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Būvdarbu līgums Nr. 2.4.6./20-14 
Asfaltbetona seguma atjaunošana brauktuvei Poruka ielā, Madonā  

 

Madonā 

2014.gada 8.maijā 

Madonas novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.2.punktu rīkojas izpilddirektors 

Āris VILŠĶĒRSTS, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Krustpils”, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas 

valdes loceklis Raitis BALTPURVIŅŠ, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti 

– Puses, vai atsevišķi - Puse,  

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu veiktā iepirkuma „Ielu remontdarbi Madonas 

pilsētā”, identifikācijas numurs MNP2014/19, otrajā daļā (turpmāk tekstā – Iepirkums) 

pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz savā 

starpā šādu līgumu ar pielikumiem (turpmāk tekstā – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem un darbaspēku veikt ielu 

remontdarbus Madonas pilsētā - asfaltbetona seguma atjaunošanu brauktuvei Poruka ielā, 

Madonā un garantijas termiņā izlabot jebkurus defektus, turpmāk tekstā – Darbi, saskaņā ar 

Līguma noteikumiem un Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu Iepirkumā. 

1.2.  Objekts Līgumā ir attiecīgā Darba tiešā izpildes vieta – Madonas pilsētas Poruka iela. 

1.3. Iepirkuma dokumentos noteiktais Līguma izpildē ir spēkā un ir jāizpilda arī tad, ja 

attiecīgais dokuments nav pievienots Līgumam kā pielikums. 

1.4. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabi, 

tiltu konstrukcijas, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) kļūst par Pasūtītāja 

īpašumu. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli jānodod Pasūtītājam ar aktu. 

1.5. Izpildītājam Darbi Objektā jāuzsāk ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no būvlaukuma 

nodošanas Izpildītājam.  

1.6. Darbu izpildes termiņš Objektā saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumā iekļauto 

apliecinājumu ir 2 līdz 3 nedēļas no Darbu uzsākšanas dienas, izņemot tehnoloģiskos 

pārtraukumus nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ.  

1.7. Ņemot vērā, ka vienlaicīgi tiek slēgts līgums par vairākām Iepirkuma daļām (šī otrā daļa, 

pirmās daļas līgums „Asfaltbetona seguma atjaunošana brauktuvei Tirgus ielā, Madonā” un trešās 

daļas līgums „Asfaltbetona seguma atjaunošana brauktuvei Lazdonas ielā (posmā no Zābera 

ielas līdz Avotu ielai), Madonā”), un Darbi tiks veikti vairākos objektos, kopējais visu trīs 

līgumu Darbu izpildes termiņš ir ne vairāk kā 2 (divi) mēneši no pirmo Darbu uzsākšanas 

dienas. 

1.8. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un 

Līgumā atrunāto saistību izpildei. 

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Līgumcena par Līguma Darbu izpildi ir euro 21 982,31 (divdesmit viens tūkstotis 

deviņi simti astoņdesmit divi euro, 31 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa. Līgumcena 

sastāv no pamatsummas euro 20 935,53 (divdesmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci 

euro, 53 centi) un Pasūtītāja rezerves neparedzētiem darbiem 5% (piecu procentu) apmērā 

no pamatsummas euro 1 046,78 (viens tūkstotis četrdesmit seši euro, 78 centi). Līguma 

kopējā summa ir euro 26 598,60 (divdesmit seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit astoņi 

euro, 60 centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21% euro 4 616,29 (četri tūkstoši 

seši simti sešpadsmit euro, 29 centi). Līgumcena Darbu izpildei ir pamatota ar Izpildītāja 
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finanšu piedāvājumu. Līguma kopējā summa Līguma izpildē tiek precizēta atbilstoši Līguma 

2.3. un/vai 2.4.punkta apakšpunktiem. 

2.2. Līgumcenā ir iekļauts viss Darbu komplekss, kas nepieciešams Darba paveikšanai.  

2.3. Līgumcenu Darbam aprēķina: 

2.3.1. atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski 

paveikto un uzmērīto darba apjomu.  

2.3.2. Darba daļām, par kurām samaksa Līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši 

nolīgtajai vai izmaiņu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma. 

2.3.3. Ja pēc faktiski paveikto darbu uzmērīšanas konstatē, ka darbu apjoms ir mazāks, 

nekā bija dots Darbu daudzumu sarakstā, Līguma summa ir faktiski paveikto un uzmērīto 

darbu kopējā summa. 

