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Līgums un tā pielikumi parakstīti 
ar drošu elektronisko parakstu, kas 
satur laika zīmogu. Līguma un tā 
pielikumu abpusējas parakstīšanas 
datums ir pēdējā parakstītāja laika 
zīmoga datums un laiks.  

 

Uzņēmuma līgums 

Iepirkuma proced ras DPD 2018/41 “A” daļai 
 

Daugavpil                                                               2018.gada ______.____________________ 

    

Daugavpils pilsētas dome, re istr cijas Nr. 90000077325, _________________ person , kas 
r kojas uz nolikuma pamata, t l k tekst  Pas t t js, no vienas puses, un SIA “REM PRO”, 
re istr cijas Nr.41503041904, t s valdes locekļa M.Rjabokona person , kas r kojas uz stat tu 
pamata, t l k tekst  Izpild t js, no otras puses, abi kop  un katrs atsevišķi t l k tekst  saukti 
L dzēji, pamatojoties uz iepirkumu proced ras DPD 2018/41 komisijas 2018.gada 13.j nija 
lēmumu “A” daļ , projekta ietvaros, noslēdz š du L gumu: 
1. Līguma priekšmets 

1.1.Pas t t js uzdod, un Izpild t js apņemas izstr d t b vprojektu minim l  sast v , 
b vprojektu turpm k tekst  “Projekta Dokument cija” b vobjektam – „Motoru ielas p rb ve 
no Bērzu ielas (05000350201) līdz Vaļņu ielai ar Motoru ielas r pniecisk s zonas p rb vi, 
Daugavpil ” saskaņ  ar Tehnisko specifik ciju un pretendenta iesniegto pied v jumu iepirkumam 
(L guma Pielikums Nr.1), un ievērojot visus š  L guma nosac jumus. 
1.2.Projekta izstr de ietver sekojošu Projekta dokument cijas un pakalpojumu apjomu: 
1.2.1. projekta daļas saskaņ  ar iepirkuma tehnisko specifik ciju un pas t t ja pras b m; 
1.2.2. Dokument cijas izstr de, izmantojot savus darbiniekus un materi lus; 
1.2.3. Dokument cijas saskaņošana B vvaldē. 
1.3.Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību pēc būvdarbu uzsākšanas uz būvdarbu veikšanas 
laiku (līdz objekta nodošanai pasūtītājam). Projektētājam ir jāveic objekta autoruzraudzība 
atbilstoši normatīvajiem aktiem. Par autoruzraudzības veikšanu puses slēdz atsevišķu 
autoruzraudzības līgumu, par cenu, kas ir noteikta pretendenta finanšu piedāvājumā iepirkumam 
DPD 2018/41). 

2. Darbu izpildes termiņš 

2.1. L gums st jas spēk  ar t  parakst šanas br di un ir spēk  līdz visu šaj  l gum  paredzēto pušu 
saistību pilnīgai izpildei. 

2.2. B vprojekts ir j iesniedz pas t t jam (vispirms ekspert zes veikšanai, ja t da b s 
nepieciešama): 6 (sešu) mēnešu laik  no l guma parakst šanas dienas. Pēc b vprojekta 
ekspert zes veikšanas (ja t da ir piepras ta) Izpild tajs iesniedz Pas t t jam Akceptēto 
b vprojektu. L guma izpildes kopējais termiņš ietver (taj  skait , bet ne tikai) 
autoruzraudz bas l guma slēgšanu, izpild t ja atbilžu sniegšanu uz Pas t t ja uzdotajiem 
jaut jumiem b vdarbu iepirkuma proced ras laik  utml. L guma izpildes kopējais termiņš ir 
vismaz 30 (trīsdesmit) mēneši no š  l guma parakst šanas dienas. 

