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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

Nolikumā lietotie termini vai saīsinājumi: 

Iepirkuma procedūra (arī Iepirkums) – iepirkuma procedūra “AS “Rēzeknes siltumtīkli” 

īpašumā esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē”, identifikācijas 

numurs RS 2020/01, kas tiek rīkota pamatojoties uz iepirkuma procedūras nolikumu. 

Pasūtītājs – Akciju sabiedrība “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas 40003215480, 

juridiskā adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601. 

Nolikums – Iepirkuma procedūras nolikums. 

Komisija - Iepirkumu komisija, kas izveidota saskaņā ar AS “Rēzeknes siltumtīkli” valdes 

locekļa A.Mežala 2020.gada 17.augusta rīkojumu Nr.59/1. 

PVS - Publikāciju vadības sistēma, kurā Pasūtītājs publicē Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu vadlīniju paziņojumu par iepirkumu.  

Piedāvājums – Pretendenta sagatavotā dokumentācija, kas ir iesniegta Pasūtītājam Iepirkuma 

procedūrā. 

Pretendents – Latvijā un/vai ārvalstīs reģistrēta fiziska persona, juridiska persona, 

personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt dzelzceļa būvniecības 

vai atjaunošanas pakalpojumus, un kura ir iesniegusi  Piedāvājumu. 

Uzņēmējs – Pretendents, ar kuru ir noslēgts Iepirkuma līgums. 

Līgums - Iepirkuma līgums, kurš finansiālās interesēs rakstveidā ir noslēgts starp Pasūtītāju un 

Pretendentu, kura Piedāvājums ir atzīts par saimnieciski visizdevīgāko un, kura priekšmets ir šīs 

Iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktā pakalpojuma apjoma izpilde. Līgumā rakstiskā formā 

tiek izteikta Pasūtītāja un Pretendenta vienošanās par visiem būtiskajiem un pietiekamajiem 

nosacījumiem, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu tādā kvalitātē un apjomā, kā šajā 

Nolikumā norādīts. 

Pretendentam ir jārēķinās, ka Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Nolikums un no Pretendenta 

puses iesniegtais Piedāvājums.  

SPSIL – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. 

Vadlīnijas – Iepirkumu uzraudzības biroja 2019.gada 7.maija Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējiem. 

 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: RS 2020/01 

 

1.2. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona 

Pasūtītāja nosaukums 
Akciju sabiedrība “Rēzeknes siltumtīkli” 

(turpmāk - Pasūtītājs) 

Pasūtītāja adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601 

Reģistrācijas numurs 40003215480 

E-pasta adrese info@rezeknessiltumtikli.lv  

Tālrunis 64625133 

Mājas lapa www.rezeknessiltumtikli.lv  

 

Kontaktpersona  Sandra Rode 

Tālrunis 64628024; mob.26464511 

E-pasta adrese sandra@rezeknessiltumtikli.lv  

 

1.3. Iepirkuma procedūra: zemsliekšņa iepirkums, kas veikts saskaņā ar Iepirkumu 

uzraudzības biroja 2019.gada 7.maija Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējiem.  

1.4. Iepirkums tiek finansēts no Pasūtītāja finanšu līdzekļiem. 

1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš:  

mailto:info@rezeknessiltumtikli.lv
http://www.rezeknessiltumtikli.lv/
mailto:sandra@rezeknessiltumtikli.lv
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Ne mazāk kā 4 (četri) mēneši no piedāvājuma atvēršanas dienas. 

1.6. Informācijas apmaiņa 

Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju/Iepirkuma komisiju un Pretendentiem notiek 

rakstveidā – elektroniski, parakstot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu vai papīra 

formātā, iesniedzot tos personīgi, ar kurjeru vai pasta starpniecību.  

 

1.7. Iespējas iepazīties ar Iepirkuma nolikumu un saņemt to 

1.7.1. Iepirkuma nolikumam ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Pasūtītāja 

mājas lapā. 

1.7.2. Pasūtītājs Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā publicē 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumu par 

iepirkumu.  

1.7.3. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Iepirkuma dokumentos, tas PVS un Pasūtītāja 

mājas lapā publicē paziņojumu par grozījumiem.  

1.7.4. Pasūtītājs nodrošina arī iespēju ieinteresētajiem pretendentiem iepazīties ar 

Iepirkuma procedūras dokumentāciju un izstrādāto būvprojektu “Pievedceļu Nr.84 

un Nr.85 atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” (turpmāk – Būvprojekts) uz vietas 

nolikuma 1.2.punktā minētajā adresē Pasūtītāja darba laikā, iepriekš saskaņojot 

laiku ar nolikuma 1.2.punktā minēto Pasūtītāja kontaktpersonu.  

1.7.5. Būvprojekts “Pievedceļu Nr.84 un Nr.85 atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” 

Pretendentiem ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā pie šī Iepirkuma sadaļas. 

Pretendentam ir jāņem vērā, ka Būvprojekts “Pievedceļu Nr.84 un Nr. 85 

atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” ir sagatavots divu pievedceļu atjaunošanas 

darbiem, bet Pasūtītājs organizē šo Iepirkuma procedūru tikai viena pievedceļa – 

pievedceļa Nr. 85 atjaunošanai 318 metru garumā. Tāpēc Pretendentam ir jāņem 

vērā, ka Nolikumā Būvdarbu apjomi saskaņā ar 2.pielikumu ir norādīti viena 

pievedceļa Nr.85 atjaunošanai, bet Galvenie materiāli un normas saskaņā ar 

1.pielikumu - ir norādītas abu pievedceļu Nr.84 un Nr.85 atjaunošanai. 

1.8. Papildus informācijas pieprasīšanas kārtība 

1.8.1. Ja ieinteresētais Pretendents laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par 

iepirkuma Nolikumu, Komisija to sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 

sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts 

nolikuma 4.1. apakšpunktā. 

1.8.2. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Iepirkumu, tiks nosūtīta 

Pretendentam, kurš uzdevis jautājumu, kā arī publicēta Pasūtītāja mājas lapā šī 

Iepirkuma sadaļā. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. 

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1.  Iepirkuma priekšmets un apjoms 

2.1.1. Dzelzceļa pievedceļi Nr.84. un Nr.85 atrodas uz AS “Rēzeknes siltumtīkli” 

piederošas zemes vienības un ir sabiedrības īpašumā saskaņā ar Valsts Dzelzceļa 

administrācijas Dzelzceļa infrastruktūras valsts reģistrācijas apliecību Nr. 2160 

(privātas lietošanas). Dzelzceļa pievedceļi ir slēgti vilcienu kustībai un netiks 

izmantoti būvdarbu veikšanas laikā. Tie ir daļēji nojaukti (aptuveni 30%) un sastāv 

no sliedes R50 tipa uz koka gulšņu, pārmijas pārvedas R50 tipa 1/6 markas, balasts- 

šķembas. 

2.1.2. AS “Rēzeknes siltumtīkli” plāno veikt viena no pievedceļiem, un tieši, pievedceļa 

Nr. 85, atjaunošanas darbus 318 metru garumā. 

2.1.3. Projekta ieviešanas pamatrisinājumi: 

• atjaunot dzelzceļa pievedceļu Nr.85 318 m garuma robežā; 

• atjaunot ūdens novadu no pievedceļa; 
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• atjaunot apgaismojumu. 

2.1.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalāms daļās (līgumos).   

2.2.Iepirkuma galvenā priekšmeta CPV kods: 45234100-7 (Dzelzceļa būvdarbi); 

Iepirkuma papildu priekšmetu CPV kodi: 45234116-2 (Sliežu montāža); 45454000-4 

(Pārbūves darbi); 45231000-5 (Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju 

būvdarbi). 

