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1.

Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītājs:
Pasūtītāja
nosaukums
Adrese
Pasūtītāja
kontaktpersona
Tālruņa Nr.
e-pasta adrese
Darba laiks

SIA “Lielvārdes Remte”,
reģistrācijas numurs: 4740300322
Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads
Andris Sirsniņš, Matīss Henke, Andis Siliņš
+371 25490064; +371 29480388; +371 20218111
remte@remte.lv
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.

2.
2.1.

Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents
Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība,
kas piedāvā tirgū iegādāties preci.

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.

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.

2.6.

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.
3.1.

Saziņa
Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros
notiek latviešu valodā pa pastu, vai e-pastu (oriģinālu nosūtot pa pastu).

3.2.

Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

3.3.

Ieinteresētais Piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta
adresi.

3.4.

Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi, ko
Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja
kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums), kuru parakstītu iesniedz kopā ar saziņas
dokumentāciju.
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3.5.

Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā sešas 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 dabasgāzes piegāde, kas ietver dabasgāzes pārdošanu SIA
“Lielvārdes Remte” pārvaldībā un īpašumā esošajiem objektiem (A pielikums – Tehniskā
specifikācija), sistēmas pakalpojumus, rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu un
apstrādi, kā arī citas darbības, kas saistītas ar dabasgāzes tirdzniecību un kas ir izpildāmas
saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Nolikumā un tam pievienotajos pielikumos.
Iepirkuma priekšmeta
(A.pielikums)

raksturojums

noteikts

Nolikuma

Tehniskajā

specifikācijā

CPV kods: 09123000-7
4.2.

Piegādes sniegšanas vieta
Piegādes sniegšanas vietas ir norādītas Tehniskajā specifikācijā, kura ir pievienota nolikuma
A. pielikumā.

4.3.

Piegādes sniegšanas termiņš
Prognozējamais dabasgāzes apjoms 18 mēnešos (no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 1.
jūlijam) ir 3 524,473 tūkst.nm3. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības samazināt vai
palielināt 20% no kopējā dabasgāzes iepirkuma apjoma saskaņā ar faktisko patēriņu, kas
nevar būt par iemeslu cenu palielināšanai un soda sankciju piemērošanai.

5.

Piedāvājums

5.1.
5.1.1.

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība
Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 6. novembris 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 6.
novembrī plkst. 10.00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

5.1.3.

Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas
laiku, piedāvāto cenu. 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.
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5.2.
5.2.1.

Piedāvājuma derīguma termiņš
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
piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma
termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu
piedāvājuma nodrošinājumu.

5.3.
5.3.1.

Piedāvājuma noformējums
Piedāvājums ir jāsagatavo šādos eksemplāros: viens – oriģināls; otrs – kopija 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.

Piedāvājums sastāv no trīs sekojošām daļām:
a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un no 9.1. – 9.3.3. apakšpunktos minētajiem
dokumentiem;
b. Tehniskais piedāvājums;
c. Finanšu piedāvājums.

5.3.4.

Katras Piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma 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.

5.3.5.

Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz atsevišķi.

5.3.6.

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.

5.3.7.

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.

5.3.8.

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),
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c.
d.
e.

pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā
noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),
visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto
(ja Pretendents ir personu apvienība) vai
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.
5.3.9.

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.

5.3.10.

Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:
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
”Dabasgāzes piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai”
ID Nr. LR 2017/6 AK. Neatvērt līdz 2017. gada 6. novembrim, plkst. 10:00”.

5.3.11.

Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem
vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem
iepakojumiem attiecīgi norāda:
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,
b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,
c. Atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai ” Dabasgāzes piegāde SIA “Lielvārdes
Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai” ID Nr. 2017/6 AK”. Neatvērt līdz 2017.
gada 6. novembrim, plkst. 10:00”.

5.3.12.

Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas.
Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,
b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,
c. uz piedāvājuma titullapas ir jānorāda papildus vismaz šāda informācija: iepirkuma
nosaukums, identifikācijas numurs, pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, pasta
adrese (ar pasta indeksu), e-pasta adrese, uz kuriem iepirkuma komisija nepieciešamības
gadījumā sūta vēstuli ar jautājumiem vai, pēc lēmuma pieņemšanas – paziņojumu par
pieņemto lēmumu.

6.
6.1.

Piedāvājuma nodrošinājums
Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 3 000,00 (trīs tūkstoši euro 00 centi) EUR
apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu Pretendents var ieskaitīt Pasūtītāja kontā, kurš norādīts
tīmekļa vietnē www.lielvardesremte.lv (maksājuma mērķī nodārdot “PIEDĀVĀJUMA
NODROŠINĀJUMS IEPIRKUMAM Nr. LR 2017/6 AK”, vai iesniegt, kā bankas vai
apdrošināšanas sabiedrības garantiju, kuru izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas
Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas
sabiedrība, tās filiāle vai ārvalsts filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos
noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir
jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums) vai Piedāvājuma
nodrošinājuma veidnē paredzētajiem noteikumiem.

6.2.

Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas
termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
a. līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa
pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma
nodrošinājuma izsniedzējs,
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b.

c.

līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju, saskaņā ar iepirkuma līguma
noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma
līguma projektā) vai
līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

6.3.

Nodrošinājuma devējs izmaksā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam vai sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
a. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
b. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju,
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma
procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;
c. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju,
neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēja noteiktajā termiņā.

6.4.

Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:
a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir, noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma
izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,
b. pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām
c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc
piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

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 kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā
persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas
saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots
piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: a)
noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā
organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas
izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, b)
kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa
piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos,
neatļauta labuma pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labumu prettiesiska pieprasīšana,
pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi, c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi
iegūtu līdzekļu legalizēšana, d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu,
terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, e) cilvēku
tirdzniecība, f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.

7.2.

Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par sodu vai
tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par
vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav
nepieciešama darba atļauja vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī vai
personas nodarbināšana bez rakstveida noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas
iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.

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
horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot
konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai
pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu.

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.
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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.
8.1.1.

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai
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.

Apliecinājums, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija vai līdzvērtīga iestāde
ārvalstī ir iekļāvusi Pretendentu Dabasgāzes tirgotāju reģistrā (jānorāda reģistrācijas
numurs), un ka pretendents ir tiesīgs tirgot dabasgāzi Latvijas teritorijā. Par Latvijā reģistrētu
vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu iepirkumu komisija iegūst informāciju, izmantojot
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas informāciju. Ārvalstī reģistrētam vai
pastāvīgi dzīvojošam pretendentam jāiesniedz spēkā esošs dokuments, kas apliecina
pretendenta reģistrāciju līdzvērtīgā institūcijā ārvalstī, ja to paredz attiecīgās ārvalsts
normatīvie akti.

8.1.4.

Apliecinājums, ka pretendentam ir noslēgts dabasgāzes pirkšanas vai piegādes līgums uz
termiņu ne īsāku kā Nolikuma 4.punktā norādītajā līguma darbības laikā. (Apliecinājumā
jānorāda dokumenta datums, numurs un darbības laiks).

8.1.5.

Apliecinājums, ka pretendentam ir noslēgts līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka
Pretendents var nodrošināt dabasgāzes pārvades, sadales un balansēšanas pakalpojumu.
(Apliecinājumā jānorāda dokumenta datums, numurs un darbības laiks).

8.1.6.

Apliecinājums, ka pretendentam ir noslēgts līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka
Pretendents nodrošinās sadales sistēmas pakalpojumus, vai vienošanās starp pusēm par
gatavību slēgt līgumu par sadales sistēmas pakalpojumiem uz termiņu, ne īsāku kā Nolikuma
4.punktā norādītajā līguma darbības laikā. (Apliecinājumā jānorāda dokumenta datums,
numurs un darbības laiks).

8.1.7.

Pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā ievēros Enerģētikas likuma, Ministru
kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumu Nr.78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas
noteikumi” un citu saistošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
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8.1.8.

Pretendenta apliecinājums par spēju pārdot un piegādāt dabasgāzi Pasūtītāja vajadzībām
nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītajās adresēs.

8.1.9.

Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā
pārstāv attiecīgo personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar šo konkursu saistītos
dokumentus, kā arī norāda personālsabiedrības biedru atbildības apjomus šajā konkursā.
Papildus pievieno personālsabiedrības biedru apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību,
kas noslēgta starp personālsabiedrības biedriem konkrētā līguma izpildei.

8.1.10.

Ja pretendents līguma izpildei piesaista personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai konkursa dokumentos
noteiktajām prasībām, tad papildus pievieno piesaistītās personas apliecinājumus vai
vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp pretendentu un piesaistīto personu konkrētā
līguma izpildei.

8.1.11.

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments:
Atbilstoši SPSIL 56. panta noteikumiem Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma
procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām;
Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai
apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu,
uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā
par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto
apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma
līguma vērtības;
Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu
par katru tās dalībnieku;
Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir
bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza;
Iepirkumu komisijai jebkurā konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus
vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai kkonkursa
dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus
dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs;
Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai
apliecinātu, kas tas atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām pretendentu atlases prasībām, tas
iesniedz šo dokumentu, kas ir pieejams aizpildīšanai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa
vietnē: https://www.iub.gov.lv/lv/node/587.

8.2.

Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

8.2.1.

Pretendenta katra gada finanšu vidējais apgrozījums dabasgāzes piegādē pretendenta
darbības pēdējos trīs kalendārajos gados (2014., 2015., 2016.) ir līdzvērtīgs kopējai
piedāvātajai iepirkuma cenai bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem,
informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.

8.2.2.

Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka iepirkuma priekšmetā un tehniskajās specifikācijās
minēto preces piegādi spēj nodrošināt par iepirkumā piedāvāto līgumcenu, nemainīgu visā
līguma darbības periodā.

8.2.3.

Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir
nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
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Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi,
iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
Papildus jāiesniedz apliecinājums, ka piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un
finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par līguma izpildi.
8.3.
8.3.1.

