APSTIPRINĀTS
Iepirkuma komisijas sēdē
2020.gada 16.martā
Jaunpiebalgas novada dome
(pasūtītāja nosaukums)
Reģ. Nr.: 9 0 0 0 0 0 3 1 0 3 3
Tirgus izpēte
„Lietus kanalizācijas (K-2) atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov.”
ID Nr. JND 2020/2/CA
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS
Saskaņā ar “Publisko iepirkuma likuma” nosacījumiem Jaunpiebalgas novada dome veic
tirgus izpēti:
„Lietus kanalizācijas (K-2) atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov.” saskaņā ar tehnisko specifikāciju un darba apjomiem (Pielikums Nr. 2).
Pretendentiem pieteikumu iesūtīt elektroniski uz e-pastu iepirkumi@jaunpiebalga.lv līdz
2020.gada 23.martam plkst. 12:00. ar norādi tirgus izpētei „Lietus kanalizācijas (K-2)
atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov.”
Ja pretendenta piedāvājums tiks saņemts pēc iepriekšminētā termiņa beigām, tas tiks
atgriezts pretendentam atpakaļ. Par Piedāvājuma savlaicīgu nosūtīšanu iepriekš norādītajā
adresē un termiņā, uzņemas pretendents.
Kontaktpersonas:
- kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Jaunpiebalgas novada domes iepirkuma
komisijas priekšsēdētāja Dace Bišere – Valdemiere telefons 26482506 e-pasts:
iepirkumi@jaunpiebalga.lv;
- Tirgus izpētes kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Komunālās saimniecības vadītājs
Salvis Krūmiņš, telefons 29182807; e - pasts: salvis.krumins@jaunpiebalga.lv
1. Iesniedzamie dokumenti:
1.1. Pretendenta pieteikums dalībai tirgus izpētē (Pielikums Nr. 1).
1.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā
reģistrā ārvalstīs. Dokuments par reģistrāciju nav jāiesniedz pretendentam, kas ir
reģistrēts Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā, jo informācijas iegūšanai tiek
izmantota uzņēmumu reģistra https://www.ur.gov.lv/. Ja pretendents, kā arī
apakšuzņēmēji ir reģistrēti līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs – jāiesniedz attiecīgās
institūcijas ārvalstīs izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija.
1.3.Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma
22.pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 116 “Būvkomersantu reģistrācijas
noteikumi” Pretendentam par reģistrāciju būvkomersantu reģistrā nav jāiesniedz, kas
ir reģistrēts Latvijas Republikas būvkomersantu reģistrā, informācijas iegūšanai tiek
izmantots Būvniecības informācijas sistēmas ( turpmāk – BIS) Būvkomersantu
reģistrs – https://bis.gov.lv/bisp/ .
1.4.Tehniskā piedāvājuma forma (Pielikums Nr.3)
1.5. Finanšu piedāvājuma forma (Pielikums Nr. 4)
1.6.Pretendenta pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā (Pielikums Nr.5)
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2. Prasības Tehniskajam piedāvājumam
Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši pielikumā Nr.3 noteiktajai formai
un tehniskajai specifikācija (pielikums Nr.2)
3. Prasības Finanšu piedāvājumam
3.1.Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši pielikumā Nr.4 norādītajai
formai;
3.2.Finanšu piedāvājumā Pretendents norāda cenu bez PVN 21% par tirgus cenu izpētes
paredzētajiem darbiem atbilstoši izmaksu aprēķinam;
3.3.Piedāvājuma cenā Pretendents ietver visas ar darbu veikšanu saistītās izmaksas, tajā
skaitā nodevas, nodokļus, un citus obligātos maksājumus, kādi Pretendentam varētu
rasties saistībā ar iepirkuma izpildi, tajā skaitā, visus iespējamos riskus, kas saistīti ar
tirgus cenu svārstībām, maksājamos nodokļus, nodevas, izņemot pievienotās vērtības
nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.4.Cena Pretendentam jānorāda euro valūtā (EUR);
4. Vērtēšanas kritērijs
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kurš atbilst visām tirgus izpētes izvirzītajām
prasībām un kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu, piešķirot tam līguma slēgšanas
tiesības.
5. Citi nosacījumi
5.1.Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu, neizvēloties nevienu
piedāvājumu, ja netiks iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbildīs
šajā paziņojumā pretendentiem noteiktajām prasībām. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu
par tirgus izpētes pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
5.2.Pasūtītājs patur tiesības slēgt līgumu par samazinātu iepirkuma apjomu vai izbeigt
tirgus izpēti bez uzvarētāja noskaidrošanas, ja pretendentu piedāvājumi pārsniedz
tirgus izpētei izdalīto finansējumu.
Pielikumi
Pielikums Nr.1 - Pieteikums par piedalīšanos tirgus izpētē
Pielikums Nr. 2 - Tehniskā specifikācija, darba apjomi
Pielikums Nr. 3 - Tehniskā piedāvājuma forma
Pielikums Nr. 4 - Finanšu piedāvājuma forma
Pielikums Nr. 5 – Pretendenta pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā
Pielikums Nr.6 – Līguma projekts
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Pielikums Nr. 1
Tirgus izpētes JND2020/2/CA

