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I NODAĻA
INSTRUKCIJAS PRETENDENTIEM
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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – TM 2014/16/NFI
1.2. Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums
Adrese
Reģ. Nr.
Kontaktpersonas

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Brīvības bulvāris 36 (ar ieeju no Tērbatas ielas), Rīga,
Latvija, LV-1536
90000070045
Projektu departamenta Plānošanas un kontroles nodaļas
vecākā referente Signija Kadiķe (tālrunis 67036823, fakss
67036754, e–pasts: signija.kadike@tm.gov.lv;
Administratīvā departamenta Iepirkumu un līgumu
nodaļas juriskonsulte Liene Gorodničija, tālrunis:
67036807,
fakss:
67036754,
e-pasts:
liene.gorodnicija@tm.gov.lv

1.3. Iepirkuma priekšmets
1.3.1. Iepirkuma priekšmets ir būvniecības eksperta pakalpojumu sniegšana (virsuzraudzība)
atbilstoši nolikuma tehniskajai specifikācijai (nolikuma II nodaļa) (turpmāk –
Pakalpojums).
1.3.2. Iepirkuma rezultātā Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto pretendentu Norvēģijas finanšu
instrumenta plānošanas perioda 2009.-2014. gada ietvaros īstenojamās programmas
Nr.LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu
reforma” ietvaros, t.i. uz Saprašanās Memorands par Norvēģijas finanšu instrumenta
ieviešanu 2009.-2014.gadā starp Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti, B
pielikuma
E
sadaļā
definēto
īpašo
nosacījumu
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=230572 ) projekta „Jauna nodaļa Olaines cietumā,
ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” ietvaros.
1.3.3. Pakalpojuma mērķis - nodrošināt būvniecības eksperta pakalpojumus (virsuzraudzību)
Olaines cietuma atkarīgo centra ēku (turpmāk – Objekts) būvdarbu veikšanas laikā,
pārstāvot Tieslietu ministrijas kā Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk – NFI)
programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās
aizturēšanas vietu reforma” apsaimniekotāja intereses un sniedzot atbalstu Tieslietu
ministrijai Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – Būvdarbu pasūtītājs) īstenojamajā
iepriekš noteiktā projekta „Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību
un personāla apmācību” (turpmāk – Projekts) uzraudzības ietvaros, nepieļaujot
būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no NFI līdzfinansētā Projekta līguma,
akceptētā būvprojekta, būvniecības iepirkuma līguma, būvniecību regulējošo normatīvo
aktu pārkāpumus vai patvaļīgas atkāpes no darbu veikšanas.
1.3.4. Paredzamie būvdarbi sastāv no jaunbūves (divi korpusi) un rekonstrukcijas (viens
korpuss) ar paredzamo kopējo platību 5000m2.
CPV kodi: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes
pakalpojumi); 79419000-4 (Novērtēšanas konsultāciju pakalpojumi)
1.4. Līguma darbības termiņš un izpildes vieta:
1.4.1. Līguma darbības termiņš ir līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei (plānotais
Objekta nodošanas laiks - 2017. gada 30. aprīlis).
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1.4.2. Līguma izpildes vieta ir Olaine (Objekta būvniecības vieta), Rīga (Ieslodzījuma vietu
pārvalde un Tieslietu ministrija –dokumentācijas ekspertīze un sanāksmju vieta) vai
Pasūtītāja norādītajā vietā.
1.5. Atklāta konkursa „Būvniecības eksperta pakalpojumu sniegšana” (turpmāk – Konkurss)
nolikumā noteiktajā kārtībā piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu
iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.
1.6. Termiņi:
Nr.p.k.
1.6.1.

Aktivitāte
Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai

Datums

Laiks

14.07.2014.

15:00

1.6.2.

Plānotā piedāvājumu atvēršanas sanāksme

14.07.2014.

