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SPECIĀLIE NOTEIKUMI 
 
 
SIA „JELGAVAS ŪDENS” reģ.Nr. 41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, valdes 
locekļa Edgara Līča personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no 
vienas puses, 
 
un 
 
SIA “Aqua-Brambis”, reģ.Nr.50003038591, Skolas iela 21-412, Rīga, LV-1010, valdes 
priekšsēdētāja Aivara Brambja personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - 
Izpildītājs), no otras puses, 
 
 
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “Inženiertehniskā uzraudzība 
projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (7.-33.posms)” 
Id.Nr.JŪ/2017/07 rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) 
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  

 

 
1. Līguma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir Inženiera pienākumu veikšana saskaņā ar Starptautiskās 
Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas - būvniecības 
darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un 
inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (FIDIC Dzeltenā grāmata) un 
būvuzraudzības veikšana Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā 
kārtībā Pasūtītāja iepirkuma līguma „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu 
paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (7.-33.posms)” ietvaros, saskaņā ar 
Tehnisko specifikāciju inženiertehniskai uzraudzībai (d.pielikums) (turpmāk – 
Pakalpojums). 
 

2. Līguma dokumenti un to prioritāte 
2.1. Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā: 

a. šie Speciālie noteikumi; 
b. Pielikumi: 

b.1. Iepirkuma procedūras laikā sniegtā Papildus informācija Nr.1 un 
Precizējumi papildus informācijai Nr.1; 

b.2. Iepirkuma komisijas 2017. gada 19.jūnija Pieprasījums precizēt 
piedāvājumā sniegto informāciju un SIA „Aqua-Brambis” 2017. gada 
20.jūnija atbildes vēstule Nr. 4-2/8; 

b.3. Iepirkuma komisijas 2017. gada 22.jūnija Pieprasījums precizēt 
piedāvājumā sniegto informāciju un SIA „Aqua-Brambis” 2017. gada 
26.jūnija atbildes vēstule Nr. 4-2/9; 

c. Vispārīgie noteikumi, 
d. Tehniskā specifikācija inženiertehniskai uzraudzībai1, 
e. Piedāvājums, 
f. Tehniskais piedāvājums, 
g. Finanšu piedāvājums2, 
h. Iepirkuma procedūras nolikums, 
i. Veidnes [paraugi]: 

a. Speciālistu CV veidne (LP/S-4-A veidne), 
b. Nodošanas-pieņemšanas akta veidne (LP/S-4-B veidne), 
c. Līguma izpildes garantijas veidne (LP/S-4-C veidne). 

 
2.2. Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza. 

 
3. Līguma summa 

                                                 
1 Nolikuma pielikums A. 
2 Nolikuma pielikums C8. 
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3.1.  Attiecināmā Līguma summa ir EUR 671 453,20 (seši simti septiņdesmit viens 
tūkstotis četri simti piecdesmit trīs un 20/100 euro). 
Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir 554 920,00 EUR 
(pieci simti piecdesmit četri tūkstoši deviņi simti divdesmit euro). 
PVN 21% ir 116 533,20 EUR (viens simts sešpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs 
un 20/100 euro). 

 
3.2.  Neattiecināmā Līguma summa ir EUR 32 839,40 (trīsdesmit divi tūkstoši astoņi 

simti trīsdesmit deviņi un 40/100 euro). 
Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir 27 140,00 EUR 
(divdesmit septiņi tūkstoši viens simts četrdesmit euro). 
PVN 21% ir 5 699,40 EUR (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi un 40/100 euro). 

 
4. Maksājumi 
4.1. Maksājumi Līguma ietvaros no attiecināmajām izmaksām veicami šādā kārtībā: 

Maksājums 

Maksājuma 
apmērs (% no 

Līguma 
attiecināmo 

izmaksu 
summas) 

Summa bez 
PVN (EUR) 

PVN 21% 
(EUR) 

Kopā (EUR) 

Avansa maksājums 20% 110 984,00 23 306,64 134 290,64 

Starpmaksājums Nr.1, pēc 
2017.gada II pusgada 

10% 55 492,00 11 653,32 67 145,32 

Starpmaksājums Nr.2, pēc 
2018.gada I pusgada 

10% 55 492,00 11 653,32 67 145,32 

Starpmaksājums Nr.3, pēc 
2018.gada II pusgada 

10% 55 492,00 11 653,32 67 145,32 

Starpmaksājums Nr.4, pēc 
2019.gada I pusgada 

10% 55 492,00 11 653,32 67 145,32 

Starpmaksājums Nr.5, pēc 
2019.gada II pusgada 

10% 55 492,00 11 653,32 67 145,32 

Starpmaksājums Nr.6, pēc 
2020.gada I pusgada 

10% 55 492,00 11 653,32 67 145,32 

Gala maksājums 20% 110 984,00 23 306,64 134 290,64 

 
4.2.  Maksājumi defektu paziņošanas periodā no neattiecināmajām3 izmaksām veicami 
šādā kārtībā: 

Maksājums 

Maksājuma 
apmērs (% no 

Līguma 
neattiecināmo 

izmaksu 
summas) 

