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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode
“Metāla durvju izgatavošana, piegāde un montāža daudzdzīvokļu mājām Mārupes novadā,
Tīraines ciematā”, identifikācijas Nr. AS MKP 2016/2A, (turpmāk – Iepirkums) tiek veikts
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantu.
1.2. Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums: AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”.
Reģistrācijas numurs: 40103111018.
Juridiskā adrese: Skultes iela 15-1, Skulte, Mārupes novads, LV- 2108, Latvija.
Pasūtītāja profila adrese: www.mkp.lv
1.3. Kontaktpersona
Kontaktpersona: AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” projektu koordinators Pēteris
Stafeckis.
Tālruņa numurs: +371 67915279.
Faksa numurs: +371 67915486.
E-pasta adrese: stafeckis@mkp.lv.
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par Iepirkumu.
1.4. Iepirkuma noteikumu saņemšana

1.4.1. Iepirkuma noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt tos lejuplādējot
elektroniskajā formātā Mārupes novada Domes interneta mājaslapā www.marupe.lv
sadaļā “Publiskie iepirkumi”.

1.4.2. Lejuplādējot Iepirkuma noteikumus, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi
Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem,
kas tiks publicētas minētajā interneta mājaslapā pie Iepirkuma noteikumiem.

1.5. Papildu informācijas sniegšana
1.5.1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma noteikumiem uzdod rakstiskā

veidā, adresējot tos Iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā
pasta adresi: stafeckis@mkp.lv.

1.5.2. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par
Iepirkuma norisi vai Iepirkuma noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā.

1.5.3. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz
elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē interneta
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi”.

1.5.4. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski.
Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.

1.6. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības
1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai

parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma
dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

1.6.2. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”
Viršu ielā 6, Tīrainē, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis
Iepirkumam “Metāla durvju izgatavošana, piegāde un montāža daudzdzīvokļu

mājām Mārupes novadā, Tīraines ciematā”,
identifikācijas numurs AS MKP 2016/2A

Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sēdei
1.6.3. Iepirkumā iesniedz piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju. Uz piedāvājuma

oriģināla titullapas jābūt norādei “ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas
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titullapas jābūt norādei “KOPIJA”. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma
dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.

1.6.4. Piedāvājuma dokumentiem:
1.6.4.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam

dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;
1.6.4.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;
1.6.4.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai

auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu.
Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības
tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt
noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot
nostiprinājumu;

1.6.4.4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
1.6.4.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jānoformē atbilstoši Ministru

kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajām prasībām. Dokumenta
kopijas apliecinājuma uzrakstā norāda - ar lielajiem burtiem rakstītus
vārdus "KOPIJA PAREIZA".

1.6.5. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:
1.6.5.1. titullapa ar norādi – Iepirkumam “Metāla durvju izgatavošana, piegāde un

montāža daudzdzīvokļu mājām Mārupes novadā, Tīraines ciematā”,
identifikācijas Nr. AS MKP 2016/2A un pretendenta nosaukums, reģ. Nr.,
juridiskā adrese, tālrunis;

1.6.5.2. satura rādītājs, kuru ievieto aiz titullapas. Ja piedāvājums iesniegts vairākos
sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma
satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā;

1.6.5.3. iesniedzamie dokumenti un pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar
Iepirkuma noteikumu 4. nodaļu.

1.6.6. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumā,
jāsedz pretendentam.

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība
1.7.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Iepirkuma komisijai līdz

2016. gada 12. septembra plkst. 11:00, adrese: AS “Mārupes komunālie
pakalpojumi” biroja telpās, Viršu ielā 6, Tīrainē, Mārupes novadā, LV-2167,
Latvija.

1.7.2. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto
adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc Iepirkuma noteikumu
1.7.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir metāla durvju izgatavošana, piegāde un montāža
daudzdzīvokļu mājām Mārupes novadā, Tīraines ciematā (turpmāk – Darbi)
saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) noteiktajām prasībām.

2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45421100-5 (Durvju un logu, un to saistīto
komponentu uzstādīšana), 44221000-5 (Logi, durvis un saistītie izstrādājumi).

2.1.3. Pretendents var iesniegt 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu Iepirkuma
priekšmeta apjomu.

2.2. Iepirkuma līguma izpilde
2.2.1. Darbu izpildes termiņš no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās brīža ir 2 mēneši.
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2.2.2. Darbu veikšanas kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi, samaksas kārtība
par veiktajiem Darbiem noteikta Iepirkuma līguma projektā (5. pielikums), kas ir
iepirkuma nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

2.2.3. Iepirkuma līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.
2.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta

2.3.1. Tīraines iela 3, Tīraine, Mārupes novads;
2.3.2. Tīraines iela 8, Tīraine, Mārupes novads;
2.3.3. Viršu iela 1, Tīraine, Mārupes novads;
2.3.4. Viršu iela 2, Tīraine, Mārupes novads;
2.3.5. Viršu iela 3, Tīraine, Mārupes novads;
2.3.6. Viršu iela 4, Tīraine, Mārupes novads;
2.3.7. Viršu iela 5, Tīraine, Mārupes novads;
2.3.8. Viršu iela 7, Tīraine, Mārupes novads;
2.3.9. Viršu iela 8, Tīraine, Mārupes novads;
2.3.10. Viršu iela 10, Tīraine, Mārupes novads;
2.3.11. Viršu iela 11, Tīraine, Mārupes novads;
2.3.12. Viršu iela 12, Tīraine, Mārupes novads;
2.3.13. Viršu iela 13, Tīraine, Mārupes novads;
2.3.14. Viršu iela 14, Tīraine, Mārupes novads;
2.3.15. Viršu iela 15, Tīraine, Mārupes novads.

3. IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSME
Ieinteresēto piegādātāju sapulce notiks Viršu ielā 6, Tīrainē, Mārupes novadā 2016. gada
6.septembrī plkst. 11:00.

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1. Pieteikums
Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības
tiesībām vai tā pilnvarotai personai (1. pielikums). Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības
tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu
un Iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Uzņēmumu
reģistrā norādītās. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas
pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju
apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
4.2. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti
Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents
pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

Prasība Iesniedzamais dokuments
3.2.1. Pretendents normatīvajos aktos

noteiktajā kārtībā ir reģistrēts
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā
reģistrā ārvalstīs. Fiziskām
personām uz Iepirkuma līguma
slēgšanas brīdi jābūt reģistrētām
LR Valsts ieņēmumu dienestā, kā
nodokļu maksātājiem, vai
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.2.1.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir
reģistrēts LR Komercreģistrā,
Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu
reģistra mājaslapā (skat.
www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv
), ja pretendents nav iesniedzis
komersanta reģistrācijas apliecības
kopiju.

3.2.1.2. Ja nav izveidota personālsabiedrība,
tad personu grupa iesniedz visu
personu grupas dalībnieku parakstītu
saistību raksta (protokolu,
vienošanos, citu dokumentu) kopiju,
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Prasība Iesniedzamais dokuments
kas apliecina, ka noteiktajā termiņā
izveidos personālsabiedrību
pasūtījuma izpildei.

3.2.1.3. Fiziskām personām – apliecinājums,
ka uz Iepirkuma līguma slēgšanas
brīdi pretendents būs reģistrēts LR
Valsts ieņēmumu dienestā, kā
nodokļu maksātājs vai LR Valsts
ieņēmumu dienesta nodokļu
maksātāja reģistrācijas apliecības
apliecināta kopija.

3.2.1.4. Pretendents, kurš nav reģistrēts LR
Komercreģistrā iesniedz
komercdarbību reģistrējošas iestādes
ārvalstīs izdotu reģistrācijas
apliecības kopiju.

3.2.2. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs)
gadu (2013., 2014., 2015., šajā
2016. gadā) laikā uz piedāvājuma
iesniegšanas brīdi ir sekmīgi
īstenojis vismaz 2 (divus) līgumus,
kur katrā no līgumiem izgatavotas,
piegādātas un uzstādītas 15 jaunas
durvis.
Ja pretendents ir dibināts vēlāk –
tad pieredzei jāatbilst iepriekš
minētajai prasībai attiecīgi īsākā
laikā.

3.2.2.1. Apliecinājums par pretendenta
iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2013.,
2014., 2015., šajā 2016. gadā) laikā
iegūto pieredzi atbilstoši Iepirkuma
noteikumu 3.2.2. punktā noteiktajam
(4. pielikums).

4.3. Finanšu piedāvājums
4.3.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2. pielikums).

Tehniskais - finanšu piedāvājums jāiesniedz arī MS Excel formātā, ierakstīts
informācijas nesējā (CD vai USB).

4.3.2. Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR), norādot
piedāvātās cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata, un tajā jābūt ietvertiem visiem
nodokļiem un nodevām. Cenās jābūt ietvertām arī visām administrācijas,
dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas un transporta izmaksām, kas saistītas ar
Darbiem.

4.4. Tehniskais piedāvājums
4.4.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
(2. pielikums).
4.4.2. Tehniskajam piedāvājumam jāsatur informācija, apraksts par
Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
5.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Iepirkuma noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.
5.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

5.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz pretendentu, pretendenta norādīto personu, uz
kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā
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arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir
attiecināmi PIL 8.2 panta piektās daļas 1. punktā minētie nosacījumi.

5.2.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz pretendentu, pretendenta norādīto personu, uz
kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā
arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir
attiecināmi PIL 8.2 panta piektās daļas 2. punktā minētie nosacījumi dienā, kad
paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

5.2.3. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un personu, uz
kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā
arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendents
iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL
8.2 panta piektās daļas 3. punktā minēto personu neattiecas PIL 8.2 panta piektajā
daļā minētie nosacījumi.

5.2.4. Ja Iepirkuma komisija konstatē PIL 8.2 panta piektās daļas 2. punktā minētos
apstākļus, tā rīkojas atbilstoši PIL 8.2 panta astotās daļas 2. punktam.

