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Pasūtītājs:   

SIA „Talsu namsaimnieks” 

Juridiskā adrese: Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads, LV-3201 

Vien.reģ.Nr.41203035896 

E- pasta adrese: info@talsunamsaimnieks.lv 

Kontaktpersonas: 

 Par iepirkuma procedūru- SIA „Talsu namsaimnieks” Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 

Aivars Pumpiņš, tel.: 20249873, e-pasts: aivars.pumpins@talsunamsaimnieks.lv 

 Par iepirkuma priekšmetu- SIA „Talsu namsaimnieks” darbu vadītāja Liene Ziediņa, 

tel.28618897 
 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs  

TNP 2015/2 

 

2. Iepirkuma metode 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu. 

 

3. Iepirkuma priekšmets un apjoms 

3.1. Iepirkuma līguma priekšmets – kapu teritorijas paplašināšana, stāvlaukuma un gājēju celiņa 

izbūve, apstādījumu ierīkošana (tehniskā specifikācija- 3.pielikums). 

 

4. Iepirkuma izpildes un līguma darbības termiņš  

4.1.Paredzamais līguma izpildes laiks – no 2015.gada aprīļa līdz 2015.gada 15. jūnijam 

5. Iespējas saņemt iepirkuma nolikumu 

Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras 

dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt tos. Nolikums ir pieejams SIA „Talsu 

namsaimnieks” interneta mājas lapā: www.talsunamsaimnieks.lv . 

 

6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

Pretendentu piedāvājumi iesniedzami līdz 2015.gada 30.martam, plkst.11:00 iesniedzot 

personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz 

iepriekš minētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Piedāvājumi, kas nonāks pie Pasūtītāja 

pēc norādītā termiņa, netiks skatīti.  

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: SIA „Talsu namsaimnieks”  birojs, Ezera laukums 2, Talsi, 

Talsu novads; 

Pasta adrese: SIA „Talsu namsaimnieks”, Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads, LV-3201.  

Piedāvājums jāiesniedz par pilnu Iepirkuma priekšmeta apjomu. 

Piedāvājumu atvēršana 2015. gada 30.martā, plkst.11:00. 

 

7. Piedāvājuma sagatavošana 

7.1.Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem 

piedāvājuma dokumentiem (oriģināliem) jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums 

latviešu valodā; 

7.2.Sagatavojot piedāvājuma dokumentus, jāievēro LR normatīvajos aktos noteiktās prasības 

attiecībā uz dokumentu noformēšanu, rekvizītiem un juridisko spēku. 

7.3.Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, ar sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu 

skaitam.  

7.4.Dokumentu kopijas jāapliecina uzņēmuma vadītājam vai pašam pretendentam, ja pretendents 

ir fiziska persona. 

7.5.Ja piedāvājuma dokumentus paraksta vai apliecina pilnvarota persona, piedāvājumā 

jāiesniedz pilnvarojošā dokumenta oriģināls. 

7.6. Personai, kura paraksta piedāvājuma dokumentus, ir jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma 

līgumu.  

http://www.talsunamsaimnieks.lv/
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8. Piedāvājuma iesniegšana 

8.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

 pasūtītāja nosaukums un adrese; 

 pretendenta nosaukums un adrese; 

atzīme „Piedāvājums iepirkumam “Kapsētas “Eglaines” teritorijas paplašināšana  

un labiekārtošana”” 

  identifikācijas Nr. TNS 2015/2. Neatvērt līdz 2015.gada 30.martam, plkst.11:00” 

8.2.Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu. 

 

9. Prasības veicamā darba izpildē: 

9.1.Visi darbi veicami, ievērojot pasūtītāja norādījumus; 

9.2.Garantijas laiks visiem darbiem ir ne mazāks kā 2 (divi) gadi pēc objekta nodošanas 

ekspluatācijā. 

 

10. Prasības pretendentam. 

10.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties fiziskas un juridiskas personas, komersanti, uzņēmumi 

un uzņēmējsabiedrības (turpmāk tekstā - Pretendents), kurš reģistrēts Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā vai tā mītnes zemes likumdošanā noteiktā kārtībā un atbilstošās valsts 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic uzņēmējdarbību vai saimniecisko darbību. 