15:00

1.7. Iepazīšanās ar nolikumu:
Ar nolikumu var iepazīties Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta
Iepirkumu un līgumu nodaļā, Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no Tērbatas ielas), Rīgā,
239. kabinetā, iepriekš piesakot savu ierašanos pa tālruni 67036807, 67036858 un
Pasūtītāja mājas lapā internetā (www.tm.gov.lv sadaļā Ministrija/Publiskie iepirkumi).
1.8. Papildu informācija par nolikumu:
1.8.1. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par nolikumu. Šie
pieprasījumi iesniedzami rakstveidā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un
Elektronisko dokumentu likuma prasībām Tieslietu ministrijā – Brīvības bulvārī 36 (ar
ieeju no Tērbatas ielas), Rīgā, LV-1536.
1.8.2. Uz informācijas pieprasījumiem jābūt norādei: Atklātam konkursam „Būvniecības
eksperta pakalpojumu sniegšana”, TM 2014/16/NFI.
1.8.3. Termiņš, kas aprēķināms dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma,
kurš nosaka tā sākumu. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu
informāciju, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs vienlaikus ar papildu
informācijas nosūtīšanu ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto
šo informāciju mājas lapā internetā (www.tm.gov.lv sadaļā Ministrija/Publiskie
iepirkumi), norādot arī uzdoto jautājumu.
1.8.4. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus nolikumā, Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas
lapā internetā (www.tm.gov.lv sadaļā Ministrija/Publiskie iepirkumi).
1.9. Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana:
1.9.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz nolikuma 1.6.1. punktā noteiktajam
datumam un laikam Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Iepirkumu un
līgumu nodaļā, Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no Tērbatas ielas), Rīgā, 239. kabinetā,
iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi, tas
iepriekš jāpiesaka pa tālruni 67036807, 67036858. Piedāvājumiem jābūt nogādātiem
šajā punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 1.6.1. punktā noteiktajam termiņam.
1.9.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums
saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).
1.9.3. Piedāvājumi, kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu
pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā
iesniegšanas termiņa, netiek pieņemti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.
1.9.4. Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Tieslietu ministrijā,
Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no Tērbatas ielas), Rīgā un atsaucot piedāvājumu vai
nosūtot Pasūtītājam pa pastu paziņojumu par atsaukumu. Pretendents var mainīt savu
piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi
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piedāvājumu uzglabāšanas vietā Tieslietu ministrijā, Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no
Tērbatas ielas), Rīgā un apmainot piedāvājumus vai nosūtot Pasūtītājam pa pastu
jaunu piedāvājumu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz
pretendentu no tālākas dalības Konkursā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par
piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.9.5. Piedāvājumi tiks atvērti Tieslietu ministrijā, Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no Tērbatas
ielas), Rīgā, nolikuma 1.6.2. punktā norādītajā datumā un laikā, izņemot Publisko
iepirkumu likuma 83. panta 5.1 daļā minēto gadījumu.
1.9.6. Ja Publisko iepirkumu likuma 83. panta 5.1 daļā minētajā gadījumā ir iesniegts
iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas Konkursa nolikumā vai paziņojumā
par līgumu, tad Pasūtītājs mājaslapā internetā (www.tm.gov.lv sadaļā
Ministrija/Publiskie iepirkumi) publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas
sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus:
1.9.6.1. ja Iepirkumu uzraudzības biroja izveidotā iesniegumu izskatīšanas
komisija, atļauj slēgt iepirkuma līgumu un atstāj spēkā Konkursa nolikumā
noteiktās prasības vai pasūtītāja vai iepirkumu komisijas lēmumu vai
administratīvā lieta tiek izbeigta, pasūtītājs mājaslapā internetā (www.tm.gov.lv
sadaļā Ministrija/Publiskie iepirkumi) publicē informāciju par piedāvājumu
atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī vismaz 3 (trīs) darbadienas iepriekš
informē par to pretendentus, kuri Konkursā ir iesnieguši piedāvājumus;
1.9.6.2. ja Iepirkumu uzraudzības biroja izveidotā iesniegumu izskatīšanas
komisija aizliedz slēgt iepirkuma līgumu un atceļ Konkursa nolikumā noteiktās
prasības vai Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas lēmumu pilnībā vai kādā tā daļā,
tādā gadījumā Pasūtītājs neatver Konkursā iesniegtos piedāvājumus un izsniedz
personīgi vai nosūta pa pastu tos atpakaļ pretendentiem.
1.10. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme:
1.10.1. Pasūtītājs rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas
pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņēmis vismaz 2 (divu) ieinteresēto
piegādātāju rakstiskus priekšlikumus rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Termiņš,
kas aprēķināms dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kurš
nosaka tā sākumu.
1.10.2. Pasūtītājs sanāksmi rīko ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu atvēršanas
un informāciju par sanāksmi ievieto mājaslapā internetā (www.tm.gov.lv sadaļā
Ministrija/Publiskie iepirkumi) vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. Pasūtītājs sniedz
papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksme
tiks atspoguļota sanāksmes protokolā, ko parakstīs sanāksmē klātesošie iepirkuma
komisijas locekļi.
1.11. Piedāvājuma noformēšana:
1.11.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas ievietots aizlīmētā aploksnē, uz kuras norādīts:
1.11.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.11.1.2. Pretendenta nosaukums un adrese;
1.11.1.3. Atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Būvniecības eksperta pakalpojumu
sniegšana”, iepirkuma identifikācijas nr. TM 2014/16/NFI;
1.11.1.4. Atzīme „Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei”.
1.11.2. Piedāvājums sastāv no divām daļām:
1.11.2.1. no Pretendentu atlases dokumentiem;
1.11.2.2. no finanšu piedāvājuma.
1.11.3. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja
Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir
jāapliecina.
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1.11.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
1.11.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti var tikt
iesniegti citā valodā, ja klāt ir pievienots notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā
vai pretendenta paša tulkojums latviešu valodā, kas apliecināts ar apliecinājuma
uzrakstu vai pievieno piedāvājumam apliecinājumu, par visu piedāvājumā iekļauto
tulkojumu pareizību, ja piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
1.11.6. Ja pieteikumu dalībai Konkursā (nolikuma 3.1. punkts) paraksta pretendenta
pilnvarota persona, pretendentu atlases dokumentiem jāpievieno dokuments, kas
apliecina tiesības pārstāvēt pretendentu.
1.11.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā norāda personu, kura
Konkursā pārstāv personu apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar Konkursu saistītos
dokumentus.
1.11.8. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts
vai caurauklots (piemēram, iepirkuma pieteikumā).
2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS
2.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā jebkurā no šādiem gadījumiem:
2.1.1. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktajam,
Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai
prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas
ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem
noziedzīgiem nodarījumiem:
a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta
labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,
b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas
vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
2.1.2. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktajam,
Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas
izpaužas kā:
a) 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,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos
aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba
ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
2.1.3. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktajam,
Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir 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, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no
naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
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2.1.4. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai Pretendents tiek
likvidēts;
2.1.5. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
2.1.6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko
iepirkumu likuma 39.1 panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto
informāciju;
2.1.7. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi
Nolikuma 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,2.1.4., 2.1.5. vai 2.1.6. punktā minētie nosacījumi;
2.1.8. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai
pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi Nolikuma 2.1.2., 2.1.3.,2.1.4., 2.1.5. vai
2.1.6. punktā minētie nosacījumi;
2.1.9. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu,
ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktajām prasībām,
ir attiecināmi Nolikuma 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. vai 2.1.6. punktā minētie
nosacījumi;
2.2. Pretendents un/vai tā piesaistītā persona ir:
2.2.1. reģistrēta Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā, vai
līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz šādu
reģistrāciju;
2.2.2. saņēmis/saņēmusi būvprakses sertifikātu (ēku būvdarbu vadīšanā vai būvuzraudzībā)
vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs izdotu dokumentu, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību
akti paredz šāda dokumenta izsniegšanu.
2.3. Pretendents un tā piesaistītā persona:
2.3.1. pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir sniedzis būvuzraudzības pakalpojumus vismaz 1(vienā)
objektā (būvdarbu veids: rekonstrukcija vai jaunbūve), ar kopējo objekta platību vismaz
2000 (divi tūkstoši) m2. Objektam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt pilnībā
pabeigtam un nodotam ekspluatācijā.
2.4. Pretendents un/vai tā piesaistītā persona spēj nodrošināt komunikāciju ar Pasūtītāju un
sniegt Pakalpojumu latviešu valodā. Ja Pretendents un/vai tā piesaistītā persona nespēj
nodrošināt komunikāciju ar Pasūtītāju un sniegt Pakalpojumu latviešu valodā,
Pretendents un/vai tā piesaistītā persona ir tiesīga pieaicināt tulku.
2.5. Lai izvairītos no interešu konflikta un nodrošinātu objektivitāti pakalpojumu izpildes
procesā, Pretendents un/vai tā piesaistītā persona nedrīkst būt ieinteresēts projekta
darbībā, kā arī būt kādā citā veidā saistīts ar pārbaudē nodotā projekta sagatavošanu vai
īstenošanu. Ja Pretendents un/vai tā piesaistītā persona ir piedalījusies kādā no
iepriekšējiem projekta darbības posmiem, Pretendents un/vai tā piesaistītā persona nav
tiesīga piedalīties Konkursā, ja minētie apstākļi šim Pretendentam un/vai tā piesaistītai
personai dod priekšrocības dalībai Konkursā. Pasūtītājs konstatējis, ka Pretendents
un/vai tā piesaistītā persona ir ieinteresēts projekta darbībā, vai ir kādā citā veidā saistīts
ar pārbaudē nodotā projekta sagatavošanu vai īstenošanu, pirms iespējamā pretendenta
noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas šim pretendentam dotu
jebkādas priekšrocības dalībai Konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci.
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2.6. Pretendents, kurš neatbilst kādai no nolikuma 2. punktā norādītajām Pretendentu atlases
prasībām, tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājums netiek izskatīts.