5.2.5. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu un piedāvājumu atbilstību Iepirkuma
noteikumos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto
piedāvājuma izvēles kritēriju.

5.2.6. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
5.2.6.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;
5.2.6.2. pretendentu atlase;
5.2.6.3. piedāvājumu atbilstības pārbaude;
5.2.6.4. piedāvājumu vērtēšana.

5.2.7. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti
iepriekšējā vērtēšanas posmā.

5.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
5.3.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumu

1.6. punktā noteiktajām prasībām.
5.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Iepirkuma

komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
5.4. Pretendentu atlase

5.4.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā
pretendenta atbilstību Iepirkuma noteikumu 4.2. punktā noteiktajām pretendentu
atlases prasībām.

5.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma noteikumu 4.2. punktā noteiktajām
pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības
Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

5.5. Piedāvājumu atbilstības pārbaude
5.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskajai

specifikācijai (2. pielikums) un Iepirkuma noteikumu 0. punktā noteiktajam
prasībām.

5.5.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma noteikumu prasībām, Iepirkuma
komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu
tālāk nevērtē.

5.6. Piedāvājumu vērtēšana
5.6.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētikas kļūdas. Ja

Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un
laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura
pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā
labojumus.
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5.6.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un
rīkojas saskaņā ar PIL 48. panta noteikumiem. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka ir
iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

5.6.3. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN no
piedāvājumiem, kuri atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām.

5.6.4. Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam
piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL
46. panta ceturto daļu.

5.6.5. Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam
piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, un nekonstatē PIL 46. panta ceturtajā
daļā noteikto, Pasūtītājs Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirs pretendentam,
kurš būs piedāvājis zemāko cenu.

6. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA
6.1. Informācijas pārbaude dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
6.1.1. Iepirkuma komisija dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma

slēgšanas tiesību piešķiršanu, pārbauda PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2. punktā
minēto apstākļu esamību attiecībā uz pretendentu, personu, uz kuras iespējām
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par
plānoto līgumu vai Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, vai
personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kuram būtu
piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar PIL 8.2 panta septīto
daļu. Ja Iepirkuma komisija konstatē PIL 8.2 panta piektās daļas 2. punktā minētos
apstākļus, tā rīkojas atbilstoši PIL 8.2 panta astotās daļas 2. punktam.

6.1.2. Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir
piegādātāju apvienība, Iepirkuma komisija pārbauda PIL 8.2 panta piektās daļas
1. un 2. punktā minēto apstākļu esamību attiecībā uz katru piegādātāju apvienības
biedru.

6.2. Lēmuma par Iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana, Iepirkuma
līguma slēgšana

6.2.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs
iesniedzis Iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.

6.2.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
6.2.3. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs)

darbadienu laikā no lēmuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
pieņemšanas dienas.

6.2.4. Pretendentam, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma
līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā (arī uz
elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu izsūtīšanas
dienas. Ja norādītajā termiņā pretendents neparaksta Iepirkuma līgumu, tas tiek
uzskatīts par atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu.

6.2.5. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs
var pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura
piedāvājums atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām un ir nākamais piedāvājums ar
zemāko cenu.

6.2.6. Atbilstoši PIL 8.2 panta trīspadsmitajai daļai Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma,
t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā. Ja
pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par
komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu
nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir
vispārpieejama, t.sk. Iepirkuma noteikumos.
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7. NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS
1. pielikums – Pieteikums (veidlapa).
2. pielikums – Tehniskā specifikācija.
3. pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidlapa).
4. pielikums – Apliecinājums par pieredzi (veidlapa)
5. pielikums – Līguma projekts.
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1. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas

Nr. AS MKP 2016/2A, noteikumiem

PIETEIKUMS*

Iepirkums: “Metāla durvju izgatavošana, piegāde un montāža daudzdzīvokļu mājām
Mārupes novadā, Tīraines ciematā”, identifikācijas Nr. AS MKP 2016/2A, (turpmāk –
Iepirkums)
Kam: AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Skultes iela 15-1, Tīraine,
Mārupes novads, LV-2108
Latvija

No: (pretendenta nosaukums un adrese)

1. Saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka
piekrītam Iepirkuma noteikumu prasībām, tai skaitā tehniskajai specifikācijai, un
piedāvājam metāla durvju izgatavošana, piegādi un montāža daudzdzīvokļu mājām
Mārupes novadā, Tīraines ciematā (turpmāk – Darbi) par kopējo cenu bez pievienotā
vērtības nodokļa _______________ EUR (<summa vārdiem> euro).

2. Piedāvājuma cenā ir ietvertas visas administrācijas, dokumentu sagatavošanas,
saskaņošanas un transporta izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu.

