250"  
Q=1250 KW primāra gaisa padeves 
ventilātors 

kompl. 2,00 

6   

Ūdens sildama katla "Kalvis K1250"  
Q=1250 KW sekundara gaisa padeves 
ventilātors 

kompl. 2,00 

7   
Ūdens sildama katla "Kalvis K1250"  
Q=1250 KW  avārijas automātikas skapis 

kompl. 2,00 

8   

Instrumentu komplekts: bīstāklis, birste, 
urbis, skrāpis, āķis,termometrs, papildus 
skatlodziņš, skrūves, uzgriežņi, 
dokumentācija (katla pase, ventilatoru 
pase) 

kompl. 2,00 

9   Multiciklons MC-10 "Kalvis" kompl. 2,00 

10   Multiciklona MC-10 "Kalvis" izolācija kompl. 2,00 

11   Dūmusūcējs RVI-800-1T kompl. 2,00 

12   Dūmusūcēja RVI-800-1T vādības skapis kompl. 2,00 

13   Apkures katla apsaite     

14   
Katla cirkulācijas sūknis  "DAB" CM-GE 80-
890/A/BAQE/1,5 M MCE 15/C 

gab. 2,00 

15   Drošības vārsts Prescor S700 1 1/4" 6,0bar  gab 8,00 

16   
Trīsceļu regulējošais vārsts "Danfoss" VF3-
80 Kvs 100 

gab 2,00 

17   Izpildmehānisms "Danfoss" AMV 85 kompl. 2,00 

18   Izplešanās trauks 300L, 6bar/120°C gab. 2,00 

19   Pretvārsts Dn100 gab. 5,00 

20   Avārijas signalizācija gab. 2,00 

21   Lodveida krāns "DZT" DN 100 ar atlokiem gab. 4,00 

22   Lodveida krāns vitņu DN 40 "Giacomini" gab. 2,00 

23   
Izplešanas trauks DL-2000V Elbi 
2000L,10bar/99°C 

gab. 2,00 

24   
Ūdens akumul. tvertne Puffer 1500 Plus, 
Elbi 6bar 95°C ar siltumizolāciju b=100mm 

gab. 3,00 

25   
Siltuma skaitītājs "Danfoss" Sonometr 1100 
Dn100 

gab. 1,00 

26   Lodveida krāns "DZT" DN 80 ar atlokiem gab. 6,00 

27   Lodveida krāns "DZT" DN 125 ar atlokiem gab. 2,00 

28   Atloku filtrs DN 100 gab. 2,00 

29   
Apkures cirkulācijas sūknis  "DAB" NKP-
GE50-125/144 

gab. 2,00 
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30   Lodveida krāns "DZT" DN 150 ar atlokiem gab. 7,00 

31   Atloku filtrs DN 150 gab. 3,00 

32   Pretvārsts Dn150 gab. 2,00 

33   Ūdens piebarošanas mezgla montāža:     

34   

Nepārtrauktās darbības mīkstināšanas 
iekārta (dubulta) AquaHard S/9100 MS 
0.045 SC/2 ar ražību Qnom=1,5 m3/h 

gab. 1,00 

35   Sūknis "DAB" E.SYBOX gab. 1,00 

36   Misiņa filtrs DN32 gab. 1,00 

37   Vītņu lodveida krāns "GIAKOMINI" DN 32 gab. 10,00 

38   Manometrs  0-6 bar  gab. 9,00 

39   Manometra krans gab. 11,00 

40   Papīldieplūdes vārsts Dn32 gab. 1,00 

41   Pretvārsts Dn32 gab. 1,00 

42   Aukstā ūdens skaitītājs "Minol" Dn32 gab. 1,00 

43   Atlas filtrs Dn32 gab. 1,00 

44   
Drošības varstu izlaides līniju montāža 
katliem 

kompl. 2,00 

45   
Trīsceļu regulējošais vārsts "Danfoss" VF3-
100 Kvs 145 

gab 1,00 

46   Izpildmehānisms "Danfoss" AMV 85 kompl. 1,00 

47   
Apkures regulators ECL210 ar pamatni un 
programmu 

kpl. 1,00 

48   
Apkures regulators ECL310 ar pamatni un 
programmu 

kpl. 1,00 

49   
Ārgaisa temperatūras sensors Danfoss 
ESMT 

gab 2,00 

50   Temperatūras sensors Danfoss ESMU gab 4,00 

51   Spirta termometrs  0-130 C kompl. 17,00 

52   
Apkures sistēmas sūknis DAB Evoplus 
80/180XM 

gab 1,00 

53   
Trīsceļu regulējošais vārsts "Danfoss" 
VRG3-25- Kv 10.0 

gab 1,00 

54   Izpildmehānisms "Danfoss" AMV 435 kompl. 1,00 

55   Lodveida krāns "DZT" DN 32 gab. 3,00 

56   Misiņa filtrs DN32 gab. 2,00 

57   Pretvārsts Dn25 gab. 1,00 

58   Vītņu lodveida krāns "GIAKOMINI" DN 25 gab. 2,00 

59   Vītņu lodveida krāns "GIAKOMINI" DN 20 gab. 3,00 

60   Vītņu lodveida krāns "GIAKOMINI" DN 15 gab. 2,00 

61   Vara caurule d15 ar montāžas fit. m 6,00 

62   Cinkotā tērauda caurule DN32 m 5,00 

63   Melna tērauda caurule DN 20 m 5,00 

64   Melna tērauda caurule DN 25 m 7,00 

65   Melna tērauda caurule DN 32 m 31,00 

66   Melna tērauda caurule DN 40 m 4,00 

67   Melna tērauda caurule DN 50 m 6,00 

68   Melna tērauda caurule DN 80 m 32,00 

69   Melna tērauda caurule DN 100 m 34,00 
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70   Melna tērauda caurule DN 125 m 21,00 