2.3. Tehniskās specifikācijas 

2.3.1. Galveno materiālu un normu atainojums abiem pievedceļiem pievienots nolikuma 

1.pielikumā, un ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa. 

2.3.2. Minimālās prasības dzelzceļa pievedceļa Nr.85 būvniecības tehniskajam 

risinājumam, specifikācijai un komplektācijai ir norādītas 2.pielikumā. 

2.4. Līguma izpildes laiks un vieta 

2.4.1. Būvdarbu izpildes un objekta ekspluatācijā nodošanas termiņš: 6 (sešu) mēnešu 

laikā no būvdarbu uzsākšanas dienas. 

2.4.2. Dzelzceļa pievedceļa atjaunošanas darbu uzsākšanas termiņš – 2021.gada 

pavasaris, bet ne vēlāk kā 2021.gada 1.aprīlis. 

2.4.3. Līguma izpildes termiņš – līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei. 

2.4.4. Būvdarbu izpildes vieta: Viļakas iela 5B, Rēzekne, LV-4604. 

2.5. Objekta apsekošana 

2.5.1. Pasūtītājs rekomendē Pretendentam veikt objekta apsekošanu dabā. Pretendents 

vienojas ar Pasūtītāja kontaktpersonu par abām pusēm pieņemamu laiku objekta 

apskatei. Objekta apsekošanas kontaktpersona: Olga Kolesova, t.64628223, e-

pasts: info@rezeknessiltumtikli.lv. 

2.5.2.  Apsekojot objektu, Pretendenta pārstāvis parakstās objekta apsekošanas lapā. Ja 

Pretendents ir apsekojis objektu dabā, objekta apsekošanas lapu pievieno pie 

iepirkuma tehniskās dokumentācijas. 

2.5.3. Objekta apsekošana nav obligāta prasība dalībai iepirkumā.  

3. NOSACĪJUMI DALĪBAI UN PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

3.1. NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ: 

3.1.1.  Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā 

to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai 

juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju 

apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību 

iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura 

pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri 

paraksta iepirkuma pieteikumu. 

3.1.2. Pretendentam un tā apakšuzņēmējam, kura darba apjoms lielāks par 10%, Latvijā 

vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nevar būt 

nodokļu parādu (kurus administrē Valsts ieņēmumu dienests), kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro.   

3.1.3. Pretendentam vai tā apakšuzņēmējam, kura darba apjoms lielāks par 10%, nevar 

būt pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība vai 

pretendents tiek likvidēts. 

3.1.4. Ja, veicot pārbaudi, iepirkuma komisija konstatē Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētos apstākļus, kas attiecināmi uz Valsts 

ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi, kā arī uz pretendenta 

maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu, tā 

rīkojas atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. un 49. 

pantam.  

3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai: 
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3.2.1. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts 

komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs). 

3.2.2. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā 

ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts 

vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz 

profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu 

izsniegšanu. 

3.2.3. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts kā nodokļu 

maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).  

3.3. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli: 

3.3.1. Pretendenta gada finanšu minimālais apgrozījums dzelzceļa būvniecības jomā pēdējo 

3 (trīs) noslēgto saimnieciskās darbības gadu laikā nedrīkst būt mazāks par divām 

Pretendenta piedāvātām līgumcenu vērtībām bez pievienotās vērtības nodokļa. 

3.3.2. Ja pretendents ir personālsabiedrība vai personu apvienība, tad Nolikuma 3.3.1. 

punktā noteiktās prasības attiecināmas uz pretendentu dalībniekiem kopā, nevis uz 

katru biedru vai dalībnieku atsevišķi. 

3.4.Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām: 

3.4.1. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir īstenojuši ne mazāk kā 2 (divus) iepirkuma 

priekšmetam līdzīgus projektus. Par līdzvērtīgiem tiek uzskatīti dzelzceļa 

būvniecības vai rekonstrukcijas būvdarbi, kuru laikā tika izbūvēts vai atjaunots 

dzelzceļa posms ne mazāks par 318 m, ar ūdens novadu no tā un apgaismojuma 

izbūvi. Pieredzes apliecināšanai Pretendents norāda veiktos darbus sniegto būvdarbu 

sarakstā (Nolikuma 5.4.4.punkts), pievienojot Pasūtītāja atsauksmes.   

3.4.2. Pretendents (vai tā apakšuzņēmējs) ir tiesīgs veikt darbus šādās noteiktās 

sfērās/jomās – dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbos un vadīšanā. 

3.4.3. Pretendents līguma izpildei nodrošina sertificētus speciālistu, kuram ir tiesības vadīt 

tehniskajā specifikācijā noteiktos būvdarbus, t.i. dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu 

vadītāju. 

 

4. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA 

4.1. Ieinteresētie Pretendenti iesniedz piedāvājumus ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.oktobra 

pulksten 11.00, Rīgas ielā 1, Rēzeknē, LV-4601, tos iesniedzot personīgi (darba dienās no 

pulksten 08.00-17.00), ar kurjeru vai sūtot pa pastu. 

4.2.Pēc norādītā termiņa iesniegtie Pretendentu Iepirkuma piedāvājumi netiek pieņemti. 

4.3.Pretendents var grozīt savu piedāvājumu. Attiecīgie grozījumi tiek iesniegti līdz 

noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.  

4.4.Pretendents var atsaukt savu Iepirkuma piedāvājumu tikai līdz noteiktajam piedāvājumu 

iesniegšanas termiņam. 

4.5.Bez iebildumiem un/vai pretenzijām no Pretendenta puses, piedāvājums tiek atstāts bez 

izskatīšanas un netiek vērtēts, ja piedāvājums neatbilst Nolikumā minētajām noformējuma 

un informācijas apjoma prasībām, - ir nepilnīgs, t.sk., Pretendents nav sniedzis visu prasīto 

informāciju un/vai ziņas, kā arī gadījumā, ja sniegtā informācija nav pārbaudāma un/vai 

šaubas radoša, kā arī tas nenodrošina Pasūtītāja interešu un vajadzību ievērošanu tehniskā 

un ekonomiskā ziņā, vai arī tas ir vērtējams kā ekonomiski neiespējams tirgus apstākļos. 

4.6.Ja objektīvu iemeslu dēļ līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājumu derīguma termiņā, 

Pasūtītājs var prasīt Iepirkuma piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents 

piekrīt pagarināt Iepirkuma piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma 

saturu un cenu, tas par to paziņo Pasūtītāja kontaktpersonai.  

 

5. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA 

5.1.Pretendentam piedāvājums ir jāiesniedz divos eksemplāros papīra formātā. Pretendents 
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sagatavo 1 (vienu) Iepirkuma procedūras piedāvājuma dokumentu oriģinālu ar atzīmi 

“ORIĢINĀLS” un 1 (vienu) kopiju ar atzīmi “KOPIJA”. Piedāvājums ir jāiesniedz vienā 

aizlīmētā iepakojumā.  

5.2.Uz iepakojuma jānorāda šāda informācija: 

5.2.1. Pasūtītāja nosaukums un faktiskā adrese: AS “Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas iela 1, 

Rēzekne, LV-4601; 

5.2.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

5.2.3. Atzīme: Piedāvājums iepirkuma procedūrai “AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā 

esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē”, 

identifikācijas numurs RS 2020/01; 

5.2.4. Norāde: “Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām”; 

5.2.5. Piedāvājuma iepakojuma līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta 

paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu, pēc vēlmes – arī ar zīmogu. 