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
Pretendentam pēdējo piecu (no 2012. gada augusta līdz 2017. gada augustam) gadu laikā ir
pieredze vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam apjomā un saturā līdzvērtīgu piegāžu
veikšanā.

8.3.2.

Par katru iepriekš veikto darbu Pretendents pievieno dabasgāzes piegādes pieņemšanas –
nodošanas akta vai līguma kopiju, un pozitīvas pasūtītāju atsauksmes.

8.3.3.

Lai apliecinātu veiktās piegādes, Pretendentam ir jāaizpilda D3 pielikums “Veiktās
dabasgāzes piegādes veidne”.

8.3.4.

Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir
nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi,
iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu
piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām
atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs
personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

9.

Iesniedzamie dokumenti
Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti
no 9.1. – 9.5.1.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

10

Iepirkuma procedūra ID. Nr. LR 2017/6 AK

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.

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.
9.3.1.

Pretendenta kvalifikācijas dokumenti
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 valsts 1 normatīvie tiesību akti

1

Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts
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paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu
izsniegšanu.
Pretendenta apstiprināta Pretendenta un Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām
Pretendents balstās, pēdējo 5 (piecu) (no 2012. augusta līdz 2017. gada augustam) gadu laikā
ir pieredze vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam apjomā un saturā līdzvērtīgu piegāžu
veikšanā (D3 pielikums), pozitīvas pasūtītāju atsauksmes un dabasgāzes piegādes
pieņemšanas – nodošanas aktu vai līguma kopijas (kas apliecina Nolikuma
8.3.1.apakšpunktā prasīto pieredzi).
Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem,
informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.
9.3.3.

Ja Pretendents Piegādes 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 Piegāžu daļu aprakstu atbilstoši Apakšuzņēmējiem
nododamo Piegādes 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
Piegāžu daļu sarakstā norādītās Piegādes daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā Piegāžu
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,
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.
Izziņa par Pretendenta un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, katra gada
kopējo finanšu apgrozījumu dabasgāzes piegādē par iepriekšējiem trīs gadiem (2014., 2015.
un 2016. gads) (D7 pielikums). Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū
darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.

9.4.

Tehniskais piedāvājums
Finanšu piedāvājumu Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A
pielikums).
Pretendentam jāiesniedz parakstīta Tehniskā specifikācija (A pielikums).

9.5.
9.5.1.

2

Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājumā jānorāda piedāvātā dabasgāzes cena EUR par 1 (vienu) MWh bez
PVN, cenā neiekļaujot sistēmas (dabasgāzes pārvades un sadales) pakalpojumu izmaksas un

Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās
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akcīzes nodokli. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei
(D6 pielikums).
10.
10.1.

Piedāvājumu izvērtēšana
Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

10.2.

Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti,
ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

10.3.

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.

10.4.

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.

10.5.

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,
(1) kas veiks piegādi, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija reģistrā, ir reģistrēti
komercreģistrā 2) vai Pretendenti un Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām
Pretendenti balstās, nav atzīti par vainīgiem konkurences tiesību pārkāpumā un (3) 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.

10.6.

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.

10.7.

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.

10.8.

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.

10.9.

No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas
piedāvājumu par viszemāko cenu bez PVN, kurš atbilst visām nolikumā noteiktajām
prasībām.
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10.10.

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.

11.
11.1.

Iepirkuma līgums
Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz
iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).
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Nolikuma pielikumi
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A pielikums: Tehniskā specifikācija

„Dabasgāzes piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības
nodrošināšanai”
ID Nr. LR 2017/6 AK
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Dabasgāzes patēriņš Pasūtītāja objektos 2016. gadā
Objekts

Dabasgāzes patēriņš*
Tūkst.nm3
407 989

Adrese

Katlu māja

Raiņa iela 9d, Lielvārde

Katlu māja

Katlu māja

Mēness iela 13, Lielvārde
Edgara Kauliņa alejā 16,
Lielvārdē
Avotu iela 17, Lielvārde

Katlu māja

Ceriņu iela 3, Lielvārde

19 050

Katlu māja

Raiņa iela 5, Lielvārde

37 048

Katlu māja

Raiņa iela 22, Lielvārde

70 246

Katlu māja

Avotu iela 14, Lielvārde

75 830

Katlu māja

Avotu iela 2, Lielvārde

88 841

Mūzikas skola

Dravnieku iela 8, Lielvārde

12 290

Kultūras nams “Lielvārde”

Parka iela 3, Lielvārde

55 504

Bērnu dārzs “Pūt vējiņ”

Upes iela 3a, Lielvārde

93 100

Edgara Kauliņa vidusskola

Gaismas iela 17, Lielvārde

76 250

Lāčplēša bibliotēka

Raiņa iela 50-9, Lielvārde
Kaibalas skola, Kaibala,
Lielvārdes novads

1 942

Katlu māja

Bērnu dārzs “Pūt vējiņ” Kaibalas skola

Kopā:

194 075
868 518
1 471 370

52 420
3 524, 473

Norādītie dabasgāzes apjomi ir uzskatāmi par prognozējamiem visā līguma darbības termiņā (18
mēneši). Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties tādu dabasgāzes apjomu, kāds nepieciešams Pasūtītāja
struktūrvienību darbības nodrošināšanai un samazināt vai palielināt norādīto apjomu atkarībā no
kalendārā gada apkures sezonas ilguma un laika apstākļiem.

