


EDI 2012/3_ERAF; Atklāta konkursa „Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu 
renovācija” nolikums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) 
Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” 
(vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros 
 
 

Satura rādītājs 
N.pk Nosaukums lpp
1. Vispārīgā informācija  3 
2. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas kārtība un spēkā esamība 5 
3. Piedāvājuma noformēšana 6 
4. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi 7 
5. Pretendentu kvalifikācija 9 
6. Paskaidrojums par tehniskā piedāvājuma sagatavošanu  12 
7. Paskaidrojums par finanšu piedāvājuma sagatavošanu 12 
8. Piedāvājuma noformējuma un pretendentu kvalifikācijas pārbaude 13 
9. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude 14 
10. Finanšu piedāvājuma vērtēšana 14 
11. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un iepirkuma līguma noslēgšana 14 
12. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 15 
13. Pretendentu tiesības un pienākumi 16 
14. Iepirkuma līguma nosacījumi 16 
15. Pielikumu saraksts 17 
A Tehniskās specifikācijas 18 
A1 Korpusa „A” 1.stāva  ieejas durvju nomaiņas tehniskā specifikācija 18 
A2 Korpusa „A” 2.stāva telpu logu nomaiņas tehniskā specifikācija 19 
A3 Korpusa „A” 2.stāva auditorijas remonta tehniskā specifikācija 21 
A4 Kondicionieru sistēmas piegāde un uzstādīšana korpusa „A” 2.stāva auditorijai 22 
A5 Vējtvera plāns 23 
A6 Ieejas durvju bloka dalījums (skats no āra) 23 
A7 Korpusa „A” otrā stāva plāns 23 
B Tehniskā piedāvājuma formas 23 
B1 Darbu organizācijas apraksts 23 
B2 Apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu  24 
B3 Būvdarbu izpildes grafiks 24 
B4 Galveno materiālu tabulas forma 25 
C Finanšu piedāvājuma formas 26 
C1 Finanšu piedāvājums 26 
C2 Paraugtāmes 27 
D Pieteikuma vēstules un pretendenta kvalifikāciju apliecinošo dokumentu  

formas 
27 

D1 Pieteikuma vēstules forma 27 
D2 Apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no 

kopējās iepirkuma līguma vērtības un personas, uz kuras iespējām pretendents 
balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām prasībām, apliecinājuma forma 

29 

D3 Apliecinājuma par izpildāmo darbu apjomu forma 31 
D4 Apliecinājuma par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu forma 32 
D5 Apliecinājuma par ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti 

forma 
33 

D6 Būvdarbu vadītāja profesionālo spēju un pieredzes forma 34 
D7 Veikto būvdarbu saraksta forma 35 
E Iepirkuma līguma projekts 36 

 2 



EDI 2012/3_ERAF; Atklāta konkursa „Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu 
renovācija” nolikums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) 
Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” 
(vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros 
 
 
 

1. Vispārīgā informācija 
1.1. Iepirkuma procedūra - atklāts konkurss „Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa 
„A” renovācija projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes 
tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” 
(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros (turpmāk – Konkurss). 
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: EDI 2013/3. 
1.3. Pasūtītājs: 
 

Pasūtītāja  
nosaukums 

Elektronikas un datorzinātņu institūts 
 

Adrese 
 

Dzērbenes iela 14, Rīga, LV -1006, Latvija 
 
 

Reģ. Nr. 
 

LV90002135242 
 

Kontaktpersonas
 

Viktors Harlinskis (jautājumos par tehniskajām specifikācijām), 
tālr. +371  67558255; viktors.harlinskis@edi.lv
Inguna Ķīse, tālr. +371 67558206; inguna.kise@edi.lv
Ieva Meirāne, tālr. +371 67558258; ieva.meirane@edi.lv
Fax 67555337 
Mājas lapa: www.edi.lv 
E-pasts: iepirkumi@edi.lv 

 
Darba laiks Darba dienās 

no 9.00 līdz 17.00 
 

 
1.4. Piegādātājs ir fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to 
kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus (turpmāk – Piegādātājs). 
1.5. Pretendents ir Piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu (turpmāk – Pretendents). 
1.6. Komisija – Elektronikas un datorzinātņu institūta (turpmāk – Institūts) pastāvīgā 
iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija), kas izveidota, pamatojoties uz Institūta direktora 
17.10.2011. rīkojumu Nr.1.1.1.-2/14 „Par iepirkuma komisijas izveidi” un 18.04.2012. 
rīkojumu Nr.1.1.1.-2/11-VIAA/006 „Par Janas Berkas iekļaušanu Elektronikas un 
datorzinātņu institūta pastāvīgās iepirkumu komisijas sastāvā”. 
1.7. Iepirkuma priekšmets –  Institūta korpusa „A” telpu renovācija saskaņā ar tehniskajās 
specifikācijās (A pielikums) noteiktajām prasībām (turpmāk – Būvdarbi). Būvdarbi tiek 
veikti vienkāršotas renovācijas ietvaros. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4 (četrās) daļās: 
1.daļa: korpusa „A” 1.stāva ieejas durvju nomaiņa; 2.daļa:   korpusa „A” 2.stāva  telpu logu 
nomaiņa; 3.daļa: Korpusa „A” 2.stāva auditorijas remonts; 4.daļa: kondicionieru sistēmas 
piegāde un uzstādīšana korpusa „A” 2.stāva auditorijai. 
1.7.1. CPV kodi: 1.daļa: 45421100-5             2.daļa: 45421132-8               3.daļa: 4540000-1              
4.daļa: 45331220-4                
1.7.2. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par vienu iepirkuma daļu vai par abām 
iepirkuma daļām. Pretendenti, kuru  piedāvājums attiecīgajai daļai ir nepilnīgs vai ir iesniegti 
piedāvājuma varianti, tiks izslēgti no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā attiecīgajā  
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iepirkuma daļā. 
1.8. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu. 
1.9. Līguma izpildes laiks un vieta: 
1.9.1. plānotais līguma izpildes laiks no līguma noslēgšanas datuma no līguma noslēgšanas 
datuma:  
 1. daļa – ne ilgāk kā 3 mēneši 
 2. daļa –  ne ilgāk kā  3 mēneši. 

3. daļa –  ne ilgāk kā  3 mēneši. 
4. daļa –  ne ilgāk kā  3 mēneši.  

1.9.2. līguma izpildes vieta: Institūta korpuss „A”, Dzērbenes iela 14, Rīga; LV -1006, 
Latvija (turpmāk – Objekts). 
1.9.3. šī nolikuma tehniskajās specifikācijās minētie darbi ir jānodod Pasūtītājam ar aktu ne 
vēlāk kā noteikts 1.9.1.apakšpunktā pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas un priekšapmaksas 20 
(divdesmit) % apmērā no līguma summas saņemšanas. Precīzāku laiku piedāvā Pretendenti. 
1.9. Norēķinu kārtība iepirkuma līgumā –  Pasūtītājs samaksā par Piegādātāja 
paveiktajiem darbiem attiecīgajiem  Būvdarbiem (logu; durvju nomaiņas; auditorijas 
remonta, kondicionieru sistēmas piegādi un uzstādīšanu) saskaņā ar Būvdarbu grafiku 10 
(desmit) darba dienu laikā pēc abpusējas attiecīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta 
parakstīšanas un rēķina piestādīšanas Pasūtītājam.   
1.10. Nolikuma saņemšana: Institūts nodrošina  brīvu un tiešu pieeju atklātā konkursa 
nolikumam (turpmāk – Nolikums) savā mājaslapā http://www.edi.lv/lv/paziņojumi/iepirkumi 
(turpmāk – Pasūtītāja mājaslapa). Institūts nodrošina iespēju ieinteresētajiem Piegādātājiem 
iepazīties uz vietas ar Nolikumu, sākot ar iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi bez 
maksas Institūta direkcijā: A korpusa 1.-3. telpā, 2.stāvā, Dzērbenes ielā 14, kā arī nodrošina 
iespēju ieinteresētajiem Piegādātājiem saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā 
veidā par samaksu iepriekš norādītajā adresē Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. 
1.11. Piegādātāja jautājumi un papildu informācijas pieprasījumi: ja ieinteresētajam 
Piegādātājam ir jautājumi un papildu informācijas pieprasījumi par Nolikumu, tos iesniedz 
Komisijai personīgi 1.10.apakšpunktā norādītajā adresē vai nosūta pa pastu uz 
1.10.apakšpunktā norādīto adresi vai nosūta pa faksu (faksa Nr. 67555337) vai uz 
elektroniskā pasta adresi iepirkumi@edi.lv. Pasūtītājs sagatavo atbildi iespējami īsākā laikā 
Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā un kopā ar uzdoto jautājumu publicē Pasūtītāja 
mājaslapā. Pretendenti ir atbildīgi par iepazīšanos ar publicēto informāciju Iepirkuma 
uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājaslapā par izdarītajiem grozījumiem Nolikumā. 
1.12. Objekta apskate: 
1.12.1. Ieinteresētajiem Piegādātājiem Objekta apskate nav obligāta. Iepazīšanās ar Objektu 
notiek visiem ieinteresētajiem Piegādātājiem vienlaicīgi 2013.gada 11.jūlijā plkst.10.00; 
pulcēšanās apskatei pie korpusa „A” Dzērbenes ielā 14, Rīgā. Ieinteresētajiem Piegādātājiem 
par savu piedalīšanos Objekta apskatē jāpaziņo iepriekš vai nu personīgi 1.10.apakšpunktā 
norādītajā adresē vai nosūtot pieteikumu par dalību pa pastu uz 1.2.apakšpunktā norādīto 
adresi vai nosūtot pieteikumu par dalību pa faksu (faksa Nr. 67555337) vai uz elektroniskā 
pasta adresi iepirkumi@edi.lv vai piezvanot pa tālruni +371 67558258 Ievai Meirānei. 
1.12.2.Kontaktpersona jautājumos par Objektu: Viktors Harlinskis, tālr. 67558255.  
1.12.3. Nolikuma 1.12.1.apakšpunktā norādītajā Objekta apmeklēšanas laikā notiks tikai 
Objekta apskate, kā arī tiks fiksēti uzdotie jautājumi. Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem 
saistībā ar iepirkuma priekšmetu vai iepirkuma dokumentāciju tiks sagatavotas pēc Objekta 
apskates un ievietotas Pasūtītāja mājaslapā. 
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1.13. Ieinteresēto Piegādātāju sanāksme notiks 2013.gada 25. jūlijā plkst. 10.00 Institūtā: 
A korpusa 6.telpā (auditorija), 2. stāvā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā. 

 
2. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas kārtība un spēkā esamība 

 
2.1. Piedāvājumu  iesniedz aizlīmētā un uz aizlīmējuma vietas parakstītā aploksnē, uz kuras 
norāda: 
2.1.1. Pasūtītāja nosaukumu un adresi; 
2.1.2. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (izņemot privātpersonas) un adresi; 
2.1.3. šādu atzīmi: 
„Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” renovācija” projekta „(IKSA-CENTRS) 
Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra 
izveide” (Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/ VIAA/006) aktivitāšu ietvaros; 
iepirkuma identifikācijas Nr.: EDI 2013/3; 
2.1.4. Pretendenta kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un/vai 
faksa numuru. 
2.2. Piedāvājumu iesniedz Institūta direkcijā: A korpusa 1.-3. telpā, 2.stāvā, Dzērbenes ielā 
14, Rīgā. Piedāvājumu iesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 17:00 līdz 2013.gada 12. 
augustam  plkst. 10.00. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs reģistrē Pretendentu piedāvājumus 
to iesniegšanas secībā un norāda piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, Pretendenta 
nosaukumu. Piedāvājumus, kas iesniegti pēc šajā punktā norādītā iesniegšanas termiņa vai 
piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz 
piedāvājuma atvēršanas brīdim, neizskata un neatvērtus atdod atpakaļ iesniedzējam. 
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 
saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). 
2.3. Piedāvājumus atver Institūtā: A korpusa 6.telpā (auditorija), 2.stāvā, Dzērbenes ielā 14, 
Rīgā 2013.gada 12. augustā  plkst. 10.00. Piedāvājumu atvēršanā ir tiesīgas piedalīties visas 
ieinteresētās personas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Visu dalībnieku vārdi tiek 
ierakstīti piedāvājuma atvēršanas sanāksmes dalībnieku reģistrācijas lapā. 
2.4. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, Komisija paziņo Komisijas sastāvu. Katrs 
Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka 
viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē šajā iepirkuma procedūrā. 
2.5. Pēc iepriekš minēto apliecinājumu parakstīšanas Komisija atver piedāvājumus to 
iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvātās 
līgumcenas no sējuma „Oriģināls”. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda 
finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai ir norādīta 
piedāvātā cena. 
2.6. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var grozīt vai atsaukt 
iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu 
saņemts Nolikuma 2.2. apakšpunktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 2013.gada 12. 
augustam  plkst. 10.00. slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 2.1. apakšpunktā norādītai 
informācijai un papildu norādei – “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”. 
2.7. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta tālāku līdzdalību šajā 
iepirkumu procedūrā. 
2.8. Ja tiek veikti grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos vai arī pagarināts 
piedāvājumu iesniegšanas termiņš, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 
2.9. Komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlases (kvalifikācijas) 
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pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu slēgtā 
sanāksmē. 
 