5.3.Iesniedzamie dokumenti: 

5.3.1. Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā (saskaņā ar 3.pielikumu). Pieteikumam 

pievieno dokumentu, kas apliecina pieteikumu parakstījušās, kā arī kopijas un 

tulkojumus apliecinošās personas tiesības pārstāvēt pretendentu (juridisku personu) 

vai personu grupā ietilpstošo juridisko personu; 

5.3.2. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs 

izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija; 

5.3.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija (sfēra - dzelzceļa sliežu ceļu 

būvdarbi). Ja pretendents būvniecības veikšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, 

būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija jāiesniedz tiem apakšuzņēmējiem, uz 

kuru iespējām pretendents balstās. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga 

profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas 

institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja 

attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, 

sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu; 

5.3.4. Pretendenta izziņa par finanšu apgrozījumu dzelzceļa būvniecības jomā pēdējo 3 

(trīs) noslēgto saimnieciskās darbības gadu laikā;  

5.3.5. Pretendenta apstiprināts 5 (piecos) iepriekšējos gados realizēto būvdarbu saraksts, 

kas apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma 3.4.1.punktā izvirzītajām prasībām. 

Saraksts jānoformē atbilstoši Nolikuma 4.pielikumā pievienotajai veidnei; 

5.3.6. Pasūtītāju atsauksmes, kas apliecina, ka Pretendents ir sekmīgi īstenojis Nolikuma 

3.4.1.punktā minētos būvobjektus; 

5.3.7. Pretendenta sertificēto speciālistu saraksts, t.i. dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu 

vadītājs (pēc vēlmes arī citus speciālistus), pievienojot dokumentus, kas apliecina šo 

speciālistu profesionālās spējas. Saraksts jānoformē atbilstoši  5.pielikumā 

pievienotajai veidnei; 

5.3.8. Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts, kas sagatavots atbilstoši 

6.pielikumā pievienotajai formai, norādot visus apakšuzņēmējus, kuru veicamo 

būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % no kopējās iepirkuma 

līgumcenas vērtības. Ja apakšuzņēmēji netiek piesaistīti, piedāvājuma dokumentiem 

jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums, ka apakšuzņēmēji netiks piesaistīti; 

5.3.9. Rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību piedalīties Iepirkuma 

procedūrā un, gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar attiecīgo 

pretendentu, izpildīt Būvniecības daļu, ko tam, atbilstoši pretendenta piedāvājumam, 

paredzēts nodot; 

5.3.10. Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no: 

- detalizēta paredzamo darbu izpildes grafika, 

- piedāvāto iekārtu un materiālu apraksta, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 

7.pielikumā pievienotajai formai. 
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5.3.11.  Finanšu piedāvājums, t.i.: 

- Pretendenta sagatavota izmaksu koptāme (saskaņā ar 8.pielikumu), kas tiek 

sagatavota atbilstoši LR Ministru kabineta 2017.gada 03.maija noteikumiem 

Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība”” būvniecības koptāmes prasībām; 

- Pretendenta izstrādātas detalizētas izmaksu tāmes saskaņā ar izsniegtajiem 

būvdarbu apjomiem un būvatļaujas nosacījumiem. Tāmes izmaksu pozīcijās 

jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu un objekta nodošanu 

ekspluatācijā (attiecībā uz viena pievedceļa Nr.85 atjaunošanu). Pretendentam 

tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar būvprojekta risinājumiem un veikt objekta 

apskati. Savā piedāvājumā Pretendentam ir jāizvērtē visas iespējamās papildus 

izmaksas, kas var rasties būvdarbu īstenošanas laikā un jāietver tās savā 

piedāvājumā. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma 

izpildes laikā. Ja darbu apjoms līguma izpildes laikā mainās, izmaiņas tiek 

veiktas, balstoties uz pretendenta norādītajām vienību cenām saskaņā ar noslēgtā 

līguma noteikumiem. Iepirkuma procedūras komisijai ir tiesības Pretendentam 

pieprasīt iesniegt izmaksu kalkulāciju pasūtītāja noteiktām darbu apjomu 

saraksta pozīcijām. 

5.4.Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu. Pasūtītājs ne pie kādiem apstākļiem nav atbildīgs par šādu izdevumu segšanu. 

5.5.Jebkādi jautājumi saistībā ar šo Iepirkumu nosūtāmi rakstiski un adresējami Iepirkuma 

procedūras kontaktpersonai. Jautājumi tiek nosūtīti elektroniski vai pa pastu uz nolikumā 

norādītajiem rekvizītiem. 

5.6.Komisija piedāvājumā ietverto informāciju izmanto tikai Iepirkuma procedūras rezultātu 

izvērtēšanai. Piedāvājumā informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 

19.pantam vai kas uzskatāma par konfidenciālu informāciju, Pretendents norāda savā 

Piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas 

SPSIL ir noteikta par vispārpieejamu informāciju. 

5.7.Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un 

formās) ietvertos nosacījumus. 

5.8.Piedāvājuma iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties Iepirkuma 

procedūrā un visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski 

saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis. Pasūtītājs nav atbildīgs par nepilnīgi sagatavotiem 

piedāvājumiem, ja Pretendents nav ņēmis vērā izmaiņas, sniegtās atbildes un precizējumus 

par Nolikumu, kas tiek publicētas Nolikumā noteiktajā kārtībā. 

5.9.Iepirkuma Komisija ir tiesīga pieprasīt no Pretendenta jebkurā Iepirkuma procedūras stadijā 

(tai skaitā, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai) iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus 

aktuālus dokumentus, kas apliecina pretendenta neattiecināmību nevienam no SPSIL 

48.panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas noteikumiem, kas attiecināmi uz VID 

administrējamo nodokļu parādu pārbaudi, uz Pretendenta maksātnespējas procesu, 

saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju 

nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs. 

 

6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJS 

6.1. Komersantu piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi. 

6.1.1. Pasūtītājs pārbauda Pretendentu piedāvājuma pieteikuma dokumentācijas atbilstību 

Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām. 

6.1.2. Pasūtītājs attiecībā uz visiem kandidātiem, kas iesnieguši pieteikumus Iepirkumā 

pārbauda vai uz tiem nav attiecināmi tie Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma (redakcija, kas ir spēkā no 2017.gada 1.aprīļa) 48.pantā minētie pretendentu 

izslēgšanas noteikumi, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo 
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nodokļu parādu pārbaudi, kā arī uz maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības 

apturēšanu vai likvidēšanu. 

6.1.3. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir 

neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija 

izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. 

6.1.4. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, kā arī neizskata 

Pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti apstākļi, kas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma (redakcija, kas ir spēkā no 2017.gada 1.aprīļa) 48.pantā 

minētajiem izslēgšanas noteikumiem, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta 

administrējamo nodokļu parādu pārbaudi, kā arī uz maksātnespējas procesu, 

saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu.  

6.1.5. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko 

cenu, kas atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. 

6.2. Pasūtītājs Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādā secībā: 

6.2.1. Pretendentu izslēgšanas kritēriju esamības pārbaude;  

6.2.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude; 

6.2.3. Pretendenta atbilstība kvalifikācijas prasībām; 

6.2.4. Pretendentu tehniskais piedāvājums; 

6.2.5. Pretendentu finanšu piedāvājums. 

6.3. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti 

iepriekšējā vērtēšanas posmā. 

6.4. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājuma noformējuma vai iesniedzamās 

informācijas apjoma prasībām, Pasūtītājs var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku 

izskatīšanu, ja konstatētā neatbilstība ir būtiska. 