“Lietus kanalizācijas(K-2) atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov.”
informatīvajam paziņojumam

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS TIRGUS IZPĒTĒ
“Lietus kanalizācijas(K-2) atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov."
Adresāts:
Jaunpiebalgas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000031033, juridiskā adrese Gaujas
iela 4, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads.

Pretendents______________________________________________________________
(nosaukums)

Reģistrācijas Nr.___________________________________________________________
Juridiskā adrese____________________________________________________________
Uzņēmuma bankas rekvizīti__________________________________________________
_________________________________________________________________________
tā________________________________________________________________________
(direktora, vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām vārds, uzvārds

persona, ar šī pieteikuma iesniegšanu:
Iepazinušies ar tirgus izpētes nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu
piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt informatīvajā apziņojumā paredzēto lietus
kanalizācijas (K-2) atjaunošanas darbus Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas
nov., saskaņā ar mūsu iesniegto Tehnisko un Finanšu piedāvājumu.
Ar šo mēs apliecinām, ka:
- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā
piedāvājumā, kas iesniegts šajā tirgus izpētē;
- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
- esam iepazinušies ar visiem tirgus izpētes informatīvā paziņojuma dokumentiem, to
skaidrojumiem, grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami tirgus
izpētes nosacījumi un prasības;
- mēs esam pilnībā iepazinušies ar tirgus izpētes apjomu un tehnisko specifikāciju un mūsu
piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu;
- uz mums nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. pantā ietvertie izslēgšanas
nosacījumi.
Nosaukums:
Reģistrācijas Nr.:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
Kontaktpersona:
Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām paraksts1:
_____________________________
(vārds, uzvārds), z.v.

1.

Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta personai ar pārstāvības tiesībām vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā
obligāti jāpievieno pilnvara, kurā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms).
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Pielikums Nr. 2
Tirgus izpētes JND2020/2/CA

“Lietus kanalizācijas(K-2) atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov.”
informatīvajam paziņojumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Tehniskais apraksts
Izpildītājam jāveic lietus kanalizācijas (K-2) atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži,
Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov. atbilstoši darba apjomiem.
Precīzāka informācija, kā arī, lai iepazītos ar faktisko situāciju, objekta apskate iespējama
sazinoties ar komunālās saimniecības vadītāju Salvi Krūmiņu, t. 29182807.
Objektā pastāvīgi jānodrošina kārtība un tīrība. Pēc pirmā aizrādījuma 3 (triju) stundu laikā ir
jālikvidē trūkumi.
Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības
veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu izpildi;

Pretendentam tāmes sastādīt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas Ministru
kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas Būvnormatīvu LBN 501-17
“Būvizmaksu noteikšanas kārtība”
Tāmēs jāietver visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī
darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
Darbu vadītājs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu, kā arī par darbu
izpildi laikā, vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.
Darbu gaitu saskaņot ar Pasūtītāju.
Darbi jāuzsāk no līguma noslēgšanas brīža un jāpabeidz viena mēneša laikā.