71   Melna tērauda caurule DN 150 m 22,00 

72   
Termaflex izolāciju d32  (piebarošanas 
ūdensvāds) b=13mm 

m 6,00 

73   
Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc 
PHSALCT PHSALCT 168-50 

m 22,00 

74   
Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc 
PHSALCT PHSALCT 140-50 

m 21,00 

75   
Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc 
PHSALCT PHSALCT 114-50 

m 34,00 

76   
Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc 
PHSALCT PHSALCT -89-40 

m 32,00 

77   
Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc 
PHSALCT PHSALCT 60-40 

m 6,00 

78   
Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc 
PHSALCT PHSALCT -48-40 

m 4,00 

79   
Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc 
PHSALCT PHSALCT -42-40 

m 36,00 

80   
Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc 
PHSALCT PHSALCT -35-30 

m 7,00 

81   
Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc 
PHSALCT PHSALCT -28-30 

m 5,00 

82   Siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli kompl. 1,00 

83   Cauruļvadu fasondaļas un palīgmateriāli kompl. 1,00 

84   Gruntskrāsa l 10,00 

85   Cauruļvadu stiprinājumi un balsti kompl. 1,00 

86   Sistēmas hidrauliskā pārbaude kompl. 1,00 

87   
Sistēmas regulēšana, palaišana un 
personāla apmācība 

kompl. 1,00 

88   Dūmvadi / Dūmenis     

89   

Izolēta nerusējoša tērauda caurule 
D480/580 cinkota apvalka horizontālais 
dūmvads 

m 27,00 

90   
Izolēta nerusējoša tērauda caurule 
D480/580 cinkota apvalka līkums 90⁰ 

gab 9,00 

91   
Izolēta nerusējoša tērauda caurule 
D480/580 cinkota apvalka līkums 45⁰ 

gab 2,00 

92   
Izolēta nerusējoša tērauda caurule 
D400/500 cinkota apvalka trejgabals 45⁰ 

gab 1,00 

93   
Izolēta nerusējoša tērauda caurule 
D480/580 cinkota apvalka trejgabals 45⁰ 

gab 1,00 

94   

Izolēta nerusējoša tērauda caurule cinkota 
apvalka adapteris D450/D480 dūmsūcēja 
iesūkšanas atloks 

gab 2,00 

95   

Izolēta nerusējoša tērauda caurule cinkota 
apvalka adapteris 450x225/D480 
dūmsūcēja izpūšanas atloks 

gab 2,00 

96   
Izolēta nerusējoša tērauda caurule cinkota 
apvalka adapteris D400/D480  

gab 1,00 
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97   

Izolēta nerusējoša tērauda caurule 
D480/580 cinkota apvalka trejgabals ar 
tīrīšanas iespēju 

gab 6,00 

98   

Izolēta nerusējoša tērauda caurule 
D480/580 cinkota apvalka stiprinājumi 
ārtelpā 

gab 4,00 

99   

Izolēta nerusējoša tērauda caurule 
D480/580 cinkota apvalka stiprinājumi 
katlutelpā 

gab 2,00 

100   

Izolēta nerusējoša tērauda caurule 
D480/580 cinkota apvalka vertikālais 
dūmenis 

m 22,00 

101   

Izolēta nerusējoša tērauda caurules 
D480/580 cinkota apvalka (vertikāla dāļa) 
stīprīnājumi pie metāla konstrukcijas  

gab 15,00 

102   

Karsti cinkota metāla konstrukcija (Ferma, 
H=21m) vertikāla dūmejas posma 
stīprīnašanai 

konstr. 1,00 

103   Pamatā ieliekamas detaļas konstr. 1,00 

104   Atsaišu sistēma konstr. 1,00 

105   Kondensāta savacējs  gab 2,00 

106   Autokrāna darbs objektā m/st 16,00 

107   Pacēlāja darbs objektā m/st 16,00 

108   Markēšanas materiāli obj. 1,00 

109   izpilddokumentācijas sagatavošana obj. 1,00 

 

N
r.

 p
.k

. 
 

K
o

d
s

 

Darba nosaukums 

M
ē

rv
. 

D
a
u

d
z
. 