2.3. Pas t t jam ir ties bas apturēt darbu izpildi (tehnolo iskais p rtraukums), ja š da 
nepieciešam ba ir saist ta ar projektēšanai nepieciešamo zemes gabala/zemes gabalu 
pašumties bu (pieder bas) jaut jumu k rtošanu. Darbu apturēšanas gad jum , Puses veic 

groz jumus Darbu izpildes grafik , grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu 

Daugavpils pilsētas DOME 
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izpildes ilgumu. Izpildes termiņa pagarin jumu aprēķina tikai un vien gi uz to laika posmu, 
kur  eksistē šaj  punkt  minētais šķērslis. L guma pusēm j dara viss iespējamais, lai l dz 
minimumam samazin tu izpildes termiņa pagarin jumu. Pats par sevi termiņa pagarin jums 
nemaina nek dus citus l guma nosac jumus un jebkur  gad jum  Izpild t jam ir pien kums 
pild t visas t s l guma saist bas, kas kavējošam apst klim past vot ir iespējamas un cikt l t s 
ir iespējamas. Pas t t ja ties bas apturēt darbu izpildi nav uzskat mas par Pas t t ja vainu 
un nevar b t par pamatu Izpild t jam pras t no Pas t t ja jebk du kompens ciju vai 
l gumsodu. 

3. Līguma summa un norēķinu k rtība 

3.1.L guma summa par projektēšanas darbiem atbilstoši Finanšu pied v jumam (L guma 
Pielikums Nr.4) tiek noteikta EUR 35836,00 (tr sdesmit pieci t kstoši astoņi simti tr sdesmit 
seši euro un nulle centi) bez PVN. Kopēj  l guma summa sast da EUR 43361,56 (četrdesmit 
tr s t kstoši tr s simti sešdesmit viens euro un piecdesmit seši centi), tai skait  PVN 21 % 
(divdesmit viens procents) EUR 7525,56 (septiņi t kstoši pieci simti divdesmit pieci euro un 

piecdesmit seši centi). Papildus tam, summa par autoruzraudzības veikšanu atbilstoši finanšu 
piedāvājumam sastāda EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro un nulle centi) bez PVN. Pirms 

būvdarbu uzsākšanas, par autoruzraudzības veikšanu puses slēdz atsevišķu autoruzraudzības 
līgumu ar šādu apmaksas kārtību: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; 
pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un 
nodošanas. 

3.2.Maks jums 15% (piecpadsmit procentu) apmēr  no l guma summas tiks veikts 30 

(tr sdesmit) dienu laik  pēc B vprojekta minim l  sast va iesniegšanas, pieņemšanas akta 
parakst šanas un rēķina saņemšanas.  

3.3.Maks jums 35% (tr sdesmit piecu procentu) apmēr  no l guma summas tiks veikts 30 
(tr sdesmit) dienu laik  pēc b vprojekta iesniegšanas pas t t jam ekspert zes veikšanai (ja t da 
ir piepras ta), pieņemšanas akta parakst šanas un rēķina saņemšanas. Gad jum , ja ekspert ze 
netiks piepras ta, tad šis maks jums 35% apmēr  no l guma summas tiks veikts kop  ar l guma 
punkt  3.4.paredzēto maks jumu, l guma 3.4.punkta paredzētaj  termiņ . 

3.4.Maks jums 50% (piecdesmit procentu) apmēr  no l guma summas tiks veikts 30 (tr sdesmit) 
dienu laik  pēc Darba izpildes (akceptēt  b vprojekta iesniegšanas), Darba pieņemšanas akta 
parakst šanas un rēķina saņemšanas.  

3.5.Gad jum , ja tiek main ta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atst t 
nemain gu L guma noteikto samaksu bez PVN par darbu. Š du groz jumu gad jum  tiek 
main ta L guma kopēj  summa atbilstoši nodokļu likmes izmaiņ m. 

3.5. Finanšu l dzekļu tr kuma dēļ Pas t t js ir ties gs vienpusēji apturēt darbu izpildi. Darbu 
apturēšanas gad jum , Puses veic groz jumus Darbu izpildes kalend raj  pl n , grozot tikai darbu 
izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pas t t ja ties bas apturēt darbu izpildi nav 

uzskat mas par Pas t t ja vainu un nevar b t par pamatu uzņēmējam pras t no Pas t t ja jebk du 
kompens ciju vai l gumsodu. 
4. Projekta dokument cijas nodošanas un pieņemšanas k rtība  
4.1. Projekta dokument cija tiek izsniegta ori in leksempl ros (eksempl ru skaits atbilstoši 
tehnisk s specifik cijas pras b m) un digit l  veid  (PDF;DWG), atbilstoši tehnisk s 
specifik cijas pras b m. 
4.2. Projekta dokument cijas iesniegšana Pas t t jam tiek fiksēta ar dokument cijas nodošanas 
aktu. 
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4.2.1. Pas t t js apliecina Projekta dokument cijas saņemšanu, parakstot dokument cijas 
nodošanas aktu. 
4.2.2. Pas t t jam j saskaņo iesniegt  Projekta Dokument cija vai j iesniedz rakstisks 
ziņojums Izpild t jam par neatbilst bu un nepieciešamajiem labojumiem 10 (desmit) darba 

dienu laik  pēc Projekta Dokument cijas saņemšanas. 
4.3. Šaj  L gum  noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Darba pieņemšanas aktu. 