Pretendentam jāatbilst zemāk minētajiem kritērijiem: 

10.1.1. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas 

nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 eiro, 

10.1.2. pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts 

uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam 

beigu termiņam tas būs likvidēts. 

10.2. Iepirkumu komisija izslēdz no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā jebkurā piedāvājuma 

izvērtēšanas stadijā un neizskata pretendenta piedāvājumu, ja konstatē kādu no nolikuma 10.1.1. un 

10.1.2. punktos minētajiem nosacījumiem. 

10.3. Pieredze labiekārtošanā: iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir vismaz divi objekti, kurā veikti 

līdzvērtīgi darbi. 

 

11. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti. 

11.1. Aizpildīts dalības pieteikums atbilstoši pievienotajai formai (1.pielikums); 

11.2. Izziņa par pieredzi atbilstoši 10.3. punkta prasībām (2.pielikums); 

11.3. Vismaz divas pozitīvas atsauksmes par norādīto pieredzi; 

11.4. Tehniskās specifikācijas sagatavo atbilstoši Tehniskās specifikācijas formai (3.pielikums); 

13.5.Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai 

(4.pielikums). 

13.6.Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda EUR bez PVN un EUR ar PVN. 

13.7.Cenā iekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi. 

 

12. Piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana 

12.1. No nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkuma komisija izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu.  

 

13. Lēmuma paziņošana un līguma slēgšana 

13.1. Iepirkumu komisija paziņo par pieņemto lēmumu LR Publisko iepirkumu likumā noteiktā 

kārtībā. 

13.2. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu (5.pielikums), pamatojoties uz 

pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar iepirkuma noteikumiem.  
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14. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 

14.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai 

citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepiecienāms piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 

pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai 

kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.  

14.2. Lemt par pretendenta atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām. 

14.3. Lemt par piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai. 

14.4. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

14.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu 

piedāvājumos. 

14.6. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta 

iesniegto piedāvājumu. 

14.7. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. 

14.8. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 

14.9. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

14.10. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu. 

14.11. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem 

normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma 

izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

15. Pretendentu tiesības un pienākumi 

15.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts. 

15.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

15.3. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām. 

15.4. Sniegt patiesu informāciju. 

15.5. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, finanšu piedāvājuma 

atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

15.6. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

15.7. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

15.8. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu 

informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa. 
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1.Pielikums 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS 
Iepirkumam “Kapsētas “Eglaines” teritorijas paplašināšana  

un labiekārtošana”” 

   Identifikācijas Nr. TNS 2015/2 

 

Pretendents__________________________________________________________________ 
      (nosaukums vai uzvārds) 

ar šī pieteikuma iesniegšanu vēlas piedalīties SIA „Talsu namsaimnieks” rīkotajā iepirkumā 

“Kapsētas “Eglaines” teritorijas paplašināšana un labiekārtošana”” 

  

Piedāvājam veikt darbus, saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām par 

piedāvājuma cenu:  

 

EUR : _______ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 

 

Apliecinām, ka 

1. esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma procedūras dokumentus, noteikumus un piekrītam 

paredzētos darbus izpildīt par piedāvājumā norādīto cenu atbilstoši nolikuma un tā pielikumu 

noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošām tiesību normām. 

2. Piedāvātajā līguma summā ir iekļautas visas darbu, piegādes, uzstādīšanas izpildei 

nepieciešamās izmaksas. 

3. Mums ir pietiekami resursi līguma izpildei. 

4. Apņemamies (ja iepirkuma komisija izvēlējusies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt 

visus līguma nosacījumus ; 

5. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

Pretendents (nosaukums vai 

uzvārds) 
 

Reģistrācijas numurs  

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas tālrunis, 

fakss, e-pasts 
 

Bankas nosaukums, filiāle   

Bankas kods  

Norēķinu konts  

 

___________________________________________________________________________ 

Pretendenta nosaukums, likumīgā pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, paraksts, tā atšifrējums 
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2.Pielikums 

 
PRETENDENTA PIEREDZE 

Iepirkumam “Kapsētas “Eglaines” teritorijas paplašināšana un labiekārtošana”” 

  

Identifikācijas Nr. TNS 2015/2 
 

Pretendenta nosaukums:        

Reģistrācijas Nr.        