*

Prognozētais kopējais dabasgāzes apjoms var mainīties 20 % robežās, ar ko Pasūtītājs negarantē šī
iepirkuma ietvaros precīzu patērēto dabasgāzes apjomu, un par patēriņa izmaiņām nedrīkst tikt
piemērotas sankcijas.
Pretendentam jānodrošina iespēja nodot informāciju par patērēto dabasgāzi, nosūtot datus
elektroniski, reģistrējoties tiešsaistes datu bāzē vai iesniedzot papīra formātā.
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C pielikums: Iepirkuma līguma projekts
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Atklāta konkursa
Nr. LR 2017/6 AK
Nolikuma
Līguma projekts

Līgums Nr. __________________
Dabasgāzes piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības
nodrošināšanai
Lielvārdē,

2017. gada __._______

SIA “Lielvārdes Remte”, reģ. Nr. 47403003224, tās valdes locekļa Anda Siliņa personā, kurš
darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā - Pircējs, no vienas puses, un [Tirgotāja nosaukums],
reģ.Nr. _______, tā [amats vārds uzvārds] personā, kurš darbojas uz _______ pamata, turpmāk
tekstā - Tirgotājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā– Līdzēji,
pamatojoties uz SIA “Lielvārdes Remte” veiktā atklātā konkursa Nr. LR 2017/6 AK rezultātiem,
noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:
1. Līguma priekšmets
1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Tirgotājs piegādā un Pircējs pērk dabasgāzi, turpmāk
tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LR 2017/6 AK) nolikumam un Tirgotāja iesniegtajam
Finanšu piedāvājumam.
1.2. Preces cena ir noteikta saskaņā ar konkursam (id.Nr. LR 2017/6 AK) iesniegto Tirgotāja
Finanšu piedāvājumu - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.3. Tirgotājs pārdod, un Pircējs pērk dabasgāzi Līguma Pielikumā Nr.2 iekļautajos gazificētajos
objektos (turpmāk – Gazificētie objekti) Līguma Pielikumā Nr.2 aptuvenajā daudzumā, kas ir
uzskatāmi par prognozējamiem gada apjomiem.
1.4. Dabasgāzes īpašuma tiesību nodošana notiek uz Pircēja dabasgāzes apgādes sistēmas
piederības robežas.
1.5. Pircējs ir tiesīgs iepirkt tādu dabasgāzes apjomu (daudzumu), kāds nepieciešams tā darbības
nodrošināšanai un samazināt vai palielināt Līguma Pielikumā Nr.2 norādīto apjomu un
Tirgotājam nav tiesību pieprasīt, lai Pircējs Līguma darbības laikā nopirktu un apmaksātu
dabasgāzi Līguma Pielikumā Nr.2 minētajā piegādes apjomā (daudzumā).
2. Dabasgāzes apgādes sistēmas pakalpojumi
2.1. Tirgotājam, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uz šī līguma noslēgšanas dienu jābūt spēkā
esošiem līgumiem, kas saistīti ar sistēmas pakalpojumu (dabasgāzes pārvades un sadales sistēmas
pakalpojumu) un balansēšanas pakalpojuma nodrošināšanu Pircējam. Tirgotājs apliecina, ka ir
pilnvarots saņemt no sistēmas operatoriem un sniegt sistēmas operatoriem visu Līguma izpildei
nepieciešamo informāciju.
2.2. Dabasgāzes piegādi Pircējam Gazificētajos objektos līdz dabasgāzes apgādes sistēmas
piederības robežai atļautās maksimālās slodzes robežās nodrošina sadales sistēmas operators
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.3. Pircējam ir saistošas normatīvajos aktos paredzētās un sadales sistēmas operatora
izstrādātajā un tā tīmekļa vietnē publicētajā kārtībā noteiktās dabasgāzes apgādes sistēmas
lietošanas un sistēmas pakalpojumu izmantošanas prasības.
2.4. Pircējam ir pienākums nepārsniegt Gazificētajos objektos atļauto maksimālo slodzi. Atļautā
maksimālā slodze var tikt palielināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc tam, kad Līgumā
izdarīti attiecīgi grozījumi.
3. Dabasgāzes cena un maksa par sistēmas pakalpojumiem
3.1. Līguma darbības laikā Dabasgāzes tirdzniecības periodā Tirgotājs pārdod un Pircējs pērk
dabas gāzi pēc Finanšu piedāvājumā – (Pielikumā Nr.1) noteiktās cenu formulas:
_______________
3.2. Papildus Pircējs maksā Tirgotājam par Pircējam sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem
(dabasgāzes sadales un pārvades pakalpojums) un normatīvajos aktos noteiktos nodokļus
dabasgāzei.
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4. Saņemtās dabasgāzes uzskaite un norēķinu kārtība
4.1. Komercuzskaites mēraparātu rādījumus saņemtās dabasgāzes uzskaitei Pircējam ir
pienākums paziņot sadales sistēmas operatoram, ievērojot kārtību un termiņus, kas noteikti