4.3.1. Pas t t js paraksta Darba pieņemšanas aktu 10 (desmit) darba dienu laik  pēc t  
saņemšanas vai ar  rakstisk  veid  nor da uz Projekta dokument cijas neatbilst bu L guma 
pras b m. 
4.3.2. Pamatotu pretenziju gad jum  Puses sast da aktu par nepieciešamajiem labojumiem 
un papildin jumiem izstr d taj  Projekta Dokument cij , un to izpildes termiņiem. 

5. Izmaiņas Projekta Dokument cij : 
5.1. Visas izmaiņas saskaņot  Projekta Dokument cij  Pas t t js pieprasa Izpild t jam ar 
rakstisku ziņojumu, ko parakst jis Pas t t js vai t  pilnvarot  persona. 

6. Izpildīt ja pien kumi un tiesības 

6.1. Izpild t jam j izstr d  Projekta Dokument cija un j sniedz pakalpojumi atbilstoši š  L guma 
nosac jumiem. 
6.2. Sagatavojot Projekta Dokument ciju, Izpild t jam j ievēro spēk  esoš  LR likumdošana, 
L guma Pielikuma Nr.1 noteikumi un Pas t t ja nor d jumi. 
6.3. Izpild t js apņemas ievērot inform cijas konfidencialit ti, neizmantot to paša vai jebkuras 
treš s personas lab , neizpaust trešaj m person m un nelietot cit di k  tikai L gum  noteikto 
pien kumu izpild šanas nodrošin šanai. 
6.4. Izpild t js apņemas nodrošin t savu dal bu pas t t ja r kojam s sapulces L guma izpildes 
laik . 
6.5. Izpild t js apņemas par saņemto b vatļauju normat vajos aktos noteiktaj  termiņ  informēt 
sabiedr bu, izvietojot zemes gabal , kur  atļauta b vniec ba, b vt feli (form t , ne maz k  par 

A1, no materi la, kas ir iztur gs pret apk rtējo vidi). 
7. Pas tīt ja pien kumi un tiesības  
7.1. Pas t t jam j sniedz visa nepieciešam  dokument cija un inform cija, kas nepieciešama 
Projekta Dokument cijas izstr d šanai pēc iespējas s k  laika period . Pas t t js ir atbild gs par 
iesniegt s dokument cijas un inform cijas pareiz bu, Izpild t js pieņem to k  pareizu un nav 
atbild gs par š s inform cijas atbilst bas p rbaudi. 
7.2. Pas t t ja sagatavotajai tehniskajai specifik cijai j atbilst normat vajiem aktiem. 

7.3. Pas t t js nodrošina Izpild t ja piekļ šanu objektam š  L guma izpildes laik . 
7.4. Pas t t jam ir ties bas izvirz t pretenzijas par Projekta Dokument ciju, ja t  piln gi vai daļēji 
neatbilst L guma pielikumam Nr.1, normat vajiem aktiem vai satur kļ dainus risin jumus. 
8. Pušu atbildība 

8.1. Puses ir atbild gas par šaj  L gum  nor d to saist bu pild šanu, k  ar  Latvijas Republikas un 
Eiropas Savien bas likumdošanas ievērošanu. Pušu saist bas pret otru Pusi vai trešaj m person m 
ietver atbild bu par zaudējumiem, kas nodar ti otrajai Pusei vai trešaj m person m saskaņ  ar 
Latvijas Republikas likumdošanu. 

9. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde  
9.1. Jebkura Puse ir ties ga vienpusēji apturēt L guma darb bu, p rtraucot savu saist bu izpildi 
saskaņ  ar šo L gumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpild jusi saist bu, 
kas tieši apgr tina pirm s Puses savlaic gu saist bu izpildi. 
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9.2. Jebkura Puse ir ties ga vienpusēji izbeigt šo L gumu, ja otra Puse nav izpild jusi vienu vai 

vair kas saist bas, un, pēc rakstiska br din juma saņemšanas, saist bu nepild šana nav novērsta 15 
(piecpadsmit) darba dienu laik . Šaj  gad jum  Puse, kas pēc rakstiska br din juma nav izpild jusi 
saist bu, par kuru tika nor d ts rakstiskaj  br din jum , var piepras t otrai Pusei l gumsodu 10% 
apmēr  no L guma kopēj s summas. 
9.3. L gums tiek uzskat ts par izpild tu, kad Puses ir piln  mēr  izpild jušas š  L guma saist bas. 
10. Strīdu izšķiršanas k rtība 

10.1. Str dus, kas Pusēm rodas š  L guma sakar , vispirms j mē ina atrisin t Pusēm vienojoties. 
10.2. Ja Puses nevar pan kt kop gi pieņemamu risin jumu, str d gais jaut jums izskat ms ties  
saskaņ  ar Latvijas Republik  spēk  esošo likumdošanu. 
11. Nep rvarama vara  
11.1. Puses nav atbild gas, iest joties nep rvaramas varas apst kļiem, t diem k  ugunsgrēks, dabas 
stihijas, karš, jebkura rakstura karadarb bas, nelabvēl gi valsts p rvaldes iest žu akti, k  ar  jebkuri 
rk rtēja rakstura apst kļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst sapr t giem l dzekļiem. 

Š d  gad jum  saist bu izpildes termiņš tiek atlikts attiec gi termiņam, kur  darbosies šie apst kļi. 
11.2. Pusei, kuras saist bu izpildi apgr tina nep rvaramas varas apst kļi, nekavējoties j nos ta 
paziņojums (kop  ar jebk du paziņojumu vai inform ciju, ko tas saņēmis par nep rvaramas varas 
apst kļiem) otrai Pusei, informējot par nep rvaramas varas iest šanos un t s sek m, k  ar  j pieliek 
visas p les, lai mazin tu nep rvaramas varas kait g s sekas. 
11.3. Gad jum , ja rodas nep rvaramas varas apst kļi, kas ietekmē š  L guma izpildes termiņus, 
bet L gums tomēr var tikt izpild ts, Puses saskaņo savu turpm ko r c bu par L guma izpildi un 
izpildes termiņiem. Ja nep rvaramas varas apst kļi turpin s ilg k par vienu mēnesi, Pusēm ir 
ties bas vienpusēji izbeigt š  L guma darb bu, veicot norēķinu par Izpild t ja faktiski padar to 
darbu. 

12. Līgumsaistību izpildes garantija 

12.1.Izpild t jam ir pien kums 5 dienu laik  no l guma parakst šanas dienas iesniegt Pas t t jam 
l gumsaist bu izpildes garantiju 10% apmēr  no l guma summas bez PVN – bankas 

galvojuma veid  vai apdrošin šanas sabiedr bas polises veid . Par l gumsaist bu izpildes 
garantijas savlaic gu neiesniegšanu, Izpild t js maks  Pas t t jam EUR 100 (simts euro) par 
katru nokavēto dienu. 

12.2.L gums aist bu izpildes garantijas izsniedzējs (garantēt js) dr kst b t banka vai 

apdrošin šanas sabiedr ba. 
12.3.L gumsaist bu izpildes garantijai j atbilst š diem noteikumiem: 
12.3.1. garantijas summa ir 10 (desmit) procenti no l gumcenas (tas ir, summa bez PVN); 
12.3.2. garantija ir no Izpild t ja puses neatsaucama un Pas t t jam nav j pieprasa garantijas 

summa no Izpild t ja pirms pras bas iesniegšanas garantēt jam; 
12.3.3. garantēt js samaks  Pas t t ja piepras to summu garantijas summas robež s pēc pirm  

rakstisk  Pas t t ja piepras juma, kur  Pas t t js nor d jis, ka Izpild t js nav l gum  
noteikt  k rt b  izpild jis k du no saist b m, tai skait , nav samaks jis l gumsodu 
Pas t t jam piepras t s summas apjom ; 

12.3.4. garantēt js samaks  Pas t t jam visu garantijas summu, ja Izpild t js nav pagarin jis šo 
garantiju l gum  noteiktaj  termiņ  un k rt b ; 

12.3.5. garantijai j b t spēk  no dienas, kad Izpild t js iesniedz Pas t t jam l gumsaist bu izpildes 
garantiju, un tai j b t spēk  š dos ternmiņos:. 

