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Iepirkuma procedūras MS 2018/2 KF  
  nolikuma 9.pielikums 

 
INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDI 

 

 
Sabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr. 

 
Ar šo apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma 
izpildei un līguma izpildi paredzēts organizēt atbilstoši turpmāk norādītajai informācijai: 
 
 
ĢENERĀLUZŅĒMĒJS 
 

Ģenerāluzņēmēja 
nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, adrese 

Veicamo darbu 
apjoms % 

Veicamo darbu 
apjoms, EUR bez 

PVN 

Veicamo darbu raksturojums 

    

 
 
APAKŠUZŅĒMĒJI un APAKŠUZŅĒMĒJU APAKŠUZŅĒMĒJI 
 
Pretendents norāda, vai līguma izpildei ir paredzēts piesaistīt apakšuzņēmēju/-us:  
 

1.Apakšuzņēmējus līguma izpildē  nav paredzēts piesaistīt  
Zemāk norādīto tabulu neaizpilda  

  

2.Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt  
Aizpilda zemāk norādīto tabulu atbilstoši prasībām  

 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 
adrese 

Veicamo 
darbu 

apjoms % 

Veicamo 
darbu apjoms 
EUR bez PVN 

Veicamo darbu 
raksturojums 

    

    

    

 
Norāda visus apakšuzņēmējus un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus , kurus plānots piesaistīt līguma 
izpildē un kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apjoma. 
 
Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju par 
konkrētu darbu izpildi vai apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts 
pretendentam. 
 
 
GALVENIE SPECIĀLISTI, KAS TIKS IESAISTĪTI LĪGUMA IZPILDĒ 
 
Pretendents aizpilda zemāk minēto tabulu par Nolikumā prasītiem galvenajiem speciālistiem. 
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Galvenie speciālisti  
Speciālista vārds, uzvārds 

Sertifikāts (izdevējs, numurs, 
derīguma termiņš, 
sertifikācijas darbības sfēra)* 

Persona, 
kuru 
pārstāv** 

Būvdarbu vadītājs    

Darba aizsardzības 
koordinators 

   

Metinātājs    
 

* ārvalstu speciālistam, līdz būvdarbu uzsākšanai netiks prasīts iegūt profesionālās kvalifikācijas 
atzīšanas apliecību vai reģistrēties attiecīgajā profesiju reģistrā. Bet gadījumā, ja ar pretendentu tiks 
noslēgts būvdarbu līgums, tas ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no būvdarbu līguma noslēgšanas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu 
profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.  
 
** norāda, vai piesaistītais speciālists ir: 

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks 
B apakšuzņēmēja - komersanta darbinieks 
C apakšuzņēmējs - persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz 
atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē 

 
 

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:  

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Pretendenta nosaukums:  

Datums:  

 
 

 

 