sadales sistēmas operatora tīmekļa vietnē publicētajā dabasgāzes uzskaites un komercuzskaites
mēraparātu rādījumu paziņošanas kārtībā.
4.2. Maksu par saņemto dabasgāzi Tirgotājs aprēķina, ņemot vērā sistēmas operatora sniegtos
aprēķinus par dabasgāzes patēriņu Gazificētajos objektos un saskaņā ar Līguma 3.1.punktu
pielīgto cenu formulu.
4.3. Maksu par Pircēja saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem aprēķina, pamatojoties uz
dabasgāzes patēriņu Gazificētajos objektos un ņemot vērā Enerģētikas likumā noteiktā kārtībā
apstiprinātos un dabasgāzes saņemšanas brīdī spēkā esošos sistēmas pakalpojumu tarifus.
Informācija par spēkā esošajiem tarifiem pieejama Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas tīmekļa vietnē www.sprk.gov.lv.
4.4. Tirgotājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas no sadales sistēmas
operatora par Pircēja saņemto dabasgāzes daudzumu, uz rēķina saņemšanas e-pasta adresi
remte@remte.lv nosūtīt Pircējam elektroniski sagatavotu rēķinu, izdalot katra Līguma Pielikumā
Nr.2 minētā gazificētā objekta dabasgāzes patēriņu un maksu par to atsevišķi.
4.5. Lietotājam ir pienākums veikt samaksu par pārskata mēnesī saņemto dabasgāzi un sistēmas
pakalpojumiem līdz nākamā mēneša 20.datumam, naudu pārskaitot, uz kādu no Tirgotāja
izrakstītajā rēķinā norādītajiem norēķinu kontiem. Par samaksas datumu tiek uzskatīts datums, kad
nauda ieskaitīta Tirgotāja norēķinu kontā. Izdevumus par naudas pārskaitīšanu sedz Pircējs.
5. Pušu pienākumi un tiesības
5.1. Pusēm ir saistošas visas normatīvajos aktos Tirgotājam un Pircējam paredzētās tiesības un
pienākumi, ciktāl Līgumā nav noteikts citādi.
5.2. Tirgotāja pienākumi:
5.2.1. pārdot dabasgāzi Pircējam Līguma Pielikumā Nr.2 pielīgtajiem Gazificētajiem
objektiem pielīgtajā daudzumā, atbilstoši Līguma 3.1.punktā noteiktajam;
5.2.2. noslēgt līgumus par Līguma izpildei nepieciešamo sistēmas pakalpojumu
nodrošināšanu Pircējam un nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamo balansēšanas
pakalpojumu;
5.2.3. norēķināties ar sistēmas operatoriem par Līguma izpildes nodrošināšanai Pircējam
sniegtajiem sistēmas pakalpojumiem;
5.2.4. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pircēja rakstveida pretenzijas saņemšanas par
izrakstīto rēķinu, pārbaudīt rēķinu un pārbaudes rezultātus rakstiski paziņojot Pircējam;
5.2.5. Sešdesmit dienas pirms Līguma termiņa beigām uz rēķina saņemšanas adresi nosūtīt
Pircējam atgādinājumu par Līguma termiņa beigām;
5.2.6. Tirgotājam rakstiski jāinformē Pircēju par reorganizāciju, juridiskās adreses,
kontaktinformācijas un citu Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu;
5.2.7. atzīt sev par saistošām savas un Pircēja veiktās darbības Tirgotāja Klientu portālā;
5.2.8. Iesniegt Līguma izpildes garantiju, Līguma Pielikums Nr.3.
5.3. Pircēja pienākumi:
5.3.1. pilnā apjomā Līgumā pielīgtajā termiņā samaksāt Tirgotāja izrakstītos rēķinus;
5.3.2. nekavējoties sazināties un informēt Tirgotāju, ja līdz mēneša 6.datumam nav saņemts
rēķins par iepriekšējā mēnesī saņemto dabasgāzi un sistēmas pakalpojumiem;
5.3.3. reģistrēties Tirgotāja Klientu portālā, ievērot tā lietošanas noteikumus, un atzīt sev par
saistošām Tirgotāja Klientu portālā veiktās darbības un norādīt pieprasīto kontaktinformāciju
saziņai ar Pircēju grāmatvedības, tehniskos un citos jautājumos;
5.3.4. katra mēneša pirmajā darba dienā Tirgotāja Klientu portālā iesniegt Tirgotājam
informāciju par saņemtās dabasgāzes sadalījumu, atbilstoši tās izlietošanas mērķim akcīzes
nodokļa piemērošanai;
5.3.5. rakstveidā
informēt
Tirgotāju
par
reorganizāciju,
juridiskās
adreses,
kontaktinformācijas un citu Līguma izpildei būtisko rekvizītu vai informācijas par
Gazificētajiem objektiem un to juridiskā statusa (īpašumā, lietojumā vai valdījumā) maiņu ne
vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pirms attiecīgajām izmaiņām;
5.3.6. pilnā apmērā izpildīt visas saistības, kas izriet no līgumiem par dabasgāzes piegādi
Gazificētajos objektos, kuri noslēgti starp Pusēm pirms Līguma.
5.3.7. nodrošināt piegādātās dabasgāzes izmantošanu tikai siltumenerģijas ražošanas un
elektroenerģijas ražošanas vajadzībām koģenerācijas režīmā.