1
Zemes darbi
1.

Izdevumu nosaukums

Apjoms

Nr.p.k.

Mērv.

2. Darba apjomi

2

3

4

t.m

300

t.m
gb
m3
m3
m3

10
22
70,0
70,0
382

gb
gb

22

Tranšeju ierīkošana rokot ar mehānismiem dziļumā līdz 1,5m

2.
Tranšeju rakšana ar rokām dziļumā līdz 1,5m
3.
Bedres rakšana esošo gūliju atšurfēšanai
4.
Smilts pabēruma ierīkošana zem caurulēm; h min=20cm
5.
Smilts pabēruma ierīkošana virs caurulēm; h min=20cm
6.
Grunts atbēršana tranšejās blietējot pa kārtām
Lietus kanalizācijas sistēmas ierīkošana
7.
8.
9.

Lietus gūliju uzstādīšana uz smilts un betona pamatnes
Lietus gūlija Q3 ar revīziju D110, melna Capricorn
Kanalizācijas kontrolaku uzstādīšana uz iepriekš sagatavotas smilts
pamatnes

4

gb

22
12

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Revīzijas skataka 200/200/T20 H=1,5m (200T20), pievienojumi
PVC caurulēm (taisna)

gb

4

BSB skataka 200/400 H=1,5m (200R40) (trīsceļu)
Gūliju uzstādīšana
Plastmasas gūlija ar plastmasas resti 30x30cm

gb
gb
gb

8
2
2
280,3
128,5
23,3
128,5
1

Plastmasas cauruļvadu montāža uz smilts pamatojuma
PVC caurule 110x3,2 SN4
PVC caurule 160x4,0 SN4
PVC caurule 200x4,9 SN4
Veidgabali

5

t.m
t.m
t.m
t.m
kompl.

Pielikums Nr. 3
Tirgus izpētes JND 2020/2/CA
“Lietus kanalizācijas (K-2) atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov.”
informatīvajam paziņojumam

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA
“Lietus kanalizācijas (K-2) atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži,
Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov.”
Tirgus cenu izpētes identifikācijas Nr.: JND 2020/2/CA
Tirgus cenu izpētes nosaukums: “Lietus kanalizācijas (K-2) atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži,
Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov”
Pretendenta nosaukums

Rekvizīti

Mēs piedāvājam un apliecinām, ka piedāvājums atbilst visām tirgus izpētes “Lietus
kanalizācijas (K-2) atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov."
Tehniskajā specifikācijā un tai esošo pielikumos norādītajām prasībām.
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
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Pielikums Nr. 4
Tirgus izpēte JND 2020/2/CA

“Lietus kanalizācijas (K-2) atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov.”
informatīvajam paziņojumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Tirgus cenu izpētes identifikācijas Nr.: JND 2020/2/CA
Tirgus cenu izpētes nosaukums: “Lietus kanalizācijas (K-2) atjaunošana Skolas ielā 2,
Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov.”
1.

IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums

2.

Rekvizīti

KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds
Adrese
Tālr. / Fax
e-pasta adrese
3. PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam veikt Lietus kanalizācijas (K-2) atjaunošanu Skolas ielā 2, Melnbārži,
Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov.”, saskaņā ar tirgus cenu izpētes nosacījumiem:
Darbu nosaukums

