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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona 

Pasūtītājs:  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents 

2.1. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, 

kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus. 

 

2.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.  

 

2.3. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu. 

 
2.4. Iepirkuma Nolikums un tā pielikumi ir brīvi un tieši elektroniski pieejami Pasūtītāja 

mājaslapā www.lielvardesremte.lv. Ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem ieinteresētās 

personas var iepazīties arī SIA “Lielvārdes Remte” telpās, Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, 

Lielvārdes novadā. 

 
2.5. Pieteikuma veidlapai obligāti jābūt parakstītai. 

 
2.6. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām.  

 

2.7. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto 

(ja Pretendents ir personu apvienība) vai 

e. Pretendenta pilnvarota persona. 

 

3. Saziņa 

3.1. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros 

notiek latviešu valodā pa pastu. 

 

3.2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu. 

 

3.3. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta 

adresi vai e-pasta adresi, obligāti oriģinālu izsūtot pa pastu. 

 

3.4. Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi, kuru 

Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja 

kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums). 

 

Pasūtītāja 

nosaukums 

SIA “Lielvārdes Remte”,  

reģistrācijas numurs: 4740300322 

Adrese Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads 

Pasūtītāja 

kontaktpersona 

Matīss Henke, Andis Siliņš 

 

Tālruņa Nr. +371 25490064; +371 29480388, +371 20218111 

e-pasta adrese remte@remte.lv 

Darba laiks Pirmdienās: 8:00-12:00; 13:00-18:00; 

 

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās:  

8:00-12:00; 12:45-17:00; 

 

Piektdienās: 8:00-12:00; 12:45-15:00; 

http://www.lielvardesremte.lv/
mailto:remte@remte.lv
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3.5. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā astoņas dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz iespējami 

īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 
3.6. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem, 

vienlaikus nosūta šo informāciju, norādot arī uzdoto jautājumu. 

 
3.7. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas nosūta informāciju par grozījumiem 

visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem. Pasūtītājs nosūta šo informāciju Ieinteresētajiem 

piegādātājiem ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.  

 

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 

4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

Iepirkuma priekšmets ir esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, pēc adreses Mednieku ielā 24 

Lielvārdē, Lielvārdes novadā optimizācija, aprīkojot ar stacionāriem pāri paliekošā izšķīdušā 

skābekļa mērītājiem, frekvenču pārveidotājiem un to konfigurēšana ar SCADA sistēmu, 

Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Nolikuma prasībām. 

 
4.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta 

Pakalpojuma sniegšanas vieta ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Mednieku ielā 24 Lielvārdē, 

Lielvārdes novadā. 

 

4.3. Pakalpojuma sniegšanas termiņš 

Pakalpojuma jābūt pabeigtam līdz 2017. gada 27. decembrim no līguma noslēgšanas brīža. 

 

5. Piedāvājums 

 

5.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība 

5.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 

 

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 16. oktobrim plkst. 10.00 Ceriņu ielā 

3, Lielvārdē, Lielvārdes novads, LV-5070 piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa 

pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā 

minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. 

 

5.1.2. Piedāvājumi tiks atvērti Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novads, LV-5070, 2017. gada 

16. oktobrī plkst. 10.00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.  

 

5.1.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas 

laiku, piedāvāto cenu un pakalpojuma izpildes termiņu. Pēc piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši 

pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena. 

 

5.1.4. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais 

iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz 

piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam. 

 
5.2. Piedāvājuma derīguma termiņš 

5.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa. 

 

5.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma 

termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma 

termiņu.  

 

5.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski 

paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis 
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piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma 

termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu 

piedāvājuma nodrošinājumu. 

 

 
 
5.3. Piedāvājuma noformējums 

5.3.1. Piedāvājums sastāv no čertām šādām daļām: 

a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Atlases dokumentiem (viens oriģināls un 

viena kopija elektroniskā datu nesējā),  

b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un viena kopija elektroniskā datu nesējā), 

c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija elektroniskā datu nesējā), 

d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija elektroniskā datu nesējā).  

 

5.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez 

labojumiem un dzēsumiem.  

 

5.3.3. Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot 

piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē 

un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: 

a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, 

b. Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta 

atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

5.3.4. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir 

pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies 

dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 

a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, 

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

5.3.5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums 

ietver: 

a. norādi “KOPIJA PAREIZA”, 

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

5.3.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu 

piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un 

piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina: 

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto 

(ja Pretendents ir personu apvienība) vai 

e. Pretendenta pilnvarota persona. 

 

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 

apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais 

personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un 

„e” apakšpunktā noteikto. 

 

5.3.7. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu 

atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums 

vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.  

 

5.3.8. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 
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a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  

b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, 

c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai 

personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,  

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, atzīmi 

”Lielvārdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu optimizācija” ID Nr. LR 2017/7 AK. 

Neatvērt līdz 2017. gada 16. oktobrim, plkst. 10:00”. 

 

5.3.9. Uz piedāvājuma attiecīgi norāda: 

a. atzīmi “ORIĢINĀLS”, 

b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 

c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un 

atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai 

“Finanšu piedāvājums”.  

 

6. Piedāvājuma nodrošinājums 

6.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir 150,00 EUR (simt piecdesmit eiro, 00 eiro centi), Pretendents 

piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi vai 

naudas summas iemaksu SIA kontā (konts norādīts SIA tīmekļa vietnē: 

www.lielvardesremte.lv), norādot iemaksas mērķi: „PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

IEPIRKUMAM NR. LR 2017/7 AK”. 

6.1.1. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem: 

6.1.1.1. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, 

kuru rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs; 

6.1.1.2. līdz līguma noslēgšanai. 
 

6.2. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto 

piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

6.2.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

6.2.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 

neparaksta līgumu Pasūtītāja norādītajā termiņā. 
 

7. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi 

 

Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

 

7.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas 

vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora 

priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu 

koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, un no dienas, kad stājies 

spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk kā 3 

gadi līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai. 

 

7.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā 

un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas 

kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta 

atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida 

darba līguma noslēgšanas, un no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai 

prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk kā 18 mēneši līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai. 

 

7.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā 

un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā 

vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, 

vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, un no dienas, kad 

stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši 

mazāk kā 12 mēneši līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai. 

http://www.lielvardesremte.lv/
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7.4. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz 

paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents būs likvidēts. 

 

7.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta 

(ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī 

pārsniedz 150 euro. 

 
7.6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav 

sniedzis pieprasīto informāciju. 

 
7.7. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecas uz: 

a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un 

visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai 

personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 

b. Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās. 

 

 

8. Pretendenta kvalifikācijas prasības 

 

8.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

8.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), kā arī Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs. 