19

Iepirkuma procedūra ID. Nr. LR 2017/6 AK

5.3.8. nodrošināt piegādātās dabasgāzes izmantošanu tikai Gazificētajos objektos par kuriem
Pircējs apliecina to īpašuma, lietošanas, valdījuma vai apkalpošanas tiesības.
5.4. Tirgotāja tiesības:
5.4.1. summas, kas saņemtas no Pircēja neatkarīgi no Pircēja norādītā maksājuma mērķa,
vispirms novirzīt Lietotāja neizpildīto maksājuma saistību par saņemto dabasgāzi dzēšanai,
kas izriet no līgumiem ar Tirgotāju par dabasgāzes piegādi Gazificētajos objektos un kuri
noslēgti starp Līdzējiem pirms šī Līguma;
5.4.2. no summām, kas saņemtas Pircēja rēķinu apmaksai, pēc Līguma 5.4.1.punktā minēto
saistību dzēšanas, vispirms ieskaitīt nokavējuma procentu un citu blakus saistību dzēšanai, tai
skaitā, dzēšot izdevumus, kas radušies saistībā ar parādu piedziņu;
5.4.3. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt Pircējam noteiktā termiņā iesniegt
saistību pienācīgas izpildes nodrošinājumu;
5.4.4. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā lūgt sistēmas operatoram pārtraukt
dabasgāzes piegādi Gazificētajos objektos.
5.4.5. Pieprasīt Pircējam iesniegt dokumentus, kas apliecina Gazificēto objektu īpašuma,
lietošanas, valdījuma vai apkalpošanas tiesības. Ja Pircējs sniedz nepatiesu informāciju par
īpašuma, lietošanas, valdījuma vai apkalpošanas tiesībām uz Gazificēto objektu, tas sedz visis
zaudējumus, kas nodarīti šādas informācijas sniegšanas rezultātā.
Ja Tirgotājs savlaicīgi nesaņem komercuzskaites mēraparātu rādījumus, tam ir tiesības
izrakstīt rēķinu pēc visu iepriekšējo mēnešu, taču ne vairāk kā pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu,
vidējā patēriņa.
5.4.6. Tirgotājs akcīzes nodokli aprēķina par taksācijas periodā piegādāto dabasgāzi,
pamatojoties uz dabasgāzes apjomu, kā arī dabasgāzes apjomu sadalījumā pa izmantošanas
mērķiem.
5.4.7. Ja Pircējs normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā neiesniedz
informāciju par faktiski saņemto dabasgāzi, Tirgotājam ir tiesības akcīzes nodokli aprēķināt
saskaņā ar Tirgotāja veiktajiem aprēķiniem pēc likuma “Par akcīzes nodokli” 15.1.panta
pirmās daļas 1.punktā noteiktās nodokļu likmes par Pircējam piegādāto dabasgāzes apjomu
periodā, par kuru informācija nav saņemta.
5.5. Pircēja tiesības:
5.5.1. veikt avansa maksājumus par dabasgāzi un sistēmas pakalpojumiem. Dabasgāzes cenas
vai maksas par sistēmas pakalpojumiem izmaiņu gadījumā, avansā veiktajiem maksājumiem
tiek veikts pārrēķins atbilstoši cenai dabasgāzes saņemšanas brīdī;
5.5.2. pēc pieprasījuma saņemt no Tirgotāja normatīvajos aktos noteikto informāciju, kas
saistīta ar dabasgāzes pārdošanu Pircējam;
5.5.3. iesniegt Tirgotājam rakstveida pretenziju par izrakstīto rēķinu 10 (desmit) kalendāro
dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.
6. Pušu atbildība
6.1. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā Pircējam ir pienākums samaksāt Tirgotājam
līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nesamaksātās rēķina summas par katru
kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās pamatparāda summas.
6.2. Ja Tirgotājs neievēro līguma 3.1.punktā noteikto cenas formulu, tad Pasūtītājam ir tiesības
piemērot Tirgotājam līgumsodu EUR 500,00 (pieci simti euro 00 centi) apmērā par katru
konstatēto gadījumu.
7. Līguma termiņš, Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz ___________________.
7.2. Līgumu var izbeigt arī attiecībā uz kādu no Gazificētajiem objektiem, atstājot to spēkā
attiecībā uz pārējiem Gazificētajiem objektiem. Līguma izbeigšana vai spēkā neesamība attiecībā
uz kādu no Gazificētajiem objektiem neietekmē tā spēkā esamību attiecībā uz citiem
Gazificētajiem objektiem, un atbilstoši samazinot prognozējamo dabasgāzes patēriņu Līguma
darbības laikā.
7.2. Līguma darbības laikā Līdzēji drīkst veikt Līguma grozījumus, ievērojot Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.pantā noteiktos gadījumus.
7.3. Tirgotājam ir tiesības izbeigt Līgumu un pieprasīt sadales sistēmas operatoram pārtraukt
dabasgāzes piegādi, par to brīdinot Pircēju vismaz 30 (trīsdesmit) darba dienas iepriekš, ja:
7.3.1. Pircējs normatīvajos aktos vai Līgumā noteiktajā kārtībā vai termiņos
nenorēķinās par saņemto dabasgāzi vai sistēmas pakalpojumiem, neveic citus ar Līguma
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izpildi saistītus maksājumus.
7.3.2. ja Tirgotājam ir kļuvis zināms, ka Pircējs ir zaudējis kāda Gazificētā objekta
īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības. Līgums tiek izbeigts tikai attiecībā uz konkrēto
Gazificēto objektu.
7.4. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to brīdinot Tirgotāju
vismaz 30 (trīsdesmit) darba dienas iepriekš, ja:
7.4.1. ja Tirgotājs atkārtoti pārdod dabasgāzi, neievērojot Līguma 3.1.punktā noteikto;
7.4.2. ja Tirgotājs neievēro Līgumā noteiktās prasības;
7.4.3. ja Pircējs konstatē kādu no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
69.panta nosacījumiem.
7.4.4. Līguma 7.2. punktā noteiktajos gadījumos attiecībā uz kādu no atsevišķiem
Gazificētajiem objektiem.
8. Strīdu risināšanas kārtība
8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks
attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
9. Nepārvarama vara
9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc
Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas
vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas,
kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības
un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un,
pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija
un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
10. Paziņojumi
10.1. Gadījumos kad Līgumā nav noteikti citādi, visi paziņojumi, apstiprinājumi, pretenzijas,
lūgumi, brīdinājumi un cita veida saziņa noformējama rakstveidā, un nosūtāma adresātam uz