Summa
EUR bez
PVN

Lietus kanalizācijas (K-2) atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov.”(pozīcijas 1-18)
PVN 21%:
KOPĀ EUR ar PVN:
Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ir iekļautas visas ar darbu
veikšanai sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā: materiālu, tā iekraušanas, piegādes,
izkraušanas un iestrādes izmaksas, algas, visas ar pakalpojuma plānošanu, organizēšanu,
sniegšanu, kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, iespējamie riski (to
novēršanas vai mazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas,
ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu
un Pasūtītājs nemaksās vairāk par noteikto līgumcenu, par kuru noslēgts līgums.
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums
P.S. Pretendenti piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, shēmas, attēlus u.c. materiālus, ja tas palīdz labāk izprast
piedāvājuma būtību.
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Pielikums Nr. 5
Tirgus izpēte JND 2020/2/CA

“Lietus kanalizācijas (K-2) atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov.”
informatīvajam paziņojumam

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ
Tirgus izpētei „ Lietus kanalizācijas (K-2) atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu
pag., Jaunpiebalgas nov.”

Objekta
nosaukums,
Nr.
adrese

Pasūtītāja
nosaukums,
adrese,
kontaktpersona

Noslēgtā līguma
summa
(EUR bez PVN)

Statuss
(galvenais
Pakalpojuma
uzņēmējs vai
sniegšanas
apakšuzņēmējs,
periods
veiktais darbu
(gads/mēnesis)
apjoms no kopējā
darbu apjoma %

1.
2.
3.
Jāpievieno no sarakstā minētajiem pasūtītājiem ne vairāk kā 2 (divas) atsauksmes, kurās jābūt
norādītām ziņām par darbu apjomu (EUR), izpildes termiņu un vietu, kā arī vai visi darbi
veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un labā kvalitātē.

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts: _____________________________
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Pielikums Nr. 6
Tirgus izpētei „ Lietus kanalizācijas (K-2) atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu
pag., Jaunpiebalgas nov.”
LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS Nr. 1/JND2020/2/CA
par lietus kanalizācijas(K-2) atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pag.,
Jaunpiebalgas nov”
Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā,

2020.gada ___. ____

JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000031033, Gaujas ielā 4,
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, LV-4125, tās priekšsēdētāja
Laimja Šāvēja personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jaunpiebalgas novada domes Nolikumu
(turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
______________
reģistrācijas
Nr._______________,
___________________________________________, tās valdes locekļa ____________
personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________ (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses.
Pamatojoties uz Jaunpiebalgas novada domes rīkoto cenu aptauju „Lietus kanalizācijas
(K-2) atjaunošana Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov.”, rezultātiem,
savstarpēji vienojas un noslēdz līgumu, turpmāk – Līgums:
1.

Līguma priekšmets

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas par samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un
termiņos, pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt Lietus kanalizācijas
(K-2) atjaunošanu Skolas ielā 2, Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov. (turpmāk arī
– Objekts) remontdarbus (turpmāk arī – Darbi).
1.2. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar Objektu un pilnībā saprot visus apstākļus, tai
skaitā, vispārējus un konkrētus, kas varētu ietekmēt līgumcenas noteikšanu un darbu
izpildi, un ir ņēmis vērā šo jautājumu, iesniedzot Pasūtītājam izmaksu tāmi. Izpildītājs
apzinās, ka visā Līguma darbības laikā viņam ir saistoši, un viņam nav tiesību atkāpties vai
mainīt cenu aptaujā iesniegtos piedāvājuma nosacījumus (Pielikums Nr.1).
1.3. Par papildus remontdarbiem (darbiem, kas nebija paredzēti cenu aptaujā un līgumā) ir
uzskatāmi tikai tādi darbi, kad Izpildītājs var pierādīt, ka pat, veicot visus nepieciešamos
apsekojumus ar visām zināmajām metodēm, šos darbus nebija iespējams paredzēt, vai arī
Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas vēlas veikt darbus kādi nebija paredzēti darbu apjomos.
2.

Līguma summa un samaksas kārtība

2.1. Līgumcena ir ________ EUR (_______ euro, __ centi) bez PVN. Līgumcenu Pasūtītājs
samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Izpildītājs izpilda
Līgumā noteiktās saistības. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.2. Samaksa par Darbu izpildi Izpildītājam tiek veikta ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā
kontā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas
un rēķina saņemšanas.
2.3. Līguma summa ietver visu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi.
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3.

