
 
 

  APSTIPRINĀTS 

ar 2021. gada 03. septembra 

Iepirkuma komisijas lēmumu 

 

GROZĪJUMI 

Atklāta konkursa 

“Tramvaja sliežu ceļu pārbūve Slokas ielā” 

identifikācijas Nr. RS/2021/48 

 

NOLIKUMĀ 

 

Pamatojoties uz atklāta konkursa “Tramvaja sliežu ceļu pārbūve Slokas ielā” (iepirkuma identifikācijas 

Nr.RS/2021/48) Iepirkumu komisijas 2021. gada 03.septembra lēmumu, izdarīt atklāta konkursa 

“Tramvaja sliežu ceļu pārbūvi Slokas ielā” (identifikācijas Nr.RS/2021/48) nolikumā (turpmāk - 

nolikums) šādus grozījumus: 

 

1. Aizstāt nolikuma tekstā ciparus un vārdus “2021. gada 23. septembris” attiecīgajā locījumā 

ar cipariem un vārdiem “2021. gada 27. septembris” attiecīgajā locījumā.  

 

2.Grozīt nolikuma 14. punktu, izsakot to jaunā redakcijā: 

“14.Norēķini starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju notiek sekojošā kārtībā: 

14.1.pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas, Pasūtītājs 20 

(divdesmit) dienu laikā samaksā būvuzņēmējam avansu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

līguma summas, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas 

sabiedrības vai kredītiestādes izsniegtu avansa garantiju maksājamā avansa apmērā; 

14.2.1 (vienu) reizi mēnesī tiek veikta samaksa par faktiski padarīto darbu atbilstoši iepirkuma 

līgumā paredzētajām cenām, veicot ieturējumu no ikmēneša maksājuma proporcionāli 

izmaksātajam avansam, kā arī papildus ieturot 10% (desmit procentus); 

14.3. atlikušo maksājumu atbilstoši faktiski izpildīto Darbu apjomam Pasūtītājs apmaksā pēc 

katras būvdarbu kārtas pieņemšanas ekspluatācijā ar nosacījumu, ka uz 5% maksājumiem no 

1., 2. vai 3.kārtā izpildīto darbu maksājuma summas Būvuzņēmējs uz Līgumā paredzēto Darbu 

garantijas termiņu (3 gadi objektam un 2 gadi uzklātajam ceļa horizontālajam apzīmējumam) 

pēc akta par objekta (konkrētās kārtas) pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas izsniedz 

bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi, garantijas laikā radušos defektu 

novēršanai.” 

 

3.Grozīt nolikuma 8.pielikuma “Līgums” 3.2.punktu, izsakot to jaunā redakcijā: 

“3.2. Pasūtītājs paredz avansa maksājumu”. 

 

4.Grozīt nolikuma 8.pielikuma “Līgums” 3.3.punktu, izsakot to jaunā redakcijā: 

  “3.3. Samaksa par Darbiem tiek veikta šādā kārtībā:  



3.3.1. pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas, Pasūtītājs 20 

(divdesmit) dienu laikā samaksā Būvuzņēmējam avansu 10 % (desmit procentu) apmērā no 

līguma summas, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas 

sabiedrības vai kredītiestādes izsniegtu avansa garantiju maksājamā avansa apmērā; 

3.3.2. pamatojoties uz Būvuzņēmēja un Pasūtītāja abpusēji parakstītiem aktiem par 

kalendārajā mēnesī faktiski izpildīto Darbu apjomu un izmaksām, Būvuzņēmējs 1 (vienu) reizi 

mēnesī Pasūtītājam izraksta rēķinu atbilstoši faktiski izpildīto Darbu izmaksām ar nosacījumu, 

ka no aktā abpusēji apstiprinātās ikmēneša Darbu summas tiek ieturēta summa proporcionāli 

izmaksātajam avansam, kā arī papildus summa 10% (desmit procentu) apmērā; 

3.3.3. atlikušo maksājumu atbilstoši faktiski izpildīto Darbu apjomam Pasūtītājs apmaksā pēc 

objekta katras būvdarbu kārtas pieņemšanas ekspluatācijā ar nosacījumu, ka uz 5% 

maksājumiem no izpildīto darbu maksājuma summas Būvuzņēmējs uz Līgumā paredzēto Darbu 

garantijas termiņu (3 gadi objektam un 2 gadi uzklātajam ceļa horizontālajam apzīmējumam) 

pēc akta par objekta (konkrētās kārtas) pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas izsniedz 

bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi, garantijas laikā radušos defektu 

novēršanai.” 

 

5.Papildināt nolikuma 8.pielikumu “Līgums” ar 13.7.punktu šādā redakcijā: 

“13.7.Izpildītājs Līguma 33.1.punktā paredzētā avansa saņemšanai iesniedz Pasūtītājam 

apdrošināšanas kompānijas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir 

uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, Pasūtītāja akceptētu 

apdrošināšanas polisi par visu avansa maksājuma summu (avansa maksājuma garantiju) vai 

iesniedz Pasūtītājam Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās 

zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas bankas, kas 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu 

Latvijas Republikas teritorijā, beznosacījumu neatsaucamu pirmā pieprasījuma 

ekspromisorisku, Pasūtītāja akceptētu avansa maksājuma garantiju. Minimālais avansa 

maksājuma garantijas spēkā esamības termiņš ir 202__.gada ____ (31  (trīsdesmit viens) 

mēnesis no Līguma noslēgšanas dienas).” 

 

6.Papildināt nolikuma 8.pielikumu “Līgums” ar 13.8.punktu šādā redakcijā: 

“13.8. Pasūtītājam ir tiesības izmantos avansa maksājuma garantiju un pieprasīt no tās 

izsniedzēja avansa maksājuma summas (vai tās daļas) samaksu, ja Izpildītājs neizmanto saņemto 

avansa maksājumu Līgumā paredzēto Darbu veikšanai un/vai Līgums tiek lauzts (izbeigts) un 

Pasūtītāja samaksātā avansa summa pārsniedz faktiski veikto un Pasūtītājs pieņemto Darbu 

summu.” 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                                      

K.Meiberga 

 

 