3. Piedāvājuma noformēšana 
 

3.1. Piedāvājumu, dokumentus, dokumentu kopijas un korespondenci starp Pasūtītāju un 
Pretendentu, kas saistīta ar konkursa norisi, sagatavo atbilstoši Valsts valodas likuma, 
Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 29.09.2010. noteikumu Nr.916 
“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Svešvalodā sagatavotiem 
piedāvājuma dokumentiem pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.  
3.2. Pretendenta piedāvājums Konkursam sastāv no viena sējuma, kura dokumenti ir 
jāsakārto šādā secībā: 
3.2.1. Pieteikumu vēstule (skatīt D1 pielikumu), kurai pievienoti pretendenta kvalifikācijas 
dokumenti (skatīt 5.punktu) 
3.2.2. Tehniskais piedāvājums (skatīt 6.punktu). 
3.2.3. Finanšu piedāvājums (skatīt 7.punktu). 
3.3. Piedāvājums ir jāiesniedz datorrakstā. Piedāvājuma lapas ir sanumurētas un cauršūtas 
(caurauklotas, auklu gali pārlīmēti). Piedāvājumam ir titullapa (brīvā formā), satura rādītājs ar 
uzrādītām lapām. Lapu numerācija atbilst satura rādītājam. Katras piedāvājuma daļas 
dokumentiem ir satura rādītājam atbilstošs attiecīgs nosaukums („Pieteikumu vēstule un 
kvalifikācijas dokumenti”; „Tehniskais piedāvājums”; „Finanšu piedāvājums”). Piedāvājuma 
dokumenti ir cauršūti tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav iespējams atdalīt vienu no otras, 
ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, Pretendenta amatpersonas ar 
paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām 
tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai. 
3.4. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Pretendenta pieteikuma vēstuli dalībai 
iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma 
dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina: 

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  
b. Pretendenta paraksta tiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 
c. pārstāvēt tiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” 

apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai 
e. Pretendenta pilnvarota persona (pievienojams pilnvaras oriģināls, kā arī 

jāpievieno dokuments, kas apliecina, ka pilnvarojumu devusi paraksta tiesīgā 
amatpersona ). 

Katras personas parakstam jānorāda atšifrējums (norādīts pilns vārds, uzvārds un ieņemamais 
amats). 
3.5. Pretendents  iesniedz piedāvājuma vienu oriģinālu un vienu kopiju. Uz piedāvājuma 
oriģināla un kopijas norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”. Atšķirību gadījumā starp 
oriģinālu un kopiju, vērā tiek ņemts oriģināls. 
3.6. Pretendents  iesniedz arī piedāvājuma identiska satura elektronisko versiju uz optiskā 
datu nesēja (CD vai DVD diska). Elektroniski iesniegtajā piedāvājumā obligāti ir iekļauta 
daļas  „Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums”. Pieteikums dalībai konkursā un 
pretendenta kvalifikācijas dokumenti nav obligāti jāiekļauj elektroniskajā versijā uz optiskā 
datu nesēja. Drukātajā un elektroniskajā versijās skaitļiem jāsakrīt, piemēram, ja 
elektroniskajā versijā aprēķiniem tiek izmantoti skaitļi ar 2 cipariem aiz komata, tad arī 
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drukātajā versijā šis skaitlis jāparāda ar 2 cipariem aiz komata, jo pie rezultātu neatbilstības 
tiks ņemta vērā drukātās versijas oriģināls. Piedāvājuma elektroniskās versijas datne ir 
formātā, kas atbalsta meklēšanu tekstā pēc teksta fragmenta. Datne nedrīkst tikt iesniegta kā 
secīgi skanēti piedāvājuma attēli. 
3.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja 
labojumi ir izdarīti, tiem jābūt pilnvarotās personas ar parakstu apstiprinātiem. Piedāvājuma 
oriģinālu, kopiju un elektronisko versiju ievieto kopā nolikuma 2.1.apakšpunktā minētājā 
aploksnē. 
3.8. Piedāvājumi, kas iesniegti 2.2.apakšpunktā norādītajā termiņā, netiek atdoti atpakaļ 
pretendentiem pēc 2.2.apakšpunktā norādītā termiņa.  
 

4. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi 
 
4.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā (uz Pretendentu nav attiecināmi Publisko 
iepirkumu likuma 39.panta pirmajās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā noteiktie Pretendentu 
izslēgšanas noteikumi): 
4.1.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, un persona, kurai ir 
lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas 
spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 
nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un 
tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā 
noziedzīgā organizācijā (minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad 
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts 
par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai ir pagājuši trīs gadi). 
4.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā 
pārkāpumā, kas izpaužas kā:  
4.1.2.1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav 
Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu 
teritorijā uzturas nelikumīgi (minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, 
kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora 
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi); 
4.1.2.2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā 
konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez 
rakstveida darba līguma noslēgšanas (minētais izslēgšanas nosacījums netiek piemērots, ja no 
dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums vai citas 
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši).
4.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, un no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un 
nepārsūdzams līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par 
vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir 
ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, 
izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, 
kandidātu vai Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda. 
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4.1.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav 
apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu, netiek konstatēts, ka 
līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts. 
4.1.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav 
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 
kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 
4.1.6. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas: 
4.1.6.1. uz Pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja 
Pretendents ir personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja Pretendents ir 
personu apvienība); 
4.1.6.2. personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta 
kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām (turpmāk – Persona, uz kuras 
iespējām Pretendents balstās); 
4.1.6.3. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 
vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības. 
4.2. Pasūtītājs tam Pretendentam, kuram, atbilstoši Konkursā noteiktajām prasībām un 
izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 
pieprasīs 10 (desmit) darba dienu laikā no šāda pieprasījuma saņemšanas dienas, iesniegt 
Pasūtītājam šādus dokumentus (ja attiecīgā informācija nav pieejama publiskajās datu bāzēs 
vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās):  
4.2.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izziņu, kas 
izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka 
Pretendentam un Nolikuma 4.1.6.1., 4.1.6.2. un 4.1.6.3. apakšpunktos minētajām personām 
nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā; 
4.2.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas izdota ne agrāk kā1 (vienu) mēnesi pirms 
iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendentam un Nolikuma 4.1.6.1., 4.1.6.2. un 
4.1.6.3. apakšpunktos minētajām personām (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai 
Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 100 latus, ja attiecīgā informācija Pasūtītājam nebūs pieejama Valsts 
ieņēmumu dienesta datu bāzē http://www6.vid.gov.lv;  
4.2.3. izziņu, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas 
apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Nolikuma 
4.1.6.1., 4.1.6.2. un 4.1.6.3. apakšpunktos minētajām personām (ja tie reģistrēti ārvalstī vai 
ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus; 
4.2.4. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu 
attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša Pretendenta vai šā Nolikuma 4.1.6.1., 
4.1.6.2. un 4.1.6.3. apakšpunktos minēto personu apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai 
tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai 
Pretendenta valstī. 
4.3. Nolikuma 4.2.1.-4.2.4. punktos norādītās izziņas vai apliecinājumus Pasūtītājs pieprasīs 
iesniegt katram personu apvienības dalībniekam. 
4.4. Lai izvērtētu vai Pretendents un šā Nolikuma 4.1.6.1., 4.1.6.2. un 4.1.6.3. apakšpunktos 
minētās personas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzītas par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas 
izpaužas kā viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav 
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Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu 
teritorijā uzturas nelikumīgi, vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma 
noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga 
nodarbināšana bez rakstveida darba līguma, Pasūtītājs pieprasīs šādu informāciju Valsts 
darba inspekcijai. 
4.5. Ja Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz Nolikuma 4.2.1. – 4.2.4. punktā 
norādītās izziņas vai apliecinājumus, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma 
procedūrā.  
4.6. Lai apliecinātu, ka uz Pretendentu un Nolikuma 4.1.6.1., 4.1.6.2. un 4.1.6.3. 
apakšpunktos minētajām personām neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajās 
daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Pretendents iesniedz 
5.3.1.apakšpunktā noteikto apliecinājumu (skatīt D un D1 pielikumu). 
 

5. Pretendentu kvalifikācija 
 

5.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt 
tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 
5.2. Pretendentam ir jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām: 
5.2.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Prasības 
izpildi apliecina 5.3.2. apakšpunktā noteiktā dokumenta kopija; 
5.2.2. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības 
(paraksta) tiesības. Prasības izpildi apliecina 5.3.3. apakšpunktā noteiktais dokuments; 
5.2.3. līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam ir jānodrošina civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajā kārtībā ar minimālo atbildības limitu 
50 procenti no līguma summas. Prasību izpildi apliecina 5.3.4.apakšpunktā noteiktā 
dokumenta kopija vai Pretendenta apliecinājums; 
5.2.4. līguma slēgšanas gadījumā par iepirkuma 1.daļu un 2.daļu  Pretendentam ir 
jānodrošina Būvdarbiem ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes 
noformēšana un saskaņošana būvvaldē atļaujas saņemšanai Ministru kabineta 01.04.1997. 
noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā. Prasības izpildi apliecina 
5.3.5.apakšpunktā noteiktais apliecinājums. 
5.2.5. atbilstošas tehniskās un profesionālās spējas profesionālās darbības veikšanai: 
5.2.5.1. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja 
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja 
pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai 
nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, 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 citus līdzvērtīgu dokumentu 
izsniegšanu. Prasību izpildi apliecina 5.3.6.apakšpunktā noteiktā dokumenta kopija; 
5.2.5.2. Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs ir sertificēts ēku būvdarbu 
vadīšanā un iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) līdzīgu līgumu 
realizācijā kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam. Lai apliecinātu sniegtās informācijas 
patiesumu par līgumiem, kas norādīti pieredzes apliecinājumam, ir jāiesniedz 
5.3.7.apakšpunktā norādītā dokumenta kopija;  
5.2.5.3. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, ir jābūt uzsāktiem un pabeigtiem 
vismaz 2 (diviem) pēc darbu veida līdzīgiem būvdarbu līgumiem. Gada laikā  veiktajiem 
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būvdarbu apjomam jābūt vismaz 2 reizes lielākam nekā piedāvājumā. Lai apliecinātu sniegtās 
informācijas patiesumu par veiktajiem būvdarbiem, kas norādīti pieredzes apliecinājumam, ir 
jāiesniedz 5.3.8.apakšpunktā norādītā informācija; 
5.2.5.4. Pretendentam jābūt tehniskajiem un personāla resursiem, lai pilnvērtīgi veiktu 
būvdarbus iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā. Pretendents, kurš iesniedz piedāvājumu 
iepirkuma 3.daļai, nodrošina vismaz vienu speciālistu katrā no šādām jomām: ēku 
elektroinstalācijas, zibens aizsardzības un pārspriegumaizsardzības sistēmu izbūves darbu 
vadīšanā. Lai apliecinātu kvalifikāciju, ir jāiesniedz 5.3.9.apakšpunktā norādīto dokumentu 
kopijas.  
5.2.6. atbilstošs saimnieciskais un finansiālais stāvoklis: Pretendenta vidējais gada finanšu 
apgrozījums būvdarbos pēdējo trīs gadu laikā (2010.,  2011.,  2012.) ir jābūt vismaz tikpat 
lielam kā piedāvātā līgumcena šajā Konkursā. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk, 
nepieciešamo apgrozījumu rēķina par nostrādāto periodu. Prasības izpildi apliecina 
5.3.10.apakšpunktā noteiktais peļņas un zaudējumu aprēķins. 
5.3. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, 
Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikācijas dokumenti:  
5.3.1. Pretendenta apliecinājums (sk. D pielikumu), ka uz Pretendentu neattiecas Publisko 
iepirkumu likuma 39.panta pirmajās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā noteiktie Pretendentu 
izslēgšanas noteikumi; 
5.3.2. Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētiem Pretendentiem Komersanta 
reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās 
valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendentam ir juridiskā rīcībspēja 
un tiesībspēja slēgt iepirkuma līgumu; 
5.3.3. Latvijas valsts Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīga ārvalstu reģistra izziņa par 
pretendenta amatpersonām, kurām ir paraksta tiesības; 
5.3.4. Spēkā esošu uz līguma izpildes laiku vispārējās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumu apliecināta kopija un attiecīgo 
maksājuma uzdevuma kopija par minēto polisi (noteikumu kopija jāiesniedz gadījumā, ja 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē nav tieši norādīts apdrošināšanas objekts – 
Pretendenta un tā darbuzņēmēju (apakšuzņēmēju) civiltiesiskā atbildība par tās darbības vai 
bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem), 
ar minimālo atbildības limitu 50 % no līgumā noteiktās summas vai būvuzņēmēja 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu visos būvuzņēmēja objektos, ar apdrošināšanas 
atbildības limitu - 10% no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāku kā 50% no līguma 
summas vai Pretendenta apliecinājums par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā 
pretendents uz sava rēķina veiks uzņēmuma civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar iepriekš 
minēto atbildības limitu, vai noslēgs līgumu par būvuzņēmēja civiltiesisko atbildību līgumā 
noradītajā būvobjektā ar iepriekš norādīto atbildības limitu (skatīt D4 pielikumu); 
5.3.5. Pretendenta apliecinājums par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā par 
iepirkuma 1. daļu un/vai iepirkuma 2.daļu Pretendents noformēs ēkas fasādes vienkāršotās 
renovācijas apliecinājuma karti būvvaldes atļaujas saņemšanai” (skatīt D5 pielikumu); 
5.3.6. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja 
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmēja (ja 
pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kas veiks darbus, kuru veikšanai 
nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā) Būvkomersanta reģistrācijas apliecības 
kopija, vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, kompetentas institūcijas izsniegta licence, 
sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz 
profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu; 
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5.3.7. būvdarbu vadītāja sertifikāts (apliecināta kopija) un norādīt pieredzi būvdarbu vadītāja 
amatā atbilstoši D6 pielikumā norādītajai formai;  
5.3.8. informācija par veiktajiem būvdarbiem, uz kuru apjomiem balstās pretendents, lai 
apliecinātu savu pieredzi ne vairāk kā iepriekšējos 5 (piecos) gados atbilstoši D7 pielikumā 
norādītajai formai), norādot: 