 

<Personas ar pārstāvības tiesībām vārds un uzvārds> Pretendenta vārdā apliecinu, ka mums ir pieredze 

līdzīgu darbu veikšanā: 

Nr. 

p.k. 

Objekta 

nosaukums un 

veikto būvdarbu 

īss raksturojums 

Darbu 

vērtība bez 

PVN (EUR) 

Vieta 

Pašu spēkiem 

veiktais darbu 

apjoms  

(% no 

būvdarbu 

vērtības bez 

PVN) 

 

Pasūtītājs 

(nosaukums 

reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontakt- persona, 

tālrunis) 

Darbu uzsākšanas un 

pabeigšanas gads un 

mēnesis 

       

       

 
 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju un tās atbilstību iepirkuma noteikumu 

prasībām. 

 

 

Paraksts:        

 

Vārds, uzvārds: ____________________________      

 

Amats:        

 

Apliecinājums sastādīts un parakstīts 2015.gada ___. ______________ 
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3.Pielikums 

 

Tehniskā specifikācija 

Iepirkumam “Kapsētas “Eglaines” teritorijas paplašināšana un labiekārtošana”” 

   

Identifikācijas nr. TNS 2015/2 

 

I. Kapu teritorijas paplašināšana: 

Npk Veicamo darbu nosaukums 

 

Mērvienība Daudzums Cena Summa bez 

PVN (EUR) 

1. Kapu joslu, celiņu izbūve gab. 2   

1.1. Materiāli:     

1.1.1. Impregnēti zāģmateriāli m3  1.6   

1.1.2. Skrūves komplekts 1   

1.1.3. Atsijas t 38   

1.1.4. Grants t 60   

1.1.5. Zālāja sēkla kg 30   

1.1.6. Transports st 22   

1.1.7. Multiiekrāvējs st 18   

1.1.8. Vibrobliete st 16   

1.1.9. Ģenerators st 3   

1.1.10. Darbs st 112   

2. Fiziokarpu dzīvžoga stādīšana     

2.1. Fiziokarpi “Luteus” gab. 21   

2.2. Mizu mulča m3  3   

2.3. Darbs st 16   

3. Pieskaitāmās izmaksas %    

 Summa kopā bez PVN     

 PVN     

 Summa ar PVN     

 

Paredzētie darbi: divu celiņu joslu izbūve no salizturīgās smilts slāna un blietētas atsiju kārtas. Divu jaunu 

kapu joslu izbūve, t.sk. virsmas planēšana, nelietderīgās augsnes izrakšana, impregnētu dēlu apmaļu 

izbūve, fiziokarpu dzīvžoga stādījumu turpināšana. Izraktās grunts izlīdzināšana teritorijas ieplakās. 
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II. Stāvlaukuma 1067 m2  un gājēju celiņa 254 m2 izbūve: 

Npk Veicamo darbu nosaukums 

 

Mērvienība Daudzums Cena Summa bez 

PVN (EUR) 

1. No kapiem izraktās grunts, mālu iekraušana 

automašīnā 

m3 80   

1.1. No kapiem izraktās grunts, mālu 

transportēšana līdz 100 m attālumā 

m3 80   

1.2. No kapiem izraktās grunts, mālu izlīdzināšana 

objekta ieplakā 

m3  80   

2. Kopējās platības augsnes un grunts 

nostumšana, norakšana uz projektētām 

laukuma atzīmēm 

    

2.1. Iekraušana ar ekskavatoru 60% m3 540   

2.2. Transportēšana līdz 200 m m3 540   

2.3. Pārvietošana 40% ar buldozeru līdz 40 m m3 356   

2.4. Transportētās grunts izlīdzināšana ieplakā ar 

buldozeru  

m3 540   

3. Grunts izrakšana stāvlaukuma un gājēju 

celiņu pamatnes veidošanai 45 cm un 30 cm 

ar ekskavatoru un transportu  

    