1 2 3 4 5 

          

    AVK daļa (Katlumāja)     

    Apkures sistēma     

1   

Radiators HM Profil kompakt, T<110 C, 
P<10 bar, kompl.ar atgais.,korķi K 22-500-
1100 

gab. 2,00 

2   

Radiators HM Profil kompakt, T<110 C, 
P<10 bar, kompl.ar atgais.,korķi K 22-500-
1600 

gab. 1,00 

3   

Radiators HM Profil kompakt, T<110 C, 
P<10 bar, kompl.ar atgais.,korķi K 11-300-
400 

gab. 2,00 

4   
Radiatoru atpakaļgaitas vārsts RLV (taisns)  
Ø15 

gab. 5,00 

5   
Radiatoru termostatiskie ventiļi RTD-N15 
(taisns)  Ø15 

gab. 5,00 

6   Radiatoru termostatiskās galvas Danfoss gab. 5,00 
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7   
VEGA Caurule CA  d28x1.5mm (Presējama 
karbona caurule) 

m. 30,00 

8   
VEGA Caurule CA  d18x1.2mm (Presējama 
karbona caurule) 

m. 50,00 

9   
VEGA Caurule CA  d15x1.2mm (Presējama 
karbona caurule) 

m. 12,00 

10   
Fasondaļas VEGA caurulei d15,d18, d28( t-
gab, līkumi, muftas, uzmavas, pārliekumi)  

kompl. 1,00 

11   
Kaučuka siltumizolācijas čaula K-FLEX EC 
28/13mm 

m 30,00 

12   
Kaučuka siltumizolācijas čaula K-FLEX EC 
18/13mm 

m 50,00 

13   
Kaučuka siltumizolācijas čaula K-FLEX EC 
15/13mm 

m 12,00 

14   Izolācijas palīgmateriāli kompl. 1,00 

15   Cauruļvadu stiprinājumi kompl. 1,00 

16   Sistēmas regulēšana un palaišana kompl. 1,00 

17   Automatiskais atgaisotājs gab. 2,00 

18   Vārsts Giacomini Dn15 gab. 2,00 

19   

Silta gaisa padošanas iekārta  ''WOLF" 
LH25, Q=22.90kW, ar automātisku 
temperatūras regulēšanas un vadības 
bloku, N=0.3kw ( tai skaitā - filtru sekcija, 
sajaukšanās sekcija, āra gaisa ieņemšanas 
restes, gaisa izkliedētājrestes, 
filtru,pretaizsalšanas termostātu, 
stiprīnājumiem un t.t.) 

kompl. 2,00 

20         

21   Katla telpas ventilācija     

22   
Gaisa ieņemšanas reste 800x800, RIS-
800x800 

gab. 2,00 

23   
Regulēšanas vārsts ar rokas mehānismu 
800x800, UTK/R-800x800 

gab. 2,00 

24   
Gaisa vads, kantains LKR-800-800, termali 
i=380 

m 1,00 

25   
Deflektors ar piltuvi un drenāžas šļūteņi AD-
400 

kompl. 3,00 

26   Gala vāks ar sietu AKTT-400 gab. 3,00 

27   Gaisa vads  OS-400 m 3,00 

28   
Jumta ventilātors Mixvent-TH, L=100 m3/h, 
N=68W, n=2450 1/min, I=0.26A, komplektā: 

kompl. 1,00 

29   atbalsts  BI-3;     

30   atpakaļgaitas vārsts CAR-150     

31   elastīga starplīka GSA-150     

32   Gaisa vads  OS-3-100 m 2,00 

33   Trejgabals TRT -100x100 gab. 1,00 

34   Difuzors DVS -100 gab. 2,00 

35   Pretvārsts RSK-100 gab. 2,00 

36   U-veida profils 100 mm, l=1300mm gab. 4,00 

37   
Paroc vate Pro Lamella Mat Alu Coat 
500mm biezumā 

m 0,50 

38   Ranila ( apšut gaisa vadu virs jumta)  m2 0,65 



16 
Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā 

 

39   
Gaisa vadu hermetizācijas, sistēmas 
marķēšanas un papildus montāžas materiāli 

kompl. 1,00 

 
N

r.
 p

.k
. 
 

K
o

d
s

 

Darba nosaukums 

M
ē

rv
. 

D
a

u
d

z
. 

1 2 3 4 5 

          

    UK daļa (Katlumāja)     

    Demontāžas darbi     

1   
Katlumājas nevajadzīgo ŪK tīklu 
nojaukšana un utilizācija 

obj. 1,00 

    
Saimniecības-ugunsdzēšanas 
ūdensvads Ū1 

    

2   Stūra ventilis DN15 gab. 1,00 

3   Lodveida ventilis DN15 gab. 3,00 

4   Lodveida ventilis DN25 gab. 4,00 

5   Lodveida ventilis DN32 gab. 2,00 

6   Lodveida ventilis DN40 gab. 2,00 

7   
Ugunsdzēsības  krāns Dst.=16mm  
Lšl.=20m DN50 

kompl. 2,00 

8   Ugunsdzēšamais aparāts 6 kg gab. 6,00 

9   Ugunsdzēsības  skapis gab. 2,00 

10   
Cinkota terauda spiediena caurules 
Ø76.1x3.2 

m 16,00 

11   
Cinkota terauda spiediena caurules 
Ø60.3x3.2 

m 10,00 

12   Cinkota terauda spiediena caurules DN32 m 9,00 

13   Cinkota terauda spiediena caurules DN25 m 15,00 

14   Cinkota terauda spiediena caurules DN20 m 4,00 

15   Cinkota terauda spiediena caurules DN15 m 8,00 

16   Atpakaļgaitas vārsts DN40 gab. 1,00 

17   Sietiņfiltrs DN40 gab. 1,00 

18   Ūdens skaitītājs DN40  gab. 1,00 

19   Manometrs PN 6Bar gab. 1,00 

20   Pieslēgums esošam ūdensvadam gab. 1,00 

21   
Karstais ūdensvads T3 un cirkulācijas 
ūdensvads T4 

    