 objektu; 
 darbu apjomu    
 objekta izmaksas; 
 darbu izpildes termiņu; 
 par katru sarakstā minēto objektu jāpievieno pasūtītāju nosaukums, adrese, 

kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs; 
5.3.9. būvprakses sertifikātu kopijas ēku elektroinstalācijas, zibens aizsardzības un 
pārspriegumaizsardzības sistēmu izbūves darbu vadīšanā; 
5.3.10. Pretendenta parakstīts peļņas un zaudējumu aprēķins par pēdējiem 3 (trim) gadiem,   
par kuriem bija jāiesniedz gada pārskats Valsts ieņēmuma dienestā, lai apliecinātu tā finanšu 
apgrozījuma atbilstību nolikuma 5.2.6. apakšpunkta prasībām. Minēto peļņas un zaudējumu 
aprēķinu paraksta Pretendents vai pilnvarotā persona (pievienojams pilnvaras oriģināls).  
5.4. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, 
piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību konkursā, kā arī katras 
personas atbildības apjoms. 
5.5. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 5.2.5.1. – 
5.2.5.3. apakšpunktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu 
apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu personu, kas iekļautas apvienībā, parakstīts 
sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas 
atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums. 
5.6. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu 
iespējām, Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti: 
5.6.1. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrācijas apliecības kopija; 
5.6.2. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums, ka uz Personu, uz 
kuras iespējām Pretendents balstās, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajās 
daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie noteikumi (skatīt D2 pielikumu); 
5.6.3. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par 
sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei. 
5.7. Ja pretendents norādījis apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 
20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz 
šādi dokumenti: 
 apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecības kopija; 
 apakšuzņēmēja apliecinājums, ka uz apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 
39.panta pirmajās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10. punktā minētie noteikumi (skatīt D2 
pielikumu); 
 apliecinājums par izpildāmo darbu apjomu sadalījumu starp pretendentu un apakšuzņēmēju 
konkrētā līguma izpildei. 
5.8. Ja Pretendents neatbildīs augstāk norādītajām Pretendentu atlases prasībām vai nebūs 
iesniegti visi prasītie dokumenti, vai dokumenti nebūs noformēti atbilstoši Nolikuma 
prasībām, kā arī Pretendents pēc Pasūtītāja lūguma neizskaidros vai nepapildinās iesniegtajos 
dokumentos neskaidro vai nepilnīgo informāciju,  tad Pretendents tiks izslēgts no tālākas 
dalības iepirkuma procedūrā. Komisija vērtēšanā ņems vērā konstatēto trūkumu būtiskumu 
un to ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto 
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piedāvājumu pēc būtības. 
 
6. Paskaidrojums par tehniskā piedāvājuma sagatavošanu (sagatavo katrai piedāvājuma 

daļai atsevišķi) 
 

6.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma A pielikumā 
„Tehniskās specifikācijas” noteiktajām prasībām, kas noteiktas attiecīgajās  tehniskajās 
specifikācijās iepriekš minētajā pielikumā un noteiktajai tehniskā piedāvājuma formai B 
pielikumā „Tehniskā piedāvājuma formas”. Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst tehnisko 
specifikāciju, Nolikuma un Iepirkuma līguma prasībām un Latvijas valstī spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem.  
6.2. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda: 
6.2.1. veicamo darbu uzskaitījumu; 
6.2.2. plānoto Būvdarbu izpildes grafiku (kalendārajās dienās); 
6.2.3. veicamo darbu organizācijas aprakstu; 
6.2.4. informāciju par būvdarbos pielietojamajiem galvenajiem materiāliem. Informācijā 
jānorāda marku, tipu, atbilstības sertifikātu u.c. (1. daļai – apliecinājumu piedāvājamo  stikla 
pakešu logu siltumcaurlaidības atbilstībai   tehniskajās prasībās norādītajai saskaņā ar LVS 
EN ISO 10077-1:2009 L; 2.daļai – logiem: a) logu ražotāja atbilstības sertifikātu latviešu 
valodā; b) apliecinājumu piedāvājamo logu siltumcaurlaidības atbilstībai   tehniskajās 
prasībās norādītajai saskaņā ar LVS EN ISO 10077-1:2009 L); 
6.2.5. informāciju par apakšuzņēmējam nododamo Būvdarbu daļām. 
6.2.6. Informāciju par piedāvāto garantijas termiņu (ne īsāku par 24 mēnešiem), norādot to 
mēnešos, tai skaitā apdrošināto garantiju, norādot apdrošināšanas firmu.  
6.3. Pretendenta atbilstoši B pielikumā norādītajai formai sagatavoto tehnisko piedāvājumu 
attiecīgajai daļai, kas jāiesniedz gan rakstiskā veidā, gan elektroniskā veidā, failu uz CD 
nesēja, sagatavotu DOC (Microsoft Office Word document), XLS (Microsoft Excel format 
file) vai PDF (Portable Document Format) datņu formātā. 
6.4. Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendents vai tā pilnvarotā persona (pievienojams 
pilnvaras oriģināls). 
  

7. Paskaidrojums par finanšu piedāvājuma sagatavošanu (sagatavo katrai piedāvājuma 
daļai atsevišķi) 

 
7.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar 2006.gada 19.decembra MK noteikumiem 
Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas 
kārtība”” noteiktajām prasībām, ņemot vērā tehniskajās specifikācijās Nolikuma A pielikumā 
„Tehniskās specifikācijas” noteikto Būvdarbu apjomu un raksturojumu, atbilstoši finanšu 
piedāvājuma formām (skatīt C pielikumu „Finanšu piedāvājuma formas”), kā arī sagatavojot 
darbu izmaksas tāmes (skatīt C2 pielikumu „Paraugtāmes”).  
7.2. Finanšu piedāvājumā cenas norāda latos (LVL) bez PVN (skatīt C1 pielikumu „Finanšu 
piedāvājums”). 
7.3. Tāmēs jāietver un jāizceno visi darbi un apjomi, kas noteikti B pielikumā „Tehniskā 
piedāvājuma formas”. Finanšu piedāvājuma kopējā summā jāietver visi nodokļi, nodevas u.c. 
maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darbu izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā 
darbaspēka izmaksas un ar tām saistītie nodokļi un nodevas, transporta izmaksas un citas 
saistītās izmaksas. Pretendentam finanšu piedāvājumā ir jāievērtē un jāiekļauj arī visi riski, 
neparedzētās izmaksas, tai skaitā iespējamais sadārdzinājums. Cenas jānorāda, izmantojot 

 12 



EDI 2012/3_ERAF; Atklāta konkursa „Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu 
renovācija” nolikums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) 
Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” 
(vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros 
 
divus ciparus aiz komata. 
7.4. Būvniecības darbu papildizdevumi, tai skaitā transporta izmaksas, peļņa un neparedzētie 
darbi, nedrīkst pārsniegt 15 % no Būvdarbu  tāmes attiecināmo izmaksu kopsummas. 
7.5. Pretendenta piedāvātajām cenām ir jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā. Ja 
Būvdarbu apjoms līguma izpildes laikā mainās, izmaiņas tiek veiktas, balstoties uz 
Pretendenta norādītajām cenām, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem. 
7.6. Lai pilnīgāk atspoguļotu savu piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs veikt izmaiņas 
lokālajās tāmēs, nemainot tehniskajās specifikācijās noteiktos kopējos darbu apjomus (skatīt 
pielikumu C2 „Paraugtāmes”). 
7.7. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendents vai tā pilnvarotā persona (pievienojams 
pilnvaras oriģināls).  
 

8. Piedāvājumu noformējuma un pretendentu kvalifikācijas pārbaude 
 

8.1. Komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtā 
sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā 3.punktā noteiktajām 
noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību Nolikuma 5. punktā noteiktajām 
kvalifikācijas prasībām. Minētās pārbaudes laikā Komisija drīkst lemt par precizējošās 
informācijas pieprasīšanu, lai Pretendents  izskaidro vai papildina iesniegtajos dokumentos 
neskaidro vai nepilnīgo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā,. Komisija precizējošās 
informācijas pieprasījumu nosūta Pretendentam uz tā piedāvājumā norādītās kontaktpersonas 
e-pasta adresi. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām 
piedāvājuma noformējumam, Komisija drīkst lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un 
Pretendenta izslēgšanas no turpmākas dalības konkursā.  Pie izvērtēšanas tiks ņemts vērā 
konstatēto trūkumu būtiskums un to ietekme uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību 
kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.  
8.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk 
izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka: 
8.2.1. Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 5.2. apakšpunktā noteiktajām kvalifikācijas 
prasībām; 
8.2.2. Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai 
vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto 
precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti 
atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām; 
8.2.3. Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikuma 5.3.apakšpunktā noteiktajiem 
kvalifikācijas dokumentiem. Ja pamatotu iemeslu dēļ Pretendents nespēj iesniegt pieprasītos 
dokumentus, lai apliecinātu savu finansiālo stāvokli, Pretendents ir tiesīgs apliecināt savu 
finansiālo stāvokli ar jebkuriem citiem dokumentiem, ja Pasūtītājs uzskata tos par 
piemērotiem. 
8.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības 
Konkursā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no personām, kura iekļauta apvienībā, atbilst 
kāds no 8.2. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. 
8.4. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu 
iespējām, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka 
uz kādu no šīm personām atbilst kāds Nolikuma 8.2.apakšpunktā noteiktajiem izslēgšanas 
nosacījumiem. 
8.5. Ja Pretendents norādījis apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 
20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās 

 13 



EDI 2012/3_ERAF; Atklāta konkursa „Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu 
renovācija” nolikums Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) 
Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” 
(vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros 
 
dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no norādītajiem apakšuzņēmējiem atbilst 
kāds Nolikuma 8.2.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. 
8.6. Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja Nolikumā noteiktajām 
kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Nolikuma 2.pielikumā 
„Tehniskās specifikācijas” noteiktajām prasībām pārbaudei.  

 
9. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude 

 
9.1. Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes Komisija veic slēgtā sēdē tehnisko piedāvājumu 
atbilstības pārbaudi, kuras laikā Komisija pārbauda katra atlasi izturējušā Pretendenta tehniskā 
piedāvājuma atbilstību Nolikumā un Nolikuma A pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām  
prasībām.  
9.2. Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības Konkursā un netiek tālāk izvērtēts, ja 
Komisija konstatē, ka tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma un Nolikuma A pielikuma 
„Tehniskās specifikācijas” prasībām. 
9.3. Ja tehniskais piedāvājums atbilst Nolikumā un Nolikuma A pielikumā „Tehniskās 
specifikācijas” izvirzītajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts finanšu 
piedāvājuma vērtēšanai.  
 

10. Finanšu piedāvājuma vērtēšana 
 

10.1. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja 
Komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, Komisija šīs kļūdas izlabo. Par konstatētajām kļūdām 
un laboto piedāvājumu Komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika 
konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija vērā ņem veiktos labojumus. 
10.2. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Komisija 3 darba dienu laikā paziņo 
Pretendentam (uz Pretendenta piedāvājumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi), kura 
piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents 3 darba dienu laikā apstiprina izdarītos labojumus 
vai izsaka iebildumus pret tiem, nosūtot atbildi uz e-pasta adresēm aijak@edi.lv un 
ieva.meirane@edi.lv. Ja Pretendents 3 darba dienu laikā neapstiprina izdarītos labojumus, vai 
neizsaka iebildumus pret tiem, Komisija uzskata, ka Pretendents ir piekritis visiem Komisijas 
aritmētisko kļūdu labojumiem. 
10.3. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis 
piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, Komisija var pieprasīt Pretendentam detalizētu 
paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem 
nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu 
Būvdarbiem.  
10.4. Ja Komisija konstatē, ka Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija 
to izslēdz no turpmākās dalības Konkursā.  
10.5. No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām 
prasībām, Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
 
 
 

11. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un iepirkumu līguma noslēgšana 
 

11.1. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 
Komisija pārliecinās, vai Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas 
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tiesības, atbilst Nolikuma 4.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām. Komisija pieprasa 
Pretendentam iesniegt izziņas  vai apliecinājumus atbilstoši Nolikuma 4.2.apakšpunktā 
noteiktām prasībām un kārtībā, kā arī papildus pieprasa no Valsts darba inspekcijas izziņu 
atbilstoši Nolikuma 4.4.apakšpunktā noteiktajam un pārliecinās Valsts ieņēmumu dienesta 
datu bāzē, vai Pretendentam un Nolikuma 4.1.6.1., 4.1.6.2. un 4.1.6.3. apakšpunktos 
minētajām personām (ja attiecināms)  nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu 
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 100 latus.  
11.2. Par uzvarētāju Konkursā Komisija atzīst Pretendentu, kurš atbilst Nolikumā 
Pretendentam izvirzītajām prasībām ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu 
ar viszemāko cenu. 
11.3. Lēmumu par konkursa rezultātiem Komisija visiem Pretendentiem  un Iepirkumu 
uzraudzības birojam paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Iepirkuma 
komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu  vai izbeigt Konkursu, neizvēloties 
nevienu no Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem. 
11.4. Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no iepirkuma līguma noslēgšanas vai atsauc savu 
piedāvājumu, Komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākošo lētāko 
piedāvājumu, ja šis Pretendents un viņa iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām, 
vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
11.5. Iepirkuma līgums starp Pasūtītāju un konkursa uzvarētāju tiks noslēgts Publisko 
iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. 
11.6. Komisija var pieņemt lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja 
nav iesniegts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums vai ir cits objektīvi pamatots 
iemesls. 