Iepirkuma proced ras DPD 2018/41 
“A” daļa 

30 (tr sdesmit) mēneši  
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13. Darba kvalit te un līgumsods. 
13.1. Izpild t js atbild uz Pas t t ja jaut jumiem, labo kļ das un novērš tr kumus b vprojekt  

30 (trīsdesmit) mēnešu laik  no š  l guma noslēgšanas dienas. 
13.2. Uz Pas t t ja uzdotajiem jaut jumiem projektēšanas laik  (t.sk. sakar  ar b vprojekta 

ekspert zes atzinumu), Izpild t js atbild un Pas t t ja uzdotos labojumus veic bez 
kavēšan s, bet ne vēl k k  14 (četrpadsmit) dienu laik  no Pas t t ja jaut juma vai 
uzdevuma saņemšanas, ja Pas t t js nav noteicis citu termiņu. Savuk rt, Pas t t js 
iesniegtos labojumus un atbildes izskata un apstiprina 14 (četrpadsmit) dienu laik  no 
saņemšanas. 

13.3. B vdarbu iepirkuma proced ras laik  Izpild t js uz Pas t t ja uzdotajiem jaut jumiem 
atbild ne vēl k k  2 (divu) darbdienu laik  no Pas t t ja jaut juma nos t šanas elektroniski 
uz b vprojekta vad t ja e-pasta adresi vai Izpild t ja e-pasta adresi. 

13.4. B vdarbu iepirkuma proced ras laik  veiktie kļ du labojumi, projekta precizējumi un 
skaidrojumi j apkopo, j noformē ar b vprojekta vad t ja parakstu un atsevišķ  sējum  
j iesniedz Pas t t jam 21 (divdesmit vienas) dienas laik  no Pas t t ja uzdevuma 
nos t šanas elektroniski uz b vprojekta vad t ja e-pasta adresi vai Izpild t ja e-pasta 

adresi, ja labojumu apkopošanas br d  b vprojekta vad t js vairs nav darba tiesiskaj s 
attiec b s ar Izpild t ju. 

13.5. Uz Pas t t ja uzdotajiem jaut jumiem b vdarbu laik  Izpild t js atbild un Pas t t ja 
uzdotos kļ du labojumus b vprojekt  veic bez kavēšan s, bet ne vēl k k  3 (tr s) darba 
dienu laik  no Pas t t ja jaut juma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pas t t js nav noteicis 
citu termiņu. 

13.6. B vprojekta sagatavošanas un b vdarbu laik , k  ar  3 (tr s) gadu laik  pēc l guma 
noslēgšanas konstatēt s kļ das un tr kumi Izpild t ja Darba dokumentos, Izpild t jam 
j labo par saviem l dzekļiem. Ja Izpild t js l gum  noteiktaj  termiņ  neveic pras tos 
labojumus vai l gum  noteikto labojumu apkopojumu, Pas t t jam ir ties bas labošanu 
uzdot citai personai, un Izpild t jam ir j sedz šo labojumu izmaksas. Š s Pas t t ja ties bas 
neatbr vo Izpild t ju no l gum  noteikt  l gumsoda. 

13.7. Izpild t jam noteikts atbild bas limits l gumcenas apmēr  (Izpild t js sedz b vizmaksu 
vērt bu ne vair k par noteikto limitu), ja: 

13.7.1. j veic t di b vdarbi vai b ves nojaukšanas darbi, kas neb tu j veic, ja kļ das b vprojekt  
b tu savlaic gi izlabotas; 

13.7.2. b vdarbu garantijas laik  konstatēti defekti, kas radušies b vprojekta kļ du dēļ. Str da 
gad jum  par š  apakšpunkta piemērošanu Pas t t js, Izpild t js un B vuzņēmējs pieaicina 
savstarpēji atz tu ekspertu vai ekspertu grupu defekta cēloņa noteikšanai. 

13.8. Ja Pas t t js kavē l gum  noteiktos maks jumus par kvalitat vi izpild to un pieņemto darbu, 
tad Izpild t js ir ties gs piepras t l gumsoda samaksu 0,5 (nulle komats pieci) % apmēr  no 
neveikt  maks juma (par da) par katru nokavēto dienu, bet kopsumm  ne vair k k  10 
(desmit) % no nesamaks t s summas.  