3.1. Iekraušana ar ekskavatoru m3 556   

3.2. Transportēšana līdz 100 m m3 556   

3.3. Laukuma grunts izlīdzināšana ieplakā ar 

buldozeru 

m3 556   

4. Laukuma nogāzes veidošana, norokot      

4.1. Rakšana m3 37   

4.2. Noraktās grunts transportēšana m3 37   

4.3. Grunts sastumšana, līdzināšana ieplakā m3 37   

5. Laukuma izbūve-smilts slāņa izveidošana 

20 cm biezumā 

m3 213   

5.1. Izlīdzināšana, blietēšana m3 213   

6. Laukuma izbūve- sijātās grants 0-16mm 

slāņa izveidošana 15 cm biezumā 

m3 160   

6.1. Izlīdzināšana, blietēšana m3 160   

7. Laukuma izbūve- grants šķembu 

maisījuma 0-32 mm izbūve 10 cm biezumā 

m3 107   

7.1. Izlīdzināšana, blietēšana m3 107   

8. Gājēju celiņa izbūve- smilts slāņa izveidošana 

20 cm biezumā 

m3 51   

8.1. Izlīdzināšana, blietēšana m3 51   

9. Gājēju celiņa izbūve- grants šķembu 

maisījuma 0-32 mm izbūve 10 cm biezumā 

m3 25   

9.1. Izlīdzināšana, blietēšana m3 25   

10. Tehnikas (buldozera, grunts veltņa) treilēšana reisi 4   
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11. Kopējā kapu pievedceļa sakārtošana, 

greiderēšana 

Obj. 1   

12. Pieskaitāmās izmaksas %    

 Summa kopā bez PVN     

 PVN     

 Summa ar PVN     

 

III. Apstādījumu ierīkošana: 

Npk Veicamo darbu nosaukums 

 

Mērvienība Daudzums Cena Summa bez 

PVN (EUR) 

1. Darbs     

1.1. Augsnes izlīdzināšana ar grābekļiem st 18   

1.2. Bedru rakšana st 15   

1.3. Augu stādīšana, mulčēšana st 35   

1.4. Krūmu izzāģēšana st 25   

1.5. Zaru vākšana st 28   

2. Materiāli     

2.1. Bagātināta kūdra ar piegādi m3 9   

2.2. Mizu mulča ar piegādi m3 9   

2.3. Melnzeme ar piegādi m3  30   

2.4. Piesienamie mieti, auklas gab. 40   

3. Transports     

3.1. Materiālu pievešanai st 1   

3.2. Augu sagādei st 18   

3.3. Grunts izlīdzināšana (mehāniska) st 4   

3.4. Melnzemes līdzināšana (mehaniska) st 4   

4. Augi     

4.1 Korejas baltegle gab. 3   

4.2 Parastā Īve gab. 40   

4.3. Kokveida hortenzija gab. 14   

4.4. Pīlādžlapu sorbārija “SEM” gab. 40   

4.5. Asā egle “Hoto” gab. 29   

4.6 Pelēkā spireja “Grefsheim” gab. 7   

4.6 Asā egle “Glauca golbosa” gab. 8   

5. Pieskaitāmās izmaksas %    

 Summa kopā bez PVN     

 PVN     

 Summa ar PVN     
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4.Pielikums 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

 

Finanšu piedāvājums 

Iepirkumam “Kapsētas “Eglaines” teritorijas paplašināšana un labiekārtošana”” 

 Identifikācijas Nr. TNS 2015/2 

 
 

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, es apakšā parakstījies apliecinu, ka <pretendenta 

nosaukums> piekrīt Iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantē Iepirkuma nolikuma prasību 

izpildi. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami. 

Mēs piedāvājam veikt  iepirkumā paredzētos darbus par šādu cenu: 

 

 

Līgumcena EUR___________________ ( ar cipariem un vārdiem) bez PVN 

 

PVN 21%_________________________(ar cipariem un vārdiem) 

 

Kopējā līgumcena EUR______________(ar cipariem un vārdiem) ar PVN 

 

 
 

Līgumcenā ir iekļautas visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas. 