 
12. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

 
12.1. Komisija tiesības:  
12.1.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 29. panta trešo daļu izdarīt grozījumus 
iepirkuma procedūras dokumentos; 
12.1.2. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 22. panta otro daļu pieaicināt Komisijas darbā 
neatkarīgus ekspertus ar padomdevēju tiesībām; 
12.1.3. pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 
nepieciešams piedāvājuma  noformējuma  pārbaudei, Pretendentu  atlasei,  piedāvājuma 
atbilstības pārbaudei, kā  arī  piedāvājumu novērtēšanai;  
12.1.4.  labot finanšu piedāvājumā aritmētiskās kļūdas;  
12.1.5. pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus 
iesniegt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim 
Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu;   
12.1.6. izvēlēties slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājumam ir 
viszemākā cena, ja iepriekš izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu;  
12.1.7. jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums; 
10.1.8. veikt citas darbības saskaņā ar šo Nolikumu un atbilstoši Publisko iepirkumu likumam 
un citiem normatīvajiem aktiem. 
12.2. Komisijas pienākumi:  
12.2.1. nodrošināt Konkursa norisi un dokumentēšanu saskaņā ar šo Nolikumu, Publisko 
iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.  
12.2.2. nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 
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tiem;  
12.2.3. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu;  
12.2.4. pieprasīt, lai Piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina 
kvalifikācijas dokumentos ietverto informāciju, ja tā ir neskaidra vai nepilnīga (nav 
pienākums pieprasīt atkārtoti); 
12.2.5. vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo Nolikumu, Publisko 
iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt 
lēmumu par Konkursa pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu; 
12.2.6. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo Nolikumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem 
normatīvajiem aktiem. 
 

 
13. Pretendentu tiesības un pienākumi 

 
13.1. Pretendenta tiesības: 
13.1.1. apvienoties ar citiem Pretendentiem, lai iesniegtu vienu kopējo piedāvājumu; 
13.1.2. noteikt informācijai, kas iesniegta Komisijai, konfidencialitāti; 
13.1.3. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 
piedāvājumu 
13.1.4. Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā un termiņos pieprasīt Komisijai sniegt 
skaidrojumus par Nolikumu un Komisijas pieņemtajiem lēmumiem;  
13.1.5. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē; 
13.1.6. saņemt informāciju par konkursa rezultātiem; 
13.1.7. iesniegt sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā par Pasūtītāja darbības likumību 
iepirkuma procedūrā, kā arī citas tiesības saskaņā ar šo Nolikumu, Publisko iepirkumu 
likumu un citiem normatīvajiem aktiem. 
13.2. Pretendenta pienākumi:  
13.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;  
13.2.2. sniegt patiesu informāciju;  
13.2.3. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.  
13.2.4. sniegt  atbildes  uz  Komisijas  pieprasījumiem  par  papildu  informāciju,  kas 
nepieciešama  piedāvājumu  noformējuma  pārbaudei,  Pretendentu  atlasei,  piedāvājuma 
atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai, kā arī veikt citus pienākumus saskaņā ar šo Nolikumu, 
Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem. 

 
14. Iepirkuma līguma nosacījumi 

 
14.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz 
Pretendenta  iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma 
projektu, kas iekļauts Nolikuma G pielikumā, Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. 
14.2. Ja Pretendents atsakās no iepirkuma līguma slēgšanas, tad iepirkuma līgums tiek 
noslēgts ar Pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais ar viszemāko cenu. 
14.3. Iepirkuma līguma projektu sagatavo Pasūtītājs. 
14.4. Pretendents nodrošina piedāvātās līgumcenas nemainīgumu Būvdarbiem visā iepirkuma 
līguma izpildes laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar 
būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir 
jānoprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu. 
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15. Pielikumu saraksts 
Visi Nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:   
A pielikums: Tehniskās specifikācijas 
A1 pielikums: Korpusa „A” 1.stāva  ieejas durvju nomaiņas tehniskā specifikācija 
A2 pielikums: Korpusa „A”  2.stāva logu nomaiņas tehniskā specifikācija 
A3 pielikums: Korpusa „A” 2.stāva auditorijas remonta tehniskā specifikācija  
A4 pielikums: Kondicionieru sistēmas piegāde un uzstādīšana Korpusa „A” 2.stāva 
auditorijai   
A5 pielikums:  fails  Vējtvera plāns 
A6 pielikums: fails Ieejas durvju bloka dalījums (skats no āra)  
A7 pielikums fails Korpusa „Akorpuss2.pdf (Korpusa A 2.stāva plāns) 
B pielikums: Tehniskā piedāvājuma formas 
B1 pielikums: Darbu organizācijas apraksts 
B2 pielikums: Apliecinājums par piedāvāto Būvdarbu garantijas termiņu  
B3 pielikums: Būvdarbu izpildes grafiks 
B4 pielikums: Galveno materiālu tabulas  
C pielikums: Finanšu piedāvājuma formas 
C1 pielikums: Finanšu piedāvājums  
C2 pielikums „Paraugtāmes”: fails Akorpusa renovacija.xls, tabulas: 

Kopsavilkuma tāme 
Lokālā tāme Nr. 1 Logi  
Lokālā tāme Nr.2 Vējtveris 
Lokālā tāme Nr. 3 Auditorijas remonts 
Lokālā tāme Nr. 4 Kondicionēšana 

D pielikums: Pieteikuma vēstules un pretendenta kvalifikāciju apliecinošo dokumentu  
formas 
D1 pielikums: Pieteikuma vēstules forma 
D2 pielikums: Apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no 
kopējās iepirkuma līguma vērtības un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
prasībām, apliecinājuma forma 
D3 pielikums: Apliecinājuma par izpildāmo darbu apjomu forma 
D4 pielikums: Apliecinājuma par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu forma 
D5 pielikums: Apliecinājuma par ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti 
forma 
D6 pielikums: Būvdarbu vadītāja profesionālo spēju un pieredzes forma 
D7: pielikums: Veikto būvdarbu saraksta forma 
E pielikums: Iepirkuma līguma projekts ar pielikumiem 
 
 
 
 
 I.Ķīse 67558206 
 inguna.kise@edi.lv  
 

Atklāta konkursa 
ID Nr.: EDI 2013/3 nolikuma  

A pielikums 
Tehniskās specifikācijas 
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A1 pielikums 
Korpusa „A”  

1.stāva ieejas durvju nomaiņas tehniskā specifikācija 
 

Visi vienkāršotās renovācijas darbi jāuzsāk un jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tai 
skaitā, jānoformē vienkāršotas renovācijas apliecinājuma karte būvvaldes atļaujas saņemšanai 
un Būvdarbus, kuriem tā nepieciešama, jāuzsāk pēc būvvaldes atļaujas saņemšanas. 
. 
1. 1.Vējtverim nomainīt alumīnija stikla konstrukcijas ārējās un iekšējās augstums 3.5m, 

telpa (skatīt A5 pielikumu „Vējtvera plāns”)  
1.1. Orientējošu ārējo durvju izvietojumu no fasādes puses (skatīt A6 pielikumu „Ieejas 

durvju bloka dalījums”) 
1.2. Konstrukcijām veikt stiprības statikas aprēķinus, uzstādīt atbilstošas stiprības. 
1.3. Visi izmēri doti orientējoši, precīzus mērījumus veikt uz vietas 
1.4. Dubultās alumīnija konstrukcijas, stiklotas ar stikla paketēm (ADS 75SI vai 

ekvivalentas) . 
1.5. Stiklojumam siltumcaurlaidības koeficients ne lielāks par 1,1 

 
2. Durvis 

2.1. Uzstādīt jaunas vestibila ieejas durvis atbilstoši ugunsdrošības un energoefektivitātes 
prasībām, veramas uz ārpusi.  

2.2. Nodrošināt ar atbilstošu durvju aizvērēju. Orientējošā cilvēku plūsma caur durvīm 
darbdienās ap 800-900 

2.3. Durvīm darba vērtnei jāveras ciet automātiski ar durvju aizvērēju ar fiksatoru atvērtā 
stāvoklī, otra puse jānodrošina ar aizbīdņiem. 

2.4. Stikliem jābūt pret savainojumiem drošiem  
2.5. Durvīm slieksnis atbilstoši prasībām, lai telpās varētu iekļūt ar invalīdu ratiņiem 
2.6. Durvju darba vērtnes platums 1m, kopējais 2m 
2.7. Durvju augstums 2.3m 
2.8. Durvju apakša pildīta, necaurredzama 0,4m 
2.9. Arējās durvis izvietot vējtverim pa vidu, iekšējās kreisajā malā skatoties no ārpuses 

 
3. Ārējām durvīm papildu prasības: 

3.1. Jābūt ar blīvējumu pa visu vērtnes kontūru. 
3.2. Darba vērtne labā skatoties no ēkas ārpuses 
3.3. Jānodrošina durvju brīva atvēršana (bez atslēgām) no telpu iekšpuses ugunsgrēka 

gadījumā. Mehāniska slēdzene (nakts drošības režīmā). 
3.4. No ārpuses uzstādīt zvana pogu, signālam jāiet uz apsarga telpu. Var izmantot esošos 

vadus, vai instalēt jaunus 
 
4. Iekšējām durvīm darba vērtne kreisā, skatoties no ārpuses 
 
5. Sānos nomainīt durtiņas uz fasādes esošo stikla konstrukciju, platums orientējoši 0,4m 

augstums 2,7m  
5.1. jābūt atbilstošam blīvējumam 
5.2. Durvīm jābūt fiksētām aizvērtā stāvoklī 
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Darba apjoms, demontēt veco vējtveri ar visām durvīm, piegādāt un uzstādīt jaunas alumīnija 
konstrukcijas, uzstādīt iekšējās un ārējās ieejas durvis, aizvākt būvgružus.  

 
A2 pielikums 

Korpusa „A” 2.stāva  telpu  
logu nomaiņas tehniskā specifikācija 

 
Logu nomaiņa 
 
Nomainīt vecos alumīnija 22 logu blokus ar jauniem, nemainot to dalījumu. Logu 
izvietojumu var apskatīt pielikumā A7 (fails„Akorpuss2”). Visi vienkāršotās renovācijas darbi 
jāuzsāk un jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tai skaitā, jānoformē vienkāršotas 
renovācijas apliecinājuma karte būvvaldes atļaujas saņemšanai un Būvdarbus, kuriem tā 
nepieciešama, jāuzsāk pēc būvvaldes atļaujas saņemšanas. 
1. Logi bloku nomaiņa 

1.1. Nomainīt esošos alumīnija logu blokus  
• Logs sastāv no veramās daļas un neveramās daļas. Logiem skats no iekšpuses, 

veras uz iekšpusi kreisā puse. Logu precīza uzmērīšana jāveic objektā 
• Furnitūrai jānodrošina logu vēršana, t.sk. ziemas vēdināšana,  
• Jāuzstāda iekšējās un ārējās palodzes,  

o Iekšējām palodzēm telpās 1-5 jābūt pieskaņotām pēc raksta esošajām 
iebūvētajām mēbelēm (saskaņojot  ar pasūtītāju). Platumam,  jābūt lai 
nosegtu logu ailes pamatni (jāmēra uz vietas) orientējoši ap 30 cm platas. 

o Iekšējās palodzes telpām 6 un 15-23 orientējoši ap 20 cm platas, baltas 
o Ārējām palodzēm jābūt no skārda vismaz 0.5 mm biezumā 

1.2. Logu montāžu un aiļu apdari jāveic saskaņā ar LBN 002-01 "Ēku norobežojošo 
konstrukciju siltumtehnika". 

1.2.1. Starplogu savienojuma vietas nosegt no ārpuses, spraugas siltināt, ārējai 
apdarei spraugu nosegšanai paredzēt leņķa profilus atbilstošā krāsā,   

1.2.2.  Iekšējā logu aiļu apdare, pelēkā apdare, (reģipsis, špaktelēšana, gruntēšana) 
1.3. montāžas šuvju izolācijas lentas: 

1.3.1. ārējā - vēja aizsardzības 
1.3.2. iekšējā - tvaika izolācijas 

1.4. Jāveic esošo logu demontāža, jauno logu piegāde, montāža, hermetizācija un 
būvgružu izvešana. 

 
2. Tehniskā prasības 
 

2.1. Logu bloks 
2.1.1. Vēja slodzes noturība EN 14351-1 Klase C3 
2.1.2. Gaisa caurlaidības  EN 14351-1  Klase 4 
2.1.3. Izturība pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A 
2.1.4. Siltumcaurlaidības koeficienta mērvērtība ne vairāk kā Uw,BW 1,1 W/m²K 
2.1.5. Skaņas izolācijas klase /R´w (pie būves) 2 / 34dB iebūvētā stāvoklī 

2.2. Stikli 
2.2.1.  3 stiklu selektīvā pakete visiem logiem 
2.2.2. Stikla paketēm jābūt ar dubulto blīvējumu 
2.2.3. telpām 1-6 (10 logi) papildus prasības 
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• saules kontroles stikli (atstarojošie) (tonētie) atbilstoši EN 1096-1  
• Saules enerģijas caurlaidība ne lielāka par 40%  
• Gaismas caurlaidība ne mazāk par 70%  

2.3. telpām 1-6 (10 logi) alumīnija profils 
2.4. telpām 15-23 (11 logi) PVC profils, balts 

2.4.1. Armējums ne mazāk, kā 1,5 mm biezs 
2.4.2. Vismaz 5 kameru profils 
2.4.3. Vērtnēm un loga rāmim gropēs uz ārpusi jābūt ūdens novadīšanas ceļiem, ko 

veido šķērsa grope, kas būtu viegli tīrāma un kas nodrošina kontrolējamu 
notekūdens atpakaļgaitu. Dībeļu montāžas rajonā gropes pamatnei jābūt taisnai. 