2.4. Pasūtītāja rezerve ir 5 (piecu) % apmērā no līgumcenas un tā ir iekļauta Līguma 

2.1.punktā norādītajā Līgumcenā. Pasūtītāja rezerve tiek izmantota:  

2.4.1. samaksai par Darbiem, kas izpildīti atbilstoši izmaiņu aktiem, un/vai par faktiski 

paveikto un uzmērīto darba apjomu, kas pārsniedz Iepirkuma Tehniskā projekta Darba 

daudzumu sarakstā norādīto. 

2.4.2. Tādu Darbu apmaksai, kas sākotnēji nebija iekļauti Tehniskajā dokumentācijā, bet 

kuri atbilstoši spēkā esošo standartu un Ceļu specifikācijas 2014 prasībām ir nepieciešami 

sākotnēji paredzēto Darbu izpildei, un tehnoloģiski no tiem nav atdalāmi. 

2.5. Līguma summa Izpildītājam tiek apmaksāta sekojoši:  

2.5.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim Darbu izpildes aktu (Forma 2) un 

nepieciešamo izpilddokumentāciju pēc visu Darbu attiecīgajā Objektā pilnīgas 

pabeigšanas. Pasūtītājam ir jāpieņem veiktie darbi un jāparaksta akts vai rakstiski jānorāda 

attiecīgie trūkumi ne vēlāk kā  5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs 

iesniedzis Darbu izpildes aktu. Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja veiktie darbi 10 

(desmit)  darba dienu laikā pēc Darbu izpildes akta (Forma 2) apstiprināšanas no pasūtītāja 

puses. 

2.5.2. No akta par izpildīto darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10 % 

(desmit procentus). Ieturējumu Izpildītājs saņem pēc Līguma 2.pielikuma „Nodrošinājuma 

noteikumi” prasībām atbilstoša Garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājam. 

Ja Izpildītājs nav iesniedzis Garantijas laika nodrošinājumu, ieturējums ir uzskatāms par 

Garantijas laika nodrošinājumu un Pasūtītājs ir tiesīgs to izmantot atbilstoši Līgumā 

paredzētajam. 
2.5.3. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu Darbu 

izpildes aktu un nav saņēmis rakstiski konstatētus trūkumus par izpildīto darbu kvalitāti vai 

par veikto darbu neatbilstību Līguma noteikumiem, tad darbi skaitās pieņemti un, līdz ar 

to, Pasūtītājam tie jāapmaksā saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

2.5.4. Pasūtītājam ir tiesības pielīdzināt uz Līguma pamata maksājamās summas ar prasībām 

pret Izpildītāju, kuras izriet no Līguma neievērošanas. Līgumsodu un zaudējumus 

Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma. 

2.5.5. Priekšapmaksa (avansa maksājums) netiek veikta. 

2.5.6. Pievienotās vērtības nodoklis valsts budžetā tiek ieskaitīts saskaņā ar likuma 

„Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantā noteikto. 

2.6. Līgums ir vienības cenu Līgums, kas balstīts uz Izpildītāja piedāvājumu ar tajā 

norādītajām vienības cenām. Cenas tiek fiksētas uz visu Darbu izpildes laiku un netiks 

pārrēķinātas, un būvniecības materiālu, darbu, mehānismu vai būvdarbu pieskaitāmo 

izdevumu sadārdzinājums ne līdz Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam 

netiks atlīdzināts. 
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3. LĪGUMA GROZĪŠANA UN DARBA IZMAIŅAS 

3.1. Visas Līguma izmaiņas, papildinājumus vai grozījumus veic, Pusēm rakstiski 

vienojoties, tikai atbilstoši Līgumam un Publisko iepirkumu likumam, kā arī citiem tiesību 

aktiem.  

3.2. Līguma izpildes laikā atkāpes no Iepirkuma dokumentos noteiktā un/vai Izpildītāja 

piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, kurš izvērtē katru 

gadījumu atsevišķi, un ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu stāvokli un Iepirkuma 

dokumentos sākotnēji noteiktās prasības. 

3.3. Grozījumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek izdarīti ievērojot Publisko iepirkumu likuma 

67.¹ pantā noteikto. Līguma izpildes laikā Līgumā nav pieļaujami būtiski grozījumi atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 67.1panta trešajā daļā minētajam. 

3.4. Līgums var tikt grozīts gadījumā, ja ir konstatēts, ka Iepirkumā paredzēto darbu pilnīgai 

izpildei nepieciešams veikt papildus darbus vai nepieciešams pielietot citus 

būvizstrādājumus, tehnoloģijas u.tml., kurus neviena no Pusēm iepriekš nevarēja paredzēt 

un iekļaut Iepirkumā. Neparedzēti darbi nav būvdarbu tāmē neiekļautās izmaksas, kas 

Izpildītājam bija jāparedz, lai nodrošinātu Iepirkumā paredzēto darbu izpildi atbilstoši 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā 

procesa prasībām. 