 

2015.gada ___. ______________ 

 

   

 

   

 

Pretendenta paraksts:  

Vārds, uzvārds:  

Amats:  
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 5.Pielikums 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ___ 

 

Talsos 2015.gada ____. __________ 

 

SIA „Talsu namsaimnieks”, vien. reģ. Nr. 41203035896, adrese: Ezeru laukums 2, Talsi, 

Talsu novads, LV-3201, turpmāk saukts Pasūtītājs, valdes  priekšsēdētāja Edgara Bērziņa 

personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem un Komercpilnvaru Nr.2719 no 14.08.2013., no 

vienas puses, un  

______________________, turpmāk saukts Izpildītājs, tās ____________________________ 

personā, kurš darbojas pamatojoties uz _______________________, no otras puses, abas puses 

kopā un katra puse atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā sauktas Līdzēji,  

Līdzēji, ņemot vērā 2015.gada ___._________ SIA „Talsu namsaimnieks” iepirkuma komisijas 

lēmumu, saskaņā ar kuru Izpildītājs ir atzīts par uzvarētāju iepirkumā Nr. TNS 2015/2 “Kapsētas 

“Eglaines” teritorijas paplašināšana un labiekārtošana””, noslēdz šo līgumu, turpmāk saukts 

Līgums, par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets. 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs veic kapsētas “Eglaines” teritorijas paplašināšanas un 

labiekārtošanas darbus, turpmāk Līgumā saukts Objekts, kas atrodas Talsu novada Ģibuļu 

pagastā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un ierīkošanas projektu, turpmāk Līgumā saukts 

Projekts. Tehniskā specifikācija ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.  

1.2. Līgumcena par Darbiem ir noteikta iepirkuma procedūras rezultātā un tā sakrīt ar 

Izpildītāja iesniegto piedāvājumu.  

1.3. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par pienācīgi veiktiem Darbiem saskaņā ar Līguma 

3.punkta noteikumiem.  

1.4. Izpildītājam Darbi ir jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Ierīkošanas projektu. 

Darbi sevī ietver visus Līgumā, Ierīkošanas projektā un Tehniskajā specifikācijā noteiktos darbus, 

darbu vadību un organizēšanu, darbiem nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, Darbu 

pieņemšanu-nodošanu, izpildu dokumentācijas (segto darbu akti, materiālu atbilstības deklarācijas 

u.t.t.) un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma, Ierīkošanas  

projekta vai Tehniskās specifikācijas. 

1.5. Izpildītājs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, kā arī ar materiāliem, 

kuru vērtība ir ierēķināta Līgumcenā. Izpildītājs apliecina, ka Tehniskajā specifikācijā norādītais 

Darbu apjoms ir realizējams, un ka tāmēs savā piedāvājumā iepirkuma procedūrai ir iekļāvis visus 

Darbus un materiālus atbilstoši Pasūtītāja prasībām, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai 

Darbu veikšanai.   

1.6. Izpildītājs apliecina, ka tas ir pienācīgi iepazinies ar Līgumam pievienoto Tehnisko 

specifikāciju un Ierīkošanas projektu, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomu, 

pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī Darbu izpildes vietu - Objektu, un atsakās saistībā 

ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas.  

 

2. Līdzēju atbildība, pienākumi un tiesības. 

2.1. Izpildītāja pienākumi:  

2.1.1. Darbus veikt atbilstoši Ierīkošanas  projektam un Tehniskajai specifikācijai, ievērojot 

Pasūtītāja pamatotus norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību 

aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī;  

2.1.2. atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai pušu saistību 

izpildi;  

2.1.3. nodrošināt nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu 

procesā.  
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2.1.4. atbildēt par visu nepieciešamo sagatavošanas darbu veikšanu. Izpildītājam jāveic visi 

nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kas varētu 

rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā. 

2.1.5. visā Darbu veikšanas laikā ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un 

kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju;  

2.1.6. Izpildītājs ir atbildīgs par visu Objektā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības 

pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem 

aktiem.  