juridisko adresi, ja Pircējs Tirgotāja Klientu portālā nav norādījis citu korespondences adresi.
10.2. Tirgotāja Klientu portālā publicētie rēķini, paziņojumi, lūgumi, pretenzijas, pieprasījumi,
brīdinājumi vai cita veida saziņa Līguma ietvaros ir Pircējam saistoši un līdzvērtīgi rakstveidā
noformētiem un nosūtītiem ierakstītā sūtījumā.
10.3. Ja Pircējs vēlas mainīt rēķina saņemšanas e-pasta adresi, rēķina saņemšanas pasta adresi
mainīt uz e-pasta adresi vai otrādi, Pircējs šādas izmaiņas var reģistrēt Tirgotāja Klientu portālā.
Šādas izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā, kad Tirgotājs izraksta un nosūta Pircējam
rēķinu atbilstoši Pircēja pieteiktajām izmaiņām, ja Tirgotājs no Pircēja nav saņēmis pretenziju
par rēķina nesaņemšanu Līguma 5.3.2.punktā noteiktajā kārtībā.
10.4. Operatīvie sakari par dabasgāzes apgādes režīma regulēšanu tiek uzturēti ar sadales
sistēmas operatora dispečeriem pa sadales sistēmas operatora tīmekļa vietnē norādītajiem tālruņa
numuriem vai ar sadales sistēmas operatora avārijas dienestu pa tālruni Nr.________________.
10.5. Tirgotājs vienu reizi gadā nosūta Pircējam savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu, kura
autentiskums apliecināts Līguma 4.4.punktā paredzētajā kārtībā, un kuru Pircējs 10 (desmit)
dienu laikā paraksta un vienu parakstītu eksemplāru atsūta Tirgotājam vai iesniedz Tirgotājam
motivētus iebildumus. Ja Pircējs 10 (desmit) dienu laikā no akta saņemšanas dienas neatsūta
Tirgotājam parakstītu akta eksemplāru vai motivētus iebildumus, Līdzēji aktā uzrādīto summu
uzskata par pareizu.
10.6. Līdzēju elektroniski sūtītie dokumenti (tajā skaitā, Tirgotāja rēķini) uzskatāmi par
saņemtiem nākamajā dienā no to nosūtīšanas uz Līdzēja norādīto e-pasta adresi. Ja dokuments tiek
sūtīts pa pastu, uzskatāms, ka tas ir saņemts piektajā dienā no tā nodošanas nosūtīšanai. Visus
paziņojumus, kurus Līdzēji viens otram nosūta ierakstītā sūtījumā, Līdzēji uzskata par saņemtiem
otrajā dienā no to nodošanas nosūtīšanai.
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11. Konfidencialitāte
11.1. Līdzēji bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām
personām Līguma noteikumus vai citu Līguma izpildes gaitā iegūtu informāciju, izņemot
gadījumus, kad atbilstoši apkopota informācija tiek sniegta tirgus darbības nodrošināšanai, rēķinu
izrakstīšanai, kredītu kontrolei, parādu piedziņai, kā arī citos gadījumos, kad informācijas
izpaušanu pieprasa piemērojamie tiesību akti. Konfidencialitātes klauzula nav piemērojama, lai
nodrošinātu Pircēja maksātspējas un saistību izpildes monitoringu, Pircēja datu nodošanu
trešajām personām Pircēja kavēto maksājumu iekasēšanai un iespējamai datu ievietošanai datu
bāzēs vai citu Līgumā pielīgto saistību izpildes nodrošināšanai.
11.2. Līguma izpratnē par trešo personu uzskatāmi arī Līdzēju darbinieki, kuriem to darba
apraksta un veicamo pienākumu ietvaros nav piekļuves tādiem dokumentiem kā Līgums.
11.3. Pircēja personas datus Tirgotājs ir tiesīgs apstrādāt ar mērķi realizēt Līgumu, piedāvāt un
sniegt pakalpojumus, realizēt un aizsargāt Tirgotāja tiesības un tiesiskās intereses Līguma
saistību izpildei, izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, bet Pircēja saistību neizpildes
vai nepienācīgas izpildes gadījumā Tirgotājs ir tiesīgs personas datus nodot kredītbirojiem un
parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem kavēto maksājumu iekasēšanai un iespējamai datu
ievietošanai publiskajās datu bāzēs. Izdevumus, kas rodas Tirgotājam saistībā ar parāda
atgūšanu, sedz Pircējs. Parakstot Līgumu, Pircējs piekrīt Pircēja personas datu nodošanai
gazificētā objekta īpašniekam.
11.4. Pircējs, parakstot Līgumu, piekrīt, ka Tirgotājam ir tiesības pieprasīt un saņemt no
trešajām personām Pircēja datus tādā apjomā, kā tas ir nepieciešams Līguma izpildei.
11.5. Līgumam un visiem Līguma ietvaros Pircējam sagatavotajiem sadarbības piedāvājumiem
ir mantiska vērtība un šīs informācijas nonākšana citu personu rīcībā var radīt Tirgotājam
zaudējumus. Tirgotājs visai šai informācijai saskaņā ar Komerclikuma 19.panta 3.daļu ir piešķīris
komercnoslēpuma statusu un parakstot Līgumu Pircējs apņemas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā nodrošināt komercnoslēpuma aizsardzību.
11.6. Līguma izpilde vai izbeigšana neizbeidz Pušu konfidencialitātes pienākumu.
12. Citi noteikumi
12.1. Šis Līgums ietver visas Pircēja un Tirgotāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido
visu Līgumu kopumā un to nevar izmainīt, vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.
12.2. Pircēja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā – _________, tālrunis______, epasts: ____.
12.3. Tirgotāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā –________, tālrunis _____, epasts: ____.
12.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma nosacījumu izpildes uzraudzīšanu, tai
skaitā, par savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
12.5. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā sūtīta) ir saistoša
abiem Līdzējiem, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš
nosūtījis informāciju, ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.
12.6. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta
tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona
numurs, e-pasta adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja
Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas
saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie
nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.
12.7. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz __ (_______) lapām ar __ (_______) pielikumiem 3
(trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pircēja, viens pie
Tirgotāja.