22   Lodveida ventils DN15 gab 5,00 

23   Cinkota terauda spiediena caurules DN15 m 10,00 

24   Siltumizolācija б=20mm DN15 m 10,00 

25   Dušas maisītājs Ø15 kompl. 1,00 

26   Roku mazgātnes maisītājs Ø15 kompl. 1,00 

27   Elektroūdens sildītājs V=60 l gab. 1,00 
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28   Sistēmas izmēģināšana un dezinficēšana m 10,00 

29   Sistēmas nodošana obj. 1,00 

30   Ražošanas drenāža K3     

31   
Plastmasas caurule ar uzmavu, SN4, 
De110 

m 20,00 

32   Revizija, De110 gab. 1,00 

33   Trejgabals, 45, 110x110 gab. 2,00 

34   Trejgabals,90, 110x110 gab. 1,00 

35   Līkums ar uzmavām, 90, De 100 gab. 1,00 

36   Līkums ar uzmavām,135, De 100 gab. 3,00 

37   
Plastmasas gūlija ar sifonu un redelēm, 
D300 

kompl. 3,00 

38   
Dzelzbetona ūdens dzesēšanas aka 
Ø1500, H=2200 ar lūku 40T 

gab. 1,00 

39   
Plastmasas caurule ar uzmavu, SN4, 
De160 

m 6,00 

40   Izlaiduma ierīkošana gab. 1,00 

41   Sistēmas izmēģināšana t.m. 26,00 

 

N
r.

 p
.k

. 
 

K
o

d
s

 

Darba nosaukums 

M
ē

rv
. 

D
a
u

d
z
. 

1 2 3 4 5 

          

    UAS daļa (Katlumāja)     

1   
Ugungrēka atklāšanas signalizācijas ierīču 
kontroles un vadības pults BENTEL J408-8 

kompl. 1,00 

2   Akumulatoru baterija NP 7-12, 12V, 7Ah gab. 2,00 

3   Kombinētais signāldevējs EA-318-2H gab. 9,00 

4   Termiskais signāldevējs EA-323-2 gab. 3,00 

5   
Manuālais trauksmes signāldevējus 
FP3/RD 

gab. 5,00 

6   Signālierīce AH-0218  gab. 5,00 

7   Signālierīce AH-03127BS gab. 1,00 

8   Radioraidītājs RT4-5se gab. 1,00 

9   Kabelis ekranēts KLMA 2x0.8+0.8 m 230,00 

10   
Kabelis ekranēts ugunsizturīgs EUROSAFE 
2x0.8 

m 50,00 

11   
Kabelis ekranēts ugunsizturīgs EUROSAFE 
2x2x0.8 

m 3,00 

12   Gofrēta PVC caurule ∅16 m 20,00 

13   
Ugunsdrošās montāžas putas 
SOUDAFOAM FR 750ml  

gab. 2,00 

14   Kabeļu kanāls  10x11, 2m gab. 53,00 

15   Kabeļu kanāls  10x20, 2m gab. 5,00 

16   Kabeļu kanāls  20x30, 2m gab. 2,00 
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N
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Darba nosaukums 

M
ē

rv
. 

D
a

u
d

z
. 

1 2 3 4 5 

          

    EL daļa (Katlumāja)     

    Demontāžas darbi     

1   
Katlumājas nevajadzīgo EL tīklu 
nojaukšana un utilizācija 

obj. 1,00 

    EL daļa (Katlumāja)     

2   

Metāla sadalne sienas montāžai ar 
montāžas plāksni, metāla durvīm un 
slēdzeni Argenta 1200x800x300, IP66 

kompl. 1,00 

3   DIN sliede 2m gab. 2,00 

4   N - spailes bloks KNA4.120 gab. 2,00 

5   PE - spailes bloks KNA4.120P gab. 2,00 

6   Ievada slēdzis ~3, 3 pol., 100A gab. 3,00 

7   
Automātiskais slēdzis ~3; 3pol.; 16A "C" 
mont.uz DIN sliedes 

gab. 1,00 

8   
Automātiskais slēdzis ~3; 3pol.; 6A "B" 
mont.uz DIN sliedes 

gab. 2,00 

9   
Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 25A "C" 
mont.uz DIN sliedes 

gab. 2,00 

10   
Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 20A "C" 
mont.uz DIN sliedes 

gab. 2,00 

11   
Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 10A "C" 
mont.uz DIN sliedes 

gab. 4,00 

12   
Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 16A "B" 
mont.uz DIN sliedes 

gab. 1,00 

13   
Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 10A "B" 
mont.uz DIN sliedes 

gab. 3,00 

14   
Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 6A "B" 
mont.uz DIN sliedes 

gab. 3,00 

15   

Termo-magnētiskais motora slēdzis 3P, 
MS132-20, 16-20A, 400V mont.uz DIN 
sliedes  

gab. 2,00 

16   

Termo-magnētiskais motora slēdzis 3P, 
MS116-2,5, 1,6-2,5A, 400V mont.uz DIN 
sliedes  

gab. 2,00 

17   
Fāzu kontroles relejs 2CO, mont.uz DIN 
sliedes 

gab. 1,00 

18   
Kontaktors 3NO 230V; 37kW, 80A, ar 
papildkontaktu 1NO 

gab. 1,00 

19   Indikators 230V, zaļš mont. sadalnes durvīs gab. 1,00 

20   
Indikators 230V, sarkans mont. sadalnes 
durvīs 

gab. 1,00 

21   Pārsprieguma novadītājs V25-B+C 4-385 kompl. 1,00 

22   Drošinātājslēdzis 160A, NH00 gab. 2,00 

23   Drošinātājs NH00, 35A gab. 6,00 
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24   
Kontaktligzda 16A, 230V mont.uz DIN 
sliedes 

gab. 1,00 

25   Kabeļu marķējumi kompl. 1,00 

26   
Frekveņču pārveidotājs VLT HVAC Drive 
FC 102-P18K-T4, 18.5KW, 34A, IP55 

    

