
APSTIPRINĀTS 
Ķekavas novada pašvaldības 

          sporta aģentūras 
Iepirkumu komisijas sēdē 

2014.gada 14.aprīlī 
(protokols Nr.1) 

 

IEPIRKUMA NOLIKUMS 

 (Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā) 

 

 

 

„ Stāvlaukuma seguma atjaunošana pie Sporta kluba Ķekavā, 

Ķekavas novadā”  

 

 

 

Iepirkuma identifikācijas  

Nr. ĶNSA/2014/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ķekava, Ķekavas novads, 2014 



 

 

 

2 

 
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
1.Iepirkuma identifikācijas numurs. 
 
1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs ir ĶNSA/2014/1 
 
2.Iepirkuma metode 
 
2.1.Iepirkums Publisko iepirkumu likuma82. panta kārtībā.  
 
3.Ziņas par pasūtītāju 
 

 
4.Iepirkuma priekšmets 

4.1. Iepirkuma priekšmets – stāvlaukumaseguma atjaunošana pie Sporta kluba Ķekavā, Ķekavas 
novadā saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), tajā noteiktajiem darba apjomiem un 
darba uzdevumu (turpmāk tekstā – Iepirkums). 

4.2. Iepirkuma CPV kods: 45233251-3(Seguma atjaunošanas darbi. Būvdarbi); 
 
5.Līguma izpildes vieta un laiks 
 

Darbu izpildes vieta 
Maksimālais darbu izpildes laiks no līguma 
noslēgšanas brīža 

”Bultas”, Ķekava, „Ķekavas 

pagasts, Ķekavas novads, Sporta 

kluba stāvlaukums 

14 (četrpadsmit) dienasno līguma noslēgšanas brīža 

(līdz 15.07.2014.) 

 
 

Pasūtītājs : Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra 

Juridiskā adrese: „Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,  
 LV–2123 

Reģistrācijas numurs: 90009029994 

Banka: 
Konta numurs: 
Kods: 

AS „SEB banka” 
LV97UNLA0050013650885 
UNLALV2X  

Tālr.: 67936308 

Fakss : 67708438 

E – pasta adrese: sports@kekava.lv 

Kontaktpersonas: Par iepirkuma dokumentāciju: 

Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 
Anete Medne, tālr. 67936308, e-pasts: sports@kekava.lv 

Par līguma priekšmetu:  

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras tehniskais direktors 
Aigars Vītols, mob.28355553, e-pasts: aigars.vitols@kekava.lv 

Darba laiks: Katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00 
(piektdienās līdz 14.00). 



 

 

 

3 

 
6.Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 
 
6.1. Piedāvājumus iesniedz personīgi vai iesūta pa pastu (Nolikuma 3. punktā minētā 
adresē)Iepirkuma komisijaiaizlīmētā un apzīmogotā aploksnē līdz 2014. gada 6.maijam plkst. 
10.00, ar atzīmi „Stāvlaukuma seguma atjaunošana pie Sporta kluba Ķekavā, Ķekavas 
novadā”; „Neatvērt līdz 2014.gada 6. maijam plkst. 10:00”, norādot pasūtītāja nosaukumu un 
adresi, pretendenta nosaukumu un adresi, iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru. 
6.2. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu 
piedāvājumi, kas saņemti līdz šī nolikuma6.1.punktā norādītajam termiņam. 
6.3.Saņemtos piedāvājumus Pasūtītājs reģistrē to iesniegšanas secībā, darba dienās no plkst. 
9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00 (piektdienās līdz 14.00), uz aploksnes atzīmējot 
saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes tiek glabātas neatvērtas līdz piedāvājumu atvēršanai. 
 
7.Piedāvājumu derīguma termiņš 
 
7.1.. Pretendentu piedāvājumu derīguma termiņšir līdz līguma noslēgšanai. 
 
8.Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu 
 
8.1. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda: 
 

 
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrai 

„Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 
 

pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālrunis 

 
Iepirkuma procedūrai 

„Stāvlaukuma seguma atjaunošana pie Sporta kluba Ķekavā, Ķekavas novadā” 
 

identifikācijas Nr. ĶNSA/2014/1 
 

Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei 
2014.gada 6.maijam,plkst. 10:00 