3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
3.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):

___________________;
3.2. katras personas atbildības apjoms %:_________________________.

4. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:
4.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības

(vārds uzvārds, personas kods) _____________.
4.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības

(nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) ______________________________.
4.3. vienošanās ar uzņēmumu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu

kvalifikācijas prasības, atrodas piedāvājuma ___. lpp.
5. Mēs apliecinām, ka:

5.1. Pieteikumam pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
5.2. Visas piedāvājumā iekļautās dokumentu kopijas, kas piedāvājumā atzīmētas ar

atbilstošu atzīmi “KOPIJA PAREIZA”, atbilst dokumentu oriģināliem.
5.3. Piekrītam apmaksas kārtībai.
5.4. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti Iepirkumā;
5.5. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma noteikumos

un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
6. Mēs apņemamies:

6.1. ievērot Iepirkuma noteikumus;
6.2. atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz Iepirkuma komisijas lēmuma

pieņemšanai, bet gadījumā, ja tiksim atzīti par uzvarētāju – līdz Iepirkuma līguma
noslēgšanai;

6.3. slēgt Iepirkuma līgumu un izpildīt visus Iepirkuma līguma pamatnosacījumus,
saskaņā ar Iepirkuma noteikumu 5. pielikumu, ja Pasūtītājs izvēlējies šo
piedāvājumu.

Informācija par pretendentu:
Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts Komercreģistrā:
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ar Nr.
Juridiskā adrese:
Korespondences adrese:
Kontaktpersona:
Telefons, fakss:
E-pasta adrese:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
Banka:
Kods:
Konts:

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos
ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma noteikumu prasībām. Sniegtā
informācija un dati ir patiesi.
Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2016. gada __.___________.
* - pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par
komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.
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2. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas

Nr. AS MKP 2016/2A, noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Katrā no tehniskajā specifikācijā uzskaitītajām adresēm paredzēta maināmo durvju
demontāža un utilizācija, jaunā durvju bloka uzmērīšana, izgatavošana, piegāde un
uzstādīšana.

2. Ja darbu gaitā tiek bojāta durvju ailas vai grīdas segums, Uzņēmējam par saviem
līdzekļiem nepieciešams novērst radītos defektus un atjaunot apdari.

3. Darbu laikā Uzņēmējam jānodrošinās pret putekļu iekļūšanu telpās ārpus darba zonas.
Katras darba dienas beigās Uzņēmējs sakārto darba zonu un pēc darbu pabeigšanas
savāc būvgružus un veic telpas un durvju tīrīšanu.

4. Pēc durvju montāžas veikt durvju aiļu iekšējo un ārējo apdari. Ārējiem apdares
darbiem izmantot tam paredzētus materiālus.

5. Tehniskajā specifikācijā dotie izmērī ir aptuveni, pirms durvju bloka
izgatavošanas Uzņēmējam katru durvju bloku nepieciešams uzmērīt un
specifikāciju saskaņot ar Pasūtītāju.

6. Durvīm jābūt izturīgām pret temperatūras svārstībām vismaz no +300C līdz - 300C.
7. Durvīm jābūt gruntētām un krāsotām, krāsas tonis jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
8. Durvis ar kārbu, vērtni ar rokturi, blīvgumiju pa visu perimetru.
9. Durvju vērtnēm jābūt izgatavotām no metāla ar iekšējo siltinājumu.
10. Durvju kārbām jābūt izgatavotām no metāla.
11. Ārējām un iekšējām durvīm paredzēt durvju aizvilcējus.
12. Ārējām durvīm paredzēt mehānisko kodu atslēgu.
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Nr.p.k. Adrese Tehniskā specifikācija
Tīraines iela 3,
Tīraine, Mārupes
novads

Ārējās durvis – 1 gab.
Divdaļīgas ar 24 mm stiklpaketi durvju augšējā daļā saskaņā ar
shēmu.
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Tīraines iela 8,
Tīraine, Mārupes
novads

Ārējās durvis – 2 gab.
Divdaļīgas (viena daļa 1100 mm – verama, otra daļa neverama),
neveramā daļa ar 24 mm stikla paketi. Stikla paketes izmēri 400x
800mm.

PVC logs ar 24 mm stikla paketi un 5-kameru loga profilu – 2
gab.
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Viršu iela 1,
Tīraine, Mārupes
novads

PVC logs ar 24 mm stikla paketi un 5-kameru loga profilu – 1
gab.

Viršu iela 2,
Tīraine, Mārupes
novads

Ārējās durvis – 1 gab.
Divdaļīgas (viena daļa 1000 mm – verama, otra daļa neverama).
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PVC logs ar 24 mm stikla paketi un 5-kameru loga profilu – 1
gab.

Viršu iela 3,
Tīraine, Mārupes
novads

Ārējās durvis – 1 gab.
Divdaļīgas (viena daļa 1000 mm – verama, otra daļa neverama).
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Pagraba durvis – 1 gab.
Pagraba durvis ar slēdzeni un 9 atslēgu kopijām.

Iekšējās durvis – 1 gab.
Ar 24 mm stikla paketi. Stikla paketes izmēri 400x600mm.
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Viršu iela 4
Tīraine, Mārupes
novads

Pagraba durvis – 1 gab.
Pagraba durvis ar slēdzeni un 13 atslēgu kopijām.

Iekšējās durvis – 1 gab.
Ar 24 mm stikla paketi. Stikla paketes izmēri 400x600mm.
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Viršu iela 5,
Tīraine, Mārupes
novads

Pagraba durvis – 1 gab.
Pagraba durvis ar slēdzeni un 13 atslēgu kopijām.