 

8.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents plāno 

piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Tehniskajā specifikācijā nepieciešamās darbības, kuru 

veikšanai ir nepieciešama reģistrācija speciālā reģistrā (ja konkrēto darbu veikšanai ir 

nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām) vai attiecīgā profesionālā 

reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts 

vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo 

reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

 

8.1.3. Pretendents ir tiesīgs sniegt iepirkuma procedūrā paredzētos pakalpojumus, un tas nodarbina 

atbilstošus speciālistus, ja tādi ir nepieciešami. 

 

8.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

 
8.2.1. Pretendents iepirkuma priekšmetā un tehniskajās specifikācijās minētos darbus spēj pārdot 

par nemainīgu, iepirkumā piedāvāto līgumcenu visā līguma darbības periodā.  

 

8.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

8.3.1. Pretendentam pēdējo piecu (no 2012. gada augusta līdz 2017. gada augustam) gadu laikā ir 

pieredze vismaz 1 (vienā) tādā pašā vai līdzīgā pakalpojuma veikšanas projektā. 

 

8.3.2. Par katru iepriekš veikto darbu Pretendents pievieno pieņemšanas – nodošanas akta kopiju. 

 
8.3.3. Pretendents pakalpojumu sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz 

apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, 

lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā 

gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. 
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9. Iesniedzamie dokumenti 

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 

no 9.1. – 9.3.4.apakšpunktam.  

 
9.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma 

pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz 

kopā ar: 

a. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendentu izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmību uz Pretendentu/Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās un Pretendenta/Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, kvalifikācijas dokumentiem), 

b. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā 

arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecinājušās personas 

tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas 

attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku 

paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai 

personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, 

kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai 

personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas 

pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās 

amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 

9.2. Dokumenti, kas apliecina Pretendentu izslēgšanas nosacījumu neattiecināmību  

 

9.2.1. Nolikuma 7.1.apakšpunkta prasības neattiecināmību Pretendents apliecina ar atbilstoši 

aizpildītu un parakstītu Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (D1 pielikums) un Persona, 

uz kuras iespējām Pretendents balstās – ar atbilstoši aizpildītu un parakstītu 

Apakšuzņēmēju/Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājumu (D5 

pielikums). 

 

9.2.2. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 7.2.apakšpunkta 

prasību neattiecināmību, tas pieprasa izziņu no Valsts darba inspekcijas, kura apliecina, ka 

Pretendents un Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav sodīti par Nolikuma 

7.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem Latvijā. Ārvalstī reģistrētam 

(atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām Pretendents 

balstās (ja tas/tie ir reģistrēts/i ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) Pasūtītājs 

pieprasa iesniegt izziņu no attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas, kas apliecina, ka 

pretendents un Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav sodīti par Nolikuma 

7.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem attiecīgajā ārvalstī. 

 

9.2.3. Par Nolikuma 7.3.apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās publiskajās 

datubāzēs. Ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Personām, 

uz kuru iespējām tas balstās (ja tas/tie ir reģistrēts/i ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā 

dzīvesvieta) Pasūtītājs pieprasa iesniegt izziņu no attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas, 

kas apliecina, ka pretendents un Personas, uz kuru iespējām tas balstās, nav sodīti par 

Nolikuma 7.3.apakšpunktā minētajiem konkurences tiesību pārkāpumiem attiecīgajā ārvalstī. 

 

9.2.4. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 7.4.apakšpunkta 

prasību neattiecināmību, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs 

mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka 

Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts 

maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota 

sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā 

bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta to 

saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par to bankrotu, un tie neatrodas likvidācijas 

stadijā. 
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9.2.5. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 7.5.apakšpunkta 

prasību neattiecināmību, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs 

mēnešus pirms iesniegšanas dienas: 

9.2.5.1. izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka 

Pretendentam un Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās (neatkarīgi no tā, vai tas/tās reģistrēti/as Latvijā vai Latvijā 

atrodas tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro; 

9.2.5.2. izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī 

reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Personām (t.sk. 

apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās (ja tas/tās ir reģistrēts/as 

ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro. 

 

9.2.6. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un 

visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par 

visiem personu apvienības dalībniekiem. 

 

9.2.7. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu 

attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu 

kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai 

attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

 

9.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 

9.3.1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība_ vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas 

iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.  

 

9.3.2. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja un citu 

personu (Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās) attiecīga profesionālā reģistra 

izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, 

sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts1 normatīvie tiesību akti 

paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu 

izsniegšanu. 

 

9.3.3. Pretendenta apstiprināts Pretendenta un Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, pēdējos piecu (2012. gada augusta līdz 2017. gada augustam) gados 

veikto pakalpojumu saraksta veidnei (D3 pielikums), pieņemšanas – nodošanas akta kopija.  

 

9.3.4. Ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz 

apakšuzņēmēju un citu Personu (Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās) iespējām, 

lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, 

piedāvājumā jāietver:  

a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu aprakstu atbilstoši 

Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidnei (D4 pielikums), 

b. 1) apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums 

atbilstoši Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, 

apliecinājuma veidnei (D5 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo 

Pakalpojuma daļu sarakstā norādītās Pakalpojuma daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā 

Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus un/vai (2) Pretendenta un Personas 

(t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību 

Iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma 

izpildei nepieciešamie resursi (nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie 

resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē), gadījumā, ja ar Pretendentu 

tiks noslēgts Iepirkuma līgums, 

                                                 
1 Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts 
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c. dokumenti, kas apliecina Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, neattiecināmību Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, 

d. (ja attiecināms) citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības vai 

izziņas apliecināta kopija2, kas apliecina, ka Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un 

joprojām darbojas, kā arī 

e. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un 

tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz 

kuras iespējām Pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas 

pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās 

amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 

10. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un 

ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D7 pielikums).  

 
11. Finanšu piedāvājums  

 
11.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks sniegts pakalpojums 

(pakalpojuma kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. 

Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D6 pielikums). 

 

11.2. Pretendentam papildus finanšu piedāvājumam jāpievieno brīvā formā izveidota un parakstīta 

izvērsta materiālu, iekārtu un veicamo darbu specifikācija. 

 
11.3. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Pakalpojuma 

kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa). 

 

11.4. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu. 

 
11.5. Elektroniskajā datu nesējā finanšu piedāvājuma veidnei (D6 pielikums) un izvērstajai 

materiālu, iekārtu un veicamo darbu specifikācijai jābūt iesniegtai MS Excel formātā. 

 

12. Piedāvājumu izvērtēšana 

12.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu. 

 

12.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un 

Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai 

Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā 

vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

 

12.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti un Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru 

iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta 

posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents vai Persona 

(t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījušies kādā no 

iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu 

izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi 

kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek 

noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta 

noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu 

jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot 

konkurenci. 