2.4.4. Lai nodrošinātu vides aizsardzību, PVC logi jānodrošina bez svina un svina 
savienojumu piedevām. Jābūt apliecinājumam, kā arī PVC profilu sistēmu 
ražotāja deklarācijai un akreditētas pārbaudes laboratorijas apstiprinošam 
dokumentam ka PVC materiāli netiek stabilizēti ar svina savienojumiem. 

2.5. Furnitūra veramajiem logiem  
2.5.1.  Atgāžamā/veramā 
2.5.2. Jābūt nodrošinājumam pret nepareizu saslēgumu 

2.6. Blīvējums 
2.6.1. Divkāršā blīvējuma veidošana 
2.6.2. Stikla blīvējumam jābūt nomaināmam un tas nedrīkst būt piestiprināts pie 

stikla līstes. 
2.7. Jānodrošina logiem U <= 1,1W/m2K 

 
h=2250, l=2750 lv=750  h=1950, l=2750, lv=750  

Telpa 

veramā 
kreisā puse 

kreisā 
puse 

neverama 

veramā 
kreisā puse 

kreisā puse 
neverama 

h=2250, 
l=1300, 

neverams 
1   1   
2   1 1  
3   1 2  
4   2 2  
6 1 1    

16 1    1 
17 1 1    
18 1     
19 1     
20 1     
21 1     
22 1     
23 1     

Kopā logi 8 2 5 5 2 
Pavisam 

kopā 
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A3 pielikums 
Korpusa „A”  

auditorijas remonts 
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Semināru un apmācības telpa Nr.6 „Auditorija-a” (skatīt A7.pielikumu „Akorpuss2.pdf”).  
1. Veikt pilnīgu sienu un remontu, sienu krāsošanu pēc iepriekšējas pamatnes 

sagatavošanas, krāsotas, pusmatēta (spīduma koeficients 7) ūdens dispersijas akrilāta 
krāsa. Krāsu toņus saskaņot ar pasūtītāju. 

2. veikt logu aiļu iekšējo apdari (krāsošanu) uz pelēkās apdares, Krāsu toņus saskaņot ar 
pasūtītāju 

3. Iebūvētās mēbeles saglabājot esošās, bet jāveic to iekšpuses pārbūvi, Jāizveido sekojoši 
nodalījumi :  
3.1. virsdrēbju novietošanai 2  nodalījumi 

3.1.1. Katram nodalījumam jābūt divām durvīm. Vienas ir esošās, otras jāiztaisa no 
esošām sanu virsmām, nepieciešamas jaunas eņģes un slēdzene, 

3.1.2. ievietot un nostiprināt stieņus, lai uz tiem varētu uzkārt drēbju pakaramos.  
3.2. iekārtu izvietošanas nodalījums- jāizveido atsevišķus plauktus, katrai iekārtai, 

plauktu augstumu saskaņot ar pasūtītāju  
3.3. materiālu novietošanas nodalījums izveidot plauktus, plauktu augstumu saskaņot ar 

pasūtītāju 
3.4. Jāņem vērā ka iebūvēto mēbeļu iekšpusē jāsaglabā A korpusa esošā ventilācijas 

sistēma, tāpēc visiem nodalījumiem: 
3.4.1. veikt iekšējo apdari, apšūt iekšējās virsmas, nosedzot esošās ventilācijas gaisa 

vadus, kur nepieciešams apkalpošanai, izveidot tehnoloģiskās lūkas vai durvis 
piekļūšanai.  

4. Izbūvēt jaunus piekārtos griestus no akmens vates plāksnēm. Piekārto griestu augstums - 
esošais,  

5.  Grīda esošā parketa atjaunošana, ja nepieciešams, remonts,  
5.1. veikt slīpēšanu ar sekojošu virsmas apstrādi  
5.2. lakot grīdas 
5.3. Atjaunot grīdlīstes 

6. Apkures sistēma 
6.1. Veikt nepieciešamos darbus radiatoru nomaiņai, jāatbilst PN10  
6.2. Nomainīt esošos radiatorus pret jauniem, h=400mm, aprēķinus veikt pēc esošās telpu 

kubatūras, nemainot radiatoru skaitu un izvietojumu,  
6.3. radiatoriem garantija 5 gadi.  
6.4. Radiatoru pievadus nodrošināt ar regulēšanas un abpusējas noslēgšanas iespējām. 
6.5. Piegādāt un uzstādīt  radiatorus, noslēgarmatūru un termoregulatorus visiem 

radiatoriem. 
7. Elektrība 

7.1. Kabeļi un vadi 
7.1.1. Visiem elektrības kabeļiem un vadiem jābūt ar vara dzīslām, dubultizolāciju,  
7.1.2. Visiem kabeļiem jābūt marķētiem 

7.2. Telpā novietot sadales kārbu,  
7.2.1. Jābūt atbilstošam ievadautomātam 
7.2.2. visas grupas nodrošināt ar automātiskajiem drošinātājiem 

7.3. Kabeļu penāļi 
7.3.1. Ievērojot institūta vienoto dizainu visās izremontētajās telpās, jābūt, kabeļu 

penāļu tips “Legrand DLP 105x50”  
7.3.2. Kabeļu penāļus pie gala sienām izvietot 1m augstumā no grīdas,  
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7.3.3. Pie ārsienas penāļus nolaist vertikāli no griestiem gar kolonnu no divām pusēm 
7.4. Rozetes 

7.4.1. Rozetes ar zemējumu izvietot kabeļu penāļos 25 gab, iebūvētajās mēbelēs 
iegriezt 4. gab un mēbeļu iekšpusē 6 gab.  

7.4.2. Nodrošināt divas rozetes projektora un interaktīvās tāfeles pieslēgumam. 
7.5. Apgaismojums 

7.5.1. Telpu apgaismojumu nodrošināt atbilstoši normām, apgaismes ķermeņus 
iebūvējot piekārtajos griestos, slēgtus 4. grupās  

7.5.2. Visiem apgaismes ķermeņiem izstarotā lauka intensitāte nedrīkst būt lielāka 
par 200nT  0,5 m attālumā.  

7.5.3. Dienas gaismas armatūrai, ievērojot institūta vienoto dizainu visās 
izremontētajās telpās, jābūt AGAT/BREEZE, kas atbilst 1.7.5. punkta prasībān. 

7.5.4. Gaismas slēgšanos nodrošināt ar pārslēdžiem, vieni atrodas pie galvenajām 
ieejas durvīm, otri izvietoti penālī pie gala sienas pie tāfeles.  

7.6. veikt kabeļu mērījumus 
8. Signalizācija 

8.1. apsardzes signalizācija,  
8.1.1. Uzstādīt sensorus 
8.1.2. uzstādīt jaunu klaviatūru gaitenī  un paplašinātāju vismaz 8 zonām, 
8.1.3. pieslēgt visas stāva telpas pie esošās apsardzes  pults (Satel)A korpusa 1 stāvā 

telpā 28. 
8.2. ugunsdrošības trauksmes 

8.2.1. uzstādīt jaunus sensorus, pieslēgt pie esošās pults (Bentel) A korpusa pirmajā 
stāvā telpā 28.   

9. Jāsagatavo un jāiesniedz izpilddokumentācija par visām sistēmām. 
10. Obligāti jāveic būvgružu izvešana,  
11. Telpu remonta laikā jānodrošina, lai telpām, kurās turpina strādāt pasūtītāja darbinieki, tie 

varētu netraucēti piekļūt un veikt savus darba pienākumus 
12.  Darbu izpildē jāpielieto kvalitatīvi Eiropas līmenim atbilstoši materiāli, to kvalitātei 

jāatbilst vismaz 1.šķiras prasībām. 
13.  Izpildītājam par veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem jādod vismaz divu 

gadu garantija.  
14. Garantijas laika defektus, kas radušies remonta veicēja vainas dēļ, tam jānovērš par 

saviem līdzekļiem. 
 
 

 
A4 pielikums 

Kondicionieru sistēmas piegāde un uzstādīšana  
korpusa „A” auditorijai 

 
15. Kondicionēšanas sistēma 

15.1. Piegādāt un uzstādīt invertera tipa kondicionierus (komplekts), kas nodrošina 
dzesēšanas un sildīšanas funkcijas, lai nodrošinātu telpās temperatūru  +22°C ±2°C 

• Kondicionieri tiek darbināti tikai tad, kad telpā notiek pasākums, un tiek 
ieslēgti 30min. pirms pasākuma sākuma: 

• Vasarā ja: 
o  telpās atrodas līdz 50 cilvēku, 
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o Darbojas iekārtas ar kopējo jaudu apmēram 500W  un 10 portatīvie 
datori   

o Logi D-DR virzienā, logu specifikāciju skatīt loti Nr.1 „Logi” 
• Ziemā  

o Ja telpā nav neviena cilvēka, un nekas nav ieslēgts ,  
o Apkure telpā nodrošina +16°C 

15.2. iebūvēto mēbeļu augšējā daļā (virs telpas ieejas durvīm) iebūvēt divus kondicioniera 
iekšējos blokus 

15.3. Sistēmas ārējo bloku(s) novietot iekšpagalma pusē, uz kronšteiniem,  
15.4. orientējošs attālums starp ārējo un iekšējiem blokiem 11-15m un  augstuma starpība 

3--5m 
15.5. Caurulēm (aukstumnesēja/siltumnesēja) jābūt ar siltumizolāciju 
15.6. Izveidot kondensāta novadīšanas sistēmu, pieslēguma vieta blakus telpā, kur ir 

izlietne. 
15.7. palaist un  pārbaudīt kondicionierus komplektā, 
15.8. veikt pasūtītāja personāla apmācību kondicionieru lietošanā 
15.9. Uzstādītajam kondicionieru komplektam jānodrošina 5 gadu ražotāja garantija,  
15.10. Cenu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, montāžu 

un bezmaksas garantijas apkalpošanu garantijas laikā. 
 
 
 

A5 pielikums:  fails  Vējtvera plāns 
A6 pielikums: fails Ieejas durvju bloka dalījums (skats no āra)  

A7 pielikums fails Korpusa „Akorpuss2.pdf (Korpusa A 2.stāva plāns) 
 

Pievienoti nolikumam atsevišķos failos. 
 

 
Atklāta konkursa 

ID Nr.: EDI 2013/3 nolikuma  
B pielikums 

Tehniskā piedāvājuma formas 
 

B1 pielikums 
Darbu organizācijas apraksts 

 
Darbu organizācijas apraksts 

 
Aprakstu noformē brīvā formā, tajā jāuzrāda informācija:  
- Darbu organizācijas apraksts 
- Pasākumi un līdzekļi darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanai  
- Būvdarbu izpildē iesaistītajiem resursiem 
- Jāapraksta uzņēmuma kvalitātes nodrošināšanas sistēma un kāda tiks ieviesta 

Tehniskajās specifikācijās noteikto prasību izpildei 
- Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka būvdarbos izmantotie materiāli un 

iekārtas atbilst Pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām un to izmantošana atļauta 
Latvijas Republikā 
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-       veicamo darbu uzskaitījumu; 
-        darbu uzsākšanas laiku katram no norādītiem darbu veidiem 
darbu pabeigšanas laiks katram no norādītiem darbu veidiem 
informāciju par būvdarbos pielietojamajiem galvenajiem materiāliem.  
  
 
 

[Pretendenta nosaukums] 

[Personas, kura paraksta apliecinājumu amats] [Paraksts]  [vārds, uzvārds] 
 
[Datums]  
 

B2 pielikums 
 Apliecinājums par piedāvāto  
būvdarbu garantijas termiņu 

 
Apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu 

 
Ar šo [Pretendenta nosaukums] [personu apvienības gadījumā – pilnvarotā persona], 

tās [amats] [Vārds, uzvārds] personā, apliecina, ka Elektronikas un datorzinātņu institūta 

korpusa „A” telpu renovācija”, iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2013/3 [Daļas  

nosaukums] izpildīto būvdarbu garantijas termiņš tiek noteikts ______ mēneši no 

pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 

 

[Pretendenta nosaukums] 

[Personas, kura paraksta apliecinājumu amats] [Paraksts]  [vārds, uzvārds] 
 
[Datums]  

 
B3 pielikums 

Būvdarbu izpildes grafiks 
IEPIRKUMAM:”Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija”, 
iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2013/3. 
 

Būvdarbu izpildes grafiks 
2013.gads 

Mēnesis Mēnesis Mēnesis Mēnesis  Decembris 

Nr. p.k. Darba nosaukums 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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 Pieņemšanas nodošanas darbi                                         

_____________________________        
      (Paraksts)            
                  Z.V.  

 
B4 pielikums 

Galveno materiālu tabulas forma 
 

Galveno materiālu tabulas  
 

IEPIRKUMAM:”Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija”, 
iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2013/3. 