6.5. Pasūtītājs pārbaudīs vai piedāvājumā ir sniegta visa prasītā informācija, vai tā atbilst 

Pasūtītāja noteiktajām prasībām un kritērijiem, kā arī vai no sniegtās informācijas, ar 

augstu ticamības pakāpi ir secināms, ka komersanta piedāvājums ir vērtējams kā 

ekonomiski iespējams tirgus apstākļos 

6.6. Ja tiek konstatēts, ka nav sniegta visa prasītā informācija, tā ir pretrunīga un šādas pretrunas 

nav novēršamas bez būtisku izmaiņu veikšanas piedāvājumā, kā arī, ja Pasūtītājs secina, 

ka piedāvājums nav vērtējams kā ekonomiski iespējams tirgus apstākļos vai piedāvājumā 

izteiktais finanšu piedāvājums nav ekonomiski pamatots, vai nav ekonomiski izdevīgs 

Pasūtītājam, Pasūtītājs var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 

 

 

7. LĒMUMA PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU 

PIEŅEMŠANA UN PAZIŅOŠANA 

7.1. Pēc Piedāvājumu izvērtēšanas Iepirkuma komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

7.1.1. Atzīt kādu no Pretendentiem par Iepirkuma procedūras uzvarētāju un piešķirt tam 

iepirkuma Līguma slēgšanas tiesības. 

7.1.2. Izbeigt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu no Pretendentiem, ja 

iepirkuma procedūrā nav iesniegti Piedāvājumi, vai arī iesniegtie Piedāvājumi 

neatbilst noteiktajām prasībām. 

7.2. Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties nevienu piedāvājumu, gadījumā, ja Pretendentu 

piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja finansiālajam iespējām, kā arī Pasūtītājs var jebkurā brīdī, 

t.sk., pēc Pieteikumu vai Piedāvājumu saņemšanas, pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir 

objektīvs pamatojums, par to vienlaikus (vienā dienā) rakstveidā informējot visus 

ieinteresētos piegādātājus un Pretendentus, kā arī publicējot paziņojumu tīmekļvietnēs, kurās 

publicēts paziņojums par Iepirkuma procedūru. 

7.3. Ja Iepirkumā iesniegts viens piedāvājums, Iepirkuma komisija lemj, vai izvirzītās 

pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, un vai attiecīgo Pretendentu var 

atzīt par uzvarētāju iepirkumā.  
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7.4. Pirms iepirkuma līguma slēgšanas par Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par 

iepirkuma Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Pasūtītājs, 5 (piecu) dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, vienlaicīgi (vienā dienā), informē visus Pretendentus, kā arī publicē 

paziņojumu tīmekļvietnēs, kur publicēts paziņojums par Iepirkuma procedūru. 

7.5. Lēmumu par līguma slēgšanu vai Iepirkuma procedūras pabeigšanu, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu, Pasūtītājs pieņem divu mēnešu laikā no Piedāvājumu iesniegšanas 

pēdējās dienas. Ja nepieciešams Pasūtītājs var pagarināt šo termiņu līdz trīs mēnešiem no 

piedāvājumu iesniegšanas pēdējās dienas.  

 

8. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 

8.1. Iepirkuma Līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēdz atbilstoši iepirkuma 

Līguma projektam (9.pielikums), kuru puses pirms tam saskaņo. 

8.2. Izvēlētajam Pretendentam 30 (trīsdesmit) dienu laikā, bet ne ātrāk kā 10 (desmit) darba 

dienas pēc Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas un rezultātu paziņojuma izsūtīšanas 

visiem Iepirkuma procedūras Pretendentiem, jāparaksta Līgums ar Pasūtītāju. Ja Iepirkuma 

procedūras uzvarētājs minētajā laikā neparakstīs Līgumu, Iepirkuma komisija ir tiesīga atcelt 

savu lēmumu, uzskatot, ka Iepirkuma procedūras uzvarētājs atteicies no Līguma noslēgšanas.  

8.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu, Pasūtītājs slēdz iepirkuma 

Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai 

pārtrauc Iepirkuma procedūru. Ja Pasūtītājs izvēlas slēgt iepirkuma Līgumu ar nākamo 

Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tas atbilstoši 

Nolikuma nosacījumiem atkārtoti nosuta paziņojumus par pieņemto lēmumu Pretendentiem 

un publicē to tīmekļvietnē. 

8.4. Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 

Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī 

personas (t.sk. apakšuzņēmējus), uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma 

noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs ir tiesīgs dot 

piekrišanu personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām tas balstījies, maiņai tikai tad, 

ja tā neatbilst attiecīgā iepirkuma dokumentos noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem. 

8.5. Grozījumi iepirkuma līgumā tiek veikti atbilstoši SPSIL 66.pantam, kā arī Vadlīniju 

8.daļas regulējumam. 

 

 

9. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

9.1. Jautājumus, kas nav atrunāti Nolikumā, Iepirkuma komisija risina, pieņemot lēmumu 

ar vienkāršu balsu vairākumu. 

9.2. Piedāvājumu izvērtēšanu veic Iepirkuma komisija. Iepirkuma komisija ir tiesīga 

pieaicināt ekspertu(us). 

9.3. Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta finanšu 

piedāvājumā. Par kļūdu labojumu un laboto Piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo 

Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 

9.4. Piedāvājumu izvērtēšanā Iepirkuma komisija pārbauda to atbilstību iepirkuma 

procedūras Nolikumā paredzētajiem noteikumiem, izvirzītajām prasībām un tehniskajai  

specifikācijai. 

9.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības atteikties no tālākas Piedāvājuma izvērtēšanas, ja tiek 

konstatēts, ka Piedāvājums neatbilst kādai no Iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajām 

prasībām, t.sk., neatbilstoša kvalifikācija, nav iesniegta visa prasītā informācija vai 

dokumentācija, tehniskajā piedāvājuma norādītie dati un robežlielumi neatbilst noteiktajām 

prasībām un kritērijiem, u.t.t.. 

9.6. Ja tam ir objektīvs pamatojums, Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkuma 

procedūru. 
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9.7. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nav pierādījis, ka tam ir pieejami tādi 

Piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst Piedāvājumu par 

nepamatoti lētu un tālāk to neizskata. Pretendenta Piedāvājums tiek noraidīts gadījumā, ja 

Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces 

īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu, bet vienlaicīgi arī 

pilnā mērā izpildīt Iepirkuma procedūras Nolikumā Pasūtītāja noteiktās kvalitātes, tehniskās 

un funkcionālās prasības. 

9.8. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par Pretendenta piedāvājumā sniegto 

informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai 

Pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu, 

vai iesniedz autora apliecinātu dokumenta kopiju. 

 

10. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

10.1. Pretendents, iesniedzot Piedāvājumu, piekrīt visiem Nolikuma un tā pielikumos 

minētajiem nosacījumiem un prasībām, kā arī vienlaikus apņemas ievērot visus noteiktos 

nosacījumus, t.sk., dokumentu noformēšanā un iesniegšanā, kā arī precīzi ievērot Iepirkuma 

procedūras Nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības. 

10.2. Pretendentam, kurš tiks atzīts par uzvarētāju šajā Iepirkumu procedūrā un ar kuru tiks 

noslēgts Līgums, ir neatsaucams pienākums nodrošināt, ka Līguma izpildes laikā tiek ievēroti 

un izpildīti visi Piedāvājumā piedāvātie tehniskie risinājumi, ekspluatācijas iespēja un 

funkcionalitāte, darbības parametru robežvērtības, kā arī jebkurš cits apsolījums vai 

nosacījums, kurš izriet no šī Nolikuma, Pretendenta Piedāvājuma un noslēgtā Līguma. Visi 

trūkumi un nepilnības, ja tādas atklāsies Līguma darbības laikā un garantijas termiņa ietvaros, 

Pretendents, saprātīgā un ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā, novērš un izlabo uz sava rēķina. 