 

12.4. Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, vai Pretendenti, personālsabiedrības 

biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai 

personu apvienība) un Personas, (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, 

                                                 
2 Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās 
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(1) vai Pretendenti un Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendenti balstās, 

nav atzīti par vainīgiem konkurences tiesību pārkāpumā un (2) vai Pretendentam un Personai 

(t.sk. apakšuzņēmējam), uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav apturēta saimnieciskā 

darbība un nav nodokļu parādi, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, 

kas pārsniedz 150 EUR.  

 

12.5. Izskatot Pretendenta atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents un 

Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendenti balstās, neatbilst citiem 

Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu 

atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka 

Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā 

pieprasa, lai Pretendents vai kompetentā institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos 

ietverto informāciju. 

 

12.6. Pretendentu piedāvājumi tiek noraidīti, ja Pretendenti vai Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz 

kuru iespējām Pretendents balstās: 

a. nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina neattiecināmību Pretendentu izslēgšanas 

nosacījumiem vai atbilst Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem vai 

b. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām vai 

c. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai. 

 

12.7. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu 

piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie 

piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek 

noraidīti. 

 

12.8. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, 

ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 

 

12.9. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas 

piedāvājumu par viszemāko cenu bez PVN. 

 
12.10. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek 

noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, 

Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no 

Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj 

Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu 

termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts 

tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus 

apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. 

 

13. Iepirkuma līgums 

13.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz 

iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums). 
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A pielikums: Tehniskā specifikācija 
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

”Lielvārdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu optimizācija” 

ID. Nr. LR 2017/7 AK 

 

Vispārīgais raksturojums 

Projekta mērķis: Veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (Mednieku iela 24, Lielvārde, Lielvārdes 

novads) optimizāciju, aprīkojot ar stacionāriem pāri paliekošā izšķīdušā skābekļa mērītājiem, 

frekvenču pārveidotājiem un to konfigurēšana ar SCADA sistēmu. 

 

Līguma izpildes laiks: Pakalpojumam jābūt pabeigtam līdz 2017. gada 27. decembrim no līguma 

noslēgšanas dienas. 

  

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Mednieku iela 24, Lielvārde, Lielvārdes novads. 

 

Uzņēmējam jāveic visi darbi saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kuras aprakstītas šajā dokumentā. 

Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto parametru pārbaudi, kā arī par to, 

ka realizācijas rezultātā tiks saņemti visi saskaņojumi, kurus pieprasa iesaistītās institūcijas, ja 

tādi ir nepieciešami, veicot projekta mērķī minētos darbus. Darbu plānošana un iekārtu izvēle 

veicama, izmantojot mūsdienu labāko praksi. Izpildes dokumentācijai pilnībā jāatbilst Latvijas 

Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un 

Starptautiskajiem standartiem. 

Darbi jāizpilda saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošiem normatīviem aktiem un normām. 

 

Saskaņā ar līguma nosacījumiem, Darbuzņēmējs, neaprobežojoties ar zemāk minēto, ir pilnībā 

atbildīgs par: 

a) jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasūtītāja sagatavoto, pārbaudi; 

b) pakalpojuma veikšanu un tās kvalitāti; 

c) aprīkojuma un materiālu piegādi un uzstādīšanu; 

d) iekārtu piegādi un uzstādīšanu; 

e) darbu un datu pārbaudēm; 

f) izpilddokumentācijas sagatavošanu un Darbu nodošanu; 

g) pasūtītāja personāla apmācību; 

h) uzstādīto iekārtu pārbaudi un kalibrēšanu (ja tāda nepieciešama); 

i) uzstādīto iekārtu tehniskās dokumentācijas (pasu) sagatavošanu un iesniegšanu; 

j) saistībām defektu paziņošanas periodā. 

 

Veicot visus ar pakalpojumu saistītos darbus jānodrošina pilnvērtīga esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

darbība. 

Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, jāiesniedz detalizēts 

darbu izpildes laika grafiks, jāiesniedz veicamo darbu programma un kvalitātes vadības sistēmas apraksts. 

Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajām Specifikācijām.  

 

Loģiskā un hronoloģiski secīgā veidā jāapraksta pakalpojuma izpildes pasākumi, kas saistīti ar šī konkrētā 

pakalpojuma izpildi no mobilizācijas līdz Darbu nodošanai Pasūtītājam, kā arī garantijas perioda aktivitātēm, 

uzstādīto iekārtu apkopēm. 

Pie Darbu nodošanas Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināts ieguldīto investīciju 

atdeves finanšu plāns ar laika grafiku. 

 

Detalizēts darba izpildes laika grafiks, kurā ietilpst: 

 izpildāmo darbu un veicamo pasākumu (mobilizācija, pakalpojuma uzsākšana, nodošana u.c. pēc 

nepieciešamības) laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, 

ilgumu, ievērojot pasūtītāja prasības un LR normatīvos aktus; 

 cilvēkresursu un mehānismu ieguldījums (ja tādi būs nepieciešami) atbilstošajās aktivitātēs, 

norādot izpildē paredzēto lomu. 

 

Visus demontētos materiālus (ja tādi rodas pakalpojuma veikšanas laikā), kuri sastāv no metāla un to 

sakausējumiem jānodod Pasūtītājam, un jānovieto to Pasūtītāja norādītajā novietnē. 
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Iepirkuma līguma projekts 

 

LĪGUMS Nr. [numurs] 
 

„Lielvārdes notekūdeņu attīrīšanas iekāru optimizācija”  
(Identifikācijas Nr. LR 2017/7 AK) 

 
 

SIA “Lielvārdes Remte”, reģ.Nr.47403003224, Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV – 5070, 

valdes locekļa Anda Siliņa personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem, (turpmāk - Pasūtītājs), no 

vienas puses,  

 

un 

 

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, 

vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta 

tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, 

 

 

pamatojoties uz Pasūtītāja [rīkotā]/[rīkotās] <iepirkuma procedūras veids> „<Iepirkuma procedūras 

nosaukums>” (identifikācijas Nr. LR 2017/7 AK; turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja 

iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Saskaņā ar šo Līgumu Pasūtītājs apņemas pirkt, bet Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja īpašumā 

esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, pēc adreses Mednieku ielā 24 Lielvārdē, Lielvārdes 

novadā (turpmāk tekstā – Objekts), optimizācija, aprīkojot ar stacionāriem pāri paliekošā 

izšķīdušā skābekļa mērītājiem, frekvenču pārveidotājiem un veikt to konfigurēšanu ar SCADA 

sistēmu (turpmāk tekstā kā Darbi) saskaņā ar tehniskajām specifikācijām, līguma prasībām, 

Tāmi, piedāvājuma, laika grafiku un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

1.2. Līdz šī Līguma noteiktās Līguma cenas pilnai samaksai visi Izpildītāja piegādātie materiāli un 

iekārtas ir Izpildītāja īpašums un kārtību, kādā notiek īpašuma tiesību maiņa attiecībā uz šiem 

materiāliem un iekārtām Puses nosaka ar šī Līguma noteikumiem. 