3. PRETENDENTU ATLASEI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Pieteikums dalībai Konkursā. Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā apliecina
Pretendenta apņemšanos sniegt Pakalpojumu saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu
paraksta persona vai personas, kurām ir tiesības pārstāvēt Pretendentu. Pieteikumu
dalībai Konkursā sagatavo atbilstoši nolikuma IV nodaļas 1. veidlapai.
3.2. Pieteikumā dalībai Konkursā, Pretendents apliecina, ka:
3.2.1. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktajam,
Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists,
vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar
tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis
neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem
nodarījumiem:
a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta
labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,
b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas
vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
3.2.2. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktajam,
Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas
izpaužas kā:
a) 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,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos
aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba
ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
3.2.3. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktajam,
Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, 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, par
sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai
naudas sodu samazinājusi;
3.2.4. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu un
Pretendents netiek likvidēts;
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3.2.5. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
3.2.6. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
3.3. Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 2.1. punktā noteikto izslēgšanas gadījumu esamību veic
attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un
Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
3.4. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents nav izslēdzams
no dalības Konkursā saskaņā ar Nolikuma 2.1.punktu, Pasūtītājs, izņemot Nolikuma
3.5.punktā minēto gadījumu, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts
kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas Nolikuma
2.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par
10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja
attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz
no dalības Konkursā.
3.5. Nolikuma 3.4.punktu nepiemēro tām Nolikuma 2.1.7., 2.1.8. un 2.1.9.punktā minētajām
personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un norādītas Pretendenta
iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 39.1 panta septīto daļu.
3.6. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 2.2. punktam, pretendents un/vai tā piesaistītā persona
iesniedz:
3.6.1. dokumentu, kurš apliecina, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi tas ir reģistrēts
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā, vai līdzvērtīgā
iestādē ārvalstīs, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz šādu reģistrāciju;
3.6.2. vai uz piedāvājuma brīdi spēkā esošu būvprakses sertifikāta kopiju vai līdzvērtīgā
iestādē ārvalstīs izdotu dokumentu, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz šāda
dokumenta izsniegšanu.
3.7. Pretendentam jāiesniedz apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums, ka Līguma
slēgšanas gadījumā ar pretendentu tiks slēgts profesionālās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas līgums. Apliecinājumā jānorāda, ka profesionālās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas līgums attieksies uz konkrēto Objektu, tas būs spēkā visā līguma darbības
laikā un būs ar minimālo atbildības limitu ne mazāku kā 150 000,00 (viens simts
piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi) gadā. Apdrošinātājam jāapliecina, ka profesionālās
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums saturēs nosacījumu, ka, iestājoties
apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta tieši Pasūtītājam vai
zaudējumus cietušajai trešajai personai.
3.8.Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 2.3.1. punktam, Pretendents un tā piesaistītā persona
iesniedz Veikto darbu sarakstu (nolikuma IV nodaļas 2.veidlapa), pievienojot vismaz
vienu atsauksmi (kopiju) no sarakstā norādītā būvuzraudzības pakalpojuma saņēmēja.
3.9. Pretendentu atlases dokumentu, kurš minēts nolikuma 3.1. punktā, jāiesniedz
Pretendentam, Pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu
vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības
biedriem, ja Pretendents ir personālsabiedrība, un Pretendenta norādītām personām, uz
kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā
noteiktajām prasībām.
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Pretendentu atlases dokumenti, kas minēti nolikuma 3.6., 3.7., 3.8., punktos, jāiesniedz
vismaz vienam personu apvienības dalībniekam vai galvenajam uzņēmējam vai
apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts.
3.10. Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda visi tie apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju
apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma
līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo
pakalpojumu līguma daļa. Apakšuzņēmējs ir Pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta
vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar
pasūtītāju noslēgta publisku būvdarbu vai pakalpojumu līguma izpildei neatkarīgi no tā,
vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz Pretendentam vai citam
apakšuzņēmējam. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo
vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu Konkursa ietvaros tā saistīto
uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto
uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam
ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību,
kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme
attiecīgajā apakšuzņēmējā.
4. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
4.1. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo, ņemot vērā tehniskajās specifikācijā noteikto
Pakalpojumu un tā raksturojumu, aizpildot nolikuma IV nodaļas 3. veidlapu.
4.2 Pretendents finanšu piedāvājumā norāda cenu euro (EUR) ar 2 (divām) zīmēm aiz komata
par Pakalpojuma sniegšanu bez pievienotās vērtības nodokļa normatīvajos aktos
noteiktajā apmērā (turpmāk – PVN), PVN vērtību, kā arī cenu ar PVN. Piedāvājuma cenā
jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā
profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, komandējuma nauda un ceļa
izdevumi, kā arī citas izmaksas līdz Pakalpojuma izpildei.
4.3. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā 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 jāprognozē un jāaprēķina,
sagatavojot finanšu piedāvājumu.
5. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA
5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude:
5.1.1. Iepirkuma komisija sākotnēji veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši
nolikuma 1.11. punktā minētajām piedāvājuma noformēšanas prasībām;
5.1.2. Ja piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām attiecībā uz piedāvājuma noformējumu,
iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.
5.2. Pretendentu atlase:
5.2.1. Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija veic nolikuma 3. punktā noteikto
dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst nolikuma 2. punktā
noteiktajām pretendentu atlases prasībām;
5.2.2. Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas atstāj un noraida tos pretendentu
piedāvājumus, kuri nav atbilstoši nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām.
5.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:
5.3.1. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanā izmanto tikai atbilstoši nolikuma prasībām
iekļauto informāciju, papildus iesniegtie dokumenti netiek vērtēti;
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5.3.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētisku kļūdu;
5.3.3. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo;
5.3.4. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija paziņo pretendentam,
kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskas
kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.
5.4. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumā atbilstoši nolikuma prasībām iesniegtajos
dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, iepirkuma komisija
pieprasa, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina dokumentos
ietverto informāciju.
5.5. Piedāvājuma izvēles kritērijs:
Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu par Pakalpojuma sniegšanu
no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām ar nosacījumu, ka pretendents atbilst
pretendenta atlases prasībām, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumā iekļautajiem
dokumentiem un uz kuru nav attiecināms kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta
pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma
komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo cenu bez PVN.
5.6. Ja iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas konstatē, ka vairāku pretendentu, kuri
atbilst nolikuma visām prasībām, piedāvājuma kopējā summa bez PVN ir līdzvērtīga,
šādā gadījumā iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kas
nodarbina vismaz 20 (divdesmit) notiesātos ieslodzījuma vietās; ja šis noteikums
neattiecas uz kādu no šiem pretendentiem, kuriem ir līdzvērtīgi piedāvājumi, tad
iepirkuma komisija izvēlās tā pretendenta piedāvājumu, kuram ir lielāka pieredze
Pakalpojuma sniegšanā, t.i. Veikto darbu sarakstā (nolikuma IV nodaļas 2.veidlapa) ir
norādīts lielāks realizēto būvuzraudzības pakalpojumu skaits.
6. IEPIRKUMA LĪGUMS
6.1. Pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto
piedāvājumu, saskaņā ar nolikuma noteikumiem un līguma projektu, kas iekļauts
nolikuma III nodaļā.
6.2.Pretendents līguma slēgšanas brīdī iesniedz profesionālās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas līgumu. Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam ir
jāattiecas uz konkrēto Objektu, jābūt spēkā visā līguma darbības laikā un jābūt ar
minimālo atbildības limitu ne mazāku kā EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit
tūkstoši euro un 00 centi) gadā. Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
līgumam jāsatur nosacījums, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas
atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

7. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU
NOMAIŅA
7.1. Informācija par personāla un apakšuzņēmēju maiņu tiks pievienota līgumam, ja
uzvarētājs līguma izpildē būs iesaistījis personālu un apakšuzņēmējus.
7.2. Konkursā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) ir tiesīgs bez saskaņošanas ar
Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un
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apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot nolikuma 7.3. un 7.5. punktos
minētajos gadījumus.
7.3. Konkursā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru
sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām
Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Konkursā izraudzītais
Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par
līgumu un Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst
nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot nolikuma 7.4. punktā
paredzētos nosacījumus.
7.4. Pasūtītājs nepiekrīt Konkursa nolikuma 7.3. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju
nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
7.4.1. piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par
līgumu un Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja
personālu vai apakšuzņēmējiem;
7.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā izraudzītais pretendents
balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un
Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav
vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Konkursā izraudzītais pretendents atsaucies,
apliecinot savu atbilstību Konkursā noteiktajām prasībām;
7.4.3.piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta pirmajā daļā
minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību,
pasūtītājs piemēro Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta noteikumus. Publisko iepirkumu
likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par
personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
7.5. Konkursā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) drīkst veikt apakšuzņēmēju
nomaiņu, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% no kopējās līguma vērtības vai
lielāka, uz ko neattiecas nolikuma 7.3.punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem
atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Konkursā izraudzītais
pretendents (iepirkuma līguma puse) par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja
rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai
līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja
iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko
iepirkuma likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko
Pasūtītājs pārbauda, ievērojot arī Konkursa nolikuma 7.4.3.apakšpunkta nosacījumus.
7.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Konkursā izraudzītā pretendenta (iepirkuma
līguma puse) personāla apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu
līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad
Pasūtītājs saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai saskaņā ar Konkursa noteikumiem.
8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
8.1.1. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī
piedāvājumu novērtēšanai;
8.1.2. pieprasīt, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina dokumentos
ietverto informāciju;
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8.1.3. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei un
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai;
8.1.4. izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko
cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu;
8.1.5. jebkurā brīdī pārtraukt vai izbeigt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
8.2.1. nodrošināt Konkursa norisi un dokumentēšanu;
8.2.2. labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas;
8.2.3.nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem;
8.2.4. pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par nolikumu;
8.2.5. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu;
8.2.6. pārtraukt Konkursu, ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, vai tikai viens
pretendents atbilst Konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām
pretendentu atlases prasībām un pasūtītājs nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases
prasības ir objektīvas un samērīgas.
9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1. Pretendenta tiesības:
9.1.1. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;
9.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām mainīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu;
9.1.3. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
9.2. Pretendenta pienākumi:
9.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;
9.2.2. sniegt patiesu informāciju;
9.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma
atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai. Atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem
sniedzamas iepirkuma komisijas norādītāja laikā vai samērīgi ar laiku, kas nepieciešams
šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai;
9.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pakalpojuma mērķis – Nodrošināt būvniecības eksperta pakalpojumus (virsuzraudzību)
Olaines cietuma atkarīgo centra ēku (turpmāk – Objekts) būvdarbu veikšanas laikā, pārstāvot
Tieslietu ministrijas kā Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk – NFI) programmas LV08
„Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”
apsaimniekotāja (turpmāk – Pasūtītājs) intereses un sniedzot atbalstu Tieslietu ministrijai
Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – Būvdarbu pasūtītājs) īstenojamajā iepriekš noteiktā
projekta „Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla
apmācību” (turpmāk – Projekts) uzraudzības ietvaros, nepieļaujot būvniecības dalībnieku
patvaļīgas atkāpes no NFI līdzfinansētā Projekta līguma, akceptētā būvprojekta, būvniecības
iepirkuma līguma, būvniecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus vai patvaļīgas atkāpes
no darbu veikšanas metodoloģijas.
1. Pakalpojuma apjoms.
Būvdarbu virsuzraudzība Objekta būvdarbu ietvaros Pasūtītāja pārbaudēs projekta
īstenošanas vietā – Objektā attiecībā uz NFI līdzfinansēto Projektu. Informācija par
NFI līdzfinansēto Projektu pieejama Tieslietu ministrijas mājas lapā:
http://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014.
Paredzamie būvdarbi sastāv no jaunbūves (divi korpusi) un rekonstrukcijas (viens
korpuss) ar paredzamo kopējo platību 5000m2, ģeogrāfiski izvietoti Olainē.
Līguma darbības laikā Pretendents piedalās Pasūtītāja pārbaudēs projekta īstenošanas
vietā – Objektā, veic dokumentācijas ekspertīzi, sniedz atzinumus, konsultācijas
Pasūtītāja pārstāvjiem, ņem dalību Pasūtītāja rīkotajās sanāksmēs, kā arī
nepieciešamības gadījumā ņem dalību ar audita pārbaudi saistītajās sanāksmēs
paskaidrojumu sniegšanai par pakalpojumu sniegšanas laikā fiksēto un secināto,
attiecībā uz NFI līdzfinansēto Projektu.