 
8.2. Pretendentu piedāvājumu dokumentu komplektu veido: 
     8.2.1. Pretendenta atlases dokumenti (nolikuma 18.1.1 – 18.1.16.punkts); 
     8.2.2. Tehniskais piedāvājums (nolikuma 20.1.punkts); 
     8.2.3. Finanšu piedāvājums (nolikuma 20.2.punkts). 
8.3. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un 
pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai 
matemātiskām kļūdām. 
8.4. Piedāvājuma dokumentiem (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) 
tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām, uz uzlīmes norādīts 
lapu skaits, Pretendenta zīmogs un Pretendenta pārstāvja, ar paraksta tiesībām, paraksts. 
Dokumentiem jāatbilst 06.05.2010 likuma ”Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām. 
8.5. Piedāvājuma dokumenti jānoformē un jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā noformētiem 
piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 
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8.6. Tehnisko un finanšu piedāvājumu pretendents noformē atbilstoši nolikuma 1.pielikumā 
norādītajām tehniskajām specifikācijām un 2.pielikumā norādītajai finanšu piedāvājuma formai. 
8.7. Pretendents ir tiesīgs iesniegt savu piedāvājumupar iepirkuma priekšmeta tehniskajā 
specifikācijā norādītajiem darbiem.  
8.8. Tehniskajā piedāvājumā norāda katras sadaļas cenu un darbu atsevišķo sadaļu kopējo cenu. 
Piedāvājuma cenās ir atsevišķi jāizdala pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Visas piedāvājuma 
cenas ir jānorāda eiro (EUR). 
8.9.Pretendentu finanšu piedāvājumi, kas nav noformēti atbilstoši šī nolikuma prasībām, kā arī 
neatbilst iepirkuma priekšmeta specifikācijas (1.pielikums) prasībām, netiks vērtēti.  
8.10. Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu variantus; 
8.11.Pretendentam jāuzņemas visi izdevumi, kas saistīti ar pieteikuma sagatavošanu un 
iesniegšanu, un Pasūtītājs nav atbildīgs par šiem izdevumiem.  
8.12.Iepirkumam iesniegtie pretendentu dokumenti pēc iepirkuma beigām netiek atdoti 
atpakaļ.  
 
9.Piedāvājuma nodrošinājums 
 
9.1.Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 52.panta nosacījumiem, piedāvājumam ir  
noteikts nodrošinājums - EUR 500,00 (pieci simti eiro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājums 
sagatavojams kā atsevišķs dokuments – jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības  
galvojums (oriģināls), vai arī šī nodrošinājuma summa ieskaitāma Pasūtītāja kontā, ko apliecina  
bankas apliecināts maksājuma uzdevums (oriģināls), kā maksājuma uzdevumu norādot 
"Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai „Stāvlaukuma seguma atjaunošana pie  
Sporta kluba Ķekavā, Ķekavas novadā”, Iepirkuma identifikācijas numurs ĶNSA/2014/1". 
9.2. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības  
dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas  
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas  
Republikas teritorijā. 
9.3. Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu Pasūtītāja kontā var veikt tikai juridiska persona. 
9.4. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 
9.5. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu Pasūtītājs izsniedz atpakaļ Pretendentam 
 (piedāvājuma iesniedzējam)  tikai uz Pretendenta rakstiska lūguma pamata sekojošā kārtībā: 

9.5.1. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu - pēc līguma parakstīšanas; 
9.5.2. Pārējiem pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām; 

9.6.Noraidīto pretendentu iesniegtos piedāvājuma nodrošinājumus pasūtītājs atmaksās 10 
darba dienu laikā pēc dienas, kad uzvarējušais pretendents ir parakstījis iepirkuma līgumu. 
9.7. Pretendentam, kurš uzvarējis iepirkumā, piedāvājuma nodrošinājumu pasūtītājs atmaksās 
10 darba dienu laikā pēc tam, kad pretendents būs parakstījis iepirkuma līgumu un iesniedzis 
līguma izpildes nodrošinājumu. 
9.8. Ja kā piedāvājuma nodrošinājums iesniegts bankas vai apdrošināšanas kompānijas 
galvojums, tad piedāvājuma nodrošinājuma atmaksāšanu Pasūtītājs veiks ar rakstveida 
paziņojumu bankai vai apdrošināšanas kompānijai, kura izsniegusi piedāvājuma nodrošinājumu, 
un informēs pretendentu, nosūtot attiecīgā paziņojuma kopiju.  
9.9.Ja kā piedāvājuma nodrošinājums veikta iemaksa Pasūtītāja kontā, piedāvājuma 
nodrošinājuma atmaksāšanu Pasūtītājs veiks ar iemaksātās summas pārskaitījumu uz 
pretendenta norādīto bankas kontu. 
9.10. Piedāvājuma nodrošinājuma summu Pasūtītājs neatmaksās gadījumos, ja:  

9.10.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumulaikā no piedāvājumu atvēršanas brīža līdz 
piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 
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9.10.2. Izraudzītais pretendents nav iesniedzis pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu 
saskaņā ar līguma noteikumiem; 
9.10.3. Izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

9.11. Bez atbilstoša piedāvājuma nodrošinājuma Pretendenta piedāvājums netiek izskatīts.  
Piedāvājuma nodrošinājums, kas neatbildīs nolikuma prasībām, netiks pieņemts un tiks 
uzskatīts, ka piedāvājums iesniegts bez atbilstoša nodrošinājuma. 
 
10.Iepazīšanās ar iepirkuma nolikumu 
 
10.1. Ar Iepirkumanolikumu un visiem pielikumiem var iepazīties Pasūtītāja mājas lapā 
internetā www.kekava.lv(Publiskie iepirkumi -- >Pašvaldības iestādes -->Ķekavas novada 

pašvaldības sporta aģentūra). Ar šo nolikumu papīra formātā pretendenti var iepazīties 
ierodoties Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūrā, „Bultas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, 
Ķekavas novadā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 09.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 
08.00 līdz 14.00. Pusdienas pārtraukums no plkst. 13.00līdz 14.00, izņemot piektdienas. 
 