1.3. Izpildītājs Darbus nodod līdz 2017. gada 27. decembrim. 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

2.1. Līguma cena par Darbiem ir EUR………………….. un PVN - EUR………………….., 

kopējā summa EUR……………………(…………………………. eiro un ….centi). Gadījumā ja 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek mainīta pievienotās vērtības nodokļa 

likme, tad Līguma kopēja summa tiek atbilstoši koriģēta. 

2.2. Avansa maksājums Līguma ietvaros netiek paredzēts. 

2.3. Līguma summu Pasūtītājs apmaksā šādā secībā: 

2.3.1. Starpmaksājums Nr.1 40% no līguma summas, kas ir EUR…………………… 

(…………………………. eiro un …. centi) pēc skābekļa mērītāju un frekvenču pārveidotāju 

piegādes Objektā, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja piestādītā darbu pieņemšanas – 

nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas; 

2.3.2. Noslēguma maksājums 60% no līguma summas, kas ir EUR……………………… 

(…………………………. eiro un …. centi) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu nodošanas - 

pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas Pasūtītāja iestādē.  

2.4. Par Darbu izpildes apmaksas datumu tiek uzskatīta diena, kad nauda ieskaitīta Izpildītāja 

bankas kontā. 
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3. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS 

 

3.1. Izpildītājs apņemas: 

3.1.1. nodrošināt šī Līguma darbu izpildes tiesisko atbilstību normatīvo aktu prasībām, t.sk., ja 

nepieciešams, saņemt visas nepieciešamas atļaujas un tehniskos noteikumus; 

3.1.2. veikt Darbu izpildes sagatavošanās pasākumus, t. sk., sagatavot Darbu izpildes vietu. 

3.1.3. izpildīt Darbus Līguma noteiktajā termiņā;  

3.1.4. veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot materiālu ražotāju tehnisko noteikumu un vispārpieņemto 

standartu prasības un šo Līgumu; 

3.1.5. nodrošināt, lai, izpildot Darbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās 

darba drošības, drošības tehnikas, darba aizsardzības, sanitārās normas, tādējādi Izpildītājs 

patstāvīgi sedz visus zaudējumus, kas rodas šo normu neievērošanas gadījumā; 

3.1.6. izpildīt Darbu ar saviem instrumentiem, iekārtām, mehānismiem, transportu un izmantojot 

kvalificētus darbiniekus; 

3.1.7. Darbu izpildei iegādāties un izmantot tikai kvalitatīvus un sertificētus materiālus, izņemot 

gadījumus, kad dotajiem materiāliem esošie normatīvie akti neprasa obligātu sertificēšanu; 

3.1.8. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt pārskatus par Pasūtījumu izpildes gaitu. Uz Pasūtītāja 

rakstveida pieprasījumiem Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam pārskati rakstveidā ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiskā pieprasījuma iesniegšanas dienas; 

3.1.9. nodot Darbus Pasūtītājam Līguma noteiktajā kārtībā un termiņā;  

3.1.10. Pirms Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, nodot Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi 

saistīto dokumentāciju (izpilddokumentāciju, darbu veikšanas u. c. dokumentāciju, kas saistīta 

ar konkrētajiem Darbiem un Tehnisko specifikāciju). 

3.1.11. iespējami ātri, ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā, novērst trūkumus vai nepilnības, kas radušies 

Darbu izpildes gaitā. Trūkumus vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, tas novērš par 

saviem līdzekļiem.  

3.2. Izpildītājam jāaptur Darbu izpilde, ja to rakstveidā pieprasa Pasūtītājs vai attiecīgi pilnvarotas 

valsts vai pašvaldību amatpersonas. Ja par Darbu apturēšanas pamatu ir konstatētās neatbilstības 

Darbu izpildē no sākotnējā darbu uzdevuma un/vai Izpildītājs ir pieļāvis rupjus pārkāpumus 

Darbu izpildē, un/vai pārkāpis darba drošības, ugunsdrošības un citu normatīvo aktu prasības, 

tad Izpildītājs nevar pretendēt uz Dabu izpildes termiņa pagarinājumu.  

3.3. Citos gadījumos, kad Pasūtītājs un/vai attiecīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir pieprasījušas 

Darbu izpildes pārtraukšanu, vai izpilde apturēta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, un 

Izpildītājs nav vainojams Darbu izpildes termiņa nokavējumā, Pusēm ir jāvienojas par 

Pasūtījuma izpildes termiņa pagarināšanu.  

3.4. Izpildītājs Darbu izpildei ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas 

piekrišanas. Par Izpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju veikto darbību un pasākumu kvalitāti, 

izpildes termiņiem un garantijām, atbild tikai un vienīgi Izpildītājs.  

 

4. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS 

4.1. Pasūtītājs apņemas: 

4.1.1. norēķināties ar Izpildītāju šī Līguma noteiktajā termiņā un kārtībā; 

4.1.2. sniegt Izpildītājam Darbu izpildei nepieciešamo tehnisko informāciju, dokumentāciju un 

rakstiskus norādījumus; 

4.1.3. nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļuvi objektā, kur ir nepieciešams veikt Darbus, kā arī 

nodrošināt ar drošu vietu Darbu izpildei nepieciešamo materiālu, instrumentu un tehnikas 

vienību uzglabāšanai, kā arī pieeju elektroenerģijai, tehniskajam un komunālajam ūdenim; 

4.1.4. nepieciešamības gadījumā lūgt Izpildītājam izmainīt saskaņoto darbu izpildes kārtību vai secību. 

4.1.5. norādīt fizisku vai juridisku personu, kura ir tiesīga rīkoties ar Objektā esošajām iekārtām un 

sistēmām, t.sk., bez ierobežojumiem veikt pārslēgumus sistēmās vai uz attiecīgu Darbu izpildes 

laiku apturēt kādas iekārtas un/vai sistēmas darbību. 

4.1.6. nodrošināt visu atļauju saņemšanu, kas ir nepieciešami Darbu izpildei un Objekta eksplautācijai 

pēc Darbu izpildes; 

4.1.7. pieņemt Darbus, ja tie izpildīti, atbilstoši šīs Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām. 
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5. PASŪTĪJUMA NODOŠANA – PIEŅEMŠANA 

5.1. Gadījumā, ja no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ nav iespējama savlaicīga piegādājamo 

iekārtu izgatavošana vai piegāde, Puses rakstiski vienojas par šī Līguma 1.3.punktā noteiktā 

Darbu izpildes termiņa pagarināšanu. 