2. Darba uzdevumi.
2.1. Pakalpojuma sniegšanas laikā veikt ekspertīzi (izpēti un analīzi) un sniegt
Ekspertīzes atzinumu (brīvā formā) par būvdarbu atskaitēs norādīto būvdarbu
apjomu, iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu un izmaksu aprēķina tāmju
atbilstību apstiprinātajam būvprojektam (tehniskajam projektam), noslēgtajam
būvniecības līgumam, būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu un tehnisko
noteikumu prasībām, kā arī izvērtēt to atbilstību NFI līdzfinansētā Projekta līgumā
un tā izmaiņu pieprasījumos plānotajām darbībām.
2.2. Veicot 2.1. punktā noteikto ekspertīzi, Pretendents saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto
darba uzdevumu izskata NFI līdzfinansētā Projekta būvprojektu (tehnisko projektu),
būvniecības izmaksu tāmi, būvniecības līgumu un citu ar Objekta būvniecību
saistītu dokumentāciju. Minētie dokumenti tiek izskatīti Pasūtītāja darba telpās
Brīvības bulvārī 36, Rīgā, atsevišķos gadījumos Pretendents tiek nodrošināts ar
dokumentu kopijām. Termiņš ekspertīzes veikšanai un Ekspertīzes atzinuma
sagatavošanai par Objektu tiek noteikts darba uzdevumā, bet tas nedrīkst pārsniegt
10 (desmit) darbdienas. Ekspertīzes atzinums tiek iesniegts Pasūtītājam, kā arī
nosūtīs elektroniski uz e-pasta adresi: nfi@tm.gov.lv.
2.3. Darba uzdevumu 2.1. punktā noteikto ekspertīžu veikšanai izstrādā Pasūtītājs un
nodod Pretendentam ne vēlāk kā 2 (divas) darbdienas pirms ekspertīzes uzsākšanas.
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2.4. Novērtēt NFI līdzfinansētā Projekta Objekta būvniecības stadiju, tās stāvokļa
atbilstības izvērtēšana attiecībā pret NFI līdzfinansētā Projekta mērķi, plānotajām
aktivitātēm un īstenošanas laika grafiku, kā arī attiecībā pret noslēgtā būvniecības
līguma plānotajiem darbiem un laika grafiku.
2.5. Līguma darbības laikā ne vairāk kā 7 (septiņas) reizes piedalīties Pasūtītāja
veiktajās NFI līdzfinansētā Projekta pārbaudēs projekta īstenošanas vietā – Objektā,
veicot būvdarbu (saskaņā ar noslēgtā būvniecības līguma tehniskās specifikācijas un
tāmes katras pozīcijas apjomu un izmaksām) atbilstības salīdzināšanu ar
finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumos norādītajiem apjomiem,
būvuzrauga apstiprinātiem aktiem par paveiktiem darbiem un citiem būvniecības
izpilddokumentiem novērtējumu, norādot veiktās vizītes un pārbaudes apjomu,
pielietotās metodes un citu informāciju, kas nepieciešama secinājuma pamatošanai,
kā arī novērtē konstatēto noviržu un atkāpju būtiskumu atkarībā no to ietekmes uz
NFI līdzfinansētā Projekta mērķi un īstenošanas laika grafiku.
Pretendents saņem informāciju no Pasūtītāja par plānoto pārbaudi Projekta
īstenošanas vietā – Objektā ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms pārbaudes.
Pārbaudes atzinums jāsniedz 5 (piecu) darbdienu laikā no pārbaudes veikšanas
dienas. Pārbaudes atzinums (brīvā formā) tiek iesniegts Pasūtītājam, kā arī
elektroniski uz e-pasta adresi: nfi@tm.gov.lv.
2.5.1. Piedaloties 2.4. punktā minētājās NFI līdzfinansētā Projekta pārbaudēs
projekta īstenošanas vietā, izvērtēt sekojošo:
2.5.1.1. veikto būvdarbu esamību, kā arī to atbilstību NFI līdzfinansētā Projekta
līgumā un Objekta būvniecības līgumā paredzētajam;
2.5.1.2. veikto būvdarbu apjoma (saskaņā ar noslēgto būvniecības līgumu tehniskās
specifikācijas un tāmes katras pozīcijas apjomu un izmaksām) atbilstību
finansējuma saņēmēja iesniegto maksājumu pieprasījumu norādītajiem
apjomiem, būvuzrauga apstiprinātiem aktiem par paveiktiem darbiem un
citiem būvniecības izpilddokumentiem;
2.5.1.3. izvērtēt Būvdarbu pasūtītāja iepirkumā būvuzraudzības pakalpojumu
līguma (būvuzraudzības pakalpojuma līgums ir jāizvērtē tikai gadījumā, ja
Būvdarbu virsuzraudzības līguma noslēgšanas dienā būvuzraudzības
pakalpojuma līgums vēl nav noslēgts) nosacījumu atbilstību Ministru
kabineta 2004. gada 10. februāra noteikumu Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi”” prasībām,
izvērtējot riskus, kas var ietekmēt NFI līdzfinansētā Projekta īstenošanas
termiņus un kvalitāti;
2.5.1.4. pārbaudīt un izvērtēt Būvvaldē iesniegtās dokumentācijas (pēc piekritības)
un izsniegtās būvatļauju esamību un atbilstību paredzētajiem būvdarbiem;
2.5.1.5. pārbaudīt un izstrādāt secinājumus par atļaujas ēkas ārējā inženiertehniskā
nodrošinājuma rekonstrukcijai esamību;
2.5.1.6. pārbaudīt un izstrādāt secinājumus par Būvuzņēmēja izstrādāto darba
aizsardzības plānu;
2.5.1.7. pārbaudīt un izstrādāt secinājumus par Būvuzņēmēja izstrādāto vides
aizsardzības plānu;
2.5.1.8 pārbaudīt un izstrādāt secinājumus par Būvuzņēmēja izstrādāto kvalitātes
vadības plānu;
2.5.1.9. pārbaudīt un izstrādāt secinājumus par Objektā izbūvētās siltumapgādes un
ventilācijas sistēmas atbilstību tehniskajai specifikācijai;
2.5.1.10. pārbaudīt un izstrādāt secinājumus par Objektā izbūvētās ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas atbilstību tehniskajai specifikācijai;
2.5.1.11. pārbaudīt un izstrādāt secinājumus par Objektā izbūvēto elektroietaišu
sistēmu un tīklu atbilstību tehniskajai specifikācijai;
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2.5.1.12. izvērtēt Būvdarbu pasūtītāja piesaistītā būvuzrauga darba atbilstību
Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 “Būvuzraudzības noteikumi””
prasībām;
2.5.1.13. izvērtēt izpilddokumentācijas aizpildīšanas kvalitāti un atbilstību
faktiskajai situācijai;
2.5.1.14. pārbaudīt un izvērtēt Būvuzņēmēja ikmēneša paveikto būvdarbu aktu (par
paveikto darbu apjomu un izmaksām) atbilstību faktiskajai situācijai.
Neatbilstību gadījumā, uzskaitīt visas pārbaudes gaitā konstatētās būvdarbu
aktu neatbilstības faktiskajai situācijai, novērtēt neatbilstību būtiskumu
atkarībā no to ietekmes uz būvdarbu izpildes kvalitāti un īstenošanas
termiņiem;
2.5.1.15. izvērtēt Objekta būvdarbu izpildes termiņus un būvniecības līgumā
paredzētos darba apjomus. Konstatētās būvdarbu izpildes termiņu un
būvniecības līgumā paredzēto darba apjomu novirzes izklāstīt atzinumā;
2.5.1.16. izvērtēt darba aizsardzības un ugunsdrošības/elektrodrošības noteikumu
ievērošanas kontroli;
2.5.1.17. pēc Pasūtītāja pieprasījuma izvērtēt segto darbu pieņemšanu, veicot
fotofiksāciju;
2.5.1.18. izvērtēt būvizstrādājumu izgatavošanas kvalitātes kontroli un to
pieņemšanas kontroli;
2.5.1.19. izvērtēt Objekta tehniskās inventarizāciju organizāciju;
2.5.1.20. izvērtēt Objekta nodošanu ekspluatācijā;
2.5.1.21. izvērtēt rīcības plāna defektu atklāšanai, reģistrēšanai un novēršanai
būvdarbu garantijas laikā esamību;
2.5.1.22. izvērtēt
Atzinumos
sniegto
ieteikumu,
konstatēto
trūkumu
ievērošanas/novēršanas statusu;
2.5.1.23. veikto būvdarbu atbilstību tehniskā projekta kvalitatīvajiem un
kvantitatīvajiem rādītājiem;
2.5.1.24. būvdarbu izpilddokumentācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā
esošajam būvniecības likumam un būvnormatīvajiem aktiem;
2.5.1.25. nepatiesas informācijas sniegšanas un būvniecības dokumentu viltošanas
iespējamību.
2.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līguma darbības laikā sniegt konsultācijas (gan
rakstiski, gan mutiski) Pasūtītāja pārstāvjiem par būvniecības normatīviem, Latvijas
Republikas spēkā esošo būvniecības likumu un tiesību aktiem būvniecības jomā.
2.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties Pasūtītāja rīkotajās sanāksmēs, sniedzot
skaidrojumu par iesniegto(-ajiem) atzinumu (-iem).
2.8. Pretendentam jānodrošina veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana
un šo pierakstu glabāšana līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei (plānotais
Objekta nodošanas laiks - 2017. gada 30. aprīlis).
2.9. Pretendentam Līguma darbības laikā pēc Pasūtītaja pieprasījuma jāiesniedz Gala
ziņojumu (brīvā formā) par Objekta būvniecības darbu galīgo pabeigšanu 10 (desmit)
darbdienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā – par faktiski veikto
pienākumu apjomu, kā arī nodot Pasūtītājam visus būvdarbu virsuzraudzības laikā
saņemtos dokumentus, savā rīcībā esošo paveikto darbu izpilddokumentāciju un
iekārtu ekspluatācijas instrukcijas un citus dokumentus 10 (desmit) darbdienu laikā
pēc tam, kad Objekts ir nodots ekspluatācijā spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
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2.10. Pretendentam Līguma darbības laikā nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja
pieprasījuma jāpiedalās ar audita pārbaudi saistītajās sanāksmēs paskaidrojumu
sniegšanai par pakalpojumu sniegšanas laikā fiksēto un secināto.
2.11. Pretendents līguma slēgšanas brīdī iesniedz profesionālās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas līgumu. Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
līgumam ir jāattiecas uz konkrēto Objektu, jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā un
jābūt ar minimālo atbildības limitu ne mazāku kā EUR 150 000,00 (viens simts
piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi) gadā. Profesionālās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas līgumam jāsatur nosacījums, ka, iestājoties apdrošināšanas
gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus
cietušajai trešajai personai.
3. Projekta izpildes periods un loģistika
3.1. Līguma darbības laiks ir līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei (plānotais
Objekta nodošanas laiks - 2017. gada 30. aprīlis).
3.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta:
Olaine (būvniecības vieta), Rīga (IeVP un TM) vai Pasūtītāja norādītā vieta.
4. Rezultāts
Pretendents ir izvērtējis Objekta būvdarbu gaitu un sniedzis kvalitatīvus, noteiktajos
termiņos izstrādātus atzinumus par NFI līdzfinansētā Projekta pārbaudēm Projekta
īstenošanas vietā atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un iepirkuma līguma
nosacījumiem. Veicis Objekta dokumentācijas ekspertīzi. Piedalījies Pasūtītāja rīkotajās
sanāksmēs un sniedzis konsultācijas Pasūtītāja pārstāvjiem. Nepieciešamības gadījumā
Līguma darbības laikā piedalījies ar audita pārbaudi saistītajās sanāksmēs paskaidrojumu
sniegšanai par Pakalpojuma sniegšanas laikā fiksēto un secināto. Sniedzis gala ziņojumu
par Būvniecības darbu galīgo pabeigšanu un nodevis Pasūtītājam visus Būvdarbu
virsuzraudzības laikā saņemtos dokumentus.
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Līgums Nr. ______________
Būvniecības eksperta pakalpojumu sniegšana
(TM 2014/16/NFI)
Norvēģijas finanšu instrumenta programmas Nr. LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts
policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros

Rīgā

20__. gada _________________

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija (reģistrācijas Nr. 90000070045), tās
________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _______________ (turpmāk –
Pasūtītājs), no vienas puses, un
[Izpildītāja nosaukums] (reģistrācijas Nr. __________), tā/tās [amats, vārds uzvārds],
[pilnvarojuma pamats] (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti – Puses,
saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 67. panta ceturtajā daļā minētā termiņa nogaidīšanas
beigām un pamatojoties uz atklātā konkursa “Būvniecības eksperta pakalpojumu sniegšana”
(identifikācijas Nr. TM 2014/16/NFI) iepirkuma komisijas 20___. gada ___. ________
lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas sniegt būvniecības eksperta pakalpojumus
(virsuzraudzību) (turpmāk -Pakalpojums) Olaines cietuma atkarīgo centra ēku (turpmāk –
Objekts) būvdarbu veikšanas laikā, pārstāvot Tieslietu ministrijas kā Norvēģijas finanšu
instrumenta (turpmāk – NFI) programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts
policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” apsaimniekotāja intereses un sniedzot
atbalstu Tieslietu ministrijai Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – Būvdarbu
pasūtītājs) īstenojamajā iepriekš noteiktā projekta „Jaunas nodaļas izveide Olaines
cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” (turpmāk – Projekts) ietvaros,
nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no NFI līdzfinansētā Projekta
līguma, akceptētā būvprojekta, būvniecības iepirkuma līguma, būvniecību regulējošo
normatīvo aktu pārkāpumus vai patvaļīgas atkāpes no darbu veikšanas metodoloģijas, kā
arī atbilstoši tehniskās specifikācijas (Līguma 1.pielikums) un citām Līguma prasībām un
saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, kā arī citiem Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un būvnormatīviem, nodrošinot Pasūtītāja interešu
pārstāvību Objekta būvniecības procesā.
2.

Līguma termiņi, summa, norēķinu kārtība

2.1. Līguma darbības termiņš ir līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei (plānotais
Objekta nodošanas laiks - līdz 2017. gada 30. aprīlim).
2.2. Līguma kopējā summa ir ____________ (________________________euro un
______centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā
apmērā (turpmāk – PVN).
2.3. Pasūtītājs Līguma kopējo summu maksā vairākos maksājumos. Par Pakalpojumu
sniegšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 10 (desmit) darbdienu laikā pēc katra atzinuma
(ziņojuma) nodošanas –pieņemšanas (Līguma 2.pielikums) akta parakstīšanas saskaņā ar
pakalpojuma izmaksām (Līguma 3.pielikums), pārskaitot attiecīgo naudas summu uz
Izpildītāja bankas kontu.
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2.4. Līguma kopējā summā ietilpst visas ar Pakalpojuma veikšanu un Līgumā noteikto prasību
izpildi saistītās izmaksas, t.sk. maksa par darbu, normatīvajos aktos noteiktie nodokļi,
profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, komandējuma nauda un ceļa
izdevumi, kā arī citas izmaksas līdz Līguma darbības beigām.
2.5. Izpildītājs tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā iesniedz Pasūtītājam Pārbaudes
atzinumu, Ekspertīzes atzinumu, Gala ziņojumu (turpmāk tekstā –Atzinums) (pievienojot
apsekošanas atskaites u.c. nepieciešamo dokumentāciju, ja tāda ir), kā arī nosūta to uz epasta adresi: nfi@tm.gov.lv, par ko tiek sagatavots nodošanas un pieņemšanas akts
(Līguma 2. pielikums) un atbilstošs rēķins;
2.6. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Atzinuma iesniegšanas dienas pārbauda
Atzinumā norādītā Pakalpojuma atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem izpildīto
Pakalpojumu, parakstot nodošanas un pieņemšanas aktu un pārskaitot attiecīgo summu uz
Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu, vai iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu
pieņemt Atzinumu.
2.7. Ja Pasūtītājam ir pretenzijas par Atzinuma kvalitāti un atbilstību Līguma nosacījumiem,
Pasūtītājs nosūta Izpildītājam pamatotu atteikumu pieņemt Atzinumu, norādot termiņu
konstatēto trūkumu, neatbilstību un/vai kļūdu novēršanai un Izpildītājs novērš konstatētos
trūkumus, nepilnības, neatbilstības un/vai kļūdas par saviem līdzekļiem atbilstoši Līguma
nosacījumiem. Ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā konstatētie trūkumi nav novērsti,
Pasūtītājs ir tiesīgs atkārtoti noteikt termiņu trūkumu novēršanai. Ja arī atkārtoti
noteiktajā termiņā konstatētie trūkumi netiek novērsti un Izpildītājs Atzinuma pārstrādi ir
veicis vismaz 3 (trīs) reizes, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot
par to paziņojumu Izpildītājam.
2.8. Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam rēķinā norādīto
summu 10 (desmit) darbdienu laikā pēc atteikumā minēto trūkumu novēršanas un
atbilstoša nodošanas un pieņemšanas akta un rēķina saņemšanas.
3.

Pasūtītāja tiesības un pienākumi

3.1 Pasūtītāja pienākumi:
3.1.1. sniegt visu nepieciešamo informāciju, kas nodrošina Pakalpojuma kvalitatīvu
izpildi;
3.1.2. informēt Izpildītāju, ja ir paredzēts Izpildītāja rīcībā nodot ierobežotas pieejamības
vai citādi klasificētu informāciju;
3.1.3. izsniegt Izpildītājam nepieciešamās pilnvaras Pakalpojuma sniegšanai;
3.1.4. samaksāt Izpildītājam atbilstoši Līguma noteikumiem;
3.1.5. sniegt visas ar Līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām
ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā noteikto
uzdevumu vai funkciju izpildi.
3.2.Pasūtītājam ir tiesības:
3.2.1. pieprasīt no Izpildītāja informāciju, atzinumus, konsultācijas, kas saistītas ar
Pakalpojuma izpildi;
3.2.2. izteikt savas vēlmes un norādījumus par Pakalpojuma sniegšanas veidu, laiku,
kas ir saistoši Izpildītājam;
3.2.3. nepieciešamības gadījumā apturēt Pakalpojuma sniegšanu.

4.

