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 8. Atbildīgais būvdarbu vadītājs, 
kuram ir piešķirts būvprakses 
sertifikāts restaurācijas būvdarbu 
vadīšanā 2014. gada 7. oktobra MK 
Noteikumu Nr. 610 noteiktajā kārtībā 
un, kurš pēdējo piecu  gadu laikā 
(2013.g., 2014.g. 2015.g. 2016.g., 
2017.g.)  ir vadījis būvdarbus un 
būvdarbi ir pabeigti nodoti 
ekspluatācijā vismaz vienā Valsts vai 
vietējas nozīmes arhitektūras 
piemineklī, kas iekļauts valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā Latvijā vai kādā citā Eiropas 
Savienības dalībvalstī. 

 8. Atbildīgais būvdarbu vadītājs, 
kuram ir piešķirts būvprakses 
sertifikāts restaurācijas būvdarbu 
vadīšanā 2018. gada 20.marta MK 
Noteikumu Nr. 169 noteiktajā 
kārtībā un, kurš pēdējo piecu  gadu 
laikā (2013.g., 2014.g. 2015.g. 
2016.g., 2017.g.)  ir vadījis 
būvdarbus un būvdarbi ir pabeigti 
nodoti ekspluatācijā vismaz vienā 
Valsts vai vietējas nozīmes 
arhitektūras piemineklī, kas iekļauts 
valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā Latvijā vai kādā 
citā Eiropas Savienības dalībvalstī. 

10.5.5. Piedāvājums nedrīkst pārsniegt 
pakalpojuma sniegšanas paredzamo 
līgumcenu 371 000,00 euro bez PVN. 
Līguma kopējā summa visā Līguma 
darbības laikā netiks paaugstināta sakarā 
ar cenu pieaugumu darbaspēka, 
būvniecības materiālu, darbu un 
mehānismu vai Būvdarbu pieskaitāmo 
izdevumu izmaksām, nodokļu likmju vai 
nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, 
kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas 
varētu skart Līguma kopējo summu. Par 
Līguma kopējās summas palielināšanas 
pamatu no Izpildītāja puses nevar tikt 
uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi 
veiktiem aprēķiniem tāmēs, līdz šim 
esošajās izpētēm. 
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