5.2. Tāpat Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja Pasūtītājs ir izteicis vēlēšanos saņemt 

papildus pakalpojumus un/vai Darbu izpildes laikā ir atklājies, ka ir nepieciešams veikt 

papildus, iepriekš neparedzētus darbus. Arī šajā gadījumā Puses savstarpēji rakstiski vienojas 

par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.  

5.3. Izpildītājam ir tiesības Darbu izpildi nodot pirms Līgumā noteiktā termiņa. 

5.4. Darbi uzskatāmi par pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja ir attiecīgi: parakstīts Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akts, kuru parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji. Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana nav īpašuma tiesību uz Darbu izpildei 

izmantotajiem materiāliem un iekārtām pāreju nostiprinošs fakts, bet tas ir apliecinājums, ka 

Izpildītājs ir pienācīgi izpildījis ar šo Līgumu pielīgtās saistības un Darbu izpildes gaitā 

izveidotās sistēmas un/vai iekārtas ir gatavas ekspluatācijai. Īpašuma tiesību maiņas 

pamatojums šī Līguma izpratnē ir vienīgi un tikai pilna šī Līguma pilnas summas samaksa no 

Pasūtītāja puses. 

5.5. Pasūtītājs paraksta pieņemšanas – nodošanas aktus 10 (desmit) darba dienu laikā no tā 

saņemšanas dienas vai šajā pašā termiņā atgriež tos Izpildītājam kopā ar motivētiem rakstveida 

iebildumiem.  

5.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā nav parakstījis tam iesniegtos pieņemšanas 

– nodošanas aktus un nav izsniedzis Izpildītājam motivētu atteikumu darbus pieņemt, 

uzskatāms, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Izpildītāja, saskaņā ar Līgumu, veiktos Darbus bez 

iebildumiem, un tas ir pamats rēķina izsniegšanai. 

5.7. Gadījumā, ja Darbu nodošanas – pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi nav pabeigti 

un/vai to izpilde, vai izmantotie materiāli, izstrādājumi, vai konstrukcijas neatbilst šī Līguma 

noteikumiem, Darbu pieņemšana pārtraucama un par to sastādāms abpusējs akts.  

5.8. Izpildītājam, Pušu saskaņotajā aktā, norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz 

galam jāizpilda nepadarītie darbi, jānovērš trūkumi. Ja Izpildītājs izvairās no trūkumu 

novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Izpildītāja visus ar to 

saistītos izdevumus. Šie izdevumi tiek atrēķināti no Izpildītājam maksājamās atlīdzības. 

5.9. Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms Darbu nodošanas iesniedz Pasūtītājam 

Darbu izpildes dokumentāciju.  

5.10. Šī Līguma saistības no Izpildītāja puses tiek uzskatītas par izpildītām, ja ir parakstīts Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akts. 

 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

 

6.1. Puses ir atbildīgas par saistību izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

6.2. Gadījumā, ja Izpildītājs vai Pasūtītājs pieļauj šajā Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa 

nokavējumu, katrai no Pusēm ir tiesības pieprasīt no otras Puses kavējuma naudas samaksu 

0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet 

kopumā ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas. Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Puses 

no saistību izpildes pienākuma. Kavējuma naudu par Izpildītāja saistību izpildes termiņa 

nokavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības, veicot 

norēķinus. 

6.3. Izpildītājs neatbild par Līguma noteikto termiņu nokavējumu, ja tas radies Pasūtītāja vai tā 

darbinieku vainas vai rupjas neuzmanības dēļ, vai Līguma nosacījumu neizpildīšanas dēļ.  

 

7. GARANTIJAS SAISTĪBAS 

 

7.1. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu atbilstību tehniskajām prasībām un darboties spēju 5 (piecu) 

gadu laikā no darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. 

7.2. Garantijas saistības ir attiecināmas tikai uz bojājumiem, kuri radušies rūpnīcas brāķa, Darbu 

tehnoloģijas pārkāpšanas rezultātā, vai, ja izpildot Darbus, pielietoti nepareizi tehniskie 

Izpildītāja risinājumi vai materiāli. 

7.3. Garantijas laikā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem (ieskaitot 

materiālu un komplektējošo izstrādājumu apmaksu). 
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7.4. Tehniskos strīdus, kas saistīti ar bojājuma fakta konstatēšanu un garantijas remonta 

nepieciešamību Puses risina vai nu savstarpējo pārrunu ceļā, vai piesaistot neatkarīgu ekspertu. 

Izdevumus ekspertīzes un darbu veikšanai sedz strīdā zaudējusī Puse. 

 

8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 
 

8.1. Līgums stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai, no Līguma 

izrietošo saistību, izpildei. 

8.2. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to vienojoties rakstiski. 

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 

gadījumā, ja Izpildītājs Pasūtījuma izpildes procesā patvaļīgi atkāpjas no Līguma, neievēro 

Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, vai, ja Izpildītājs savas vainas dēļ ir 

pieļāvis kāda no Līgumā noteiktā Izpildītāja saistību izpildes termiņa nokavējumu ilgāk kā 30 

(trīsdesmit) kalendārās dienas. Šajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu 10 (desmit) 

kalendārās dienas pēc tam, kad Pasūtītājs pienācīgā kārtā nosūtījis Izpildītājam paziņojumu par 

atkāpšanos no Līguma. Izpildītājam ir pienākums pārtraukt Pasūtījumu izpildi ar paziņojuma 

saņemšanas brīdi. 

8.4. Šis līgums var tikt pārtraukts pirms termiņa, ja Pasūtītājs: 

8.4.1. tiek likvidēts, reorganizēts vai kļūst maksātnespējīgs; 

8.4.2. nav izpildījis savas saistības saskaņā ar šo Līgumu un pēc Izpildītāja rakstiskas pretenzijas 

saņemšanas nenovērš pretenzijā norādīto Līguma pārkāpumu 10 (desmit) dienu laikā.  

8.5. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts pamatojoties uz šī Līguma 8.4.1. vai 8.4.2.punktu pamata, tad 

Izpildītājs pilnā apjomā patur saskaņā ar šī Līguma 2.3.punktā saņemto starpmaksājumu, kā arī 

Pusēm ir pienākums sastādīt un parakstīt aktu, kurā fiksē faktiski izpildītā Darba apjomu, kā arī 

vienojas par Izpildītājam pienākošo atlīdzības daļu par faktiski izpildīto Darbu daļu un tās 

samaksas termiņu. Gadījumā, ja Pasūtītājs jebkādu iemeslu dēļ nespēj parakstīt minēto aktu vai 

nenorēķinās ar Izpildītāju savstarpēji saskaņotajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības: 

8.5.1. šādu izmaksu aprēķinu sagatavot vienpersoniski un to iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai. Šāds 

Izpildītāja sagatavotais aprēķins Pasūtītājam jāizvērtē 5 (piecu) darba dienu laikā no tā 

saņemšanas dienas un jāsniedz motivēta atbilde Izpildītājam. Ja Pasūtītājs noteiktajā periodā 

pienācīgi nereaģē uz tam iesniegto aprēķinu, tad Izpildītāja aprēķini tiek uzskatīti par tehniski un 

finansiāli pamatotiem; 

8.5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nenorēķinās ar Izpildītāju savstarpēji saskaņotā termiņā, tad Izpildītājs 

var brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar sava īpašuma kopumu.  