3.5. Savstarpēji vienojoties Puses drīkst veicamajam Darbam izmainīt tehniskās prasības, 

apjomu vai kā citādi atbilstoši situācijai grozīt vai iekļaut sākotnēji neparedzētus darbus, kas 

iepriekš nebija paredzami un ir nepieciešami sākotnēji noslēgtā Līguma izpildei. Vienojoties 

par izmaiņām, Puses nosaka ar izmaiņām saistītus Darba pabeigšanas termiņa grozījumus.  

3.6. Pēc Pasūtītāja atbildīgās personas pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēta 

tehniskā dokumentācija par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. 

3.7. Darba izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbiem, 

kam analogu Līgumā nav, Projekta vadītājs apstiprina Izpildītāja iesniegto cenu 

pamatojumu, kas ir pielikums izmaiņu aktam, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām 

Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtās 

un Būvinženiera saskaņotās cenas kalkulācijas, un līdzīga rakstura darbu cenām citos 

Pasūtītāja Līgumos. 

3.8. Par Darba izmaiņām Pasūtītāja atbildīgā persona sagatavo izmaiņu aktu un izsniedz 

vienu eksemplāru Izpildītājam, otru pievieno Līgumam un trešo glabā Uzraudzības 

dokumentos. 

3.9. Izmaiņu akts ir Līguma pielikums un ir saistošs, ja ir abu pušu parakstīti Līguma 

grozījumi.  

3.10. Līguma 3.5.punktā minētais Izmaiņu akts nav nepieciešams, ja konstatēta faktiski 

uzmērītā darba apjoma atšķirība no Tehniskajā dokumentācijā paredzētā. Šis punkts ir spēkā 

tiktāl, ciktāl netiek pārsniegta Līguma 2.1.punktā norādītā Līgumcena ar Pasūtītāja rezervi. 

4. DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA 

4.1.  Darbi uzskatāmi par pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja Darbu pieņemšanas - 

nodošanas aktu ir parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji. Gadījumā, ja saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem nepieciešams akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, tad Darbi tiek 

uzskatīti par pabeigtiem pēc to nodošanas ekspluatācijā saskaņā ar būvniecību regulējošo 

normatīvu prasībām. 

4.2.  Izpildītājs līdz Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai sakārto Darbu 

veikšanas vietu (t.sk. ievērojot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības): novāc 

būvgružus, Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus. 

4.3.  Ja pirms nodošanas vai arī tās laikā tiek konstatēti kādi defekti, Izpildītājam tie jānovērš 

Pasūtītāja norādītajā laikā.  
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4.4. Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu ar Darbiem saistīto 

izpilddokumentāciju, iekārtu pases, materiālu sertifikātus, deklarācijas un citus dokumentus, 

visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem Darbiem. 

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

5.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi nodot Objektu Izpildītājam.  

5.3. Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja kvalitatīvi un termiņā izpildītos Darbus saskaņā 

ar Līguma noteikumiem. 

5.4. Pasūtītājs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un 

priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi. 

5.5. Pasūtītājs neapņemas nodrošināt Izpildītājam piekļūšanu elektroenerģijas, ūdens 

pieslēguma un kanalizācijas ūdeņu novadīšanas vietām.  

6. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
6.1. Izpildītājs Līguma parakstīšanas dienā iesniedz Pasūtītāja atbildīgajai personai par 

Līguma izpildi rīkojumu par atbildīgā darbu vadītāja nozīmēšanu un citus dokumentus, ja 

tādi ir nepieciešami. 

6.2. Izpildītājam Darbi jāveic vismaz tādā kvalitātē, kas prasīta Tehniskajā dokumentācijā 

un Ceļu specifikācijās 2014. 

6.3. Izpildītājam ir pienākums izpildīt Būvsapulcēs pieņemtos lēmumus. 

6.4. Izpildītājam ir jānodrošina satiksmes organizācija un darba vietas aprīkojums atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

6.5. Izpildītājs nedrīkst nepamatoti pārtraukt Darbu izpildi Objektā uz 3 (trīs) vai vairāk 

dienām. Darbu pārtraukšana ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu. 

6.6. Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, jāinformē Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma 

izpildi par tādiem paredzamiem apstākļiem vai notikumiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt 

darba kvalitāti, palielināt Līguma cenu vai aizkavēt Darbu izpildi. Pasūtītāja atbildīgā 

persona var pieprasīt Līguma Izpildītājam iesniegt šādu apstākļu vai notikumu sagaidāmās 

ietekmes novērtējumu, attiecībā uz Līguma cenu vai pabeigšanas termiņu.  