27   

Virsmas apgaismes armatūra BARAT 224 
2x24W, IP66 ar T830 krāsas temperatūras 
T5 spuldzēm 

kompl. 8,00 

28   

Virsmas apgaismes armatūra BARAT 224 
EMG 2x24W, IP66  ar T830 krāsas 
temperatūras T5 spuldzēm un ar iebūvētu 
avārijas moduli 1h 

kompl. 5,00 

29   
Prožektors LED tipa BOREAS B 
LED1x12500 L60 110W, IP65 

kompl. 1,00 

30   Slēdzis v/a, 240V, IP44 gab. 3,00 

31   Dubultais slēdzis v/a, 240V, IP44 gab. 1,00 

32   Pārslēdzis v/a, 240V, IP44 gab. 4,00 

33   Montāžas kārba v/a, IP44 gab. 20,00 

34   
Kontaktligzdu bloks 3P+N+PE 400V, 16A, 
2x2P+PE 230V, 16A, IP65 

gab. 1,00 

35   Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x1.5 m 220,00 

36   Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 4x1.5 m 30,00 

37   Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 5x1.5 m 10,00 

38   Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 7x1.5 m 25,00 

39   Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x2.5 m 105,00 

40   Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 4x6 m 10,00 

41   Kabelis ar vara dzīslām XAFLEX-JZ 3x0,75 m 10,00 

42   Kabelis ar vara dzīslām XAFLEX-JZ 4x0,75 m 85,00 

43   Kabelis ar vara dzīslām XAFLEX-JZ 3x1.5 m 15,00 

44   Kabelis ar vara dzīslām XAFLEX-JZ 5x1.5 m 55,00 

45   Kabelis ar vara dzīslām XAFLEX-JZ 3x2.5 m 55,00 

46   Kabelis ar vara dzīslām XAFLEX-JZ 5x4 m 50,00 

47   Kabelis ar vara dzīslām YSLCY 2x0,75 m 125,00 

48   Kabelis ar vara dzīslām FXQJ-EMC 3x6/6 m 70,00 

49   Kabelis ar vara dzīslām Eurosafe 3x1,5 m 15,00 

50   Kabelis ar alumīnija dzīslām AXPK 4x35 m 25,00 

51   Vads ar vara dzīslu HO7V-R 6mm²  m 100,00 

52   Vads ar vara dzīslu HO7V-R 16mm²  m 30,00 

53   Kabeļa gala apdare EPKT 0015 kompl. 2,00 

54   PVC caurule ∅20 m 320,00 

55   PVC caurule ∅25 m 180,00 

56   PVC caurule ∅32 m 90,00 

57   PVC caurule ∅50 m 21,00 

58   PVC cauruļu tiprinājuma elementi  kompl. 1,00 

59   Cinkota tērauda trose ∅2mm m 40,00 

60   Troses stiprinājuma elementi kompl. 1,00 

61   
Ugunsdrošās montāžas putas 
SOUDAFOAM FR 750ml 

gab. 4,00 
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62   Gaismas rene MEK 70M L=3000 gab. 8,00 

63   Gaismas renes savienojums MEK J-70 gab. 5,00 

64   
Gaismas renes T-veida savienojums MEK 
TR-70 M 

gab. 2,00 

65   
Gaismas renes stiprinājuma elementi MEK 
RPF-70M 

gab. 12,00 

66   Gaismas renes griestu skava RPF-10 gab. 12,00 

67   Gaismas renes gala profils MEK PK M gab. 4,00 

68   Kabeļtrepe KS80-200, L=6m gab. 2,00 

69   Kabeļtrepes lokanais savienojums NL/KS20 gab. 2,00 

70   Travers  HK13-150 gab. 3,00 

71   Kabeļtrepes sienas skava VK2 gab. 6,00 

72   Kabeļtrepes skava KK gab. 6,00 

73   Griestu skava RTF-10 gab. 3,00 

74   Zemējuma spaile PE gab. 10,00 

75   Vītņstienis GT-10 gab. 8,00 

76   Potenciālu izlīdzināšanas kopne 1801 VDE  kompl. 1,00 

77   Zibensaizsardzība un zemējuma kontūri kompl. 1,00 

 

 

Tehniskā specifikācija var būt nepilnīga un tajā var nebūt detalizētu visu nepieciešamo 

elementu un aprakstu katrā atsevišķā sadaļā. Tādēļ katra pretendenta pienākums ir pārliecināties, 

ka viņa piedāvājums, neatkarīgi no specifikācijām, apmierina visas pasūtītāja tehniskās un 

estētiskās prasības, kā arī Latvijas Būvnormatīvus, un vietējās būvvaldes noteikumus un 

prasības. 