Līguma termiņi, grozīšana, izbeigšana

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai
izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada ________.
3.2. Izpildītājs Darbus izpilda un ar nodošanas – pieņemšanas aktu nodod Pasūtītājam līdz
2020.gada _________.
3.3. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.
3.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot (tajā skaitā
nosūtot uz Līguma rekvizītos norādīto e-pastu, parakstot ar drošo elektronisko parakstu)
Izpildītājam 10 (desmit) dienas iepriekš gadījumos, ja:
3.4.1. Izpildītājs neuzsāk darbus Līgumā paredzētajā termiņā vai neizpilda Līguma
3.1.apakšpunktā norādītajā termiņā;
3.4.2. Izpildītājs nepilda Līguma 4.nodaļā noteiktās prasības un par to ir rakstiski brīdināts;
3.4.3. Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši normatīvajiem aktiem vai Līguma noteikumiem.
4.

Izpildītāja tiesības un pienākumi

4.1. Izpildītāja pienākums ir uzsākt Darbus 2020.gada _______ un pabeigt Līguma
3.1.apakšpunktā norādītajā termiņā.
4.2. Izpildītājam ir pienākums veikt darbus kvalitatīvi, ievērojot Līguma 1.1.apakšpunktā
noteikto dokumentu prasības, kā arī Darbu izpildē izmantot materiālus tikai un vienīgi
atbilstoši to ražotāju norādījumiem un tehniskajiem noteikumiem.
4.3. Veikt darbus ar savu darbaspēku, (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu,
materiāliem un citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.
4.4. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības
noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās
vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu
atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
4.5. Darbus veikt tā, lai netiktu traucēts Pasūtītāja darba process, nepieciešamības gadījumā
darbus saskaņojot ar Pasūtītāja vadību.
4.6. Uzņemties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām
materiālajām vērtībām (tehniku, materiāliem utt.).
4.7. Nodrošināt tīrību Objektā un visā Izpildītāja darbības zonā atbilstoši esošajiem
normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar
Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.
Nodrošināt objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī
nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.
4.8. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami
cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.
4.9. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā paredzēto samaksu par Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu
izpildi, ko apliecina Pušu abpusēji parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts.
4.10. Izpildītājam ir pienākums izsniegt Izpildītāja rīcībā esošo dokumentāciju, ko tas ir
sagatavojis līgumsaistību izpildei ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja
pieprasījuma.
5.

Pasūtītāja pienākumi

5.1. Pasūtītājam ir pienākums izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama
Izpildītājam līgumsaistību izpildei ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma
noslēgšanas.
5.2. Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.
5.3. Nodrošināt Līgumā paredzēto darbu savlaicīgu pieņemšanu. Pasūtītājs apņemas pieņemt
no Izpildītāja veiktos darbus, apstiprinot darbu pieņemšanas- nodošanas aktu vai rakstiski
paziņot Izpildītājam par pretenzijām, ja tādas ir, motivējot atteikumu.
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5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt atbilstoši Līguma noteikumiem samaksu par Izpildītāja
kvalitatīvi veiktiem Darbiem.
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darbu veikšanu, ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.4 vai
4.5apakšpunktā noteiktās prasības līdz pārkāpuma novēršanai.
6.

Darba nodošanas un pieņemšanas kārtība

6.1. Darbs tiek nodots ar nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros, kuru paraksta
Izpildītājs un Pasūtītājs.
6.2. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no darba nodošanas – pieņemšanas akta
saņemšanas jānosūta Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt darbu.
6.3. Ja ir Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt darbu, Puses sagatavo divpusēju aktu, kurā
norādītas Pasūtītāja konstatētās nepilnības vai citas neprecizitātes, vai pārkāpumi, ko
nepieciešams pārstrādāt, kā arī nepilnību, neprecizitāšu vai pārkāpumu izpildes termiņi.
7.