Izpildītāja tiesības un pienākumi

4.1. Izpildītājam ir šādi pienākumi:
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4.1.1. veikt Objekta būvdarbu virsuzraudzību un citus šī Līguma tehniskajā
specifikācijā noteiktos pienākumus;
4.1.2. nodrošināt Līguma 1.1. punktā noteiktā Pakalpojuma savlaicīgu un kvalitatīvu
sniegšanu, kā arī nekavējoties ziņot Pasūtītājam par gadījumiem vai apstākļiem, kas
kavē vai var kavēt Pakalpojuma sniegšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
4.1.3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties Pasūtītāja rīkotajās ar Objekta būvniecību
saistītajās sanāksmēs, Objekta pārbaudes vizītēs;
4.1.4. Līguma darbības laikā nepieciešamības gadījumā piedalīties ar audita pārbaudi
saistītajās sanāksmēs paskaidrojumu sniegšanai par Pakalpojuma sniegšanas laikā
fiksēto un secināto;
4.1.5. nodrošināt savas kvalifikācijas un kompetences atbilstību veicamajiem
pienākumiem, kā arī nodrošināt, lai Izpildītājam un tā piesaistītajiem ekspertiem
būtu derīgs būvprakses sertifikāts visā Līguma izpildes laikā;
4.1.6. nodrošināt profesionālu un kvalitatīvu Pakalpojuma izpildi;
4.1.7. neizpaust Līguma izpildes gaitā iegūto informāciju trešajām personām, kā arī
ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz komercnoslēpumu un ierobežotas
pieejamības informāciju;
4.2. Izpildītājam ir tiesības:
4.2.1. saņemt no Pasūtītāja Pakalpojuma izpildei nepieciešamo Pasūtītāja rīcībā esošu
dokumentāciju, pilnvaras un informāciju;
4.2.2. Līguma izpildes gaitā atteikties no pakalpojumu sniegšanas, ja attiecībā uz
Izpildītāju tiks konstatēta interešu konflikta situācija, kuras dēļ nav iespējama
kvalitatīva, neatkarīga un objektīva pakalpojuma izpilde.
5.

Pušu atbildība

5.1. Ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam Līguma 2.3. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs
pēc Izpildītāja pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu
procentu) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto darbdienu, bet ne
vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
5.2. Ja Izpildītājs neievēro Līguma tehniskajā specifikācijā (Līguma 1. pielikums) noteikto
Atzinuma iesniegšanas termiņu vai Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās
summas par katru nokavēto darbdienu, bet ne vairāk kā 5% (pieci procenti) apmērā no
Līguma kopējās summas.
5.3. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 80,00 (astoņdesmit euro un 00 centi)
apmērā par katru reizi, kad nav ieradies Objektā vai Pasūtītāja darba telpās Brīvības
bulvārī 36 Pasūtītāja norādītājā laikā.
5.4. Ja Izpildītājs nenodrošina spēkā esošu profesionālās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas līgumu visā Līguma darbības laikā, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma
maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas.
5.5. Līguma 5.2. un 5.3. punktos minētā līgumsodu kopējā summa nepārsniedz 10% (desmit
procentus) no Līguma kopējās summas.
5.6. Līguma 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. punktos noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to
saistību izpildes pilnā apjomā.
5.7. Tiesiskās aizsardzības līdzekļus (izņemot tiesiskās aizsardzības līdzekļus par
nokavējumu) var piemērot, ja Izpildītājs ir ticis rakstveidā brīdināts par Līguma
pārkāpumu, bet pārkāpumu izbeidzis un nav novērsis tā radītās sekas 10 (desmit) dienu
laikā.
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6.

Konfidencialitāte

6.1. Puses apņemas ievērot no otras Puses saņemtās informācijas konfidencialitāti, neizpaust
šādu informāciju trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos
un kārtībā, konfidencialitātes saistībai ir beztermiņa raksturs. Informācijas
konfidencialitāte Pusei ir konkrēti jānorāda, tā nevar atsaukties uz otras Puses pienākumu
to zināt vai paredzēt. Konfidencialitātes nosacījums attiecas kā uz rakstisku informāciju,
kā arī mutisku informāciju, elektronisku informāciju un uz jebkuru citu informāciju, tai
skaitā šī Līguma noteikumiem, neatkarīgi no informācijas nodošanas veida, laika un
vietas.
7.

Apdrošināšana

7.1. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanu, noslēdzot attiecīgu apdrošināšanas līgumu un uztur to spēkā visā Līguma
darbības laikā. Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums attiecas uz
konkrēto
Objektu
un
ir
ar
minimālo
atbildības
limitu
EUR
________________(_________ euro un ___ centi) gadā. Profesionālās civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas līgums satur nosacījumu, ka, iestājoties apdrošināšanas
gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus
cietušajai trešajai personai.
7.2. Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Līguma 7.1.punktā
minētās profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma (polises) kopiju, kā
arī apliecinājumu par prēmijas apmaksu, ja to paredz spēkā esoši normatīvie akti.

8.

Nepārvarama vara

8.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma
noslēgšanas nepārvaramas varas ietekmes rezultātā, kuru attiecīgā no Pusēm (vai Puses
kopā) nevarēja paredzēt, novērst un ietekmēt. Par nepārvaramu varu uzskata šādus
apstākļus: karš, nemieri, teroristu darbības, dabas katastrofas, eksplozijas, ugunsgrēki un
citi tamlīdzīgi apstākļi.
8.2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvarama vara, nekavējoties par to
paziņo otrai Pusei.
9.

Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība

9.1.Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju
nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot
Līguma 9.2. un 9.4. punktos minētajos gadījumus.
9.2. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju
Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis,
kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa
dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar
Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 9.3. punktā paredzētos nosacījumus.
9.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 9.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja
pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
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9.3.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par
līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja
personālu vai apakšuzņēmējiem;
9.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu
savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos
noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati
kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursā
noteiktajām prasībām;
9.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Konkursa nolikuma 2.1.2.-2.1.6.punktos minētajiem
Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs
piemēro arī Konkursa nolikuma 3.2.2.-3.2.5.punktus, 3.10.punktu. Publisko iepirkumu
likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par
personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
9.4. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
20% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, uz ko neattiecas Konkursa nolikuma
9.2.punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku
iesaistīšanu līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis
Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja
iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna
apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas
Konkursa nolikuma 2.1.2.-2.1.6.punktos minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko
Pasūtītājs pārbauda, ievērojot Līguma 9.3.3.apakšpunkta noteikumus.
9.5. Ja saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otro vai ceturto daļu Līguma izpildē
iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai
Līguma izpildē nepieciešama Pasūtītāja piekrišana, Pasūtītāja ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju un dokumentus,
kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, informē Izpildītāju par piekrišanu vai atteikumu
atļaut Līguma izpildē iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu
apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.

10. Līguma darbības laiks
10.1. Ja Līguma 8. nodaļā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, jebkurai Pusei
ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 3 (trīs) darbdienu laikā nosūtot par to rakstisku
paziņojumu otrai Pusei.
10.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Pusēm savstarpēji par to rakstveidā vienojoties.
10.3. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 1 (vienu) mēnesi iepriekš
rakstiski brīdinot otru Pusi un, līdz Līguma izbeigšanai, veicot visus savstarpējos
norēķinus un izpildot pārējās no Līguma izrietošās saistības.
10.4. Līgums tiek izbeigts arī šādos gadījumos:
10.4.1. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde konstatējusi normatīvo aktu
pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Projekta
izmaksu korekcija vismaz 50 % apmērā;
10.4.2. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda
prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu
finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto
maksājuma saistību segšanai.
10.5. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi uz laiku šādos gadījumos:
10.5.1. Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas
perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to Pasūtītājam var tikt
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samazināts vai atsaukts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja
izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
10.5.2. saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes vai Ministru
kabineta lēmumu;
10.5.3.uz ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes pārbaudes laiku.
10.6. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
10.6.1. Izpildītājs ir nokavējis Pakalpojuma izpildes termiņu;
10.6.2. izpildījums neatbilst Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta
Pakalpojuma sniegšanas laikā;
10.6.3. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai
nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
10.6.4. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku
darbību;
10.6.5.bez Pasūtītāja piekrišanas ir ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process;
10.6.6.ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas
liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma
noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
10.6.7. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda Līgumā paredzētos pienākumus;
10.6.8. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
10.6.9. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Izpildītāja
darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta Projekta
izmaksu korekciju vairāk nekā 25 % apmērā no Līguma kopējās summas;
10.6.10. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav
sasniedzams juridiskajā adresē.
10.7.Atkāpšanās no Līguma gadījumā Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādām izmaksām,
līgumsodiem vai sankcijām.
11. Strīdu izskatīšanas kārtība
11.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt
sarunu ceļā.
11.2. Ja vienošanās netiek panākta 1 (viena) mēneša laikā, strīdi tiek risināti Latvijas
Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.