Būvdarbi pretendentam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un 

būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem 

(ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem). 

Izvēloties būvdarbos paredzētos materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai to adekvātus 

ekvivalentus, jāparedz tikai tādu celtniecības materiālu, izstrādājumu un iekārtu pielietošana, 

kuras ir sertificētas atbilstoši Latvijas valsts standartam vai citiem Latvijā esošiem standartiem 

un jāizmanto to formu produkcija, kurām Latvijā ir pastāvīgas produkcijas realizācijas 

pārstāvniecības. 
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2.pielikums 

Iepirkuma procedūras „Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā” nolikumam 

 

 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

 

Pasūtītājs:  

Identifikācijas Nr.__________                                             2015.gada ______________ 

 

 

Līguma nosaukums: „__________________________” 

 

 Iepazinušies ar nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt 

_______________________ saskaņā ar nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma 

procedūras noteikumiem, par summu:  

___________________________________________ (EUR) apmērā, kurā nav ietverts PVN. 

       (piedāvājuma cena skaitļos un vārdos)  

 

 

 Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies nolikumā noteiktajos apjomos 

veikt _____________________līdz ___________________. 

 

  

 Ar šo iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases dokumentiem, 

Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma. 

 

Pretendenta nosaukums: 

Adrese: 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: 

Pilnvarotās personas paraksts: 
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3.pielikums 

Iepirkuma procedūras „Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā” nolikumam 
 

 

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU 
 

1. Nosaukums: 

2. Adrese: 

3. Kontaktpersona: 

4. Telefons: 

5. Fakss: 

6. E-pasts:  

7. Reģistrācijas vieta: 

8. Reģistrācijas gads: 

9. Nodarbināto skaits: 

10. Darbības sfēra (īss apraksts):  

11. Finanšu rekvizīti: 

 

Bankas nosaukums:   

Bankas adrese (tai skaitā 

pilsēta, valsts, pasta indekss) 

 

Bankas kods:  

Konta numurs:  

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: 

 

 

 

 

 



23 
Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā 

 

4.pielikums 

Iepirkuma procedūras „Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā” nolikumam 

 
PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU BŪVDARBU VEIKŠANĀ 

 

Nr. Objekta 

nosaukums, 

būvdarbu veids, 

adrese 

Pasūtītāja 

nosaukums, 

adrese, 

kontaktpersona 

Būvdarbu 

kopējais 

apjoms, 

summa 

(EUR) 

Darbu 

izpildes 

periods 

(gads/mēnesis) 

Pretendenta 

pašu 

spēkiem 

veikto 

darbu 

apjoms (% 

no kopējā 

apjoma) 

Informācija, 

vai darbi 

pabeigti,  

ja nē – 

procentuālā 

izpilde no 

kopējā 

apjoma 

1.       

2.       

3       

4.       

5.       

       

       

       

 

Pielikumā: 

1)atsauksme no _______________ 

2) atsauksme no _______________ 

3) atsauksme no _______________ 

4) atsauksme no _______________ 

5) atsauksme no _______________ 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ____________________________ 
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5.pielikums 

Iepirkuma procedūras „Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā” nolikumam 

 

 

BŪVDARBU IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA SARAKSTS 

 

Nr. Tehniskais 

personāls, kas 

iesaistīts 

būvdarbu 

veikšanā (amats) 

Vārds, 

uzvārds, 

personas kods 

Profesionālā 

kvalifikācija 

Profesionālā 

apvienība, 

kas izdeva 

sertifikātu 

Sertifikāta 

numurs, 

izdošanas 

datums 

Pieredze 

attiecīgajā 

specialitātē 

(gados)  

1.       

2.       

3       

4.       

       

       

       

       

 

Pielikumā: 

1)sertifikāts _______________ 

2) sertifikāts _______________ 

3) sertifikāts _______________ 

4) sertifikāts _______________ 

 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ____________________________ 
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6.pielikums 

Iepirkuma procedūras „Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā” nolikumam 
KVALIFIKĀCIJAS, IZGLĪTĪBAS UN DARBA PIEREDZES APAKSTS (CV) 

Personas dati 

Uzvārds/vārds 

Adrese 

Tālrunis 

Dzimšanas datums 

 

Patreizējais amats  

Izglītība 

Laika periods 

Piešķirtā izglītības dokumenta 

nosaukums/piešķirtā 

kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Veidojiet katrai  apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, 

sāciet ar jaunākiem datiem 

Darba pieredze 

Laika periods 

Profesija vai ieņemamais amats 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Nozare 

 

Veidojiet katram ieņemamajam amatam atsevišķu sadaļu, sāciet ar 

jaunākiem datiem 

Papildu informācija Iekļaujiet šeit jebkuru informāciju, kas var būt būtiska, piemēram, 

atsauksmes utt. 

Ar šo es, apakšā parakstījies, vārds uzvārds, apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkuma procedūrā  
„Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā” pretendenta iesniegtā piedāvājuma 

ietvaros kā amata nosaukums līguma izpildē. 

 Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā. 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt 

iepirkuma procedūras laikā. 