 
 

 
Materiālu 
nosaukumi 

 

 
Izcelsmes 

vieta/ 
ražotājs 

 

 
Apjoms 

 

 
Materiāla atbilstības 

apliecinājums 
 

    
    
    

 
 
Pretendenta pilnvarotā 
pārstāvja pilns amata 
nosaukums: 

 

Paraksts:  

Paraksta atšifrējums:  
 
V.Harlinskis 67558255 
viktors.harlinskis@edi.lv 
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Atklāta konkursa 
ID Nr.: EDI 2013/3 nolikuma  

C pielikums 
Finanšu piedāvājuma formas 

 
C1 pielikums 

Finanšu piedāvājums 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

2013.gada ____________ 
Iepirkuma procedūras „Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija” 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Informācijas, komunikāciju un 
signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (IKSA-CENTRS)” 
(vienošanās Nr.2DP/2.1.1.3.1./11.IPIA/VIAA/006)”  
iepirkuma identifikācijas Nr.: EDI 2013/3 

ietvaros  

Pretendents _______________________ (nosaukums, reģistrācijas nr. vai personas kods, ja 
pretendents ir fiziska persona, juridiskā adrese), sniedz šādu Finanšu piedāvājumu: 

 

Mūsu piedāvātā cena ir: 

 

Līguma cena (bez PVN), LVL  

Pievienotās vērtības nodoklis 21%1  

Kopējā līguma summa, LVL  

 
 

1 PVN aprēķina un maksā valsts budžetā Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības 
nodokļa likuma 142.pantu. 

 
Apliecinām, ka piedāvātajā līguma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas darbu 
pilnīgai izpildei, tai skaitā riski un iespējamais sadārdzinājums, darbaspēka, transporta 
izdevumi, kā arī neparedzētie izdevumi.  
 
 
Pretendents: 
 
_________________________                _________________                        __________________________________ 
  /vārds, uzvārds/                           /amats/                     /paraksts, paraksta atšifrējums/ 
 
 
_________________2013.gada ___.________________ 
/sastādīšanas vieta/ /datums/ 
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Sastādīja   
____________________________________________________________________________________ 

(paraksts un tā atšifrējums. datums) 
   

Sertifikāta Nr. _________________ 
   

 
I.Ķīse  67558206 
inguna.kise@edi.lv 
 

Atklāta konkursa 
ID Nr.: EDI 2013/3 nolikuma  

C2 pielikums 
Paraugtāmes 

 Paraugtāmes skatīties pievienotajā failā Akorpusa renovacija.xls, tabulas: 
Kopsavilkuma tāme 
Lokālā tāme Nr. 1 Logi  
Lokālā tāme Nr.2 Vējtveris 
Lokālā tāme Nr. 3 Auditorijas remonts 
Lokālā tāme Nr. 4 Kondicionēšana 

 
 
V.Harlinskis 67558255 
viktors.harlinskis@edi.lv
 
 
 

Atklāta konkursa 
ID Nr.: EDI 2013/3 nolikuma 

D pielikums 
Pieteikuma vēstules un pretendenta kvalifikāciju apliecinošo dokumentu formas 

 
D1 pielikums 

Pieteikuma vēstules forma 
 

Pieteikuma vēstule 

Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā. 

 
IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija”, 
iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2013/3. 

Kam: Elektronikas un datorzinātņu institūtam  

Saskaņā ar Konkursa Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam 
Konkursa noteikumiem. Piedāvājam veikt Būvdarbus projekta vajadzībām saskaņā ar 
Nolikuma prasībām par kopējo summu: 

*Piedāvājuma līgumcena (bez PVN ) _______LVL, vārdos     
        _____ ________ (LVL). 

*rakstīt tik reizes, par cik iepirkuma daļām iesniedz piedāvājumu 
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EDI 2013/3; Atklāta konkursa nolikums „Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija” 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un 
signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās 
Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros 
 
 

Ja Pretendents ir personu grupa: 
1.1. persona, kura pārstāv personu grupu Konkursā:   ________.
1.2. katras personas atbildības apjoms:       __.

2. Mēs apliecinām, ka uz <Pretendenta nosaukums> nav piemērojams kāds no Publisko 
iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā noteiktajiem 
Pretendentu izslēgšanas noteikumiem. 

3. Mēs piekrītam Konkursa Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem. 

4. Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu. 

5. Mēs piekrītam, ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu 
noteikumiem. 

6. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā 
iepirkuma procedūrā. 

7. Informācija par Pretendentu vai personu, kura pārstāv personu grupu  Konkursā: 
7.1. Pretendenta nosaukums: _______________________________ 
7.2. Reģistrēts:     ________________________
7.3. ar Nr.      __________________
7.4. Juridiskā adrese: ______________________________________ 
7.5. Biroja adrese:       ______
7.6. Kontaktpersona:    ________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

7.7. Telefons:_____________________________________________ 
7.8. Fakss: _______________________________________________ 
7.9. E-pasta adrese: ________________________________________ 
7.10.Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:  ___________ _______ 

7.11. Banka:      __________________
7.12. Kods:     ________________________
7.13. Konts:    ______________________________

8. Ja Pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus: 
8.1. apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese: __________ 

_____________________________________________________ 

8.2.apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas apjoms: ______________ 
8.3.apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi: ______________________ 

_______________________________________________________________. 
*aizpildīt, ja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās līguma vērtības 
 
9. Ja Pretendents ir piesaistījis personas, uz kuru iespējām balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras noteikumos noteiktajām prasībām 

9.1. nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas Nr./personas kods; adrese:________ 
_________________________________________ 
9.2. Pretendentam veicamo darbu/ nododamo resursu  īss apraksts: ______________ 
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EDI 2013/3; Atklāta konkursa nolikums „Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija” 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un 
signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās 
Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros 
 
 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos 
ietverto informāciju, noformējumu un atbilstību Nolikuma prasībām. Visi piedāvājumā 
sniegtie dati ir precīzi un patiesi. 

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām. 

 
Pretendents: 
 
_________________________                ___________                  ___________________                             
   /vārds, uzvārds/           /amats/                               /paraksts/ 
                             
 
_________________2013.gada ___.________________ 
/sastādīšanas vieta/ /datums/ 

 
 

 
 I.Ķīse 67558206 
 inguna.kise@edi.lv  
 

Atklāta konkursa 
ID Nr.: EDI 2013/3 nolikuma  

D2 pielikums 
Apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz  

20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības un personas,  
uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā  

kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos 
 noteiktajām prasībām, apliecinājuma forma 

 
IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija”, 
iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2013/3. 
 
AIZPILDA PRETENDENTA NORĀDĪTAIS APAKŠUZŅĒMĒJS UN PERSONAS, UZ KURU 
IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS 

Aizpildīt ar drukātiem burtiem  
 

Apakšuzņēmēja un personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājums 

Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros  
 

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 
nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām 
Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja 
apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>: 
 
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un 

adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, 
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EDI 2013/3; Atklāta konkursa nolikums „Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija” 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un 
signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās 
Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros 
 

reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras 
„<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) 
ietvaros;  

 
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

[veikt šādus darbus: 
<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> 
un] 

[nodot Pretendentam šādus resursus: 

<īss Pretendentam nododamo resursu apraksts>]. 

3. Kā arī apliecina to, ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās 
daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā  noteiktie izslēgšanas gadījumi: 

 
• ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā 
par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva 
rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā (minētie izslēgšanas 
nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams 
attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas 
institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs 
gadi). 

•    ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un 
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā 
pārkāpumā, kas izpaužas kā: 1)viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku 
nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie 
Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi (minētie izslēgšanas 
nosacījumi netiek piemēroti, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams 
attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas 
institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs 
gadi); 2) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja 
tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga 
nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas (minētais izslēgšanas 
nosacījums netiek piemērots, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams 
attiecīgais tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums 
saistībā ar minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 
18 mēneši). 

•   ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un 
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, un no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un 
nepārsūdzams līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav 
atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā 
vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai 
horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 
konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas 
soda. 
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EDI 2013/3; Atklāta konkursa nolikums „Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija” 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un 
signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās 
Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros 
 

•    nav pasludināts maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai 
pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu, netiek konstatēts, ka līdz 
līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts. 

•    Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas 
nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, 
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 
katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

 

Paraksta tiesīgās personas 
_________________________                ___________                  ___________________                             
   /vārds, uzvārds/           /amats/                               /paraksts/ 
                             
 
_________________2013.gada ___.________________ 
/sastādīšanas vieta/ /datums/ 

 
 

 
 
 I.Ķīse 67558206 
 inguna.kise@edi.lv  
 

Atklāta konkursa 
ID Nr.: EDI 2013/3 nolikuma  

D3 pielikums 
Apliecinājuma par izpildāmo darbu apjomu forma 

IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija”, 
iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2013/3. 

 
 

Apliecinājums par izpildāmo darbu apjomu 
 

 
AIZPILDA PRETENDENTS 

Aizpildīt ar drukātiem burtiem  
 

Ar šo ..................................................................................................................................  
                           (pretendenta nosaukums, reģ.Nr.)                                        
 
apliecina, ka .................................................................................................................................  

 (pretendenta nosaukums, reģ.Nr.) 
 
(kā ģenerāluzņēmēja) darbu izpildē Valsts zinātniskajam institūtam – atvasināta publiska 

personai „Elektronikas un datorzinātņu institūts”___________ veicamo darbu apjoms 

sastāda .............. % (............ procenti) no kopējā darbu apjoma.  

................................................. darbu izpildei ir paredzējusi piesaistīt šādus apakšuzņēmējus, 
      (pretendenta nosaukums, reģ.Nr.)                                                  
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EDI 2013/3; Atklāta konkursa nolikums „Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija” 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un 
signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās 
Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros 
 
................................................., kopējais darbu apjoms, kas tiks nodots apakšuzņēmējiem sastāda 
          (apakšuzņēmēja nosaukums, reģ.Nr.)                                                  
 

 .................................% (..................................%) no kopējā darbu apjoma. Apakšuzņēmējiem 

nododamo darbu veidi ir šādi: 

1. ........................................ 
2. ........................................ 
3. ........................................ 
4.  

Pretendents: 
 
_________________________                ___________                  ___________________                             
   /vārds, uzvārds/           /amats/                               /paraksts/ 
                             
 
_________________2013.gada ___.________________ 
/sastādīšanas vieta/ /datums/ 
 
 
 

I.Ķīse 67558206 
 inguna.kise@edi.lv  

 
 

Atklāta konkursa 
ID Nr.: EDI 2013/3 nolikuma  

D4 pielikums 
Apliecinājuma par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu forma 

IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija”, 
iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2013/3. 

 
 

Apliecinājums  
par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 

 
 
AIZPILDA PRETENDENTS 

Aizpildīt ar drukātiem burtiem  
 

Ar šo ..................................................................................................................................  
                           (pretendenta nosaukums, reģ.Nr.)     
 
apliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā (uzņēmuma nosaukums) uz sava 
rēķina veiks uzņēmuma  civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar konkursa nolikumā norādīto 
atbildības limitu, vai noslēgs līgumu par būvuzņēmēja civiltiesisko atbildību līgumā norādītajā 
būvobjektā ar nolikumā norādīto atbildības limitu. 
 
Nolikumā norādītais minimālais atbildības limits: 

i. 50 % no līgumā noteiktās summas vai  
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EDI 2013/3; Atklāta konkursa nolikums „Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija” 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un 
signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās 
Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros 
 

ii. būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu visos 
būvuzņēmēja objektos ar apdrošināšanas atbildības limitu - 10% no 
būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāku kā 50% no līguma 
summas 

 
 
Pretendents: 
 
_________________________                ___________                  ___________________                             
   /vārds, uzvārds/           /amats/                               /paraksts/ 
                             
 
_________________2013.gada ___.________________ 
/sastādīšanas vieta/ /datums/ 
 
 
 

I.Ķīse 67558206 
 inguna.kise@edi.lv  
             
 

Atklāta konkursa 
ID Nr.: EDI 2013/3 nolikuma  

D5 pielikums 
Apliecinājuma par ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti forma 

 
IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija”, 
iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2013/3. 

 
 

Apliecinājums 
 par ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti 

 
 
AIZPILDA PRETENDENTS 

Aizpildīt ar drukātiem burtiem  
 

Ar šo ..................................................................................................................................  
                           (pretendenta nosaukums, reģ.Nr.)     
 
apliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā (uzņēmuma nosaukums)  
 
noformēs fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti būvvaldes atļaujas saņemšanai. 
 
Pretendents: 
 
_________________________                ___________                  ___________________                             
   /vārds, uzvārds/           /amats/                               /paraksts/ 
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EDI 2013/3; Atklāta konkursa nolikums „Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija” 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un 
signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās 
Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros 
 
_________________2013.gada ___.________________ 
/sastādīšanas vieta/ /datums/ 
 
 
 

I.Ķīse 67558206 
 inguna.kise@edi.lv  
             
 

Atklāta konkursa 
ID Nr.: EDI 2013/3 nolikuma  

D6  pielikums 
Būvdarbu vadītāja profesionālo spēju un pieredzes forma 

IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija”, 
iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2013/3. 

 

Būvdarbu vadītāja profesionālās spējas un pieredze 
 

Speciālists Vārds un 
uzvārds 

Sertifikāta numurs un 
izdevējiestāde 

Profesionālā pieredze 
atbilstoši nolikumā 

noteiktajām prasībām, 
norādot objektu  

 
Būvdarbu 
vadītājs <…> <…> <…> 

 
Pretendents: 
 
_________________________                ___________                  ___________________                             
   /vārds, uzvārds/           /amats/                               /paraksts/ 
                             
 
_________________2013.gada ___.________________ 
/sastādīšanas vieta/ /datums/ 

 
 
 
 
 
 
 
 I.Ķīse 67558206 
 inguna.kise@edi.lv  
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EDI 2013/3; Atklāta konkursa nolikums „Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija” 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un 
signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās 
Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros 
 
 

Atklāta konkursa 
ID Nr.: EDI 2013/3 nolikuma  

D7 pielikums  
Veikto būvdarbu saraksta forma 

 
IEPIRKUMAM: Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija”, 
iepirkuma identifikācijas numurs EDI 2013/3. 