Iekšējās durvis – 1 gab.
Ar 24 mm stikla paketi. Stikla paketes izmēri 400x600mm.
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Ārējās durvis – 1 gab.
Divdaļīgas (viena daļa 1000 mm – verama, otra daļa neverama).

Viršu iela 7 un
Viršu iela 11,
Tīraine, Mārupes
novads

Pagraba un ārējo durvju bloks – 6 gab.
Trīsdaļīgas (Malējās daļas veramas, vidējā daļa (250 mm)
neverama). Pagraba durvis ar slēdzeni un 13 atslēgu kopijām.
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Iekšējās durvis – 7 gab.
Ar 24 mm stikla paketi. Stikla paketes izmēri 400x600mm.

Viršu iela 8,
Tīraine, Mārupes
novads

Iekšējās durvis – 3 gab.
Ar 24 mm stikla paketi. Stikla paketes izmēri 400x600mm.
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Pagraba un ārējo durvju bloks – 1 gab.
Trīsdaļīgas (malējās daļas veramas, vidējā daļa (250 mm)
neverama). Pagraba durvis ar slēdzeni un 13 atslēgu kopijām.

Pagraba durvis – 2 gab.
Divdaļīgas (viena daļa 900 mm – verama, otra daļa neverama).
Pagraba durvis ar slēdzeni un 13 atslēgu kopijām.
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Viršu iela 10,
Tīraine, Mārupes
novads

Iekšējās durvis – 4 gab.
Ar 24 mm stikla paketi. Stikla paketes izmēri 400x600mm.

Pagraba un ārējo durvju bloks – 3 gab.
Trīsdaļīgas (malējās daļas veramas, vidējā daļa (150 mm)
neverama). Pagraba durvis ar slēdzeni un 13 atslēgu kopijām.
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Viršu iela 12,
Tīraine, Mārupes
novads

Pagraba durvis – 4 gab.
Pagraba durvis ar slēdzeni un 16 atslēgu kopijām.

Iekšējās durvis – 4 gab.
Ar 24 mm stikla paketi. Stikla paketes izmēri 400x600mm.
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Viršu iela 13,
Viršu iela 14 un
Viršu iela 15,
Tīraine, Mārupes
novads

Pagraba durvis – 9 gab.
Pagraba durvis ar slēdzeni un 7 atslēgu kopijām.

Iekšējās durvis – 9 gab.
Divdaļīgas (viena daļa 1000 mm – verama, otra daļa neverama),
veramā daļa ar 24 mm stikla paketi. Stikla paketes izmēri 400x
600mm.
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Ārējās durvis – 9 gab.
Divdaļīgas (viena daļa 1000 mm – verama, otra daļa neverama).
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3. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas

Nr. AS MKP 2016/2A, noteikumiem

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Finanšu piedāvājums ir MS EXCEL failā, kas atrodas Mārupes novada Domes mājaslapas
sadaļā „Publiskie iepirkumi” http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/as-marupes-
komunalie-pakalpojumi-iepirkumi/.
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4. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas

Nr. AS MKP 2016/2A, noteikumiem

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI

1. Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts Komercreģistrā:

ar Nr.

2. Apliecinām, ka mums ir pieredze metāla durvju izgatavošanā, piegādē un montāžā
iepriekšējo __ (_______) gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas iepirkumā
“Metāla durvju izgatavošana, piegāde un montāža daudzdzīvokļu mājām Mārupes novadā,
Tīraines ciematā”, identifikācijas Nr. AS MKP 2016/2A (turpmāk – Iepirkums).

3. Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi esam sekmīgi īstenojuši ___ (____________) līgumus,
kas atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām - sekmīgi īstenojis vismaz 2 (divus) līgumus, kur
katrā no līgumiem izgatavotas, piegādātas un uzstādītas 15 jaunas durvis.

Nr.
p.k. Objekta

nosaukums

Darbu
veikšanas

gads

Darbu
apjoms
(gab.)

Pasūtītāja
nosaukums

Pasūtītāja
kontaktpersonas vārds,

uzvārds, tālrunis
1.
2.
3.

u.t.t.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto ziņu patiesumu un atbilstību
faktiskajai situācijai.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Apliecinājums sagatavots un parakstīts 2016. gada __. ______________.



29

5. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas

Nr. AS MKP 2016/2A, noteikumiem

LĪGUMA PROJEKTS

par metāla durvju izgatavošanu, piegādi un montāžu daudzdzīvokļu mājām Mārupes
novadā, Tīraines ciematā

A/S Mārupes komunālie pakalpojumi, reģ.Nr. 40103111018, Skultes iela 15-1, Skulte,
Mārupes novads, Jura Ivanova personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem, (turpmāk -
Pasūtītājs), no vienas puses,

un

<Uzņēmēja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās
personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz
dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> (turpmāk –
Uzņēmējs), no otras puses,

abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā sauktas Puses,
pamatojoties uz iepirkuma “Metāla durvju izgatavošana, piegāde un montāža daudzdzīvokļu
mājām Mārupes novadā, Tīraines ciematā”, identifikācijas Nr. AS MKP 2016/2A (turpmāk –
Iepirkums) rezultātiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.
1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas pienācīgā kārtā izgatavot, piegādāt un uzstādīt

metāla durvis daudzdzīvokļu mājām Mārupes novadā, Tīraines ciematā, turpmāk Līguma
tekstā saukti Darbi, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu
iepirkuma procedūrai, normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem, bet Pasūtītājs
apņemas samaksāt Uzņēmējam par pienācīgā kārtā veiktiem Darbiem, saskaņā ar šī
Līguma noteikumiem.