11.Iepirkuma nolikuma izskaidrojums 
 
11.1. Pretendents, kurš pieprasa šī nolikuma izskaidrojumu, rakstiski, izmantojot pastu,faksu vai 
e-pastu, nosūta lūgumu, adresējot to Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras iepirkuma 
komisijai. 
11.2. Iepirkuma komisija pēc Pretendenta pieprasījuma sniedz papildu informāciju par 
iepirkuma nolikumu un tā tehniskajām specifikācijām, ja pieprasījums iesniegts laikus, bet ne 
vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

11.3. Atbildes uz Pretendenta jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā 
www.kekava.lv(Publiskie iepirkumi-- >Pašvaldības iestādes--->Ķekavas novada pašvaldības 

sporta aģentūra). Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja mājas lapā publicētajai 
informācijai un ievērot to savā piedāvājumā. Pasūtītājs nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā 
persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja. 

 
12.Pretendentu piedāvājumu labošana vai atsaukšana 
 
12.1. Iepirkuma pretendentiem ir tiesības izmainīt vai atsaukt piedāvājumu (tajā skaitā grozīt 
cenu), rakstiski paziņojot par to iepirkuma komisijai līdz nolikuma6.1.punktā noteiktajam 
termiņam. 
12.2. Jebkurš pretendenta paziņojums par izmaiņām pretendenta piedāvājumā vai piedāvājuma 
atsaukšana tiek noformēta un iesniegta saskaņā ar šī nolikuma8.punkta prasībām, uz aploksnes 
norādot “Pretendenta piedāvājuma labojums” vai “Pretendenta piedāvājuma atsaukums”. 
12.3. Pēc nolikuma6.1.punktā noteiktā termiņa beigām nevienu pretendenta kvalifikācijas 
apliecinājumu vai piedāvājumu labot nevar, ja vien nav izdarīti grozījumi iepirkuma nolikumā un 
nav attiecīgi pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. 
 
13.Paziņojums par lēmuma pieņemšanu  
 
13.1. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līgumu slēgšanu vai 
iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija nosūtīta paziņojumu visiem 
pretendentiem. 
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INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU 
 
14.Līguma priekšmeta apraksts 
 
14.1. Līguma priekšmets ir stāvlaukuma seguma atjaunošana pie Sporta kluba Ķekavā, Ķekavas 
novadā saskaņā ar šī nolikuma 1.pielikumā norādītajām tehniskajām specifikācijām, tajā 
noteiktajiem darbu apjomiem, darba uzdevumu un tāmēm. 
 
15.Cita informācija par līguma priekšmetu 
 
15.1. Pretendenta veiktajiem darbiem ir jāatbilst Latvijas Republikā noteiktajiem normatīviem 
un standartiem.  
15.2. Būvobjekta apskate un sapulce notiks 2014.gada 22. aprīlī plkst. 10:00 „Bultas”, Ķekavā, 
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, vai citā laikā, iepriekš vienojoties pa tel. 67936308. 
15.3. Apsekošanas fakts tiek fiksēts Objekta apsekošanas reģistrācijas lapā atbilstoši nolikuma 
6.pielikumam, kuru paraksta piegādātāja un pasūtītāja pārstāvji. 
15.4.Piedāvājumā (7.pielikumā) jāuzrāda visi apakšuzņēmēji, kuru Darba daļa ir lielāka par 20 
(divdesmit) % no piedāvājuma cenas. 
15.5.Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību noslēgtā iepirkumu līguma 
prasībām. 
15.6.Piedāvājumā minēto apakšuzņēmēju un piegādātāju nomaiņa vai jaunu apakšuzņēmēju un 
piegādātāju piesaistīšanajāsaskaņo ar Pasūtītāju. 
15.7. Izpildītājs atbild par veiktā darba atbilstību noslēgtā iepirkuma līguma prasībām. 
 
PRETENDENTU ATLASE 
 
16.Pretendentu piemērotības kritēriji 
 
16.1. Iepirkuma pretendentiem jāapliecina sava atbilstība šādiem kritērijiem: 

16.1.1. Attiecībā uz Pretendentu nav iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 82.panta 
piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas vai piedāvājuma neizskatīšanas 
gadījumiem. 
16.1.2. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā. 
16.1.3. Pretendentam jābūt pieredzei atbilstoši šim iepirkuma priekšmetam 3 (trīs) līdzīgu 
būvdarbu veikšanā pēdējos 5 gados. Par līdzīgu būvdarbu veikšanu tiks uzskatīti ielu 
rekonstrukcijas vai laukumu būvdarbi. 
16.1.4.Pretendena rīcībā ir atbilstoši speciālisti. 

 
17.Iesniedzamie pretendenta atlases dokumenti 
 

17.1. Lai izvērtētu Pretendentu atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma un šajā 
Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz: 

17.1.1. Dokumenti, kas apliecina, ka pretendents, atbilstoši valsts normatīvo aktu  

prasībām, ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā uzņēmējdarbību reģistrējošā  

iestādē ārvalstīs (jāiesniedz izdotās reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija). 