Pušu atbildība

7.1. Par darba izpildes termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma
procentus 0,5% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, ko
Pasūtītājs ir tiesīgs atrēķināt no samaksas par darbu.
7.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs aizkavē maksājumus no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, tas
maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,5% apmērā no laikā nepārskaitītās Līguma
summas par katru nokavēto dienu.
7.3. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
7.4. Izpildītāja izpildīto Darbu un materiālu garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši
pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
7.5. Garantijas termiņā Pasūtītāja konstatētos defektus un citus trūkumus Izpildītājs apņemas
novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanu
Izpildītājs veic Pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā, kurš nedrīkst būt mazāks kā piecas
dienas no paziņojuma saņemšanas brīža.
7.6. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos
noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķina uzdot
trešajai personai. Visus izdevumus, kuri Pasūtītājam radušiem novēršot šajā punktā
minētos trūkumus sedz Izpildītājs, pēc pirmā rakstveida pieprasījuma.
7.7. Izpildītājs apņemas papildus līguma 7.1.papakšunktā noteiktajiem nokavējuma procentiem
samaksāt Pasūtītājam vienreizēju soda naudu 1 000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi)
apmērā, ja līguma izpilde netiks uzsākta 25 (divdesmit piecu) dienu laikā pēc tā abpusējas
parakstīšanas vai tiks kavēta ilgāk par 25 (divdesmit piecu) dienām, kā arī gadījumā, ja
Izpildītājs pārkāpj Līguma 4.10.punktu.
8. Garantijas nosacījumi
8.1. Izpildītājs garantē izpildīto darbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasībām.
8.2. Izpildīto darbu garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no darbu
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
8.3. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Izpildītājs apņemas novērst
saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš un
apjoms tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir
tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu
novēršanas termiņu un apjomu Izpildītājam ir obligāts. Ekspertīze izdevumus pilnībā
apmaksā Izpildītājs.
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8.4. Garantijas gadījumam nav pakļauti bojājumi un defekti, kas radušies trešo personu
prettiesiskas darbības rezultātā.
8.5. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos
noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot trešajai personai.
Izdevumu, kuri radušies Pasūtītājam, izpildot šo līguma punktu, apmaksu pilnībā veic
Izpildītājs.
8.6. Izpildītājs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas
Pasūtītājam.
9.

Strīdu izskatīšanas kārtība

9.1. Visus strīdus un domstarpības, kas saistīti ar šo līgumu, Puses risina sarunu ceļā, bet, ja
Puses nespēj vienoties, strīdus izskata tiesā normatīvajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā.
10. Noslēguma noteikumi
10.1. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska
vienošanās, ko apstiprinājušas abas līgumslēdzējas Puses. Šī vienošanās kļūst par
neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
10.2. Ja Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošas nepārvaramas
varas dēļ, Izpildītājs nodod darbu Pasūtītājam esošajā izstrādes pakāpē un saņem samaksu
par visu līdz tam paveiktā darba daļu.
10.3. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lappusēm ar 2 (diviem) pielikumiem
divos identiskos eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. No
Līguma noslēgšanas brīža pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
10.4. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līguma saistīto jautājumu risināšanā: Salvis Krūmiņš, tālrunis
29182807; e-pasts salvis.krumins@jaunpiebalga.lv
10.5. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistīto jautājumu risināšanā: ____________ Tālrunis
____________, e-pasts _________________.
10.6. Līgums satur šādus pielikumus, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa
1.pielikums – Finanšu piedāvājums.
2.pielikums – Tehniskais piedāvājums – darbu tāmes.
11. Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS
Jaunpiebalgas novada dome
Vienotais reģistrācijas Nr. 90000031033
Juridiskā adrese; Gaujas iela 4, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
LV -4125
Banka: A/S SWEDBANK
Konts: LV38HABA0551031891672
Bankas kods: HABALV22

IZPILDĪTĀJS

Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs
_____________________________
(Laimis Šāvējs)

____________________________
(______________)
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