Summa bez 
PVN (EUR) 

PVN 21% 
(EUR) 

Kopā (EUR) 

Vienā maksājumā pēc visu 
Defektu paziņošanas 

perioda beigām 
100% 27 140,00 5 699,40 32 839,40 

                                                 
3 Neattiecināmā Līguma summa ir Līguma izmaksas defektu paziņošanas periodā. Šīs izmaksas būs 
neattiecināmās izmaksas, ko Pasūtītājs segs no saviem līdzekļiem un kas netiks atmaksāts no ES fondu 
līdzekļiem. 
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4.3. Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam:  
SIA Aqua-Brambis, reģ.Nr.50003038591 
AS Swedbank, HABALV22 
Nr. LV36HABA0001408032176 

 
5. Pakalpojuma sniegšanas termiņš 
5.1. Pakalpojumu Izpildītājs sniedz no Pakalpojuma līguma noslēgšanas dienas līdz 

būvdarbu nodošanai ekspluatācijā un defektu paziņošanas perioda beigām. 
 
6. Līguma grozījumi 
6.1. Pasūtītājs neveic būtiskus grozījumus noslēgtajā iepirkuma līgumā, izņemot 

gadījumus, kad iespējamie līguma grozījumi, precīzi noteikumi to veikšanai, 
pieļaujamās novirzes no sākotnējiem līguma nosacījumiem atrunāti Iepirkuma 
procedūras dokumentācijā un noslēgtajā iepirkuma līgumā4. 

 
6.2. Ja Pasūtītājam ir nepieciešams Papildu pakalpojums, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam 

Papildu pakalpojuma tehnisko specifikāciju. 
 
6.3. Papildu pakalpojums ir tādi izpildāmie darbi un veicamie pasākumi, kas sākotnēji 

netika ietverti Pakalpojumā, bet kuri kļuvuši nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai 
un kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no Pakalpojuma. Papildu 
pakalpojumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 20 procentus no Līguma summas. 

 
6.4. 14 dienu laikā no Papildu pakalpojuma tehniskās specifikācijas saņemšanas dienas 

Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam piedāvājumu, kas ietver: 
a. Papildu pakalpojuma ietvaros izpildāmo darbu un veicamo pasākumu aprakstu, 
b. Papildu pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo Speciālistu sarakstu, 
c. Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistāmo Speciālistu, kuri nav bijuši iesaistīti 

Pakalpojuma sniegšanā, CV un kvalifikācijas dokumentus vai Izpildītāja 
apliecinātas to kopijas, 

d. Papildu pakalpojuma sniegšanā iesaistīto Speciālistu noslodzes laika grafiku, 
e. Papildu pakalpojuma Tāmi, kā arī 
f. norādes uz nepieciešamajiem grozījumiem Līgumā. 

 
6.5. 14 dienu laikā no Izpildītāja piedāvājuma saņemšanas dienas Pasūtītājs akceptē 

Izpildītāja piedāvājumu un sagatavo attiecīgu Līguma grozījumu projektu vai noraida 
Izpildītāja piedāvājumu.  
 

7. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs -
pie Izpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses. 
 

 
Izpildītājs: Pasūtītājs: 
SIA “Aqua-Brambis” 
Valdes priekšsēdētājs 
Aivars Brambis 
 

SIA „JELGAVAS ŪDENS” 
Valdes loceklis 
Edgars Līcis 
 
 

 
_________________________________ 
Jelgava, 2017.gada 06.septembrī 

 
_________________________________ 
Jelgava, 2017.gada 06.septembrī 

 

                                                 
4 Iepirkuma līguma grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: - grozītie iepirkuma līguma 

noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu 
iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā; - ekonomiskais līdzsvars 
(piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko paredz iepirkuma līgums, tiek mainīts 
iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta interesēs; - iepirkuma līguma priekšmetā ietver piegādes, 
pakalpojumus vai būvdarbus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums; - iepirkuma procedūrā 

izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju. 