10.3. Pretendentam ir tiesības un pienākums uzdot Iepirkumu komisijai jautājumus saistībā 

ar Iepirkumu procedūru un Nolikumu, kā arī lūgt izskaidrot Nolikumā un tā pielikumos 

noteiktās prasības un nosacījumus. 

10.4. Iepirkumu komisijas norādītajā termiņā, Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz 

Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju. 

 

 

Nolikumam ir sekojošie pielikumi: 

1.pielikums: Galvenie materiāli un normas; 

2.pielikums: Būvdarbu apjomi; 

3.pielikums: Pieteikuma veidlapa; 

4.pielikums: Veikto būvdarbu saraksts; 

5.pielikums: Sertificēto speciālistu saraksts: 

6.pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksts; 

7.pielikums: Izmantoto materiālu apraksts; 

8.pielikums: Finanšu piedāvājums; 

9.pielikums: Līguma projekts. 
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Iepirkuma procedūras “AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā 

 esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana  

Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” 1.pielikums 

 
Galvenie materiāli un normas 

(paredzēti divu pievedceļu Nr.84 un Nr.85 atjaunošanai) 

Nr.  

p.k.  

Nosaukums  Mērvienība  Rādītāji  

1  2  3  4  

1.  Pievedceļa kategorija  -  V  

2.  Minimālais rādiuss  m  180  

3.  Lielākais slīpuma  0/00  5.6  

4.  Zemes klātnes platums  m  5.8  

5.  Sliežu tips  -  R65 (lietoti)  

6.  Pārmijas tips, marka  -  R65 1/9 – jaunā (labā)  

7.  Gulšņu tips  -  koka ar D2 tipa 

stiprinājumiem un 

dzelzbetona ar KB 

tipa stiprinājumiem  

8.  Gulšņu epīra taisnē un līknēs ar 

rādiusu vairāk par 300 m un 

materiāls  

gab./km  1600  

dzelzbetona  

9.  Gulšņu epīra līknēs ar rādiusu mazāk 

par 300 m un materiāls  

gab./km  1840  

koka  

10.  Balasta veids  -  granīta vai akmeņu 

šķembas  

11.  Balasta kārta zem gulšņiem  cm  20/20  
12.  Strupceļa atbalsts  -  tipveida ar balastu 

prizmu  
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Iepirkuma procedūras “AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā 

 esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana 

 Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” 2.pielikums 

 

Būvprojekts: “Pievedceļu Nr. 84 un Nr. 85 atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” 

 

Būvdarbu apjomi 

(I. kārta. Sliežu ceļa Nr. 85 atjaunošana). 

 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums Mērvienība Apjoms 

1. Sliežu ceļa demontāža   

1.1. Sliežu ceļa no R50 tipa sliedes uz koka gulšņu 

demontāža 
km 0.325 

1.2. Pārmijas pārvedas R50tipa 1/6 markas demontāža kompl. 1 

2. Zemes klātne un ūdensnovadi   

2.1. Zemes klātnes izgriešana līdz 0.60 m dziļumā m3 500 

2.2. Zemes klātnes piebēršana ar drenējošo grunti un 

blīvēšana m3 170 

2.3. Esošo dzelzsbetona teknes tīrīšana   t. m 130 

2.4. Projekta dzelzsbetona teknes H-0.75 m ielikšana t. m 15 

2.5. Novadgrāvju rakšana t. m 168 

3. Sliežu ceļa virsbūve   

3.1. Parējās sliedes ielikšana (R50/R65)  t. m 25.0 

3.2. Sliežu ceļa no R65 tipa sliedes uz koka gulšņiem ar 

epīru 1840 gab./km ielīkšana km 0.112 

3.3. Sliežu ceļa no R65 tipa sliedes uz dz. b. gulšņiem 

ar epīru 1600 gab./km ielīkšana km 0.181 

3.4. Sliežu ceļa balastēšana ar šķembu vai akmeņu 

balastu  

m3 500 

3.5. Strupceļa atbalsta uzstādīšana gab. 1 

4. Apgaismojuma ierīkošana objekts 1 
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Iepirkuma procedūras “AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā 

 esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana  

Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” 3.pielikums 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

„ AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85  atjaunošana 

Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” 

  

 
Iepirkuma identifikācijas Nr. RS 2020/01 

 

Saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām piedāvājumā 

sniegto ziņu patiesumu, kā arī to, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu kāds ir noteikts 

nolikumā. Mēs piekrītam iepirkuma noteikumiem, tajā skaitā Jūsu izstrādātā līguma projekta 

noteikumiem un apliecinām, ka neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies 

likvidācijas stadijā, mūsu saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, un piedāvājam veikt 

būvdarbus objektā saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem, par kopējo summu: 

 

 
Piedāvājuma cena  

EUR (bez PVN 21%)  

PVN 21%  

EUR (ar PVN 21%)  

 

 

Piedāvājuma cena vārdos (bez PVN 21%): 

 

 

Piedāvājuma cena vārdos (ar PVN 21%): 

 

1.Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. 

 

2.Mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā __ (___) dienas skaitot no piedāvājumu atvēršanas 

dienas. 

 

3.Mēs apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts  

iepirkuma procedūrā. 

 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrēts ar Nr.:     

Juridiskā adrese:   

Biroja adrese:    

Kontaktpersona:   

(Vārds, Uzvārds, amats) 

Telefons:     

PVN maksātāja kods:     

Banka:     

Kods:     

Konts:       

Apliecinām, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija ir pilnīga 
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un patiesa. 

 

Paraksts:   

Vārds, Uzvārds:   

Amats:     

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2020.gada ………. 

Z.V. 
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Iepirkuma procedūras “AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā 

 esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana 

 Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” 4.pielikums 
 

 

Iepirkuma procedūra „ AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša dzelzceļa pievedceļa 

Nr.85  atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” 

  
 

 
VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS 

 

Nr. 

p.k. 

Būvobjekta 

nosaukums un 

veikto būvdarbu 

īss raksturojums 

Būvdarbu 

vērtība bez 

PVN (EUR) 

Vieta 

Pašu 

spēkiem 

veiktais 

darbu 

apjoms  

(% no 

būvdarbu 

vērtības 

bez PVN) 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese,  

kontaktpersona, 

tālrunis) 

Būvdarbu 

uzsākšanas un 

pabeigšanas gads 

un mēnesis  

1.       

2.       