1.2. Uzņēmējs Darbus izpilda saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Darbi sevī ietver visu
Līgumā noteikto metāla durvju izgatavošanai, piegādei un uzstādīšanai nepieciešamos
darbus un materiālus, iekārtas, darbu vadību un organizēšanu, un nodošanu ekspluatācijā,
izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet
no Līguma.

1.3. Uzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar objektu un tehnisko
specifikāciju, plānotajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un
prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.
Uzņēmējs apliecina, ka darbi ir realizējami un, ka savā piedāvājumā iepirkuma
procedūrai – Finanšu piedāvājumā, ir iekļauti visi Uzņēmēja ar darbu veikšanu un
objektu uzstādīšanu atbilstoši tehniskajai specifikācijai saistītie izdevumi.

1.4. Par Pasūtītāja kontaktpersonu šī Līguma sakarā tiek norīkots: AS Mārupes komunālie
pakalpojumi projektu koordinators Pēteris Stafeckis, tālr. 26454989, e-pasts:
stafeckis@mkp.lv.
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1.5. Par Uzņēmēja kontaktpersonu šī Līguma sakarā tiek norīkots (-a):
_________________, tālr.______, e-pats__________.

1.6. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši iepirkuma procedūras,
Uzņēmēja piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

2. DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

2.1. Uzņēmējs apņemas darbus veikt atbilstoši projekta tehniskajai specifikācijai, ievērojot
Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošo tiesību aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un
profesionālā līmenī.

2.2. Pasūtītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu
veikšanu vai Uzņēmēja saistību izpildi.

2.3. Uzņēmējam ir jānodrošina LR būvnormatīvu prasību izpilde.

2.4. Uzņēmējam, ir jāuzrāda darbos izmantojamo materiālu sertifikāti un citi to kvalitāti
apliecinošie dokumenti, kas ir noteikti Latvijas Republikas MK 2013.gada 27.augusta
noteikumos Nr. 701 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”.

2.5. Pasūtītājam ir jābūt pieejamiem 2003.gada 21.oktobra MK noteikumos Nr.585
„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” noteiktajiem attaisnojuma
dokumentiem.

2.6. Uzņēmējs nodrošina nepieciešamo izstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu
darbu procesā. Uzņēmējam uz sava rēķina jāveic visas, Līgumā un normatīvajos aktos
noteiktās aprīkojuma un darbu kvalitātes pārbaudes. Uzņēmējam nekavējoties jāiesniedz
Pasūtītājam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

2.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas
un darbu kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs
atlīdzina Uzņēmējam pārbaudes veikšanas izdevumus.

2.8. Ja materiālu, konstrukciju vai darbu kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklātas
neatbilstības, tad Uzņēmējs Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina tās novērš.

2.9. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Uzņēmējs neatzīst par defektu vai
nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Uzņēmēja savstarpēji
atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas
sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu.

2.10. Pirms darbu uzsākšanas Uzņēmējs pieņem no Pasūtītāja objektu, par ko tiek sastādīts
Darba frontes nodošanas - pieņemšanas akts. Darba frontes norobežošana, brīdinājuma
zīmju izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana ir
Uzņēmēja pienākums.

2.11. Darbus Uzņēmējs veic, taupīgi un racionāli izmantojot izstrādājumus un atvēlētos
resursus.

2.12. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo darbu sagatavošanas darbu veikšanu.
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2.13. Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu
draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā.

2.14. Uzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot darbu
veikšanas dokumentāciju visā darbu veikšanas laikā.

2.15. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes.

2.16. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus, ja Uzņēmējs vai tā personāls neievēro uz
Darbiem attiecināmos LR normatīvos aktus vai šo Līgumu. Darbus Uzņēmējs ir tiesīgs
atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav
tiesību uz Līgumā noteiktā darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu
apturēšanu.

2.17. Gadījumā, ja Uzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā specifikācijā vai
citā ar Darbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Uzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus,
kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt veicamo/ veikto
Darbu drošību vai kvalitāti, Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par
to Pasūtītājam. Uzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē darbu vai
personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu. Ja
Darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par
grozījumiem Līgumā vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar
Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

2.18. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, lai darbu laikā netiktu bojāta apkārtējās
teritorijas infrastruktūra.