17.1.2. Dokumenti, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju atbilstošu būvniecības darbu  
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Veikšanai. 
17.1.3. Darbu izpildes grafiks (dienās) tabulas veidā – atbilstoši Nolikuma 4. pielikumam 
Darbu izpildes grafikā jānorāda: Darbu nosaukumus (ievērojot.1.pielikumu); Darbu 
uzsākšanaslaiks; Darbu pabeigšanas laiks; Laiku būvdarbu nodošanai pasūtītājam. 
        17.1.4. Vismaz vienu pozitīvu atsauksmi, kas izdotas ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus 
pirmspiedāvājuma iesniegšanas dienas, par pretendenta piedāvājumā piedāvātā 
būvapjomā undarbu specifikā (ielu, ceļu un stāvlaukumu rekonstrukcija un būvniecība) 
        līdzīgu objektu veikšanu(pretendents ir tiesīgs iesniegt atsauksmes par pēdējo piecugadu  
laikāpabeigtiemobjektiem). Atsauksmēm, kuras ir izsniedzis Pasūtītājs, ir informatīvs  
        rakstursun tās netiksņemtas vērā, izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu; 
17.1.5. Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv  
        Publisko iepirkumu likuma 82. panta piektajā daļā noteiktie nosacījumi; 
17.1.6. Apliecinājums, ka pretendents piekrīt Iepirkuma noteikumiem; 
17.1.7. Viens piedāvājuma oriģināls un viena pretendenta apliecināta piedāvājuma kopija. 
17.1.8. Pretendenta pieredzes uzskaitījums līdzīgu būvdarbu veikšanā (3.pielikums); 
17.1.9. Piedāvājuma nodrošinājuma forma, klāt pievienojot maksājuma uzdevumu; 
17.1.10. Būvprakses sertifikāta kopija; 
17.1.11. Būvkomersanta apliecības kopija; 
17.1.12. Civiltiesiskās apdrošināšanas kopija; 
17.1.13. Materiālu piegādātāju apliecinājumi par gatavību piegādāt materiālus; 
17.1.14. Materiālu atbilstības deklarācijas; 
17.1.15. Galvenās izmantojamās būvtehnikas saraksts; 
17.1.16. Darbu organizācijas un tehnoloģiskais apraksts; 
 
18.Pretendenta izslēgšanas nosacījumi 
 
18.1.. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās 
dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst šī nolikuma 
norādītajiem kritērijiem vai arī ir norādījis nepatiesas ziņas, vai vispār nav sniedzis ziņas par 
atbilstību minētajiem kritērijiem. 
 
TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
19.Finanšu un tehnisko piedāvājumu dokumenti 
 
19.1. Pretendenta tehniskais piedāvājums noformējams un iesniedzams atbilstoši šī nolikuma 
1.pielikumā pievienotajām tehniskajām specifikācijām un Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. 
19.2. Pretendenta finanšu piedāvājums noformējams un iesniedzams atbilstoši šī nolikuma 
2.pielikumā pievienotajai finanšu piedāvājuma formai.  
 
FINANŠU UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLESKRITĒRIJI 
 
20.Piedāvājumu vērtēšana 
 
20.1. Komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kuru iesniedzēji, vadoties no iesniegtajiem 
pretendentu atlases dokumentiem, atbilst visām šajā nolikumā izvirzītajām prasībām. 
20.2. Komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri atbilst šajā nolikumā norādītajām prasībām. 
20.3. Vērtēšanas kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 
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21.Nepamatoti lēts piedāvājums  
 
21.1. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija konstatē, ka pretendents piedāvā veikt 
būvdarbus par ievērojami zemāku cenu, nekā citi pretendenti, tā pārbauda, vai pretendenta 
piedāvājums nav nepamatoti lēts. 
21.2. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, komisija pieprasa 
pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegt iepirkuma izpildei 
īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas 
pazeminājumu. 
 
22.Piedāvājumu izvēle 
 
22.1. Komisija attiecīgajā iepirkuma priekšmeta specifikācijas daļā izvēlas saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst šajā nolikumā minētajām prasībām. 
22.2.Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu komisija atzīst piedāvājumu, kurš iegūst 
visaugstāko punktu skaitu saskaņā ar šajā nolikumā norādītajiem piedāvājumu vērtēšanas un 
izvēles kritērijiem pēc formulas: 
 
  SP = CP + GP,  kur  
Sp  - pretendenta piedāvājuma iegūtais punktu skaits 
CP - punktu skaits par pretendenta piedāvājuma cenu  
GP - punktu skaits par pretendenta piedāvājuma garantijas termiņu 
 
22.3.Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības: 

Kritēriji           Izdevīguma punkti 

Piedāvājuma cena  (bez PVN)  85 

Būvdarbu garantijas laiks  15 

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits  100 

 

22.4. Piedāvājuma izvēles kritēriju vērtēšanas secība: 

22.4.1. Piedāvājuma cena.Lētākajam piedāvājumam tiek piešķirti maksimālie 85 izdevīguma 
punkti. Pārējo piedāvājumu cenas izdevīguma punkti tiek aprēķināti pēc formulas:  

Cp = Cx / Cy x P, kur  
Cx – lētākā piedāvājuma cena (bez PVN); 
Cy – vērtējamā piedāvājuma cena (bez PVN); 
P- maksimālais punktu skaits cenai, 85. 
 