 

2.2. Darbu izpildes laikā Izpildītājs apņemas: 

2.2.1. uzturēt kārtībā Objektu, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, sanitāros, ceļu 

satiksmes, vides aizsardzības, kā arī visus citus noteikumus, kas attiecināmi uz Līguma 

izpildi. Izpildītājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par šo noteikumu ievērošanu un visām soda 

sankcijām, kas piemērotas šādu pārkāpumu dēļ; 

2.2.2. saudzīgi izturēties pret Pasūtītāja īpašumu, ar savu darbību vai bezdarbību neradot 

jebkādu kaitējumu Pasūtītāja īpašumam. Gadījumā, ja tomēr radies kāds kaitējums Pasūtītāja 

īpašumam, Izpildītājam, Pasūtītāja noteiktā termiņā, par saviem līdzekļiem ir jānovērš visi 

radušies bojājumi; 

2.2.3. norobežot Objektu, lai darbu veikšanas laikā tajā nevar iekļūt ar Līguma izpildi 

nesaistītas personas; 

2.2.4. pēc Darbu pabeigšanas aizvākt visus atkritumus un būvgružus no Objekta, atstājot to 

tīrā un pienācīgā stāvoklī  

2.3. Izpildītājs apņemas Darbus veikt savlaicīgi, kvalitatīvi un atbilstoši visu normatīvo aktu un 

Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.   

2.4. Darbu izpildes laikā Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja personālu, instrumentiem, iekārtām un 

materiāliem Objektā.   

2.5. Izpildītājs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tehniskajām specifikācijām vai Ierīkošanas  

projekta  tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu 

darbu veikšanu Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Līdzēji ir noslēguši vienošanos par 

šādu Darbu izpildi rakstiskā formā. 

 

3. Līgumcena un samaksas kārtība. 

3.1. Maksa par pienācīgi veiktiem Darbiem jeb Līgumcena ir EUR ___________ (___________) 

plus PVN 21% EUR ___________ (___________), kas kopā sastāda EUR___________ 

(___________) un sakrīt ar Izpildītāja izteikto piedāvājumu iepirkuma procedūrā. 

3.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Darbu veikšanu šādā kārtībā: 

3.2.1. avansā pirms Darbu uzsākšanas 20% (divdesmit procentu) no Līgumcenas jeb EUR 

_________________ (_________________), plus PVN 21% EUR _________________ 

(_________________), kas kopā sastāda EUR _________________ (___________________), 

10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas un attiecīga Izpildītāja rēķina 

saņemšanas dienas; 

3.2.2. atlikušos 80% (astoņdesmit procentus) no Līgumcenas jeb EUR_______________  

(_________________), plus PVN 21% EUR_____________ (_________________), kas kopā 

sastāda EUR_________________ (_________________) ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc Darbu  pieņemšanas -nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīga Izpildītāja 

rēķina saņemšanas dienas. 

3.3. Izpildītājs veic ar Darbu izpildi saistīto valsts noteikto nodokļu un nodevu, kā arī transporta 

izdevumu nomaksu. Līgumcenā ir ietvertas visas Izpildītāja izmaksas pienācīgai Darbu veikšanai, 

kā arī samaksa par Darbu izpildē izmantotajiem materiāliem. 

3.4. Līgumcenas samaksu Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas norēķiniem, nepieciešamo naudas 

summu ieskaitot Izpildītāja rēķinā norādītajā bankas kontā.   

3.5. Šī Līguma 3.1.punktā noteiktā summa var tikt mainīta, ja pēc Darbu  uzmērīšanas, tiek 

konstatēts, ka Izpildītājs faktiski ir veicis Darbus mazākā apjomā, nekā norādīts tāmē. Šādā 
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gadījumā Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par tā faktiski veikto darbu apjomu, 

ņemot vērā tāmē norādīto cenu par vienību, kas šī Līguma darbības laikā nevar tikt mainīta.  

3.6. Par Līguma 3.2. punktā noteikto apmaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0.1% (nulle komats viena procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par 

katru nokavējuma dienu. 

3.7. Par Līguma 4.1.punktā noteiktā termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

0.1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavējuma dienu. Šajā 

Līguma punktā minētais līgumsods bezierunu kārtībā tiek ieturēts no Pasūtītāja veicamā 

maksājuma Izpildītājam vai piedzīts no Izpildītāja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3.8. Gadījumā, ja Darbu veikšanas laikā atklājas nepieciešamību veikt papildus darbus, 

Izpildītājam ir pienākums nekavējoties par to rakstveidā informēt Pasūtītāju. Izpildītājs ir tiesīgs 

uzsākt papildus darbu veikšanu tikai pēc tam, kad ar Pasūtītāju ir rakstveidā saskaņota papildus 

darbu veikšanas nepieciešamība un papildus darbu tāme. Ja Izpildītājs neievēro šajā punktā 

noteikto papildus darbu saskaņošanas kārtību, Pasūtītājam nav pienākums veikt jebkādu papildus 

darbu apmaksu Izpildītājam.  