2.19. Uzņēmējs darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību objektā un tā teritorijā (savlaicīga un
regulāra būvgružu un citu izlietoto materiālu aizvešanu u.c.), atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, un nekavējoties veic visa veida darbības, kas saistītas ar Līguma
izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu
veikšanas laikā, katru dienu beidzot darbu, Uzņēmējam par saviem līdzekļiem jāizved no
objekta būvgruži un neizmantotie materiāli, konstrukcijas, kā arī Uzņēmējam piederošais
inventārs, darbarīki. Beidzot darbus objektā, Uzņēmējam jānodod Pasūtītājam objekts tīrs
un sakārtots.

3. ATĻAUJAS.

3.1. Uzņēmējs nodrošina darbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu
un darbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.

3.2. Visiem Uzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes
laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams Pasūtītāja apstiprinājums.
Šāds apstiprinājums nemazina Uzņēmēja atbildību par darbiem.

4. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

4.1. Līgumcena par darbu pienācīgu izpildi, kas, saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto Finanšu
piedāvājumu, tiek noteikta EUR _______ (__________) apmērā bez PVN.

4.2. Līgumcenā ir iekļauti visi darbi, darbaspēka un citas izmaksas, materiāli un iekārtas,
kas jāizpilda, jāuzstāda un jāizmanto saistībā ar Līgumā paredzēto darbu izpildi atbilstoši
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Līguma un normatīvo aktu prasībām, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav paredzēti
Līguma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Līguma dokumentos paredzēto
darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

4.1.2. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu
pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu
normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī
jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu.

4.3. Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par darbu veikšanu sekojošā kārtībā:

4.3.1. Pasūtītājs veic samaksu par izpildīto Darbu ne mazākā apjomā par Tehniskajā
specifikācijā norādītajā daudzdzīvokļu mājas adresē pilnībā uzstādītām un saskaņā
ar Tehnisko specifikāciju nokomplektētām durvīm ar gala apdari, par kuru Puses
ir parakstījušas Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un Uzņēmējs ir izrakstījis
rēķinu.

4.3.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas apmaksā
Uzņēmēja iesniegtos rēķinus.

4.4. Līgumcenas samaksu Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas norēķiniem, nepieciešamo
naudas summu ieskaitot līgumā un Uzņēmēja rēķinā norādītajā bankas kontā.

4.5. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu
novēršanai un šo darbu pieņemšanai.

4.6. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma
uzdevumā.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI.

5.1. Uzņēmējs darbu organizāciju uzsāk pēc Līguma parakstīšanas.

5.2. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pilnas Darba frontes nodošanas uzsāk
faktiskos darbus objektā.

5.3. Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un Objekta nodošanu ekspluatācijā Uzņēmējs
veic 2 mēnešu laikā, no līguma parakstīšanas datuma, ieskaitot visas nepieciešamās
pārbaudes darbu kvalitātes kontroles veikšanu nodošanu un apstiprināšanu.

5.4. Uzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un šķēršļiem,
kuri kavē darbu izpildi noteiktajā termiņā.

5.5. Uzņēmējam ir tiesības uz darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek
kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

5.5.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas darbu apjomā;
5.5.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta

ar darbu izpildes apturēšanu;
5.5.3. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Uzņēmēja kontroles un

kuri būtiski traucē darbu savlaicīgu izpildi (Līguma 10.punkts).

5.6. Ja Uzņēmējs līguma 5.5. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas darbu izpildes termiņa
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pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms
nekavējoties pēc tam, kad Uzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem
apstākļiem, kas izraisa darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek
nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.

5.7. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt Uzņēmējam atbildi uz saņemto
paziņojumu.

6. DARBA AIZSARDZĪBA.

6.1. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu objektā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības
pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem
normatīvajiem aktiem.

6.2. LR MK 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot
būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu nodrošina Uzņēmējs, pieaicinot vadošo
darbinieku darba aizsardzības organizēšanā ______________ - Darba aizsardzības
koordinatoru.

7. DARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA.

7.1. Izpildītie darbi tiek nodoti ar nodošanas pieņemšanas aktu pēc visu nepieciešamo
pārbaužu veikšanas un ir attiecināms uz visiem līgumā paredzētajiem darbiem.

7.2. Darbu nodošanu-pieņemšanu veic pēc darbu pabeigšanas.

7.3. Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto darbu pārbaude.

7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto darbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek
atklāti tādi defekti, kuri var traucēt objekta normālu ekspluatāciju.

7.5. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Uzņēmējs uz sava rēķina.

7.6. Uzņēmējs pēc darbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam visu ar darbu veikšanu saistīto
dokumentāciju.

8. PUŠU ATBILDĪBA.

8.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma
nosacījumiem.

8.2. Visu risku par darbu, aprīkojuma un materiālu bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā
no līguma realizācijas uzsākšanas līdz objekta nodošanai ar nodošanas - pieņemšanas
aktu nes Uzņēmējs.

8.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu,
Civillikumu un citiem LR tiesību aktiem.