22.4.2. Būvdarbu garantijas termiņš. Kritērijā „Piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš" tiek 
vērtēts tehniskajā piedāvājumā paredzētais būvdarbu garantijas laika papildus nodrošinājuma 
termiņš (mēnešos), kas pārsniedz minimālo garantijas laiku (24 mēneši), bet ne vairāk par 36 
mēnešiem. Kopējais būvdarbu garantijas laiks nedrīkst pārsniegt 5 (piecus) gadus (60 mēnešus). 
Lielāko punktu skaitu (15punkti) iegūst piedāvājums, kurā paredzētais kredītiestādes 
nodrošinātais garantijas laika papildus nodrošinājuma termiņš ir garākais. Vērtēšana un punktu 
piešķiršana šajā kritērijā notiek proporcionāli attiecībā pret piedāvājumu ar garāko garantijas 
laika papildus nodrošinājuma termiņu saskaņā ar šādu formulu: 
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Gp = Gx / Gy x P, kur  
Gp – iegūto punktu skaits 
Gx – vērtējamais piedāvātais garantijas termiņš (mēneši); 
Gy– lielākais piedāvātais garantijas termiņš (mēneši); 
P- maksimālais punktu skaits garantijas termiņam, 15. 
 
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA LĪGUMU UN TĀ NOSLĒGŠANU 
 
23.Uzaicinājums noslēgt līgumu 
 
23.1. Pamatojoties uz iepirkumu komisijas lēmumu, pasūtītājs nosūta pretendentam, kura 
piedāvājums atzīts par uzvarētāju, uzaicinājumu noslēgt uzņēmuma līgumu. 
 
24.Iepirkuma līguma slēgšana 
 
24.1. Iepirkuma līgums slēdzams uz nolikuma5.pielikumā pievienotā līgumprojekta 
noteikumiem, kā arī pretendenta piedāvājumā ietvertajām ziņām. 
24.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija izvēlas 
piedāvājumu, kurš atzīts par nākošo saimnieciski izdevīgāko attiecīgajā iepirkuma priekšmeta 
specifikācijas daļā. 
 
 
 
 
 
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs______________ 
 
 



 

 

 

10 

1.pielikums 
Iepirkuma Nr. ĶNSA/2014/1 nolikumam 

 

 

Tehniskās specifikācijas  
 
 
Darbu apjomi un Darba uzdevums kā atsevišķs pielikums pievienots iepirkuma nolikumam un 
pieejams elektroniski mājas lapā www.kekava.lv sadaļā Publiskie iepirkumi — Pašvaldības 

iestādes – Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra. 
 

Ekvivalenti izstrādājumi: Ja preču un pakalpojumu apjomos vai tehniskajā projektā ir norādīta konkrēta ražotāja 

produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tas 

tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju 

par piedāvāto produktu atbilstību un kvalitāti. 
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2.pielikums 
Iepirkuma Nr. ĶNSA/2014/1 nolikumam 

 

Finanšu piedāvājums 

 
Iepirkumam„Stāvlaukuma seguma atjaunošana pie Sporta kluba Ķekavā, Ķekavas novadā” 

 
Iepirkuma identifikācijas Nr. ĶNSA/2014/1 
 

1. Iesniedza  

Pretendenta nosaukums un adrese Rekvizīti 

SIA/AS 
Reģ. Nr. LV 
Juridiskā adrese:  
LV-  

 

 
2. Kontaktpersona 

Vārds, Uzvārds  

Adrese  

Tālr./Fax  

e-pasta adrese  

 
3. Piedāvājums 

Mēs piedāvājam veikt stāvlaukuma seguma atjaunošanas darbus pie Sporta kluba Ķekavā, 
atbilstoši tehniskajam piedāvājumam un iepirkuma Nolikuma tehniskajai specifikācijai 
noteiktajā laika periodā bez ierobežojumiem. 

 
Mūsu piedāvājums ir  
3.1. Piedāvātā līgumcena bez PVN:  

 

(summa  cipariem un vārdiem, bez PVN) 

 

 
3.2. Piedāvātais garantijas laiks  (ne mazāks par  24 mēnešiem)  

3.2.1. ________ mēneši   
 

3.3. Piedāvājums derīgsdienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz 
iepirkuma līguma noslēgšanai. 

3.4.   Mēs apliecinām, ka: 
� Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā 

daļā noteiktie nosacījumi; 
� Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas. 
� esam iepazinušies ar objektu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darba 

izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, 
veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, 
būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, 
iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā 
minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par darba izpildi – 
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līgumsummu. Tāpēc līgumsumma un darba izpildes termiņus nevar 
ietekmētiepriekš minētie darba izpildes apstākļi; 

     � tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, ja pasūtītājs tos nav iekļāvis 
tehniskajās specifikācijās, bet to nepieciešamība no tiem izriet; 
     � lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un  
mehānismi, kā arī izdevumi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams 
būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša  
darba veikšana pilnā apmērā.  
 

Paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona: 

Vārds, Uzvārds, Amats  

Paraksts  

Datums  
Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara. 
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3.pielikums 
       Iepirkuma Nr. ĶNSA/2014/1 nolikumam 
 
 

Pretendenta pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā 
 
 
 

Nr. Pretendents 

Pasūtītāja 

nosaukums, 

adrese 

Pasūtītāja 

kontaktpersona 

vārds, uzvārds 

tālrunis 

Būvdarbu 

apraksts 

(apjoms, raksturs 

utt.) 

Līguma 

 Summa EUR 

ar PVN 

 

Līguma 

uzsākšanas, 

pabeigšanas 

gads 
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4.pielikums 
Iepirkuma Nr. ĶNSA/2014/1 nolikumam 

 
 
Darbu izpildes grafiks 
 

1. Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku darbu veikšanai, norādot termiņus 
katram darbu veidam.  

2. Termiņi darbiem jānorāda dienās, sākot ar darbu uzsākšanu un norādot laiku, kāds 
nepieciešams renovācijas būvdarbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam. 

3. Darbu izpildes grafiks jāsagatavo tabulas veidā, ievērojot konkursa nolikumā noteiktos 

termiņus. 

 
Pilnvarotās personas paraksts: 
___________________________________________ 
 
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: 
___________________________________________ 
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5.pielikums 
Iepirkuma Nr. ĶNSA/2014/1 nolikumam 

 

UZŅĒMUMA LĪGUMS  
Nr.______ 
 
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 20__.gada ___._____________ 
 
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra, 
vienotais reģistrācijas numurs 90009029994, juridiskā adrese: Bultas, Ķekava, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-2123, tās direktores Daces Cīrules personā, turpmāk tekstā„Pasūtītājs” no 
vienas puses, un  
akciju sabiedrība/sabiedrība ar ierobežotu atbildību “____________________”, 
reģistrācijas numurs LV ________________, adrese:__________________________________, 
tās _________________________________________ personā, no otras puses, turpmāk tekstā 
– „Izpildītājs”, pamatojoties uz spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 
iepirkuma procedūras „Stāvlaukuma seguma atjaunošana pie Sporta kluba Ķekavā”, 
identifikācijas Nr. ĶNSA/2014/1rezultātiem, noslēdza šo uzņēmuma līgumu, turpmāk tekstā 
saukts „Līgums”. 
 
1. Apzīmējumi: 
1.1. “Puses” – nozīmē Pasūtītāju un Izpildītāju. 
1.2. “Līgums” – nozīmē šo Pušu parakstīto uzņēmuma līgumu, ieskaitot visus tā pielikumus, kā 

arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza Līgumu vai tā pielikumus. 
1.3. “Pasūtītājs” – nozīmē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra. 
1.4. “Izpildītājs” – nozīmē AS/SIA „_________________________”. 
1.5. “Darbi” – nozīmē visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu 

komplektēšana u.c. – kuras Izpildītājam ir jāveic saskaņā ar Līgumu. 
1.6. “Līguma cena” – nozīmē kopējo cenu par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā 
1.7. „Objekts” – nozīmē stāvlaukuma seguma atjaunošana pie Sporta kluba „Bultas”, Ķekavā, 

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. 
1.8. “Tehniskais - finanšu piedāvājums” – Izpildītāja iepirkuma procedūrai iesniegtais un 

Līgumam pievienotais Izpildītāja tehniskais - finanšu piedāvājums (tāmes). 
 
2. Līguma priekšmets. 
2.1. Izpildītājs apņemas saskaņā ar Līgumu, iepirkuma procedūras piedāvājumu veikt 

stāvlaukuma seguma atjaunošanu pie Sporta kluba Ķekavā. 
2.2. Izpildītājs augstākminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, tehniku, darba rīkiem un 

ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā. 
 
3.Līguma sastāvdaļas. 
3.1. Līgums sastāv no šādām daļām: 
3.1.1. Līgums; 
3.1.2. Pielikumi: 
         Nr.1 – Finanšu piedāvājums iepirkuma procedūrai; 
 Nr.2 – Būvdarbu tāme. 
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Visas 3.1. punktā minētās daļas kopumā veido Līgumu. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir 
jāņem vērā visas šīs daļas. 

 
 
4. Līguma cena.  
4.1. Kopējā Līguma 2.1.apakšpunktā minēto Darbu Līguma cena saskaņā ar Izpildītāja iepirkuma 
procedūrai iesniegto finanšu piedāvājumu irEUR: _____,____ (__________________ euro, ___ 
centi), t.sk. PVN 21%: ________,___ EUR (____________________ euro, ___ centi).  
 