…       

 

 

 

 

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums> 
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Iepirkuma procedūras “AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā 

 esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana 

 Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” 5.pielikums 
 

 

 

Iepirkuma procedūra „ AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša dzelzceļa pievedceļa 

Nr.85  atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” 

  
 

 

SERTIFICĒTO SPECIĀLISTU SARAKSTS 

 

Speciālista darbības 

joma 

Vārds un 

uzvārds 

Sertifikāta 

numurs 

Statuss (Pretendents, personāl-

sabiedrības biedrs, personu 

apvienības dalībnieks vai 

apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai 

šo personu darbinieks vai darba 

ņēmējs (Norādīt personas statusu, 

nosaukumu un speciālista statusu) 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums> 
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Iepirkuma procedūras “AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā 

 esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana 

 Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” 6.pielikums 
 

 

 

Iepirkuma procedūra „ AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša dzelzceļa pievedceļa 

Nr.85  atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” 

  
 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS 

 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktpersona 

Nododamo 

darbu apjoms 

(% no 

Būvniecības 

kopējās cenas) 

Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts 

   

   

   

 

 

 

 

 

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums> 
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Iepirkuma procedūras “AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā 

 esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana 

 Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” 7.pielikums 
 

 

 

Iepirkuma procedūra „ AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša dzelzceļa pievedceļa 

Nr.85  atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” 

  
 

Izmantoto materiālu apraksts 

 

Nr.p.

k. 
Materiāla nosaukums 

Piedāvātā 

izstrādājuma 

marka un ražotājs 

Piegādātājs Piezīmes 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

     

 

 

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums> 
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Iepirkuma procedūras “AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā 

 esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana  

Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” 8.pielikums 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 

Iepirkuma procedūra „ AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša dzelzceļa pievedceļa 

Nr.85  atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” 

  

 

Darbu izmaksu pozīcijas 

<Pretendenta nosaukums> piedāvā sniegt Nolikumā minētos būvniecības darbus par sekojošām 

izmaksu pozīcijām3: 

Nr. Darbi Izmaksas  

(euro bez PVN) 

1. Sliežu ceļu demontāža  

2. Zemes klātne un ūdensnovadi  

3. Sliežu ceļa virsbūve  

4. Apgaismojuma ierīkošana  

Būvdarbi kopā:  

  

Virsizdevumi4:  

Finanšu piedāvājums kopā:  

<summa vārdiem> 

[datums:]________________________________________________ 

 

[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] ________________________________________________ 

[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:]____________________________ 

 

 
3 Finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj visas izmaksas par pilnībā pabeigtiem darbiem un visu defektu novēršanu, kas 

norādīti Pasūtītāja prasībās. Tāpat Finanšu piedāvājumā jāietver visi maksājumi, izdevumi, izmaksas, riski, 

prognozētais cenu pieaugums un neparedzētie izdevumi, lai izpildītu līgumu. 
4 Saskaņā ar MK 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 Latvijas būvnormatīvs LBN 501-17 "Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība" 
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Iepirkuma procedūras “AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā 

 esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana  

Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” 9.pielikums 

 

Līgums (projekts) 

par iepirkuma “AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša dzelzceļa pievedceļa 

Nr.85 atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” īstenošanu 
 

Rēzekne        2020.gada ........................ 

 

 

AS „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, Rīgas iela 1, Rēzekne, 

LV-4601, Latvija (turpmāk tekstā – “Pasūtītājs”), tās valdes locekļa Alda Mežala personā, kas rīkojas 

uz statūtu pamata, no vienas puses 

un 

 " ", vienotais reģistrācijas Nr. , ielā ,           , LV- , Latvija (turpmāk 

tekstā - "Izpildītājs"), tās    personā, no otras puses kopā sauktas "Puses", 

noslēdz šo Līgumu par turpmāk minēto: 

 

1.Apzīmējumi 

1.1."Līgums" - nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, tai skaitā pielikumus, kas ir uzskaitīti 

Līguma 3.punktā, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina vai izmaina šo Līgumu vai tā 

pielikumus saskaņā ar Līguma 12. punktu. 

1.2."Darbi" - nozīmē visus tos darbus, kurus Izpildītājs apņēmies sniegt saskaņā ar Līgumu, 

Tehniskām prasībām un piedāvājumu. 

1.3."Tehniskās prasības" - nozīmē darbu detalizētu uzskaitījumu, norādot darbu normatīvās 

un kvalitātes prasības, mērķi, apjomu un citus tehniskos kritērijus. 

1.4."Līguma cena" - nozīmē Līguma 4.2. punktā un Līguma Pielikumā Nr.2 norādītā 

summa, kas Pasūtītājam ir jāsamaksā Izpildītājam, lai pienācīgi izpildītu Līguma saistības, 

par visiem darbiem, kas Izpildītājam jāveic saskaņā ar šo Līgumu. Šajā summā ir iekļauti 

visi nodokļi un nodevas. Tomēr Līguma Pielikumā Nr.2 un citos šajā Līgumā noteiktajos 

dokumentos atsevišķi jānorāda (a) summa bez PVN; (b) PVN; (c) kopējā summa ar PVN. 

1.5."Objekta vieta" – Viļakas iela 5B, Rēzekne. 

1.6. "Piedāvājums" - Izpildītāja piedāvājums (pasūtījuma identifikācijas numurs: RS 

2020/01), kas iesniegts 2020.gada  ………. . 

 

2.Līguma priekšmets 

2.1. Ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un normatīvos aktus Izpildītājs, 

pamatojoties uz izstrādātā būvprojekta un izsniegtās būvatļaujas nosacījumiem, apņemas 

veikt dzelzceļa pievedceļa Nr. 85 atjaunošanas darbus 318 metru garumā saskaņā ar 

Līguma noteikumiem un Piedāvājumu.  

3.Līguma forma 

3.1.Līgums tā noslēgšanas brīdī sastāv no šādiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par 

neatņemamu Līguma sastāvdaļu: 

➢Līgums; 

➢būvprojekts un būvatļauja (1.pielikums); 

➢Koptāme (2.pielikums); 

➢Darbu izpildes laika grafiks (3.pielikums); 

➢Izpildītāja Piedāvājums (4.pielikums). 

3.2. Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp iepriekš minētajiem dokumentiem, 

prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 3.1. punktā. Gadījumā, ja tiek 

konstatēta pretruna starp Līguma 3.1. punktā uzskaitītajiem pielikumiem un šī Līguma 

tekstu, Līguma teksts prevalē. 

3.3. Puses vienojoties var veikt izmaiņas tehniskajā projektā, koptāmē, tāmēs un darbu 
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izpildes laika grafikā ar nosacījumu, ka netiek būtiski izmainīts darbu realizācijas gala 

termiņš, līguma cena un būtiski netiek izmainīts piegāžu un darbu apjoms, ja nav būtiskas 

izmaiņas apstiprinātajā tehniskajā projektā un darbu uzsākšanas termiņos. 

 

4.Līguma cena 

4.1.Līguma cena ir noteikta Koptāmē (Pielikumā Nr.2) un šī Līguma 4.2.punktā. 

4.2.Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 

ir EUR ( ), kas pieskaitot 21% PVN     EUR  (  )   apmērā   ir    EUR( ).  

Pamatojoties uz PVN Likuma 142.pantu un Izpildītāja piestādīto rēķinu, maksājumiem var 

tikt piemērota PVN apgrieztā maksāšanas kārtība. 

4.3. Izpildītājs, parakstot šo līgumu apliecina, ka līguma cena šā līguma izpildes laikā netiks 

palielināta. Gadījumā, ja Izpildītājs iepirkuma ietvaros iesniegtajā piedāvājumā nav 

iekļāvis jebkādus šī Līguma un darba izpildei nepieciešamos materiālus vai izmaksas, bet 

darba izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, Līgumā norādītā summa netiek 

pārrēķināta un Izpildītājs iegādājas darba izpildei  nepieciešamos materiālus un veic 

iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina. 

 

5.Darbu izpildes noteikumi 

5.1.Dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošanas darbus paredzēts veikt Rēzeknē, Viļakas ielā 

5B. 

5.2. Izpildītājs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, ievērojot Pasūtītāja 

norādījumus, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.3.  Izpildītājs apņemas izpildīt Darbus sekojošā termiņā.: 

  - Darbu uzsākšanas termiņš: 2021. gada ____________;  

  - Darbu pabeigšanas termiņš: 6 mēneši no darbu uzsākšanas; 

   - Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš: 2021.gada ___________.  