6.7. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja atbildīgajai personai par līguma izpildi un citām viņa 

norādītajām personām brīvu pieeju būvlaukumam, būvobjektam vai citām teritorijām, kurās 

tiek veikti būvdarbi, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt būvdarbu gaitu, materiālu atbilstību un 

Darbu kvalitāti. 

6.8. Izpildītājs nodrošina iespēju Pasūtītāja atbildīgajai personai par līguma izpildi piekļūt 

tehniskajai dokumentācijai, visiem mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citai informācijai, 

kas saistīta ar būvlaukumu un Darbu izpildi. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs sniedz 

Pasūtītājam skaidrojumus attiecībā uz veiktajiem būvdarbiem, izstrādāto dokumentāciju vai 

iesniegto informāciju. 

6.9. Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai ar būvdarbiem netiktu bojātas saglabājamās 

konstrukcijas (tanī skaitā pazemes), izpildītie un izpildīšanā esošie būvdarbi, nokrautie 

materiāli un iekārtas. Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai nebūtu nepamatoti traucējumi 

būvlaukuma apkārtnē esošo ēku vai būvju, vai zemes īpašumu lietošanai. 

6.10. Izpildītājs apņemas nodot Darbus Pasūtītājam ar veikto Darbu izpildes aktu. 

6.11. Izpildītājs apņemas izrakstīt un izsniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto 

maksājumu veikšanai. 

6.12. Visa Līguma Darbu izpildes laikā Izpildītājs nodrošina uzraudzību kārtīgai visu Līguma 

saistību izpildīšanai un Darbu izpildes laikā nodrošina kompetentu Darbu vadītāju/jus. 

6.13. Visā Līguma darbības laikā, līdz Darbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, 

Izpildītājam ir jānodrošina savas Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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6.14. Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un trūkumu 

novēršanu saskaņā ar Līgumu izpildītajos Darbos. 

6.15. Izpildītāja pienākums ir veikt regulāru un Darbu pabeigšanas brīdī pilnīgu būvgružu 

savākšanu un izvešanu. 

6.16. Izpildītājs apņemas pirms Darbu nodošanas veikt Objekta sakārtošanu vismaz stāvoklī, 

kādā tas bija pirms Darbu uzsākšanas. 

6.17. Izpildītājs apņemas nodrošināt darba drošības, ugunsdrošības normu un vides 

aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti 

attiecīgajā jomā. 

6.18. Veicot Darbus, Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā būvniecības jomā spēkā 

esošos noteikumus un Būvnormatīvus, kas reglamentē uzdoto Darbu veikšanu, kā arī 

Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus, ja tie nav pretrunā ar būvnormatīviem. 

7. APAKŠLĪGUMI 

7.1. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem un 

piegādātajiem būvizstrādājumiem, konstrukcijām, iekārtām, ierīcēm u.c. 

7.2. Ja Izpildītājs piesaista apakšuzņēmējus, Izpildītājs uzņemas atbildību par to, ka attiecīgos 

darbus veic atbilstoši kvalificēti apakšuzņēmēji/speciālisti. 

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam nomainīt jebkuru piesaistīto apakšuzņēmēju, ja 

tas pieļauj būtiskus defektus un/vai trūkumus būvdarbos vai izmanto nekvalitatīvus 

būvizstrādājumus, būvkonstrukcijas, iekārtas, ierīces u.c., vai arī tā darbinieki atkārtoti 

neievēro būvlaukuma iekšējos kārtības noteikumus, darba un vides aizsardzības noteikumus. 

7.4. Personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti drīkst veikt 

tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam. Izpildītājs ir tiesīgs bez Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanas nomainīt apakšuzņēmēju vai Līguma izpildē iesaistīt jaunu 

apakšuzņēmēju, ja vienlaicīgi izpildās visi turpmākie nosacījumi: 

7.4.1. netiek nomainīts Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāls, kuru tas 

iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura 

kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis; 

7.4.2. netiek nomainīts tāds apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām; 

7.4.3. apakšuzņēmējam nodoto veicamo būvdarbu vērtība ir līdz 19 procentiem no kopējās 

Iepirkuma Līguma vērtības. 

7.5. Izpildītājam, personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņa, vai jauna apakšuzņēmēja piesaistei 

ir jāprasa pasūtītāja rakstveida piekrišana, ja izpildās kaut viens no šiem nosacījumiem: 

7.5.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt 

personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam 

un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis; 

7.5.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt 

apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām; 

7.5.3. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrajai daļai Izpildītājs vēlas nomainīt 

apakšuzņēmējus vai piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 

20 procenti no kopējās Iepirkuma Līguma vērtības vai lielāka. 

7.6. Lai Izpildītājs saņemtu pasūtītāja piekrišanu personāla vai apakšuzņēmēja maiņai, vai 

jauna apakšuzņēmēja piesaistei, viņš Pasūtītājam iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju, 

kas ir vajadzīga kvalifikācijas pārbaudei katrā konkrētajā gadījumā. 