 

9. NEPĀRVARAMA VARA 
 

9.1. Puses nav atbildīgas par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja to izraisījuši 

nepārvaramas varas apstākļi. Nepārvarama vara ir jebkurš notikums, kas nav atkarīgs no Pusēm, 

kuru tās nevarēja paredzēt un kurš tieši attiecas uz šīs Līguma izpildi, ieskaitot, bet ne tikai, 

komunikāciju avārijas, kas nedod iespēju veikt Darbus, karu, blokādes, boikotus, embargo, 

valsts pārvaldes institūciju aktus, kas ierobežo vai aizliedz šī Līguma izpildi. 

9.2. Līguma nosacījumu izpildes termiņus, Pusēm rakstiski vienojoties, var pagarināt par 

nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku, kā arī, Pusēm rakstiski vienojoties, par laika posmu, 

kas ļautu pilnībā izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības. 

9.3. Pusei, kurai šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi kavēs nepārvaramas varas apstākļi, jābrīdina 

otra Puse par šo apstākļu darbības sākumu un beigām trīs dienu laikā no tā brīža, kad minētā 

Puse uzzina par traucējuma sākumu un/vai beigām. 

9.4. Ja minētie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, tad katrai no Pusēm ir tiesības pieprasīt 

Līguma izbeigšanu un, šajā gadījumā notiek Izpildītāja un Pasūtītāja savstarpējie norēķini, 

pamatojoties uz Pušu faktiskajiem izdevumiem brīdī pirms iestājušies nepārvaramas varas 

apstākļi. 

 

10. STRĪDU IZSKATĪŠANA 
 

10.1. Jebkādi strīdi starp Pusēm saistībā ar šo Līgumu tiks risināti abpusēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja 

sarunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no strīda atklāšanās brīža rast risinājumu nav iespējams, 

tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma vai kas skar to vai tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts tiesā Latvijas Republikas tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā. 
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11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
 

11.1. Visas pretenzijas, paziņojumus un saskaņojumus, un citu saziņu Pušu vārdā veic atbilstoši 

pilnvarots pārstāvis, un tie uzskatāmi par saistošiem, ja tie noformēti rakstiski un nodoti pretējai 

Pusei izmantojot kādu no turpmāk atrunātajiem veidiem: 

11.1.1. tas nosūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē uz šajā Līgumā norādīto attiecīgās Puses adresi; 

11.1.2. tas nodots attiecīgās Pusei personīgi vai ar kurjera starpniecību un uz iesniegtā dokumenta 

kopijas, kura paliek iesnēdzējas pusei, ir attiecīga saņēmēja atzīme. 

11.2. Puses apņemas nekavējoties informēt viena otru, ja:  

11.2.1. radušās grūtības, kas var novest pie šī Līguma neizpildīšanas kopumā vai tā atsevišķu 

noteikumu neizpildīšanas; 

11.2.2. mainījušies Puses juridiskie rekvizīti, t.s., juridiskā vai korespondences iesniegšanas adrese. 

11.3. Līgums sastādīts un interpretējams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Visas 

Pušu nenoregulētās attiecības, kas izriet no šīs Līguma, risināmas atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. Jautājumi, kas tieši nav atrunāti Līgumā vai pilnībā nerisina kādu no 

jautājumiem, tiks risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

11.4. Visa un jebkāda informācija, kas attiecas uz Līgumu un kas Pusēm kļuvusi zināma Līguma 

izpildes laikā, uzskatāma par konfidenciālu un var tikt izpausta trešajām personām vienīgi pēc 

iepriekšējas savstarpējas saskaņošanas, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajos 

gadījumos un kārtībā. 

11.5. Ja kāds šī Līguma noteikums kopumā vai daļēji ir vai kļūst par spēkā neesošu, pārējo noteikumu 

spēkā esamība netiek ietekmēta. Šādā gadījumā, ja Puses uzskata par nepieciešamu, Puses 

vienojas par jaunu, juridiski spēkā esošu noteikumu, kas aizstāj spēku zaudējušo noteikumu un 

kuram, ciktāl iespējams, ir tādas pašas juridiskās un ekonomiskās sekas kā spēku zaudējušajam 

noteikumam. 

11.6. Pušu par Darbu izpildi atbildīgās kontaktpersonas: 

11.6.1. Izpildītājs – ………………………, mob., tālr.: +371 ……………….., e-pasts: 

………………………, 

11.6.2. Pasūtītājs – Andis Siliņš, mob., tālr.: +371 20218111, e-pasts: andis.silins@remte.lv 

11.7. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir noformējami rakstiski, tie jāparaksta abu 

Pušu pilnvarotiem pārstāvjiem un pēc parakstīšanas tie ir uzskatāmi par šī Līguma 

neatņemamām sastāvdaļām. 

11.8. Puses apstiprina, ka tās ir pienācīgi iepazinušās ar šīs Līguma tekstu, to izprot un uzskata par sev 

saistošu. 

11.9. Šīs Līgums pilnā mērā ir saistoša Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem. 

11.10. Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

11.11. Līgums ir sastādīts uz ………(…………………..) lapām, parakstīts divos autentiskos 

eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie 

Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds spēks. 

11.12. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa: 

1.pielikums: Iepirkuma nolikums ar pielikumiem; 

2.pielikums: Izpildītāja Piedāvājums; 

 

12. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Izpildītājs: Pasūtītājs: 

<Izpildītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu 

veikšanai> 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 

uzvārds> 

<Pasūtītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu 

veikšanai> 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 

uzvārds> 

 

_________________________________ 

Parakstīšanas vieta un datums 

 

_________________________________ 

Parakstīšanas vieta un datums 
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IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTA VEIDNES 
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Iepirkuma līguma projekta 

Nodošanas-pieņemšanas akta veidne 

 

 

 
PAKALPOJUMA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS  

 

<Izpildītāja nosaukums>3, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, 

vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta 

tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, 

 

un 

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, 

vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta 

tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,  

 

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu „<Līguma 

nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk - Līgums)  

 

Izpildītājs ir sniedzis un Pasūtītājs pieņem šādus pakalpojumus: 

<Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas raksturojums>, 

 

kopā par summu <...> EUR (<summa vārdiem> euro),  

summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <...> EUR (<summa vārdiem> euro), 

pievienotās vērtības nodoklis <...>% ir <...> EUR (<summa vārdiem> euro). 