5.4.Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par to materiālu (materiālo vērtību) uzglabāšanu un 

saglabāšanu, kurus tam Līguma 2.punktā noteikto darbu izpildes nodrošināšanai nodevis 

Pasūtītājs. 

5.5.Par materiālu zudumu, bojājumu vai zādzību Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju 3 

(trīs) dienu laikā no šī notikuma iestāšanās vai konstatēšanas. 

5.6.Līguma 5.4. punktā nosaukto materiālu zuduma, bojājuma vai zādzības gadījumā, 

Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga satura rēķina saņemšanas no Pasūtītāja 

atlīdzina pēdējam pilnu materiālu vērtību saskaņā ar Pasūtītāja grāmatvedības uzskaites 

datiem. 

 

6.Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

6.1.Pasūtītājs apņemas pieņemt Darbus un samaksāt Izpildītājam par Līguma noteikumiem 

atbilstoši veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

6.2.Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam piekļūšanas un pārvaldīšanas tiesības Darbu izpildes 

vietai laikā no būvdarbu uzsākšanas brīža līdz darbu pieņemšanai saskaņā ar Līguma 14. 

punktu.  

6.3.Pasūtītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, vai prasībām, kas iesniegtas pret 

Pasūtītāju vai Pasūtītāja personālu sakarā ar Līguma saistību pārkāpumu no Pasūtītāja 

puses. 

 

7.Izpildītāja pienākumi un tiesības 

7.1.Izpildītājs apņemas veikt Darbus prasmīgi, apzinīgi un rūpīgi saskaņā ar 

vispārpieņemtiem profesionālajiem standartiem. 

7.2.Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju, apstiprinājumu un/vai licenču 

iegūšanu, ja minētās atļaujas, apstiprinājumi un licences ir nepieciešamas Darbu veikšanai 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un ievērojot Eiropas Savienības 

normatīvos aktos noteikto regulējumu. Maksa par iepriekšminēto atļauju apstiprinājumu 
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un/vai licenču iegūšanu ir iekļauta līguma cenā. 

7.3.Līguma darbības laikā, attiecībā uz līgumā paredzēto darbu veikšanu Izpildītājam 

jāievēro visi normatīvie akti, kas ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī Eiropas Savienības 

normatīvajos aktos noteiktais regulējums. 

7.4.Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumu, soda naudu un izdevumu segšanu, kas varētu 

rasties Pasūtītājam vai trešajām personām sakarā ar šī Līguma, kā arī atbilstoši 

piemērojamo normatīvo aktu neievērošanu, ja tādus izdarījis Izpildītājs vai viņa personāls, 

bet neierobežojot Līguma 6.3. punkta nosacījumus. 

7.5.Izpildītājs ir atbildīgs par jebkurām sava personāla darbībām Objekta vietā, tai skaitā 

par Pasūtītāja personālam dotajiem norādījumiem. Par nelaimes gadījumiem, tai skaitā 

miesas bojājumiem Darbu veikšanas laikā atbild Izpildītājs, ja vien tie nav notikuši 

Pasūtītāja vainas dēļ. 

7.6.Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par visu nodokļu un nodevu maksājumiem, kuri 

Izpildītājam jāveic saistībā ar Darbu veikšanu šī Līguma ietvaros. 

7.7. Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs apņemas iesniegt Pasūtītājam:  

7.7.1. Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegto Drošības apliecību; 

7.7.2. Būvdarbu veikšanas grafiku; 

7.7.3. Būvdarbu aizsardzības plānu; 

7.7.4. Darbinieku sarakstu saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem 

Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

7.8.Izpildītājam ir pienākums izstrādāt, saskaņot un apstiprināt visu nepieciešamo 

izpilddokumentāciju, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, 

un nodot to Pasūtītājam. Izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošos 

dokumentus, un citus saistītos dokumentus (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo 

konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāja standarta tehniskās 

pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.) 

Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam vienlaikus ar ikmēneša atskaiti par izpildīto būvdarbu 

apjomiem. 

 

8.Iekārtu un preču piegāde un transports 

8.1.Ievērojot Tehnisko specifikāciju prasības, Izpildītājs sagādā visas iekārtas un preces, 

kas nepieciešamas pienācīgai Līguma izpildei un Darbu veikšanai. 

8.2.Preču piegādes vieta ir Darbu izpildes vieta. 

8.3.Izpildītājam ir jānodrošina tāds preču un iekārtu iepakojums, kāds nepieciešams, lai 

aizsargātu tās no bojājumiem vai izregulēšanās transportēšanas laikā, un atbilstu Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktām normām vai noteiktajos gadījumos Eiropas 

Savienības normatīvo aktu prasībām. 

 

9.Apdrošināšana un nodrošinājumi pret zaudējumiem 

9.1.Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic būvniecības visu risku (materiālie zaudējumi un 

civiltiesiskā atbildība) apdrošināšanu. 

9.2.Izpildītājs līdz darbu uzsākšanai nodrošina Pasūtītāju ar pierādījumiem, ka 

apdrošināšana, kāda paredzēta Līgumā, ir izdarīta un līdz būvdarbu uzsākšanai 

iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju uzrādot oriģinālu. 

 

10.Līgumi ar apakšuzņēmējiem 

10.1.Ja Izpildītājs vēlas slēgt līgumu ar citu apakšuzņēmēju, kurš nav minēts iepriekš 

minētajā Piedāvājumā, vai par Līguma daļu, kurā nebija paredzēts slēgt līgumu ar 

apakšuzņēmēju vai šajā Līguma daļā bija paredzēts slēgt līgumu ar citu apakšuzņēmēju, 

Izpildītājs šādu līgumu var slēgt iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju. Noslēgtā līguma ar 

apakšuzņēmējiem noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem. 

10.2.Ja Izpildītājs vēlas aizvietot tādu apakšuzņēmēju, kas bija norādīts piedāvājumā un 

Izpildītājs balstījās uz tā darba spējām un tehnisko pieredzi, šāda aizvietošana pieļaujama 

ar Pasūtītāja piekrišanu. Jaunā apakšuzņēmēja darba spējām un tehniskai pieredzei jāatbilst 
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iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. 

10.3.Izpildītājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par 

apakšuzņēmēju pienācīgu Darbu veikšanu un šī Līguma noteikumu ievērošanu. 

 

11.Apmaksas kārtība un papildus nodrošinājums 

11.1.Izpildītājs līdz katra kalendārā mēneša 7. (septītajam) datumam iesniedz Pasūtītājam 

abpusēji saskaņotu iepriekšējā kalendārajā mēnesī veikto darbu pieņemšanas aktu un rēķinu 

par summu, kura vienāda ar darbu pieņemšanas aktā minēto darbu vērtību.  

11.2.Pasūtītājs maksājumus Izpildītājam veic ar naudas pārskaitījumu Līguma 20.3. punktā 

norādītajā Izpildītāja bankas kontā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma 11.1.punktā 

norādītā rēķina un dokumentācijas saņemšanas. 

11.3.Izpildītājs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja līgumsodu par nokavētiem maksājumiem 0,1% 

apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

nesamaksātās summas. 

 

12.Izmaiņas Līgumā 

12.1.Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ņemot vērā 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66.pantā atrunātu kārtību. 

Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras 

izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

12.2.Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Izpildītājs varētu sastapties ar apstākļiem, kas 

neizbēgami aizkavēs Darbu veikšanu, 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. Gadījumā, ja apstākļi, kas aizkavē saistību 

izpildi radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir pienākums pagarināt saistību izpildes 

termiņu par tādu laika posmu par kādu ir bijis aizkavējums. Šādā gadījumā pagarinājums ir 

jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām. 