5. Darbu izpildes termiņi un noteikumi.  
5.1. Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu darbu izpildes termiņš ir: 
5.1.1. darbu sākums: pēc līguma noslēgšanas, līgumā norādītajā datumā; 
5.1.2 stāvlaukuma atjaunošanas darbi notiek____ dienas no līguma noslēgšanas 
(atbilstošiIzpildītāja iepirkuma procedūrai iesniegtajā piedāvājumā norādītajam darbu izpildes 
termiņam), par ko tiek noformēts atbilstošs darbu nodošanas-pieņemšanas akts; 
5.1.2. darbu nobeigums: ne vēlāk kā 2014.gada __._________/2 nedēļu laikā no līguma 

noslēgšanas dienas. 
5.2. Pasūtītājam ir tiesības mainīt veicamo darbu apjomu esošā Līguma un Līguma cenas 

ietvaros pēc abpusēji saskaņota protokola. 
 
6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības. 
6.1. Pasūtītājam ir pienākumi: 
6.1.1. samaksāt Izpildītājam par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
6.1.2. pieņemt Izpildītāja pienācīgi izpildītus Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
6.1.3. netraucēt Izpildītāja personālam un autotransportam iespēju piekļūt Būvobjektam 

darbu izpildes programmā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos. 
6.2.  Pasūtītājam ir tiesības: 
6.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj normatīvo aktu 

prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos; 
6.2.2. citas pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos vai 

Līgumā. 
 
7. Izpildītāja pienākumi un tiesības. 
7.1. Izpildītāja pienākumi ir: 
7.1.1. veikt stāvlaukuma seguma atjaunošanas darbu sagatavošanu; 
7.1.2. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, 

zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanai 
ekspluatācijā. Izpildītājs ir atbildīgs par kārtības ievērošanu Objekta teritorijā; 

7.1.3. Darbu izpildē izmantot materiālus, būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas 
Tehniskajā - finanšu piedāvājumā (tāmēs) vai analogus, vai kādas ir iepriekš saskaņotas 
ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Tehniskajam projektam un nesamazina izpildāmo 
Darbu kvalitāti. Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos 
standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas 
normatīvajiem tiesību aktiem; 

7.1.4. veikt būvdarbus kvalitatīvi Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos; 
7.1.5. pirms darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sagatavot un Pasūtītājam 

iesniegt visu nepieciešamo dokumentāciju, kura ir saistīta ar Dabu izpildi (slēpto darbu 
akti, materiālu atbilstības sertifikāti, iekārtu pases, instrukcijas, garantiju apliecinoši 
dokumenti u.c.), sakārtot Būvobjektu un Objekta piegulošo teritoriju (aizvākt būvgružus, 
aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.); 
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7.1.6. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Tehnisko projektu un spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

7.2. Izpildītājam ir tiesības uz papildus darbu izdevumu atlīdzināšanu tādā gadījumā, ja šādi 
papildus darbi ir saskaņoti un noslēgti atbilstoši Līguma noteikumiem. 

 
8. Apakšlīgumi. 
 
8.1. Izpildītājam nav atļauts slēgt apakšlīgumus saistībā ar Darbu izpildi vai pieaicināt 
apakšuzņēmējus atbilstoši iepirkuma procedūrai iesniegtajam piedāvājumam.  
 
9. Dokumentācija. 
 
9.1.  Ikviens dokuments, kuru Izpildītājs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegts 

latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu 
iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 

9.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 
izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir 
pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

9.3. Darbu izpildes Izpildītājs visu tā rīcībā esošo dokumentāciju nodod Pasūtītājam. 
 
10. Garantija. 
10.1. Garantijas termiņš Būvobjektā (saskaņā ar Izpildītāja iepirkuma procedūras piedāvājumu) 
atjaunošanas un stiprināšanas darbiem: ___ (________________ mēneši) . 
10.2. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai 
citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas Līguma 10.1.punktā noteiktajā 
garantijas termiņā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 10.1.punktā 
noteiktā garantija. 
 
11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 
11.1. Izpildītājsnoformē aktu par  faktiski izpildītiem Darbiem. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā 
paraksta aktu par izpildītiem Darbiem, vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu. Akts par 
izpildītiem Darbiem ir par pamatu maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas 
neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu par izpildītiem Darbiem pieņemtos Darbus, veicot 
Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā. 
11.2. Pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas Būvobjektā, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, 
Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) dienu laikā veic izpildīto Darbu 
iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Būvobjekta 
pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 
12. Maksājumu izdarīšanas kārtība. 
12.1. Maksājums par faktiski izpildītajiem darbiem tiek veikts pamatojoties uz abpusēji 
parakstītu darbu izpildes aktu 10 (desmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja.  
12.2. Galīgo norēķina summu pēc darbu beigšanas Pasūtītājs pārskaita Izpildītājam 10 (desmit) 
darba dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas komisijas akta parakstīšanas un rēķina 
saņemšanas no Izpildītāja. 
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13. Pušu atbildība. 
13.1. Ja Izpildītāja vainas dēļ Līguma 2.1.punktā noteiktie Darbu veidi vai Darbi kopumā nav 
pabeigti Līguma 5.1. punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, 
Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no 
procenta) apmērā no kopējās Līguma cenas. 
13.2. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumu 12.1.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā, Līguma 
5.1.punktā noteiktais Darbu nobeiguma termiņš automātiski tiek pagarināts par nokavēto dienu 
skaitu. 
13.3. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 12.1., 12.2.punktos noteiktajā kārtībā un termiņos, 
Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no 
procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk par 2% no līguma summas. 
13.4. Izpildītājs un Pasūtītājs var abpusēji vienoties par atteikšanos no kavējuma procentu 
saņemšanas katrā konkrētā gadījumā, ņemot vērā apstākļus, kuri kavē saistību izpildi neatkarīgi 
no pušu gribas. 
 