  

 

Pakalpojumu nodeva: 

Izpildītājs: 

Pakalpojumu pieņēma: 

Pasūtītājs: 

<Izpildītāja nosaukums> 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 

uzvārds> 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 

uzvārds> 

 

_________________________________ 

Parakstīšanas vieta un datums 

 

_________________________________ 

Parakstīšanas vieta un datums 

 

                                                 
3 Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. Pasūtītājam jāvērš uzmanība, 
ka piegādātāju apvienības dalībnieki kopīgi uzņemas atbildību par līguma izpildi, tāpēc gadījumā, ja kāds no 
piegādātāju apvienības dalībniekiem no tās izstājas vai mainās līguma izpildes laikā, tad tā būtu uzskatāma par 
līgumslēdzējas puses (uzvarējušā pretendenta) maiņu un tādējādi būtiskiem līguma grozījumiem! 
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Iepirkuma līguma projekta 

Līguma izpildes garantijas veidne  

 

 

 
LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA 

 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

 

Mēs, <Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, 

neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 

 

<Izpildītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Izpildītājs)  

 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” 

(Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis, 

 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā 

pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> 

euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

 

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu 

datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>4. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

iesniedzams ar bankas/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā 

pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka/apdrošināšanas sabiedrība. 

 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi 

par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 

Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā 

ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem tiesību aktiem. 

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<PARAKSTTIESĪGĀS PERSONAS PARAKSTS> 

<BANKAS/BANKAS FILIĀLES/ĀRVALSTS BANKAS FILIĀLES 

ZĪMOGA NOSPIEDUMS> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Pakalpojuma sniegšanas termiņš. 



Iepirkuma procedūra ID. Nr. LR 2017/7 AK                                                                

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai 
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D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā  

 

 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

 

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” 

[“<Iepirkuma daļas nosaukums>”]5  

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

1. [Iepazinušies]/[Iepazinies]6 ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas 

numurs>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, kā arī 

apņemamies: 

 pieņemot un, ievērojot visas Nolikumā noteiktās prasības, un garantē Nolikuma prasību 

izpildi; 

 Piedāvājuma cenā esam pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un 

mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā 

iepirkuma līguma darbības laikā; 

 apņemamies, ja tiks noslēgts līgums par iepirkumā minēto priekšmetu, tad strādāt pie 

kvalitatīvas līguma izpildes; 

 ar šo apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par objektu, tā tehnisko stāvokli 

un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt tehniskajā specifikācijā minētos darbus, esam 

pārbaudījuši darbu apjomu atbilstību noteiktajam darbu apjomam un faktisko dabā; 

 apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas; 

 iesniedzot šo pieteikumi, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību par 

iesniegto piedāvājumu; 

 finanšu piedāvājumā ir norādīta līgumcena – kopēja cena par kādu tiks veikta iepirkuma 

priekšmetā minētie darbi; 

 Tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu Tehniskajā specifikācijā uzskaitīto 

darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošai likumdošanai un katra konkrētā 

tehnoloģiskā procesa prasībām. (Pretendentam ir jāvērtē, ka Darbu apjomos norādīto 

darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz 

attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, 

ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgās 

iekārtu kompleksa drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas 

noteikumu prasībām, un ietverot visus nepieciešamos darbus konkrēta darba izpildei; 

 Tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis savā tāmē, bet to 

nepieciešamība izriet no faktiskās situācijas; 

 Vienību cenas ir fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot 

iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos. 

 
2. [iesniedzam]/[iesniedzu]7 piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma un atlases dokumentiem, 

b. Piedāvājuma nodrošinājuma, 

c. Tehniskā piedāvājuma un 

                                                 
5 Jānorāda, ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta daļu 
6 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
7 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
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d. Finanšu piedāvājuma, 

(turpmāk – Piedāvājums) 

 

3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:  

a. <pakalpojuma raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) 

(turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu: 

Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…> 

EUR (<summa vārdiem> euro), 

PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro) 

Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro), 

b. slēgt iepirkuma līgumu kā paraugu izmantojot Nolikumā ietverto Iepirkuma līguma veidni 

(Nolikuma C pielikumam), 

c. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar [manu]/[mūsu]8 Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā 

noteiktajā kārtībā <nedēļu skaits> (nedēļu skaits vārdiem) nedēļas no iepirkuma līguma 

noslēgšanas dienas. 

 

4. Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

 

5. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības 

dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka: 

a. uz viņu nav attiecināmi Nolikuma 7.1. – 7.5. punktos noteiktie Pretendentu izslēgšanas 

nosacījumi; 

b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa. 

 

6. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar 

mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs: 

 

<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds 

(ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese>]9 

 

 

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai 

personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir 

fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]10 

 

                                                 
8 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
9 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība. 
10 Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu 
apvienība)! 



Iepirkuma procedūra ID. Nr. LR 2017/7 AK                                                                

27 

 

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne 

 

A: Bankas garantijas veidne11 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA 

 

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

 

Ievērojot to, ka  

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

 

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas 

numurs>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma 

iesniegšanu, 

  

mēs, <Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, 

neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: 

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

nenoslēdz iepirkuma līgumu, 

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz 

līguma izpildes nodrošinājumu, 

saņemšanas dienas, <neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu>, izmaksāt Pasūtītājam <summa 

cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas 

norēķinu kontu. 

 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>12 un ir spēkā līdz 

<gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā 

adresē ne vēlāk kā šajā datumā. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās 

personas parakstu apliecina banka. 

 

 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi 

par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 

Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā 

ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem tiesību aktiem.  

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles zīmoga nospiedums> 

                                                 
11 Sk. Latvijas komercbanku asociācijas vadlīnijas “Kredītiestāžu sniegto garantiju, izziņu un apliecinājumu 
izmantošana iepirkumos” - http://www.iub.gov.lv/files/upload/iepirkumu_garantiju_vadlinijas_11_2013_final.pdf  
12 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 

http://www.iub.gov.lv/files/upload/iepirkumu_garantiju_vadlinijas_11_2013_final.pdf
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes13 paraugs 

 

B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

 

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” 

[“<Iepirkuma daļas nosaukums>”]14  

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

Ievērojot to, ka  

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas 

numurs>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma 

iesniegšanu, 

  

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs un 

adrese> apņemamies gadījumā, ja: 

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

nenoslēdz iepirkuma līgumu, 

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz 

līguma izpildes nodrošinājumu, 

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir 

iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt 

Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā 

norādīto bankas norēķinu kontu. 