 

13.Garantija 

13.1.Izpildītājs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un atbilst 

Tehniskām specifikācijām, Piedāvājumam un Latvijas Republikas normatīviem aktiem. 

Izpildītājs garantē, ka Darbos nav nekādu defektu  materiālu, nepareizas montāžas, 

savienojumu ar citām iekārtām vai kādu citu iemeslu dēļ. 

13.2.Šajā Līgumā noteiktā Izpildītāja garantija izpildītajiem darbiem un piegādātajām 

iekārtām paliek spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no objekta nodošanas ekspluatācijā 

dienas. 

13.3.Ja garantijas laikā tiek atklāti jebkādi defekti darbu izpildē, Izpildītāja piegādātajos vai 

pasūtītajos materiālos, darba kvalitātē vai piegādātajās iekārtās, tad Izpildītāja pienākums 

ir nekavējoties, konsultējoties un vienojoties ar Pasūtītāju attiecībā uz atbilstošiem 

pasākumiem, lai labotu atrastos defektus, uz sava rēķina izlabot vai novērst jebkādus 

atklātos defektus. 

13.4.Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam par jebkādiem defektiem, raksturojot tos, kā 

arī iesniedz pierādījumus par šiem defektiem, nekavējoties pēc šo defektu konstatācijas. 

Izpildītājam ir jāierodas un jāuzsāk defektu novēršana Objektā ne ilgāk kā 72 (septiņdesmit 

divu) stundu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas. Ja Puses nevar vienoties par 

defektu cēloņiem, tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura slēdziens ir Pusēm saistošs. 

Eksperta izdevumus sedz tā puse, kurai saskaņā ar eksperta slēdzienu nav bijusi taisnība. 

Puses vienojas, ka domstarpību gadījumā katra Puse pieaicina vienu ekspertu, kas kopīgi 

ieceļ neatkarīgo ekspertu. 

13.5.Ja Izpildītājs, saņēmis Pasūtītāja paziņojumu, nespēj novērst defektus Pasūtītājam 

pieņemamā laikā, vai nerīkojas Līguma 13.4.noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs 

rīkoties, veicot nepieciešamās darbības, tai skaitā defektu novēršanai pieaicinot trešās 

personas, un ar to netiek aizskartas jebkuras citas tiesības, kuras Pasūtītājam var būt pret 
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Izpildītāju saskaņā ar Līgumu; 

 

14.Darbu pieņemšana 

14.1.Veiktie Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu pēc tam, kad 

darbi ir pilnībā pabeigti. 

14.2.Par būvdarbu pabeigšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad parakstīts Valsts dzelzceļa 

tehniskās inspekcijas akts par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.  

 

15.Izpildes termiņu neievērošana 

15.1.Ja Izpildītājs nepabeidz Darbus Līguma 5.3. punktā noteiktajā laikā, vai jebkurā tā 

pagarinājumā, tad Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc atbilstoša satura rēķina un 

pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja samaksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no 

nepabeigtās Darba daļas vērtības, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. 

15.2.Līguma 15.1.punktā minēto summu Pasūtītājs arī ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam 

izmaksājamām summām ieskaites kārtībā bez īpašas Izpildītāja piekrišanas. 

15.3.Tomēr līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no viņa saistībām pabeigt Darbus un 

neatbrīvo viņu no jebkādām citām saistībām un pienākumiem attiecībā pret Pasūtītāju 

saskaņā ar šo Līgumu. 

 

16.Līguma pārtraukšana 

16.1.Līgums var tikt pārtraukts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji 

vienojoties. 

16.2.Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt Līgumu: 

16.2.1.jebkādu materiālu iemeslu dēļ, kas radušies Pasūtītājam un Pasūtītājs līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā neveic darbu apmaksu, neievērojot Līguma 

nosacījumus, pirms tam dodot rakstisku paziņojumu, kurā norādīts saprātīgs termiņš 

kļūdas labošanai; 

16.2.2.Pasūtītāja bankrota vai maksātnespējas gadījumā. 

16.3.Pasūtītājs vienpusēji un bez jebkādu kompensāciju izmaksas Izpildītājam ir tiesīgs 

pārtraukt Līgumu, rakstiski paziņojot par Līguma pārtraukšanu ne mazāk kā 15 

(piecpadsmit) dienas pirms Līguma pārtraukšanas ja: 

16.3.1.Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi, vai nav 

izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai nespēj veikt Darbus Līgumā 

noteiktajā termiņā un Pasūtītājs Izpildītāju ir brīdinājis par saistību neizpildi un devis 

saprātīgu termiņu saistību izpildei; 

16.3.2.Izpildītājs bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, ir uzsācis likvidācijas procesu 

vai ir saņēmis izpildrakstu vai administratīvo protokolu vai ir uzsākta jebkāda cita 

darbība, kurai ir līdzīga ietekme; 

16.3.3.Izpildītājs līdz būvdarbu uzsākšanai būvlaukumā nav nodrošinājis Pasūtītāju 

ar pierādījumiem, ka apdrošināšana, kāda paredzēta Līgumā, ir izdarīta un līdz darba 

uzsākšanai nav uzrādījis Pasūtītājam apdrošināšanas polises; 

16.4.Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājam bez kavēšanās un pienācīgā veidā 

jāpārtrauc Darbu veikšana, ja tie uzsākti un jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam 

samazinātu izdevumus. 

16.5.Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību par tādiem 

Līgumā paredzētiem darbiem, kas pilnībā pabeigti un pieņemti ar abpusēji parakstītu aktu 

līdz Līguma pārtraukšanas dienai. 

 

17.Force Majeure 

17.1.Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai līgumsoda 

samaksai, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai Līgums nav ticis pienācīgi izpildīts 

nepārvaramas varas apstākļu jeb Force Majeure gadījumā. Šī panta noteikumi nav 

attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radusies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse 

ir nokavējusi saistību izpildi. 
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17.2.Šajā pantā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, kurš nevarēja tikt 

paredzēts un kuru 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, kompetentu valsts iestāžu visiem 

saistoši aizliegumi. 

17.3.Ja izceļas Force Majeure situācija, Puse, kura nevar veikt Līguma izpildi, nekavējoties, 

bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, 

to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas Puses turpina 

pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force 

Majeure. Attiecībā uz pārējām Līguma saistībām to izpildes laiks tiek pagarināts par laika 

periodu, kas nepārsniedz termiņu, kādā darbojas Force Majeure apstākļi. 

17.4.Gadījumā, ja Force Majeure apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem 

un Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības pārtraukt 

Līgumu, nosūtot otrai pusei rakstisku paziņojumu. 

 

18.Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība 

18.1.Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek 

atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā. 

18.2.Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, Puses to risina Latvijas 

Republikas tiesā, spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

18.3.Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

 

19.Līguma noslēgšana un spēkā esamība 

19.1.Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 

vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu - Izpildītājs.  

19.2.Līgums stājas spēkā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. 

 

20.Pušu adreses un paziņojumi 

20.1.Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt 

rakstiskiem un ir jābūt nosūtītiem uz Līgumā norādītām e-pasta adresēm un ierakstītā 

vēstulē, vai nodotiem personīgi. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad 

paziņojums ir nodots personīgi, e-pasta 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: 

 

Pasūtītājs: 

AS „Rēzeknes siltumtīkli" 

Rīgas iela 1, Rēzekne LV - 4601 

Bankas rekvizīti:  

Kods:  

Konts:  

Izpildītājs: 

No Pasūtītāja puses No Izpildītāja puses 

AS “Rēzeknes siltumtīkli” 

Valdes loceklis Aldis Mežals 

 

 

 

 