14. Izmaiņas līgumā.  
14.1 Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņas 
tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par 
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
14.2 Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Izpildītājs sastopas ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavē 
Darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, 
par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir 
jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, tas var pagarināt Izpildītāja saistību izpildes 
termiņu. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām pusēm ar Līguma izmaiņām. 
 
15. Līguma laušana. 
15.1. Līgums var tikt lauzts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties. 
15.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam par saistību neizpildīšanu, vienpusēji 
lauzt visu Līgumu vai tā daļu šādos gadījumos: 
15.2.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu vai nav izpildījis kādas savas 
saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvos aktus (t.sk. izpildāmo darbu atbilstošas 
kvalitātes neievērošana), vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, 
ka Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto 
pārkāpumu; 
15.2.2. ja pret Izpildītāju tiesā ir iesniegts prasības pieteikums par atzīšanu par maksātnespējīgu 
vai par zaudējumu vai parāda piedziņu tādos apmēros, ka tas var būtiski ietekmēt Izpildītāja 
finansiālo stāvokli. 
15.3. šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību 
vai līgumsodu. 
15.4. Pasūtītājs saglabā tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu gadījumā, ja nepārvaramas varas 
apstākļu rezultātā, neparedzētu izdevumu dēļ, Izpildītāja nepareiza aprēķina dēļ vai jebkuru citu 
iemeslu dēļ Darbu izpildei nepieciešamo līdzekļu vērtība pārsniedz Līguma cenu. 
15.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc 
Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra Būvobjektu un tam piegulošo Objekta apkārtni un 
nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls 
un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās. 
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16. ForceMajeure 
16.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes 
gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta ForceMajeure gadījumā. Šī punkta 
noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad ForceMajeure ir radušies jau pēc tam, kad 
attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi. 
16.2 Šajā punktā ForceMajeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru 
Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā , ko attiecīgā Puse nevar iespaidot 
un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti 
tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, 
epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c. 
16.3 Ja izceļas ForceMajeure situācija, Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par 
šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis 
savādāk, Izpildītājam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to 
nav ierobežojuši ForceMajeure. Jebkurai no pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja 
ForceMajeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās 
ilgāk kā četrus mēnešus. 
 
17. Nodokļi un nodevas 
17.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Izpildītāja 
pienākums.  
 
18. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība 
18.1 Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek 
atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 
18.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā 
spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
18.3 Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
 
19. Līguma noslēgšana un spēkā esamība 
19.1 Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu 
eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Izpildītājs. 
19.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas. 
19.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas Līgumā noteiktās saistības, 
vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz 
brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar Līgumu, to lauž vienpusēji. 
 
20. Pušu adreses. 
20.1 Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem 
rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu, vai ierakstītā vēstulē. 
Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa 
nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā. 
20.2 Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, 
tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. 
20.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu 
valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien saņēmēja Puse nav iepriekš norādījusi savādāk: 
 
Pasūtītājs: 
 
Direktors  

Izpildītājs: 
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6.pielikums 
Iepirkuma Nr. ĶNSA/2014/1 nolikumam 

 

 
ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SPORTA AĢENTŪRA 

vienotais reģistrācijas numurs 90009029994 
„Bultas”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, 
 tālrunis 67936308, fakss 67708438, e-pasts: sports@kekava.lv 
 
  

OBJEKTA APSEKOŠANAS REĢISTRĀCIJAS LAPA 
 

 

Objekta  

nosaukums 

Pasūtītāja  

pārstāvis 

Pretendenta 

pilnvarotais 

pārstāvis 

(vārds, uzvārds) 

Tālrunis 

 

Objekta 

apsekošanas 

datums 

Pasūtītāja  

pārstāvja 

paraksts 

Pretendenta 

pilnvarotā 

pārstāvja 

paraksts  

Stāvlaukuma 
asfalta seguma 
atjaunošana pie 
Sporta kluba 
Ķekavā 
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                     7.pielikums 
Iepirkuma Nr.ĶNSA/2014/1 nolikumam 
 
 
 
 Apakšuzņēmēju saraksts 
 
Jāuzrāda apakšuzņēmēji un to apakšuzņēmēji, ja to darba daļa pārsniedz 20% no piedāvājuma cenas. 
 
 
 
Apakšuzņēmēja 
nosaukums 

Darba daļas nosaukums no 
Darba daudzuma saraksta 

% no piedāvājuma cenas 

   

   

Pārējie apakšuzņēmēji kopā   

  
KOPĀ (%) 

 

 
 
 
 
Pretendenta pārstāvis  _____________________________________ 
 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 