12. Noslēguma jautājumi
12.1. Līgumu var grozīt, ciktāl to pieļauj publisko iepirkumu regulējošie normatīvie akti,
Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuri grozījumi Līguma noteikumos
stājas spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas abas Puses.
Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12.2.Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir ____________________, tālrunis: ______________,
fakss: ________________, e-pasts: ______________________;
12.3. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis ir ____________________, tālrunis: ______________,
fakss: ________________, e-pasts: ______________________;

26

12.4. Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir šādas tiesības:
12.4.1. parakstīt nodošanas un pieņemšanas aktus;
12.4.2. saskaņot kopīgus Objekta apskates laikus;
12.4.3. saskaņot Objekta dokumentācijas ekspertīzes laiku;
12.4.4. risināt citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus.
12.5. Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos
rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu,
kā arī par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktajiem Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem. Ja
kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par
zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei.
12.6. Intelektuālā īpašuma tiesības, kas rodas vai tiek radītas Līguma izpildes laikā, pieder
Pasūtītājam.
12.7. Līguma noteikumi izstrādāti ņemot vērā Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija
instrukcijas Nr.7 „Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku Līgumu izstrādes
un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs” (turpmāk – instrukcija)
nosacījumus. Ja Līguma izpildes laikā konstatē, ka Līgumā nav iekļauti kādi no
instrukcijā noteiktajiem noteikumiem, piemēro instrukcijā noteikto kārtību.
12.8. Līgums sastādīts uz __ (________) lapām, tajā skaitā Līguma 1.pielikums „Tehniskā
specifikācija”, Līguma 2.pielikums „Nodošanas un pieņemšanas akta forma”, Līguma
3.pielikums „Pakalpojuma izmaksas”, kas ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas, 2
(divos) eksemplāros, no kuriem viens ir Izpildītājam un otrs – Pasūtītājam.
13. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs
Izpildītājs
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Reģ. Nr.: 90000070045
Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.:
_____________________
______________________
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1. pielikums
2014. gada _________________
līgumam Nr. __________________
starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju
un _________
Tehniskā specifikācija
2. pielikums
2014. gada _________________
līgumam Nr. __________________
starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju
un _________
Nodošanas un pieņemšanas akta forma
Rīgā

Nodošanas un pieņemšanas akts
20____. gada _______________

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija (reģistrācijas Nr. 90000070045) (turpmāk –
Pasūtītājs) tās pilnvarotā pārstāvja _______________________________personā, kurš(-a)
rīkojas, pamatojoties uz 2014. gada ___.___________ līguma Nr. ____________
„Būvniecības eksperta pakalpojumu sniegšana” (TM 2014/16/NFI) (turpmāk – Līgums) 2.3 un
12.4.1. punktu, no vienas puses, un
_______________ (reģistrācijas Nr. __________________________) (turpmāk – Izpildītājs)
tā/tās _____________________________________ personā, kurš(-a) rīkojas, pamatojoties
uz _________, no otras puses, kopā saukti – Puses, sastāda šādu aktu:
1.Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem atbilstošā kvalitātē 20___.gada __________
sagatavotu (vajadzīgo atzīmēt):
o Pārbaudes atzinumu;
o Ekspertīzes atzinumu;
o Gala ziņojumu.
2. Izpildītājs Līgumā noteiktās saistības izpildījis atbilstoši Līguma noteikumiem, Līgumā
noteiktajā laikā un labā kvalitātē.
3.Atbilstoši Līguma 2. nodaļai Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par sniegtajiem
pakalpojumiem EUR _______(_______________), tajā skaitā visi normatīvajos aktos
paredzētie nodokļi, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc šī nodošanas un pieņemšanas akta
abpusējas parakstīšanas, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
4. Šis akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros, Pasūtītājam un Izpildītājam pa vienam
eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Pasūtītājs

Izpildītājs
3. pielikums
2014. gada _________________
līgumam Nr. __________________
starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju
un _________
Pakalpojuma izmaksas
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IV NODAĻA
VEIDLAPAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI
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1.veidlapa
Pieteikums dalībai atklātā konkursā
„Būvniecības eksperta pakalpojumu sniegšana”
Iepirkuma identifikācijas Nr. TM 2014/16/NFI
Pretendents,___________________________, reģ. Nr._______________________________
nosaukums
juridiskā adrese, faktiskā adrese, faksa Nr.
tā

personā
personas, kurai ir tiesības pārstāvēt pretendentu, vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Piesakās piedalīties konkursā “Būvniecības eksperta pakalpojumu sniegšana”, iepirkuma
identifikācijas Nr. TM 2014/16/NFI.
2. Apņemas ievērot konkursa nolikuma prasības, tajā skaitā apņemas izpildīt visas tehniskajā
specifikācijā izvirzītās prasības.

3.Apliecina, ka:
3.1. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktajam,
Pretendents un persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists,
vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli,
ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un
kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem
noziedzīgiem nodarījumiem:
a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta
labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,
b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai
personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
3.2. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktajam,
Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas
izpaužas kā:
a) 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,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos
aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba
ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
3.3. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktajam,
Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, 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,
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par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas
soda vai naudas sodu samazinājusi;
3.4. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta
Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu un
Pretendents netiek likvidēts;
3.5. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
3.6. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu saskaņā ar līguma
projektu, kurš iekļauts atklāta konkursa nolikuma III nodaļā;
3.7. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

______________________________
Pretendenta paraksts, paraksta atšifrējums, amats
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2. veidlapa

VEIKTO DARBU SARAKSTS
( pēdējo 5 (piecu) gadu laikā realizēto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts)

Nr.
p.k.

Objekta atrašanās vieta (adrese)

Objekta
kopējā Objekta nodošanas
kvadratūra(m2)
ekspluatācijā datums

Pasūtītājs (nosaukums,
kontakttelefons)

Būvdarbu
veids:
rekonstrukcija
vai
jaunbūve

1.
…
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3.veidlapa

Pakalpojuma izmaksu veidlapa
Nr.

Pakalpojuma
nosaukums

1

Paredzamais
apjoms
līguma
darbības
laikā

Piedāvājuma summa bez
PVN par 1 (viena)
atzinuma sagatavošanu,
EUR

Piedāvājuma summa ar
PVN par 1 (viena)
atzinuma sagatavošanu,
EUR

Piedāvājuma summa bez
PVN par atzinumu
sagatavošanu, EUR

Piedāvājuma summa ar
PVN par atzinumu
sagatavošanu, EUR

2

3

4

5 (2x3)

6(2x4)

1.

Ekspertīzes
atzinums

1

2.

Pārbaudes
atzinums

7

3.

Gala ziņojums

1

Piedāvājuma kopējā summa bez PVN par 9 (deviņu) atzinumu sagatavošanu, EUR ______________________________________________
PVN par 9 (deviņu) atzinumu sagatavošanu, EUR _______________________________________________
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Piedāvājuma kopējā summa ar PVN par 9 (deviņu) atzinumu sagatavošanu, EUR ______________________________________________
*Cenu par katra atzinuma (ziņojuma) sagatavošanu Pretendents norāda proporcionāli tā sarežģītībai.

Cenā ir iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu, tajā skaitā visi nodokļi un nodevas, ceļa izdevumi, komandējuma dienas naudas,
profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kā arī citi Pakalpojuma izpildei nepieciešamie izdevumi.

_______________________________________
Pretendenta paraksts, paraksta atšifrējums, amats
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