Vārds, uzvārds  _______________________ 

Paraksts _____________________________ 

Datums _____________________________ 
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 7.pielikums 

Iepirkuma procedūras „Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā” nolikumam 

 
 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIESAISTĪTAJIEM APAKŠUZŅĒMĒJIEM 

 

Nosaukums Adrese, tālrunis Kontaktpersona 

Veicamo darbu 

apjoms no kopējā 

apjoma (%) 

Apakšuzņēmējam 

paredzēto darbu 

īss apraksts 

     

     

     

     

 

Pielikumā: 

1)___________ apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā. 

 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ____________________________ 
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8.pielikums 

Iepirkuma procedūras „Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā” nolikumam 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

Līguma nosaukums: „Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā” 

 

1. Darbu organizācijas un izpildes kārtība. 

2. Apliecinājumi materiālu (iekārtu) kvalitātei un atbilstībai standartiem. 

3. Detalizēts darbu izpildes kalendārais grafiks un termiņi. 

4. Reaģēšanas laiks un iespējamā defekta novēršanas laiks. 

 

 

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ____________________________ 
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9.pielikums 

Iepirkuma procedūras „Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā” nolikumam 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Pasūtītājs:  

Identifikācijas Nr.__________                                             2015.gada ______________ 

 

 

Līguma nosaukums: „_______________________” 

 

  

Iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam 

veikt ______________________________, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma prasībām 

un piekrītot visiem iepirkuma procedūras noteikumiem, par summu:  

 

                                              _________________________ EUR bez PVN. 

 

  

 

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies iepirkuma procedūras nolikumā 

noteiktajos apjomos veikt ________________________ līdz ___________________. 

 

Veicamo būvdarbu un izmantojamo būvizstrādājumu piedāvātais garantijas laiks ___ gadi. 

  

Ar šo mēs apliecinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa iepirkuma 

procedūras dokumenti.  

 

 

Pretendenta nosaukums: 

Adrese: 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: 

Pilnvarotās personas paraksts 
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10.pielikums 

Iepirkuma procedūras „Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā” nolikumam 

 

Līguma projekts 

Dagdā, Dagdas novadā                                                                              2015.gada 

………………. 

Dagdas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000041224, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, 

LV-5674, tās pašvaldības domes priekšsēdētājas Sandras Viškures personā, kas darbojas 

pamatojoties uz pašvaldības Nolikumu, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, no vienas puses un  

…………….., reģ.Nr………………., …………………., LV-……………., tās 

…………….. personā, kas rīkojas pamatojoties uz sabiedrības Statūtiem, turpmāk tekstā saukta 

Izpildītājs, no otras puses, visi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un 

nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk - Līgumu, par 

sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt katlumājas rekonstrukciju Mičurina ielā 12A, 

Dagdā, turpmāk - Darbus, saskaņā ar šā līguma nosacījumiem, Iepirkumu procedūras nolikumu 

un tā pielikumiem (Līguma Pielikums Nr.1), un Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu un tā 

pielikumiem (Līguma Pielikums Nr.2).  

1.2. Līguma 1.1. punktā minēto Darbu izpildes termiņš ir līdz 2015.gada 15.septembrim. 

2. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Līguma kopējā summa darbiem, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu un kā tā 

koriģēta, saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikumu un LR likumdošanas prasībām, Pusēm 

vienojoties tiek noteikta EUR …………. (………….) + PVN 21%, kas kopā ar PVN 21% 

sastāda EUR …………. (…………………….). 

2.2. Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs apmaksā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma 142.panta noteikto kārtību. 

2.3.  Pasūtītājs apņemas veikt norēķinu par Izpildītāja veiktajiem darbiem 15 (piecpadsmit) dienu laikā, 

pamatojoties uz Izpildītāja izrakstītu rēķinu pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.  

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Izpildītāja pieprasījuma saņemšanas iesniedz 

Izpildītājam visu darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju. 

3.2. Pasūtītājs apņemas apmaksāt izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

3.3. Pasūtītājs apņemas nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā Izpildītājam būtu pieejams Pasūtītāja 

pārstāvis, kurš ir tiesīgs risināt Darbu gaitā radušos jautājumus. 

3.4. Pasūtītājs nozīmē savu pārstāvi un rakstiski paziņo tā vārdu un kontaktinformāciju 

Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā kopš Līguma parakstīšanas. 

3.5. Pasūtītājs apņemas 7 (septiņu) kalendāra dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un 

priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi. 

3.6. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi nodrošināt Izpildītāju ar darba fronti, nodrošināt Izpildītājam 

un tā darbiniekiem brīvu piekļūšanu Objektam un iespēju veikt Darbus bez traucējumiem no 

Pasūtītāja un trešo personu puses. 
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3.7. Pasūtītājs ar šo apliecina un garantē, ka darbu veikšanai atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem tiks saņemtas visas 

nepieciešamās atļaujas, kā arī tiks saņemti nepieciešamie saskaņojumi no visām attiecīgajām 

valsts un pašvaldību institūcijām šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanai. Pasūtītājs ar šo ir pilnībā 

atbildīgs par augstāk minēto atļauju un saskaņojumu esamību. 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Izpildītājs apņemas nodot Darbus Pasūtītājam ar iknedēļas Darbu izpildes aktu. 

4.2. Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un trūkumu novēršanu 

saskaņā ar šo Līgumu izpildītājos Darbos. 