13.9. Ja Izpild t js kavē Darba iesniegšanas termiņus, tad Pas t t js ir ties gs piepras t l gumsoda 
samaksu 0,5 (nulle komats pieci) % apmēr  no l gumcenas par katru nokavēto dienu, bet 
kopsumm  ne vair k k  10 (desmit) % no l gumcenas. 

13.10. Izpild t js pēc Pas t t ja piepras juma maks  l gumsodu 300,00 (tr s simti) EUR apmēr  
par katru gad jumu:  

13.10.1. Izpild t js nepilda l guma 13.1.-13.5punktos noteikto pien kumu l gum  noteiktaj  
termiņ  un kvalit tē; 
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13.10.2. ir groz ts b vdarbu iepirkuma nolikums, lai labotu b vprojekta kļ du, kas radusies 
Izpild t ja vainas dēļ; 

13.10.3. b vdarbu izpildes laik  j veic izmaiņas b vprojekt , kuru nepieciešam ba radusies 

Izpild t ja vainas dēļ. 
13.11. Izpild t js pēc Pas t t ja piepras juma maks  l gumsodu 1000 (viens t kstotis) EUR 

apmēr , ja Izpild t js šaj  l gum  noteiktaj  termiņ  neparaksta autoruzraudz bas l gumu.  
13.12. Izbeidzot šo l gumu pēc Pas t t ja iniciat vas, kas ir saist ta ar otras puses (Izpild t ja)  

l gumsaist bu neizpildi vai nepien c gu izpildi, no Izpild t ja tiek piedz ts l gumsods 10 
(desmit) % apmēr  no l gumcenas. 

13.13. Jebkuru l gumsodu Pas t t js ir ties gs piepras t izpildes spējas garantijas izsniedzējam, vai 

ar  ieturēt no Izpild t jam izmaks jam s summas. 
14. Citi noteikumi 

14.1. Likumdošana un L guma valoda: 
14.1.1. Šis L gums tiek slēgts saskaņ  ar Latvijas Republikas likumdošanu. 
14.1.2. Š  L guma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. 
14.1.3. Projekta Dokument cijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir 

nepieciešams Projekta Dokument cijas tulkojums svešvalod , tas tiek veikts pēc l gumslēdzēju 
pušu atsevišķas vienošan s. 
14.2.Lai sekm gi vad tu š  L guma izpildi, Izpild t js un Pas t t js noz mē kontaktpersonas, kur m 
ir ties bas darboties Pušu v rd  saist b  ar šo L gumu. Pusēm ir ties bas nomain t kontaktpersonas, 
savlaic gi par to br dinot otru Pusi. 
14.3. Pušu atbild gas personas tiek noz mētas ar Pušu r kojumiem. 
14.4. Apakšuzņēmēji un person ls: 
14.4.1. Izpild t js ir atbild gs par Projekta Dokument cijas izstr d šanu un pakalpojumiem, ko 
veic t  Apakšuzņēmēji. 
14.5.Iepirkuma l guma izpildē iesaist t  person la un apakšuzņēmēju nomaiņas un jauna person la 

un apakšuzņēmēju piesaistes k rt ba ir š da: 
B vuzņēmējs nav ties gs bez saskaņošanas ar pas t t ju veikt pied v jum  nor d t  

person la un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaist t papildu apakšuzņēmējus iepirkuma 
l guma izpildē. Pas t t js var pras t person la un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas 
iemesliem. B vuzņēmējam ir pien kums saskaņot ar pas t t ju papildu person la 
iesaist šanu iepirkuma l guma izpildē.  

Pied v jum  nor d t  person la nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma l gum  
nor d taj  k rt b  un gad jumos. Pas t t js nepiekr t pied v jum  nor d t  person la 
nomaiņai iepirkuma l gum  nor d tajos gad jumos un gad jumos, kad pied v tais person ls 
neatbilst iepirkuma proced ras dokumentos person lam izvirz taj m pras b m vai tam nav 
vismaz t das pašas kvalifik cijas un pieredzes k  person lam, kas tika vērtēts, nosakot 
saimnieciski visizdev g ko pied v jumu. 