7.7. Pasūtītājs rakstiski piekrīt personāla vai apakšuzņēmēja maiņai vai jauna apakšuzņēmēja 

iesaistei atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 20.pantā un 68.pantā noteiktajam. 
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8. GARANTIJAS 

8.1. Garantijas laiks veiktajiem Darbiem ir 3 (trīs) gadi pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas 

akta abpusējas parakstīšanas.  

8.2. Garantijas laikam Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz Garantijas laika nodrošinājumu 

atbilstoši līguma pielikuma Nr.2 „Nodrošinājuma noteikumi” noteiktajam.  Garantijas laika 

nodrošinājums ir jāiesniedz 10 (desmit) dienu laikā pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas 

akta apstiprināšanas. 

8.3. Izpildītājs garantē, ka Līgumā minētajā garantijas termiņā par saviem līdzekļiem 

novērsīs defektus Darbos, kas būs atklājušies pēc kopējā būvdarbu nodošanas - pieņemšanas 

akta parakstīšanas dienas. 

8.4. Izpildītājs uzņemas garantijas saistības attiecībā uz visiem būvdarbiem un būvobjekta 

būvniecībai izmantojamiem būvizstrādājumiem neatkarīgi no tā, kas izpildījis būvdarbus vai 

izgatavojis, piegādājis būvizstrādājumus. 

8.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstiski paziņots 

Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas Objektā uz defekta akta 

sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām, 

bet puses var vienoties par citu termiņu defekta akta sastādīšanai.  

8.6. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz iepriekš minētā defekta akta sastādīšanu, Pasūtītājs 

ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji un tas ir saistošs arī Izpildītājam, kā arī, tas ir pamats, lai 

iestātos Līguma 8.7.punktā minētās sekas. 

8.7. Ja Izpildītājs nav izlabojis defektus saskaņā ar pušu parakstīto defektu aktu un tajā 

noteikto darbu izpildes termiņu vai nav ieradies uz defekta akta sastādīšanu saskaņā ar 

Līgumā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs vai nu ar saviem spēkiem, vai ar citu Uzņēmēju 

palīdzību novērst defektus. Ar defektu novēršanu saistītās izmaksas sedz Izpildītājs: 

Pasūtītājs izmaksu summu iegūst no garantijas laika nodrošinājuma summas atbilstoši 

garantijas laika nodrošinājuma noteikumiem. Ja garantijas laika nodrošinājums ir mazāks 

nekā defektu novēršanas darbu izmaksas, Pasūtītājs no nodrošinājuma nesegtās ar defektu 

novēršanu saistītās izmaksas atgūst no Izpildītāja, piestādot attiecīgu rēķinu Izpildītājam, 

kuram tas ir jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā. 

8.8. Pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas Izpildītājs nav atbildīgs par tādu 

defektu rašanos Izpildītāja veiktajos Darbos, kas radušies trešo personu vai Pasūtītāja vainas 

dēļ. Izpildītājs ir atbildīgs tikai par savas un savu apakšuzņēmēju darbības rezultātā radītiem 

zaudējumiem. 

9. PUŠU ATBILDĪBA 

9.1. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina 

otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu 

pretenzijām, netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu 

saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 

9.2. Ja Izpildītājs nepilda kādu no Līguma noteikumiem, viņš maksā Pasūtītājam līgumsodu 

0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no Līguma summas. 

9.3. Par Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% 

(desmit procentus) no Līguma summas. 

9.4. Līgumsoda samaksa nevienu no Pusēm neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā apmērā, 

izņemot Līguma 9.7.punktu. 

9.5. Līgums var tikt lauzts pēc Pušu vienošanās vai arī vienpusēji gadījumā, ja kāda no Pusēm 

nepilda Līgumu vai vienu vai vairākus Līguma vai tā pielikumu noteikumus un nenovērš 

konkrēto pārkāpumu 2 (divu) dienu laikā vai arī citā termiņā, par kuru Puses rakstiski 

vienojušās, pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma saņemšanas. Par līguma laušanu otra Puse 

ir jāinformē rakstiski vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 
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9.6. Līguma laušanas gadījumā pēc Darbu vietas sakārtošanas un abpusēji parakstīta izpildīto 

Darbu akta un Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Puses 10 (desmit) dienu 

laikā veic savstarpēju norēķinu par faktiski izpildītajiem Darbiem un samaksātajām 

summām uz Līguma laušanas brīdi. 