 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>15 un ir spēkā līdz 

<gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē 

ne vēlāk kā šajā datumā. 

 

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts 

starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu. 

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies 

saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums> 

 
 

                                                 
13 Pasūtītājs var noteikt nepieciešamos būtiskākos nosacījumus attiecībā par nepieciešamo garantiju, tomēr 
paraugveidnes var radīt problēmas gan pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus, jo dažādām bankām var būt 
specifiski nosacījumi garantiju izsniegšanai, gan arī Pasūtītājam, vērtējot garantiju atbilstību izvirzītajām prasībām. 
Ieteicams pievērst uzmanību iespējamajām problēmām, nosakot konkrētas veidnes, taču šādas veidnes izmantošana 
nebūtu uzskatāma par neatbilstību 
14 Jānorāda, ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta daļu 
15 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām! 
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D3 pielikums: Veikto pakalpojumu saraksta veidne 

 

Veidnē Pretendents norāda tādu informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, kas apliecina Nolikuma 

8.3.1.apakšpunktā prasīto pieredzi. 

 

A: VEIKTO PAKALPOJUMU SARAKSTS SARAKSTS 

 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma 

nosaukums un īss 

raksturojums 

Pakalpojuma 

izstrādes 

izmaksas bez 

PVN (EUR) 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersona) 

Pakalpojuma 

izstrādes 

uzsākšanas un 

pabeigšanas gads 

un mēnesis 

1. <…> <…> <…> <…>/<…> 

2. <…> <…> <…> <…>/<…> 

3. <…> <…> <…> <…>/<…> 
Par katru no uzrādītajiem pakalpojumiem iesniegt pieņemšanas - nodošanas aktu. 
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D4 pielikums: Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nododamo 

Pakalpojumu daļu saraksta veidne  

 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM/ PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, 

NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS16 

 

Apakšuzņēmēja / Personas 

nosaukums/vārds, uzvārds, 

reģistrācijas numurs/personas 

kods, adrese un 

kontaktpersona/ 

kontaktinformācija 

Nododamās 

pakalpojuma daļas 

apjoms (% no 

Pakalpojuma 

kopējās cenas) 

Īss apakšuzņēmēja/Personas 

sniedzamās Pakalpojuma daļas 

apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

                                                 
16 Pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus Pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā 
ģenerāluzņēmējs saglabājot atbildību par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju un pierādot, ka Pretendentam būs 
pieejami apakšuzņēmēju resursi 
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D5 pielikums: Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma 

veidne 

 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, 

APLIECINĀJUMS17 

 

Iepirkuma procedūras “<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras 

identifikācijas numurs>” [“<Iepirkuma daļas nosaukums>”]18 ietvaros 

 

 

Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai 

vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska 

persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>: 

 

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un 

adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras 

nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;  

 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

[sniegt šādus pakalpojumus: 

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā 

norādītajam>] 

[un nodot Pretendentam šādus resursus: 

<īss Pretendentam nododamo resursu19 (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>]. 

 

3. Kā arī apliecina to, ka uz viņu nav attiecināms Nolikuma 7.1. – 7.6. punktos noteiktie Pretendentu 

izslēgšanas nosacījumi.  

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

 

 

 

                                                 
17 Attiecas uz tām Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām 
18 Jānorāda, ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta daļu 
19 Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta tikai ar Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru 
iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto 
prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, 
apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma 
slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz 
kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē 
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D6 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

Tāme  

euro (EUR) 

Nr.p.k. Izmaksu pozīcija 

Vienības cena 

(bez PVN) 

 

Vienību skaits  

Izmaksu 

pozīcijas cena 

(bez PVN) 

1. Frekvences pārveidotāji <…> <…> <…> 

1.1. 
Frekvences pārveidotāju 

uzstādīšana 
   

2. Skābekļa mērītāji <…> <…> <…> 

2.1. Skābekļa mērītāju uzstādīšana    

3. Elektrības kabeļi <…> <…> <…> 

3.1. 
Elektrības kabeļu montāžas 

materiāli 
   

3.2. Elektrības kabeļu montāža    

4. Montāžas un ieregulēšanas darbi <…> <…> <…> 

5. Projekta vadība un uzraudzība <…> <…> <…> 

Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)  

 21% PVN summa  

Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)  

*Tāmi iespējams papildināt, sadalot to pa sīkākām pozīcijām, lai precīzāk varētu uzskaitīt izlietotos materiālus un padarītos 
darbus. 

 

<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds 

(ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 
<Adrese>]20 
 

 

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai 

personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir 

fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]21 

 

 

 

                                                 
20 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība. 
21 Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu 
apvienība)! 
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D7 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 

 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

„Lielvārdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu optimizācija”  

ID. Nr. LR 2017/7 AK  

 

Nr.p.k. 
Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam 

jāietver šāda informācija: 
Piezīme 

1 Veicamo uzdevumu apraksts Veicamo uzdevumu un sadarbības ar 

Pasūtītāju un citām institūcijām aprakstā 

jāietver ievērojot Tehnisko specifikāciju, 

veicamo uzdevumu aprakstu, raksturojot to 

saturu, savstarpējo mijiedarbību, aprakstot 

piedāvātās metodes un līdzekļus attiecīga 

uzdevuma izpildei un norādot uzdevuma 

izpildei nepieciešamo informāciju, uzdevuma 

izpildē iesaistītos galvenos speciālistus, kā arī 

sadarbības ar Pasūtītāju un citām 

Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām 

institūcijām (ja tāds ir vai būs paredzētas) 

aprakstu. 

2 Sadarbības ar Pasūtītāju un citām 

institūcijām apraksts 

3 Ar Pakalpojuma sniegšanu saistīto 

galveno problēmjautājumu un risku 

analīze 

Ar Pakalpojuma sniegšanu saistīto galveno 

problēmjautājumu un risku analīzei jāietver 

izvērsta un pamatota ar līguma īstenošanu 

saistīto galveno problēmjautājumu un risku, 

(ciktāl tie ir saistīti ar līgumu īstenošanu) 

analīze, kā arī galveno problēmjautājumu 

risinājumu un risku samazināšanas pasākumu 

apraksts. 

4 Pretendenta kvalitātes vadības sistēmas 

apraksts 

Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma. 

Tai jābūt piemērotai Tehniskajā specifikācijā 

un LR normatīvajos aktos noteikto prasību 

izpildei. 

5 Laika grafiks Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu, tai 

skaitā ziņojumu iesniegšana saskaņā ar 

Tehnisko specifikāciju, laika grafiks, nosakot 

izpildāmo darbu un veicamo pasākumu 

sākumu, beigas, ilgumu un galveno Speciālistu 

noslodzi un personāla apmācību. 

 

 