Pas t t js nepiekr t pied v jum  nor d t  apakšuzņēmēja nomaiņai, ja past v k ds 
no š diem nosac jumiem: 1) pied v tais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma proced ras 
dokumentos apakšuzņēmējiem izvirz taj m pras b m; 2) tiek nomain ts apakšuzņēmējs, uz 
kura iespēj m iepirkuma proced r  izraudz tais pretendents balst jies, lai apliecin tu savas 
kvalifik cijas atbilst bu paziņojum  par l gumu un iepirkuma proced ras dokumentos 
noteiktaj m pras b m, un pied v tajam apakšuzņēmējam nav vismaz t das pašas 
kvalifik cijas, uz k du iepirkuma proced r  izraudz tais pretendents atsaucies, apliecinot 
savu atbilst bu iepirkuma proced r  noteiktaj m pras b m, vai tas atbilst Publisko 
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iepirkumu likuma 42.panta pirmaj  daļ  minētajiem pretendentu izslēgšanas gad jumiem; 
3) pied v tais apakšuzņēmējs, kura veicamo b vdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērt ba 
ir vismaz 10 procenti no kopēj s iepirkuma l guma vērt bas, atbilst Publisko iepirkumu 
likuma 42.panta pirmaj  daļ  minētajiem pretendentu izslēgšanas gad jumiem; 4) 
apakšuzņēmēja maiņas rezult t  tiktu izdar ti t di groz jumi pretendenta pied v jum , 
kuri, ja s kotnēji b tu taj  iekļauti, ietekmētu pied v juma izvēli atbilstoši iepirkuma 
proced ras dokumentos noteiktajiem pied v juma izvērtēšanas kritērijiem. 

Pas t t js nepiekr t jauna apakšuzņēmēja piesaistei gad jum , kad š das izmaiņas, 
ja t s tiktu veiktas s kotnēj  pied v jum , b tu ietekmējušas pied v juma izvēli atbilstoši 
iepirkuma proced ras dokumentos noteiktajiem pied v juma izvērtēšanas kritērijiem. 
P rbaudot jaun  apakšuzņēmēja atbilst bu, pas t t js piemēro Publisko iepirkumu likuma 
42.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešaj  daļ  minētos termiņus 
skaita no dienas, kad l gums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pas t t jam. 

Pas t t js pieņem lēmumu atļaut vai atteikt B vuzņēmēja person la vai 
apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaist šanu iepirkuma l guma izpildē 
iespējami s  laik , bet ne vēl k k  piecu darbdienu laik  pēc tam, kad saņēmis visu 
inform ciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņ  ar Publisko 
iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem. 

14.6.Nepieciešam bas gad jum  Izpild t js izstr d  papildu risin jumus. Ja papildu risin jumus 
(t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecin ms) izstr d  apakšuzņēmējs vai treš  puse, tie saskaņojami 
ar Izpild t ju. 
14.7.Visi paziņojumi, l gumi, pras bas un cita korespondence š  L guma saist b  notiek rakstveid . 
14.8.Šis L gums ir noformēts uz 7 (septiņ m) lap m 2 (divos) eksempl ros, un tiem ir l dzvērt gs 
juridisks spēks. Visi pielikumi pie š  L guma, kas sast d ti rakstveid  un ir abu Pušu parakst ti, ir 
š  L guma neatņemama sast vdaļa. 
14.9.L guma labojumi, groz jumi un papildu vienošan s ir spēk  tikai tad, ja tie ir noformēti 
rakstveid  un tos ir parakst jušas abas Puses. 
14.10.L guma pielikumi: L guma pielikums Nr. 1 – pretendenta iesniegtais pied v jums 
iepirkumam uz 6 (seš m) lpp. 
Pušu juridisk s adreses, norēķinu konti un paraksti: 
 

    Pas tīt js       Izpildīt js 

 

Daugavpils pilsētas dome 

re . Nr.90000077325 

K.Valdem ra iela 1, Daugavpils, LV - 5401 

A/S SWEDBANK, kods:HABALV22 

Nor.konts LV69HABA 0001402041250 

T lr. 654 04338, Fakss 654 21941 

 

 

Daugavpils pilsētas domes  
 

______________________ 

 

                                 ____________________ 

 SIA “REM PRO” 

re . Nr.41503041904 

18.novembra iela 37A, Daugavpils 

Luminor Bank AS, 

Kods NDEALV2X 

LV26NDEA0000082470357 

T lr. 654 21398, Fakss 654 21398 

 

SIA “REM PRO” 

 

Valdes loceklis 

 

                                                    M.Rjabokons 
 

https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p42