 

Veikto būvdarbu saraksts 
 

Nr. 
p.k. 

Būvobjekts, 
kurā veikti 
būvdarbi 

(nosaukums un 
īss raksturojums, 
attiecīgi norādot 
ēkas m² un 

veiktos darbus, 
nomainīto un/vai 

uzstādīto 
logu/durvju/kondi
cionieru sistēmu 

skaitu  
 
 

Būvdarbu 
vērtība 

bez PVN 
(LVL) 

Būvobjekta 
adrese 

Pašu 
spēkiem 
veiktais 
darbu 

apjoms  
(% no 

būvdarbu 
vērtības 

bez PVN) 
 
 
 
 
 
 
 

Pasūtītājs 
(nosaukums,  

adrese, kontakt- 
personas vārds, 
uzvārds, amats, 
tālruņa numurs) 

Būvdarbu 
uzsākšanas 

un 
pabeigšanas 

gads un 
mēnesis 

1. <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 
<… <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 
<… <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

 
 
Pretendents: 
 
_________________________                ___________                  ___________________  
   /vārds, uzvārds/           /amats/                               /paraksts/ 
                             
 
_________________2013.gada ___.________________ 
/sastādīšanas vieta/ /datums/ 
 
 I.Ķīse 67558206 
 inguna.kise@edi.lv  
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EDI 2013/3; Atklāta konkursa nolikums „Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija” 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un 
signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās 
Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006) ietvaros 
 
 

Atklāta konkursa 
ID Nr.: EDI 2013/3 nolikuma  

E pielikums 
Iepirkuma līguma projekts 

 

Pasūtītāja Līguma                                                                      Izpildītāja Līguma 

identifikācijas Nr. _________                                                 identifikācijas Nr. _________ 
 

 
 

Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, 

komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide 
(vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11.IPIA/VIAA/006) aktivitāšu  ietvaros 

 
 
 

EDI 2013/3 
 

Rīgā                                                                                               2013. gada ___.______ 
 

 
Valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona „Elektronikas un 

datorzinātņu institūts”, juridiskā adrese Dzērbenes iela 14, Rīgā, LV-1006, tā direktora 
Modra Greitāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Elektronikas un datorzinātņu institūta 
nolikumu (apstiprināts ar Zinātniskās padomes 26.07.2007. lēmumu Nr.3-1-07), turpmāk– 
Pasūtītājs, no vienas puses, un 
______________________juridiskā adrese________________, tās pilnvarotās personas 
(amats, vārds, uzvārds ) personā, kura rīkojas saskaņā ar pilnvarojumu (pilnvarojums), 
turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, un abi kopā saukti – Puses, savstarpēji vienojoties, bez 
maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz atklāta konkursa „ „Elektronikas un 
datorzinātņu institūta korpusa „A” telpu renovācija projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, 
komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” 
(Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros” (id. Nr. EDI 2013/3) 
rezultātiem un  iesniegto Izpildītāja piedāvājumu, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums): 
 

 
1. Līguma priekšmets  

 
1.1. Pasūtītājs uzdod un  Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
un termiņos, atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), būvnormatīviem un Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem standartiem veikt Elektronikas un datorzinātņu institūta korpusa 
„A” telpu renovācijas ietvaros 2.stāva telpām logu nomaiņu (ja attiecināms)  un/vai 1.stāva 
ieejas durvju nomaiņu (ja attiecināms), 2.stāva auditorijas remontu (ja attiecināms)  un/vai 
kondicionieru sistēmas piegādi un uzstādīšanu 2.stāva auditorijai (ja attiecināms) (turpmāk – 
Būvdarbi) objektā Dzērbenes ielā 14 (turpmāk – Objekts) Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansētā projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes 
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tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr. 
2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11.IPIA/VIAA/006)” (Turpmāk – Projekts) ietvaros. 
1.2. Noslēdzot šo Līgumu, Izpildītājs un Pasūtītājs apņemas izpildīt šādas saistības: 
1.2.1. Izpildītājs apņemas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēt ēkas fasādes 
vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti (ja attiecināms) un saskaņot būvvaldē. Izpildītājs 
apņemas Būvdarbus uzsākt pēc būvvaldes atļaujas saņemšanas pēc iepriekš minēto darbu 
veikšanas; 
1.2.2. Izpildītājs apņemas Līgumā paredzētājā kārtībā veikt Objektā Būvdarbus; 
1.2.3. Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt no Izpildītāja kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus. 
1.3. Izpildītāja Objektā izpildāmo Būvdarbu uzskaitījums atspoguļots Izmaksu kopsavilkumā 
(Būvdarbu tāmē) (2.pielikums). Izmaksu kopsavilkumā minētā kopējā summa nevar tikt 
palielināta par darbiem, kas jāveic saskaņā ar tehnisko specifikāciju, arī tad, ja Izpildītājs ar 
nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies ar materiālu daudzuma, to cenu un darba izmaksu 
aprēķinos, kas nepieciešami tehniskajā specifikācijā paredzēto darbu veikšanai. 
 

2. Līguma izpildes kārtība, Pušu tiesības un pienākumi 
 
2.1. Izpildītājs apņemas veikt Būvdarbus līdz 201__.gada  ________. ___________. 
2.2. Būvdarbu izpildes termiņš tiek noteikts saskaņā ar Būvdarbu izpildes grafiku (3.pielikums), 
ņemot vērā šī Līguma 2.1.apakšpunktā noteikto. 
2.3. Puses vienojas, ka par šī Līguma pielikumiem, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas, tiks 
uzskatīti šādi dokumenti, kas būs saistoši Pusēm: 
2.3.1. Tehniskā specifikācija (1.pielikums); 
2.3.2. Izmaksu kopsavilkums (Būvdarbu tāme) (2.pielikums);  
2.3.3. Izpildītāja tehniskajā piedāvājumā iepirkuma procedūrai ietvertais Būvdarbu izpildes 
grafiks (3.pielikums), ņemot vērā šī līguma 2.1.apakšpunktā minēto; 
2.3.4. Izpildītāja finanšu piedāvājums konkursam (4.pielikums); 
2.3.5. Samaksas grafiks par paveiktajiem darbiem (5.pielikums). 
2.4. Būvdarbu izpildes termiņš var tikt attiecīgi pagarināts, pamatojoties uz Izpildītāja 
ierosinājumu, ja iestājas jebkurš no tālāk minētajiem apstākļiem un ja šo apstākļu rezultātā ir 
nepieciešams pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu: 
2.4.1. tiek izdoti valdības, pašvaldības vai citu valsts vai pašvaldības institūciju un 
amatpersonu pieņemti lēmumi, rīkojumi vai norādījumi, saskaņā ar kuriem Būvdarbi Objektā 
ir jāaptur, un ja šajā Būvdarbu pārtraukšanā nav vainojams Izpildītājs vai tā piesaistītās trešās 
personas; 
2.4.2. ja Pasūtītājs pārtrauc Būvdarbus un ja Būvdarbu pārtraukšanas termiņš ir pārsniedzis 
10 (desmit) kalendārās dienas, un ja šajā Būvdarbu pārtraukšanā nav vainojams Izpildītājs vai 
tā piesaistītās trešās personas; 
2.4.3. Darbu kavējums radies nepārvaramas varas dēļ. 
2.5. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti sapulcēs, kuras sasauc Puses 
pēc vajadzības. Sapulcē obligāti piedalās būvuzraugs un Izpildītāja pilnvarotā persona. 
2.6. Izpildītājs apņemas uzsākt Būvdarbu izpildi ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no 
priekšapmaksas 20 (divdesmit) % apmērā no Līguma summas saņemšanas un Objekta 
pieņemšanas brīža un nodrošināt Būvdarbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, 
atbilstošā kvalitātē, ievērojot spēkā esošus būvnormatīvus, darba drošības un tehniskās 
normas, Pasūtītāja norādījumus, kā arī uzturot Objektu atbilstošā kārtībā. Izpildītājs apņemas 
Būvdarbos izmantot tikai sertificētus pamatmateriālus un izstrādājumus, kā arī apdares 
materiālus. Nododot Būvdarbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod arī visu izpilddokumentāciju 
par Līguma priekšmetu, materiālu sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par 
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izpildītajiem Būvdarbiem. 
2.7. Izpildītājs apņemas, uzsākot Būvdarbus, norīkot savu atbildīgo pilnvaroto pārstāvi 
(turpmāk – Darbu vadītājs), par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam. Darbu vadītājs nodrošina 
darbu izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tehniskajām specifikācijām un Līguma 
nosacījumiem, organizē Izpildītāja darbu un pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju. 
2.8. Izpildītājs apņemas Būvdarbu vietā nodrošināt tīrību un kārtību, izmantojot savu 
personālu. 
2.9. Izpildītājs apņemas Būvdarbu procesā veikt pasākumus, kas nepieļauj putekļu 
izplatīšanos; nodrošināt to savākšanu Būvdarbu procesā; būvgružus un atkritumus glabāt un 
izvest tikai speciālā Izpildītāja konteinerā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu; 
minēto konteineru novietot Pasūtītāja norādītajā vietā Pasūtītāja teritorijā un izvest to pēc 
nepieciešamības darba dienās. 
2.10. Izpildītājs apņemas 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Būvdarbu nodošanas un 
pieņemšanas akta Pušu parakstīšanas, atbrīvot Pasūtītāja teritoriju. 
2.11. Izpildītājs apņemas atbildēt par visiem bojājumiem, kas Būvdarbu izpildes laikā radīti 
Pasūtītājam, un atlīdzināt Pasūtītājam savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā apmērā. 
2.12. Izpildītājs apņemas līdz Būvdarbu uzsākšanai veikt normatīvo aktu noteiktajā kārtībā  
Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un apdrošināšanas polises kopiju iesniegt 
Pasūtītājam. 
2.13. Izpildītājs nepieciešamības gadījumā nodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta pārstāvju, Pasūtītāja pilnvarotās personas iekļūšana vietās, kur tiek veikti ar Līgumu 
saistītie Būvdarbi. 
2.14. Līguma izpildes laikā, veicinot operatīvu un kvalitatīvu darbu veikšanu, Pasūtītājs ir 
atbildīgs par: 
2.14.1. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 
2.14.2. Izpildītājam nepieciešamo dokumentu vai informatīvo dokumentu un/vai izmaiņu 
savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu; 
2.14.3. Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvju darbu; 
2.14.4. Objekta nodošanu Izpildītājam. Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objektu 3 (trīs) darba 
dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. 
2.15. Pasūtītājs nodrošina Izpildinātājam vietu institūta teritorijā, nenodrošinot apsardzi, kurā 
novietot darbinieku vagoniņus, pārvietojamās tualetes, būvmateriālu konteinerus. Pasūtītājs 
nodrošina elektrības pieslēgumu vagoniņiem ar Izpildītāja verificētu uzskaites mezglu. Par 
patērēto elektroenerģiju Izpildītājs maksā vienu reizi mēnesī pēc faktiski patērētā, atbilstoši 
verificēta Izpildītāja uzskaites mezgla rādījumiem. Elektroenerģijas cena- atbilstoši cenai 
kādu Pasūtītājs maksā par elektroenerģijas piegādi.  
2.16. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un 
kārtībā. 
2.17. Pasūtītājs līdz Būvdarbu uzsākšanai Objektā rakstiski informē Izpildītāju par Objektā 
nozīmēto būvuzraugu. 
2.18. Pasūtītājs atbild uz visiem Izpildītājam nepieciešamajiem rakstiskiem jautājumiem un 
sniedz cita veida informāciju, kas nepieciešama Izpildītāja šī Līguma saistību izpildei 3 (trīs) 
darba dienu laikā no jautājumu saņemšanas brīža. 
2.19. Pasūtītājam ir tiesības bez kompensācijas Izpildītājam jebkurā Būvdarbu izpildes laikā 
samazināt tāda veicamā Būvdarba apjomu, kas saistīts ar Tehniskajā specifikācijā kļūdaini 
norādītajiem darbu apjomiem, par to savlaicīgi informējot Izpildītāju, iesniedzot Izpildītājam 
attiecīgu ar būvuzraugu saskaņotu paziņojumu, kurš kļūst par šī Līguma pielikumu un 
neatņemamu šī līguma sastāvdaļu. Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc minētā paziņojuma 
saņemšanas veic attiecīgas izmaiņas Būvdarbu kalendārajā grafikā un Būvdarbu veikšanas 
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Tehniskajā specifikācijā, un šajā pašā termiņā iesniedz Pasūtītājam precizēto Būvdarbu izpildes 
grafiku un precizēto Būvdarbu veikšanas Tehnisko specifikāciju. 
2.20. Pasūtītājam un Izpildītājam kopīgi jānovērtē veikto Būvdarbu apjoms, veicot nepieciešamos 
mērījumus. Mērījumi jāizpilda atbilstoši tehnoloģiskā procesa prakses prasībām. 
2.21. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs apņemas nodrošināt Būvdarbu kvalitāti ne mazāk 
kā 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā (turpmāk – Garantijas laiks) no Būvdarbu nodošanas un 
pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienās. 
2.22. Pasūtītājs 5 (piecu) darbadienu laikā pēc Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta 
saņemšanas pārbauda izpildīto Būvdarbu atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem 
Būvdarbus, parakstot Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, vai arī minētajā aktā norāda 
tā neparakstīšanas iemeslu. 
2.23. Pieņemšanas laikā konstatēto nekvalitatīvo darbu un materiālus Pasūtītājs nepieņem un 
neapmaksā. Par konstatēto pieņemšanas laikā Puses sastāda defektu aktu, kurā norāda defekta 
raksturu un defekta novēršanas laiku. Izpildītājs defektu novērš uz sava rēķina pēc defekta 
akta parakstīšanas.  
2.24. Defektu aktu paraksta Pušu pilnvaroti pārstāvji,  un defektu akts kļūst par Līguma 
neatņemamu. 
2.25. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu 
aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas. 
 