4.3. Izpildītāja pienākums ir veikt regulāru un darbu pabeigšanas brīdī pilnīgu būvgružu 

savākšanu un izvešanu. 

4.4. Izpildītājs apņemas izrakstīt un izsniegt Pasūtītājam rēķinus šajā Līgumā atrunāto 

maksājumu veikšanai. 

4.5. Izpildītājs apņemas nodrošināt darba drošības, ugunsdrošības normu un vides aizsardzības 

pasākumu veikšanu, ko paredz LR spēkā esošie normatīvie akti un instrukcijas, kas saistīti ar 

Darbu veikšanu Objektā. 

4.6. Veicot Darbus, Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos noteikumus un 

Būvnormatīvus, kas reglamentē uzdoto Darbu veikšanu, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un 

norādījumus šajā sakarībā, ja tie nav pretrunā ar esošajiem būvnormatīviem. 

4.7. Ja darbu izpildē Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai citi apstākļi, kurus viņš nevarēja 

iepriekš paredzēt, tad viņam nekavējoties par tiem jāziņo Pasūtītājam un puses vienojas par 

darbu tālāku izpildi, papildus samaksu, izpildes termiņa pagarinājumu u.c. apstākļiem. 

4.8.Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu ar Darbiem saistīto izpilddokumentāciju 

un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem Darbiem. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

valsts valodā visu nepieciešamo izpilddokumentāciju. 

5. GARANTIJAS 

5.1. Garantijas laiks Izpildītāja veiktajiem Darbiem ir ….. gadi pēc darbu pieņemšanas – 

nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.  

5.2. Gadījumā, ja …… (……..) mēnešu laikā pēc Darbu nodošanas Pasūtītājam ar pieņemšanas - 

nodošanas aktu, Izpildītāja Darbos tiks atklātas nepilnības vai slēpti defekti, kas radušies 

Izpildītāja nekvalitatīvi veikto darbu rezultātā, tiek sastādīts defektu akts, saskaņā ar kuru 

Izpildītājs apņemas novērst defektus par saviem līdzekļiem pusēm savstarpēji saskaņotā termiņā. 

5.3. Pēc objekta nodošanas Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu rašanos Izpildītāja veiktajos 

darbos, kas radušies trešo personu vai Pasūtītāja vainas dēļ. Izpildītājs ir atbildīgs tikai par savas 

un savu apakšuzņēmēju darbības rezultātā radītiem zaudējumiem. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai 

Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu pretenzijām, netiek 

atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei 

izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 



31 
Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā 

 

6.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts šī Līguma 1.2.punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš, 

Izpildītājs maksās Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no šī Līguma summas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

6.3. Par šajā Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

Līguma summas. 

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no pusēm no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. 

6.5. Līgums var tikt lauzts pēc Pušu vienošanās vai arī gadījumā, ja otra Puse nepienācīgi pilda 

vai neievēro šajā Līgumā noteiktos pienākumus un nenovērš konkrēto pārkāpumu 5 (piecu) 

darba dienu laikā vai arī citā termiņā, par kuru Puses rakstiski vienojušās, pēc otras Puses 

rakstiska brīdinājuma saņemšanas. Līguma laušanas gadījumā pēc abpusēji parakstīta izpildīto 

Darbu akta parakstīšanas, Puses 20 (divdesmit) dienu laikā veic savstarpēju norēķinu par faktiski 

izpildītajiem Darbiem un samaksātajām summām uz Līguma laušanas brīdi. 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Neviena no Pusēm nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja 

minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar Nepārvaramas varas apstākļiem. Ar 

Nepārvaramu varu šī Līguma skaidrojumā saprotami dabas katastrofas, karš, ilgstošas lietus 

gāzes un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi Objektā. 

7.2. Līgumslēdzēja pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstiski 

jāinformē par to otra puse, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās. 

Tādā gadījumā līguma izpildes termiņš pagarinās par to laiku, kurā darbojas šie apstākļi. 

7.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas, tad Puses 

ir tiesīgas lauzt līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu. 
 

1. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kuras varētu rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses centīsies 

atrisināt sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet 

no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izšķirts tiesā 

spēkā esošās likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

9. CITI NOSACĪJUMI 

9.1. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un šajā Līgumā 

atrunāto saistību izpildei. 

9.2. Visas šī Līguma izmaiņas un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā un 

tos parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji. 

9.3. Šis Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par 

Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas. 

9.4. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu 

spēkā esamību. 

9.5. Pusēm ir pienākums glabāt noslēpumā informāciju, kas saistīta ar Līguma slēgšanu un 

izpildi. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju personām, kurām pēc likuma ir tiesības to saņemt. 

9.6.Līguma punkts 9.5. paliek spēkā arī pēc Līguma saistību pārtraukšanas starp Pusēm. 

9.7.Šis Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds 

juridiskais spēks. 

9.8. Pušu paraksti apliecina, ka tās ir pilnīgi iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem. 
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10. PIELIKUMI 

10.1. Līguma Pielikumi ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas, un to prioritārā secība ir šāda: 

Pielikums Nr.1 – Iepirkuma procedūras Nr.DNP 2015/15 “Katlumājas rekonstrukcija Mičurina 

ielā 12A, Dagdā” nolikums ar pielikumiem; 

Pielikums Nr.2 – Pretendenta piedāvājums ar pielikumiem. 
 

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

 

 

 

 