9.7. Katrai no Pusēm ir tiesības Līgumu izbeigt vienpusēji. Izbeidzot Līguma darbību pēc 

vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai 

nepienācīgu izpildi, tā puse, kura izbeidz Līguma darbību, maksā otrai līgumsodu 10 % 

(desmit procentu) apmērā no Līguma summas. 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, 

ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar Nepārvaramas varas apstākļiem. Ar 

Nepārvaramu varu Līguma skaidrojumā saprotami dabas katastrofas, karš, ilgstošas lietus 

gāzes un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi 

Objektā. 

10.2. Līgumslēdzēja pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties 

rakstiski jāinformē par to otra puse, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu 

iestāšanās. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš pagarinās par to laiku, kurā darbojas šie 

apstākļi. 

10.3.  Ja nepārvaramas varas dēļ Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, tad Puses 

vienojas izbeigt Līgumu, norēķinoties par kvalitatīvi izpildītajiem un nodotajiem darbiem. 

11. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

11.1. Visus strīdus un domstarpības, kuras varētu rasties sakarā ar Līgumu, Puses centīsies 

atrisināt sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas 

izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek izšķirta 

tiesā saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

12. CITI NOTEIKUMI 

12.1. Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā 

saistībā ar Līguma izpildi. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to 

brīdinot otru Pusi. 

12.2. Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par līguma 

izpildi : 

Izpildītāju līguma izpildē pārstāv tā 

pilnvarotā persona: 

ceļu inženieris, projektu vadītājs  

Edgars Gailums 

Valdes loceklis 

Raitis Baltpurviņš 

Tālrunis: 26196358 Tālrunis: 26317422 

Fakss: 64860079 Fakss:  65223244 

e-pasts: edgars.gailums@madona.lv  e-pasts:  cb.krustpils@inbox.lv  

12.3. Pasūtītājs ar aktu nodod Izpildītājam Objektu, sastādot būvdarbu vietas Pieņemšanas – 

nodošanas aktu, ar ko Izpildītājs līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā nes pilnu atbildību par 

Objektu un materiālo vērtību saglabāšanu tajā. 

12.4. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Būvsapulces tiek 

sasauktas pēc vajadzības, būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie 

lēmumi tiek fiksēti protokolā. Parasti būvsapulces sasauc, organizē un protokola 

sagatavošanu nodrošina Izpildītāja pārstāvis. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas 

sasaukt būvsapulces, par būvsapulču laiku un vietu savstarpēji vienojoties, uzaicinot 

Izpildītāju un apakšuzņēmēju pārstāvjus. Ja būvsapulci sasauc Pasūtītājs, tad Pasūtītāja 

pārstāvis organizē un nodrošina protokola sagatavošanu. 

mailto:edgars.gailums@madona.lv
mailto:cb.krustpils@inbox.lv
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12.5. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē, kuras laiku un 

vietu Puses iepriekš saskaņo. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes 

kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Līguma puse, kuras intereses šī persona pārstāv. 

12.6. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par 

Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un 

pārrunas, izņemot Iepirkuma dokumentus. 

12.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma 

noteikumu spēkā esamību. 

12.8. Pusēm ir pienākums glabāt noslēpumā informāciju, kas saistīta ar Līguma slēgšanu un 

izpildi. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju personām, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības 

to saņemt. Tas paliek spēkā arī pēc Līguma saistību pārtraukšanas starp Pusēm vai 

izbeigšanās. 

12.9. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 8 (astoņām) lappusēm 2 (divos) eksemplāros, 

vienu no tiem saņem Pasūtītājs, otru - Izpildītājs, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais 

spēks. 

12.10. Pušu paraksti apliecina, ka tās ir pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā 

noteikumiem. 

13. PIELIKUMI 

Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un to prioritārā secība, sākot no 

svarīgākā, ir šāda: 

13.1. Līguma pielikums Nr.1 – Sarakste Iepirkumā - NAV; 

13.2. Līguma pielikums Nr.2 – Nodrošinājuma noteikumi (uz 1 (vienas) lappuses); 

13.3. Līguma pielikums Nr.3 – Tehniskās specifikācijas (uz 2 (divām) lapām); 

13.4. Līguma pielikums Nr.4 – Darbu daudzumu saraksts attiecīgajai Iepirkuma daļai 

(uz 1 (vienas) lappuses); 

13.5. Līguma pielikums Nr.5 – Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā (uz 34 (trīsdesmit 

četrām) lapām). 

14. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Madonas novada pašvaldība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„Krustpils” 

Reģistrācijas Nr.LV90000054572 Reģistrācijas Nr. 45403000253 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801, Latvija 

Adrese: Rīgas iela 33, Jēkabpils, 

LV-5202 

A/S SEB Banka A/S SEB Banka 

Konts Nr. LV37UNLA0030900130116 Konts Nr. LV18UNLA0009000467327 

  

 

 

 

 

Ā.Vilšķērsts R.Baltpuviņš 
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LĪGUMA PIELIKUMI 
 

 

 lapa (no – līdz) 

1. Pielikums „Iepirkuma sarakste”. NAV 

2. Pielikums „Nodrošinājuma noteikumi”  

3. Pielikums „Tehniskās specifikācijas”.  

4. Pielikums „Darbu daudzumu saraksts”.  

5. Pielikums „Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā”  
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LĪGUMA 2. pielikums  NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI 

 

Nodrošinājuma noteikumi 
 

Līguma Izpildei ir šāds nodrošinājums un tā noteikumi:  

 

1. Kredītiestādes izsniegts Garantijas laika nodrošinājums: 

1.1. tas ir kredītiestādes sniegta beznosacījumu garantija saskaņā ar Starptautiskās 

tirdzniecības palātas noteikumiem Nr.758 „Noteikumi par Pirmā pieprasījuma 

garantijām” vai kredītiestādes sniegts beznozacījuma galvojums, kas pēc būtības atbilst 

noteikumiem par pirmā pieprasījuma garantijām. Kredītiestāde ir Latvijas Republikā 

reģistrēta kredītiestāde vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī 

reģistrēta kredītiestāde, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence 

(atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, vai arī cita kredītiestāde, kuras izsniegto 

garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija) 

(turpmāk tekstā – kredītiestāde). Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie 

Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, nodrošinājums pakļaujas Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem.  

1.2. Garantijas laika nodrošinājums ir jāiesniedz  5 (piecu) dienu laikā pēc kopējā būvdarbu 

pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas. 

1.3. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Nodrošinājumam ir 

jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām un tām ir jābūt norādītām nodrošinājuma 

dokumentā, vai tajā ir jābūt atsaucei uz Līgumu un šo Līguma pielikumu: 

1.3.1. Nodrošinājuma devējs apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, 

pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt 

Pasūtītājam nodrošinājuma summu neizpildīto Līguma saistību apjomā, ja 

Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības. 

1.3.2. Nodrošinājuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no 

pieprasījuma saņemšanas. 

1.3.3. Nodrošinājuma summa ir ne mazāka kā 5% (piecu procentu) apmērā no 

Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa. 

1.3.4. Nodrošinājums ir spēkā visā garantijas termiņa laikā, t.i., 3 (trīs) gadi no 

Objekta nodošanas ekspluatācijā. 

1.3.5. Nodrošinājums no Izpildītāja puses ir neatsaucams. 

1.3.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības 

iesniegšanas nodrošinājuma devējam un nav jāprasa Izpildītāja atļauja prasības 

iesniegšanai vai nodrošinājuma saņemšanai. 

1.3.7. Pasūtītājam papildus pieprasījumam nav jāiesniedz citi dokumenti, kas 

apliecina Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. 

 

Pasūtītājs  

Madonas novada pašvaldība  

Izpilddirektors 

 

 

 

Ā.Vilšķērsts 

Izpildītājs 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„Krustpils” valdes loceklis 

 

 

 

R.Baltpurviņš 
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 



11  

LĪGUMA 3.pielikums  

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS  

 

Tehniskās specifikācijas 
“Ielu remontdarbi Madonas pilsētā” 

 

1. Piedāvājuma cenas noteikšanas galvenais rādītājs ir Darbu daudzumu saraksti, šīs 

specifikācijas, Līguma projekts, Ceļu specifikācijas 2014 un spēkā esošie normatīvie akti. 

Tie nosaka, kādu kvalitāti un standartus Pasūtītājs sagaida no izpildītajiem Darbiem. 

2. Izvērtējot tehnisko dokumentāciju un izpildāmo darbu pozīcijas, Pretendentiem pašiem 

ir jānosaka izpildāmo, tai skaitā neparedzēto darbu izmaksu lielums, kas jāiekļauj konkrētu 

būvdarbu izpildes izmaksās. Jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai 

nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem 

nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 

atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

3. Dotais darbu daudzumu saraksts var būt nepilnīgs un tajā var nebūt detalizēti izklāstīts 

visu nepieciešamo elementu apraksts katra atsevišķa inženiertehniska risinājuma sadaļā. 

Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentiem pašiem ir jāizvērtē tehniskā specifikācija un 

izpildāmie būvdarbi. Pretendenta piedāvājumā ir jāietver visas Pasūtītāja prasības, un 

Darbu izpilde saskaņā ar būvnormatīvu un iesaistīto atbildīgo valsts un pašvaldības 

institūciju prasībām.  