3. Pušu pārstāvji 
 
3.1. Izpildītājs rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas informē 
Pasūtītāju par atbildīgo būvdarbu vadītāju, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī 
paziņo Pasūtītājam projekta vadītāju, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.  
3.2. Pasūtītājs rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas informē 
Izpildītāju par Pasūtītāja pilnvaroto personu no Pasūtītāja puses, norādot tās vārdu, uzvārdu 
un tālruņa numuru, un viņa kompetences robežas ar Līgumu vai tā izpildi saistīto jautājumu 
risināšanai. Minētais Pasūtītāja pārstāvis ir pilnvarots uzraudzīt Būvdarbu izpildes gaitu, tās 
atbilstību Līgumam, tehniskajām specifikācijām, būvnormatīviem un citiem normatīvajiem 
aktiem. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja izpildu dokumentāciju un sekot 
pielietojamo materiālu atbilstībai tehniskajām specifikācijām un darba izpildei. 

 
4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 
4.1. Līguma summa bez PVN ir LVL _______ (____________________), PVN 21% ir LVL 
___________ (___________________), kas kopsummā sastāda LVL _______ 
(____________________).  
4.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polises kopijas un rēķina saņemšanas pārskaita Izpildītājam priekšapmaksu 
20 (divdesmit) % apmērā no līguma summas  LVL _____________ (__________________) 
uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. 
4.3. Pasūtītājs veic starpmaksājumu Izpildītājam 30% apmērā no līguma summas, ja 
Izpildītājs ir paveicis darbus 50% apmērā no līgumā noteikto Būvdarbu apjoma, 10 (desmit) 
darba dienu laikā pēc attiecīgo darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina 
piestādīšanas Pasūtītājam, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. 
4.4. Noslēdzošo Būvdarbu apmaksu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc kopējā 
darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas Pasūtītājam, 
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pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu (tiks izmaksāta summa par 
padarītajiem Būvdarbiem,  atrēķinot priekšapmaksā un starpmaksājumā saņemto naudas 
summu). 
4.5. Visos apmaksas dokumentos norāda Projekta vienošanās Nr. 
2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006). 
4.7. Visos rēķinos, ko iesniedz  Izpildītājs, ir norāde „„nodokļa apgrieztā maksāšana” 
(Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.panta 16.punkts)”.  
 

5. Pušu atbildība 
 

5.1. Par Līguma 2.1.apakšpunktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņa pārsniegšanu Izpildītājs 
maksā Pasūtītājam nokavējuma naudu 0.5% (piecas desmitdaļu procenta) apmērā no Līguma 
summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no 
Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt nokavējuma naudu, veicot galīgo norēķinu. 
5.2. Par Līguma 4.2., 4.3.  un 4.4.apakšpunktā noteikto maksājumu termiņu pārsniegšanu 
Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma naudu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā 
no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 
10% (desmit procentu) no laikā nesamaksātās summas. 
5.3. Ja pēc Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājs konstatē 
Būvdarbu nepietiekamas kvalitātes izpildes rezultātā radušos bojājumus vai apslēptus 
defektus, kurus nebija iespējams atklāt, pieņemot paveiktos Būvdarbus, vai, ja Pasūtītājam 
rodas cita veida iebildumi par paveiktajiem Būvdarbiem Garantijas laikā, Pasūtītājam ir 
tiesības pieteikt pretenzijas Izpildītājam, ja bojājuma vai defekta rašanās cēlonis nav ēkas 
ekspluatācijas noteikumu neievērošana.  
5.4. Pasūtītājs Garantijas laikā iesniedzis Izpildītājam rakstisku pretenziju, Izpildītājs 5 
(piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju 
defektu novēršanas apjomu un termiņu, kurā Izpildītājs novērš atklātos defektus ar saviem 
spēkiem un par saviem līdzekļiem.  

 
6. Nepārvarama vara 

 
6.1. Puses tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 
sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.  Pie 
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, 
avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri u.c., kas padara Pusei 
savu no šā Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu. 
6.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par 
atkāpšanos no Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puse, kuru ietekmējis nepārvaramas varas 
notikums, ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo 
uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu Līguma noteikumus, un ir 
informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos. 
6.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu Puse, kura nevar izpildīt Līgumā noteiktās 
saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu. 
6.4. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir 
pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību 
nepārvaramas varas ietekmē. 
6.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, Pusei ir tiesības 
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vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot otrai Pusei. Šādā gadījumā Puses 
līdz Līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus, t.sk. Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam 
priekšapmaksu (ja tāda izmaksāta).  
 

7. Līguma grozīšana un pārtraukšana 
 
7.1. Līgumā ir pieļaujami tikai nebūtiski grozījumi. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, 
Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks 
noformētas rakstiski kā pielikums Līgumam, un tās parakstīs abas līgumslēdzējas Puses. Ja 
normatīvajos aktos noteiktais regulējums groza, izslēdz vai papildina Līgumā noteikto 
regulējumu, tad normatīvais regulējums ir Pusēm saistošs arī bez vienošanās pie Līguma 
parakstīšanas. Līguma pielikums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.  
7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pēc savas iniciatīvas, nemaksājot 
nokavējuma naudu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, ja Izpildītājs: 
7.2.1. pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas atkārtoti nav novērsis atklātos 
Būvdarbu izpildes defektus; 
7.2.2. neveic darbus 2.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā, kavējoties ilgāk par 2 (divām) 
kalendārajām nedēļām. 
7.3. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma saskaņā ar 7.2.apakšpunktu, Izpildītājam 10 
(desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no 
Līguma saņemšanas jāatmaksā Pasūtītājam iepriekš saņemtā priekšapmaksa un 
starpmaksājumā saņemtā naudas summa.  
7.4. Izbeidzot Līguma 7.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, par pienācīgi veiktajiem 
Būvdarbu Puses uzraksta aktu.  
7.5. Līguma izbeigšanas gadījumā Puses norēķinās saskaņā ar 7.4.apakšpunktā minētajā aktā 
norādītajām summām 10 (desmit) darbadienu laikā no akta abpusējas parakstīšanas dienas un 
atbilstoša rēķina saņemšanas, ievērojot 7.2.un 7.3.apakšpunkta noteikumus.  
 

8. Citi noteikumi 
 
8.1. Izpildītājs Līguma izpildē iesaistītos apakšuzņēmējus drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja 
rakstveida piekrišanu. 
8.2. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju nomaiņai, ja uz nomaiņai paredzēto apakšuzņēmēju 
attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā noteiktajiem nosacījumiem. 
8.3. Strīdus un domstarpības, kas izriet vai rodas saistībā ar Līguma izpildi vai tā 
interpretāciju, Puses risina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu, ko nozīmē Latvijas 
Būvinženieru savienība. Neatkarīgā eksperta izdevumus sedz Puse, kurai pēc eksperta slēdziena 
nebija taisnība. Neatkarīgā eksperta slēdziens nav galīgs. Ja Puses nevar panākt vienošanos arī 
pēc neatkarīgā eksperta slēdziena saņemšanas, domstarpības tiek risinātas saskaņā ar Līguma 
8.4.apakšpunktu. 
8.4. Gadījumā, ja Puses neatrisinās strīdus pārrunu ceļā  20 (divdesmit) dienu laikā pēc tam, 
kad viena no Pusēm saņēmusi otras Puses rakstisku pieprasījumu risināt strīdu pārrunu ceļā, 
strīds risināms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteikto regulējumu. 
8.5. Ja spēku zaudēs kāds no Līguma nosacījumiem, tas neietekmēs pārējo nosacījumu spēkā 
esamību. 
8.6. Puses apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā rakstiski paziņot otrai Pusei par rekvizītu 
un kontaktpersonu maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti 
8.5. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ___(_____) lapām ar 1.pielikumu „Tehniskā 
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specifikācija”. uz ___(_____) lapām, 2.pielikumu „Būvdarbu tāme” uz ___(_____) lapām, 
3.pielikumu „Būvdarbu izpildes grafiks” uz ___(_____) lapām, 4.pielikums „Finanšu 
piedāvājums” uz ___(_____) lapām un 5.pielikums „Samaksas grafiks par paveiktajiem 
darbiem”  uz ___(_____) lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem 
viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens eksemplārs pie Izpildītāja. 

11. Pušu rekvizīti un paraksti 
 
 

Pasūtītājs Izpildītājs 
Projektam  
Nr. 2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006 
Elektronikas un datorzinātņu institūts 
Adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 
 
Reģ.Nr.90002135242 
PVN maks.reģ.Nr.LV90002135242 
Adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006 
Banka: Valsts kase 
Banka: Valsts kase 
Konts:  
Kods:  
 

 

Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors 

 

_______________________________________  

                                                /M.Greitāns/  

z.v.

 
 
 
__________________________________ 
 
                   /paraksts, paraksta atšifrējums/ 

z.v.
 
 
 

1.pielikums 2013. gada _______Līgumam 
(Pasūtītāja Līguma identifikācijas Nr.1.3-25/25-13-VIAA/098;  
 Izpildīttāja  Līguma identifikācijas Nr. _________________) 

 
Tehniskā specifikācija 

 
 
Pasūtītājs: 
Elektronikas un datorzinātņu institūts, 
direktors 
 
_______________________________ 
 

                      /M.Greitāns/ 

Izpildītājs: 
 
 
 
___________________________________ 
 
                   /paraksts, paraksta atšifrējums/ 
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2.pielikums 2013. gada _______Līgumam 

(Pasūtītāja Līguma identifikācijas Nr.1.3-25/25-13-VIAA/098;  
 Izpildītāja  Līguma identifikācijas Nr. _________________) 

 
Būvdarbu tāme 

 
Pasūtītājs: 
Elektronikas un datorzinātņu institūts, 
direktors 
 
_______________________________ 
 

                      /M.Greitāns/ 

Izpildītājs: 
 
 
 
___________________________________ 
 
                   /paraksts, paraksta atšifrējums/ 
 
 
 

 
 
 

3.pielikums 2013. gada _______Līgumam 
(Pasūtītāja Līguma identifikācijas Nr.1.3-25/25-13-VIAA/098;  

 Izpildītāja  Līguma identifikācijas Nr. _________________) 
 

Būvdarbu izpildes grafiks 
 

Pasūtītājs: 
Elektronikas un datorzinātņu institūts, 
direktors 
 
_______________________________ 
 

                      /M.Greitāns/ 

Izpildītājs: 
 
 
 
___________________________________ 
 
                   /paraksts, paraksta atšifrējums/ 
 
 
 

 
4.pielikums 2013. gada _______Līgumam 

(Pasūtītāja Līguma identifikācijas Nr.1.3-25/25-13-VIAA/098;  
 Izpildītāja  Līguma identifikācijas Nr. _________________) 

 
 

Finanšu piedāvājums 
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Līguma cena (bez PVN)  

Pievienotās vērtības nodoklis 21%1  

Kopējā līguma summa bez  PVN  

 
1 PVN aprēķina un maksā valsts budžetā Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības 
nodokļa likuma 142.pantu. 
 
Pasūtītājs: 
Elektronikas un datorzinātņu institūts, 
direktors 
 
_______________________________ 
 

                      /M.Greitāns/ 

Izpildītājs: 
 
 
 
___________________________________ 
 
                   /paraksts, paraksta atšifrējums/ 
 

 
 
 
 

5.pielikums 2013. gada _______Līgumam 
(Pasūtītāja Līguma identifikācijas Nr.1.3-25/25-13-VIAA/098;  

 Izpildītāja  Līguma identifikācijas Nr. _________________) 
 
 

Samaksas grafiks par paveiktajiem darbiem  
 

Nr.  Maksājuma mērķis  Summa bez PVN 
LVL 

PVN 21% %
LVL * 

Summa  ar 
PVN  

1.  Priekšapmaksa 20% 
apmērā no Līguma 
summas. 

  

 

2. Starpmaksājums 30% 
apmērā no Līguma 
summas (nosacījums 
apmaksai: 50% no Līgumā 
noteiktā darba apjoma ir 
izpildīta).
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3. Noslēdzošo Būvdarbu 
apmaksa 50% apmērā no 
Līguma summas (tiks 
izmaksāta summa par 
padarītajiem Būvdarbiem,  
atrēķinot priekšapmaksā 
un starpmaksājumā 
saņemto naudas summu).   

   

 
 

* PVN aprēķina un maksā valsts budžetā Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības 
nodokļa likuma 142.pantu. 
  

 
Pasūtītājs: 
Elektronikas un datorzinātņu institūts, 
direktors 
 
_______________________________ 
 

                      /M.Greitāns/ 

Izpildītājs: 
 
 
 
___________________________________ 
 
                   /paraksts, paraksta atšifrējums/ 
 

 
 
 
 
 
 
I.Ķīse 67558206 
inguna.kise@edi.lv
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