 

4. Darbu izpildes kārtība. 

4.1. Izpildītājs pilnībā un pienācīgā kārtā pabeidz Darbus līdz 2015.________________. Darbu 

pienācīgu un pilnīgu izpildi apliecina Līdzēju parakstīts Darbu pieņemšanas –nodošanas akts.  

4.2. Izpildītājs apliecina, ka tam ir zināma precīza Darbu veikšanas vieta un tās faktiskais 

stāvoklis. Izpildītājam ir pienākums vismaz trīs darba dienas pirms Darbu uzsākšanas informēt par 

to  SIA „Talsu namsaimnieks”  darbu vadītāju Lieni Ziediņu. Izpildītājam darba organizācija 

jāveido tā, lai netiktu traucēta kapos organizējamie bēru pasākumi.  

4.3. Pasūtītājs netraucē Izpildītājam pieeju Objektam Darbu veikšanai, ja tā saskaņota Līguma 

4.2.punktā noteiktajā kārtībā.  

4.4. Pēc Izpildītāja paziņojuma par Darbu pabeigšanas dienu saņemšanas, Pasūtītājs 3 (trīs) darba 

dienu laikā organizē Darbu pieņemšanu.  

4.5. Ja Darbu kvalitāte ir atbilstoša, Līdzēji paraksta Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu, kas kā 

pielikums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

4.6. Ja Darbi veikti nekvalitatīvi, Līdzēji sastāda, bet ja nespēj vienoties- Pasūtītājs vienpusēji 

sastāda, un paraksta defektu aktu, norādot tajā defektus un to novēršanas termiņus. Defektu akts kā 

pielikums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pēc visu defektu aktā norādīto trūkumu 

novēršanas, Darbi tiek nodoti Līguma 4.5.punktā noteiktajā kārtībā.  

4.7. Defektu akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību pildīšanas. Defektu aktā 

norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

 

 

5. Garantijas.  

5.1. Izpildītājs garantē Darbu kvalitāti, funkcionālo darbību un atbilstību Ierīkošanas projektam un 

Tehniskajām specifikācijām. Izpildītājs uzņemas atbildību par defektiem Darbos, kas radušies 

garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu 

pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. 

5.2. Izpildītājs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava 

rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. 

Paziņojumā  Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta 

sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien 

Līdzēji nevienojas citādi.  

5.3.  Noteiktajā termiņā Līdzēji sastāda defektu aktu, tajā norādot konstatētos bojājumus, kā arī to 

novēršanas termiņus. Gadījumā, ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta 

sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu bez Izpildītāja pārstāvja klātbūtnes un tas ir saistošs 

Izpildītājam. 
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6. Citi Līguma noteikumi. 

6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma saistību izpildei. 

6.2. Visas domstarpības un strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Līdzēji cenšas atrisināt 

sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Līdzēji neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti saskaņā ar spēkā 

esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

6.3. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi, Līdzējiem rakstiski vienojoties, un ir 

pievienojami Līgumam kā pielikumi, un no to parakstīšanas dienas kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. Tie ir saistoši Līdzējiem. 

6.4. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz četrām lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko 

spēku, pa vienam Līguma eksemplāram glabājas pie katra Līdzēja. Līguma pielikumā Tehniskā 

specifikācija uz ___ lapām. 

6.5. Līdzēju paraksti un rekvizīti:  

 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

SIA „Talsu namsaimnieks”  _______________________ 

Vien. reģ. Nr. 41203035896 _______________________ 

A/S “SEB banka”,      _______________________ 

Kods: UNLALV22  

Konts: LV54UNLA0050015036916                   

   

 

 

____________________E.Bērziņš _____________________ 

Valdes priekšsēdētājs 

 

 