8.4. Ja Uzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus vai garantijas laikā defektu
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novēršanas termiņu, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no kopējās
Līguma summas par katru nokavēto dienu. Šajā Līguma punktā minētais līgumsods
bezierunu kārtībā tiek ieturēts no kārtējā Pasūtītāja veicamā maksājuma Uzņēmējam vai
piedzīts no Uzņēmēja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.5. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic līguma 4. punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā
Uzņēmējam līgumsodu 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru
maksājuma kavējuma dienu.

8.6. Pasūtītājam, konstatējot objekta prasībām neatbilstošu materiālu pielietošanu, ir
tiesības ieturēt no Uzņēmēja līgumsodu 10% apmērā no darba veida summas, kuram bija
paredzēts konstatētais materiāls un veikt materiāla nomaiņu.

8.7. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu par darba aizsardzības prasību neievērošanu,
veicot darbus Objektā, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja sastādītu aktu, EUR 500
(pieci simti eiro) apmērā par katru gadījumu.

8.8. Izbeidzot šī Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas ir saistīta ar otras Puses
līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Puse, kura ir vainīga līgumsaistību
neizpildē vai nepienācīgā izpildē, maksā otrai Pusei līgumsodu 10% apmērā no
Līgumcenas.

8.9. Līguma 8.4. un 8.5. punktos norādītā līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10%
no līguma kopējās summas un līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

8.10. Šajā Līgumā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā ieturēt no
Uzņēmējam veicamajiem maksājumiem šī Līguma sakarā, ja tādi veicami, vai piedzīt no
Uzņēmēja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI.

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc
līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas
varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas,
katastrofas, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā
jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un
paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam
ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur
minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas
minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā
savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā
paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī
Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara
attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

10. GARANTIJAS SAISTĪBAS.

10.1. Uzņēmējs garantē darbu kvalitāti, pilnā tās apjomā, tā funkcionālo darbību un
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atbilstību Līgumam. Uzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem darbos,
kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit
seši) mēneši no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Šī
garantija attiecināma arī uz materiālu un aprīkojuma kvalitāti.

10.2. Uzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz
sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu
prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Uzņēmējam
jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks
par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi.

10.3. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības
vai trūkumus darbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Uzņēmējs noteiktajā
termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu
vienpusēji, un tas ir saistošs Uzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto
aktu Uzņēmējam.

10.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā
piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas
ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par
ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir
izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.

10.5. Gadījumā, ja Uzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā
un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu
defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Uzņēmējs šādā
gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

11. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA.

11.1. Puses rakstveidā ir tiesīgas veikt nebūtisku līguma grozījumus, kā arī veikt līguma
grozījumus šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

11.2. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādus būtiskus līguma grozījumus:
12.2.1. pagarināt darbu izpildes termiņu tikai tādā gadījumā, ja termiņa pagarinājumu

izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi vai citi no Pasūtītāja un Uzņēmēja
neatkarīgi apstākļi;

11.3. Līgums var tikt lauzts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī vienpusēji šajā
Līgumā noteiktajā kārtībā.

11.4. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, par to vismaz vienu nedēļu iepriekš
rakstveidā brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs pienācīgā kārtā neveic maksājumus
Uzņēmējam šajā līgumā noteiktajā kārtībā, un līgumsods sasniedz 10% no Līgumcenas.

11.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, par to vismaz vienu nedēļu iepriekš nosūtot
rakstveida paziņojumu, izbeigt šī Līguma darbību gadījumos, ja:

11.5.1. Darbi objektā netiek uzsākti 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā
paredzētā Darba uzsākšanas datuma;

11.5.2. veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām;
11.5.3. atkārtoti konstatētas neatbilstības, par kurām ir piemērots līgumsods saskaņā ar

8.6. punktu;
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11.5.4. Uzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas
Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Uzņēmējs šādu neizpildi nav
novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma
saņemšanas;

11.5.5. Uzņēmējs kavē darba pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
11.5.6. Uzņēmējs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

11.6. Līguma izbeigšanas gadījumā Uzņēmējs nekavējoties pārtrauc darbus, par ko sastāda
Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, atstāj objektu kārtībā un saņem samaksu par
visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Uzņēmējam
ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu, saskaņā ar šī Līguma 8.8.punktu.

12. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI.

12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav
iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

12.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā
nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

12.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) glabājas pie Pasūtītāja, 1
(viens) pie Uzņēmēja.

13. LĪGUMA DOKUMENTI UN TO PRIORITĀRĀ SECĪBA

13.1. Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma:
a. šī Līguma vienošanās,
b. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā,
c. Līguma pārrunu protokols, ja attiecināms,
d. Uzņēmēja sniegtie skaidrojumi, ja attiecināms
e. Tehniskā specifikācija,
f. Uzņēmēja finanšu piedāvājums (Tāme) un Tāmes ar aritmētiskās kļūdas

labojumu,
g. Uzņēmēja Tehniskais piedāvājums un atlases dokumenti.

Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.

14. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.

Uzņēmējs: Pasūtītājs:
<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds
un uzvārds>

<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds
un uzvārds>

_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums

_________________________________
Parakstīšanas vieta un datums

Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam:
<rekvizīti maksājumu veikšanai>.