4. Darbi izpildāmi atbilstoši 2013. gada 18. decembrī apstiprinātajām „Ceļu specifikācijas 

2014” (pieejamas Latvijas Valsts ceļi mājaslapā, adrese: 

http://lvceli.lv/lat/sadarbibas_partneriem/normativie_dokumenti/autocelu_specifikacijas) . 

5. Darbu daudzumu sarakstā norādītajiem darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma 

mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. 

6. Būvdarbos izmantojami tikai tādi būvmateriāli, izstrādājumi vai iekārtas vai to adekvāti 

analogi, kā uzrādīts tehniskajās specifikācijās vai tajās norādītajos dokumentos, alternatīvi 

risinājumi piedāvājumā netiks pieņemti. 

7. Pretendenta piedāvātajiem būvizstrādājumiem ir jāatbilst Būvniecības likumam un uz tā 

pamata izdotajiem noteikumiem, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 

Nr.305/2011 "Ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ 

Padomes Direktīvu 89/106/EEK" prasībām.  
8. Veicamo darbu sarakstā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu 

montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas 

gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas 

tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai 

atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus 

nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei. 

9. Izmaksu piedāvājumā ir jābūt ietvertām visām izmaksām veco materiālu un būvgružu 

aizvākšanai no objekta un to izvietošanai atbilstoši spēkā esošajām likumdošanas normām, 

kā arī izmaksām par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens, kanalizācija u.c.) 

objekta būvniecības laikā. 

10. Uzsākot būvdarbus objekts ar pieņemšanas - nodošanas aktu pilnībā tiks nodots 

Būvuzņēmējam, un līdz būvdarbu nodošanai ekspluatācijā par nodotā īpašuma un 

materiālo vērtību saglabāšanu pilnu atbildību nes Būvuzņēmējs. 

11. Pēc būvdarbu pabeigšanas objektam jābūt tādā stāvoklī, lai to varētu nekavējoties 

ekspluatēt. 

12. Pēc būvdarbu pabeigšanas objekts un tam pieguļošās būvdarbos izmantotās teritorijas 

tiek nodotas sakārtotas un sakoptas vismaz tādā stāvoklī, kādā tās bija pirms būvdarbu 

uzsākšanas. 

http://lvceli.lv/lat/sadarbibas_partneriem/normativie_dokumenti/autocelu_specifikacijas
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LĪGUMA 4.pielikums  

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 
 

 Līguma izpildē jālieto un jāievēro Darbu daudzuma saraksts MS Excel formātā, kuri atrodami 

Madonas novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.madona.lv/lat/?ct=biepirkumi pie 

Iepirkuma procedūras ar identifikācijas numuru MNP2014/19, dokumentācijas. 

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 

 
Būves nosaukums: Poruka iela 

 
Objekta nosaukums: 

Asfaltbetona seguma atjaunošana brauktuvei 
Poruka ielā, Madonā 

 
Objekta adrese: Poruka iela, Madona, Madonas novads 

 
Pasūtītājs Madonas novada pašvaldība 

 
 

Iepirkums  Identifikācijas numurs MNP2014/19 
 

 
Līgums 

"Asfaltbetona seguma atjaunošana brauktuvei 
Poruka ielā, Madonā" 

 
Izpildītājs 

    

      

Nr.p.k. Darba nosaukums Mērvienība 
Darba 

daudzums 

Vienības 
cena 

(euro) 

Kopējā 
cena 

(euro) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Izlīdzinošā frēzēšana un materiāla aizvešana 
uz pasūtītāja atbērtni līdz 5 km 

m2 1405     

2. 
Seguma dilumkārtas izbūve no karstā asfalta 
AC11surf, h= 4cm (S-III klase, AADTj, pievestā 
501-1500) 

m2 1405     

3. 
Iesēdumu izlīdzināšana ar AC8surf, 
hvid=2.5cm (S-III klase, AADTj, pievestā 501-
1500) 

m3 35     

4. Inženierkomunikāciju aku vāku līmeņošana gab. 4     

5. 
Horizontālo ceļa apzīmējumu uzklāšana ar 
termoplastu (līniju platums 10cm) 

m2 34     

6. 
Izpildīto darbu digitālālais uzmērījums 
atbistiši “Ceļu specifikācijas 2014”prasībām 

kmpl. 1     

  

A Kopā:   

  

B 
Pasūtītāja rezerve (5% 

no A) 
  

  

C Kopā (A+B)   

  

D PVN 21%   

  

E Pavisam kopā (C+D)   

   
   Sastādīja         

  

(paraksts un tā 
atšifrējums, 

datums) 
  

 

Pārbaudīja 
        

(paraksts un tā atšifrējums, datums) 

Sertifikāta Nr.   
  

 

 

http://www.madona.lv/lat/?ct=biepirkumi