13. Līdzēju rekvizīti un paraksti
Pircējs:
Tirgotājs:
SIA “Lielvārdes Remte”
Ceriņu ielā 3, Lielvārde, LV – 5070
Reģ.Nr. 47403003224
AS “Swedbank”: HABALV22
Konts: LV05HABA0551030219792
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____________:
_______________________________

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTA VEIDNES
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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>3.
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>

3

Piegādes sniegšanas termiņš.

24

Iepirkuma procedūra ID. Nr. LR 2017/6 AK

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

<Pasūtītāja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>”
[“<Iepirkuma daļas nosaukums>”]4
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

1.

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>
<adrese>
[Iepazinušies]/[Iepazinies]5 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:
 pieņemt un ievērot visas iepirkuma Nolikumā noteiktās prasības, garantēt iepirkuma
Nolikuma prasību izpildi;
 Piedāvājuma cenā esam pilnībā iekļāvuši visas iepirkuma Nolikumā 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, kvalitatīvi izpildīt
visas līgumā noteiktās saistības;
 ar šo apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par iepirkuma priekšmetu, kas
var ietekmēt tehniskajā specifikācijā minēto objektu dabasgāzes piegādi;
 apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas;
 iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību par
iesniegto piedāvājumu;
 finanšu piedāvājumā ir norādīta cena par 1 MWh euro (EUR) bez pievienotās vērtības
nodokļa, šajā cenā neiekļaujot sadales sistēmas (dabasgāzes pārvaldes un sadales)
pakalpojumu izmaksas un akcīzes nodokli;
 Vienības cena ir fiksēta uz visu piegādes izpildes laiku un netiks pārrēķināta, izņemot
iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

2.

[iesniedzam]/[iesniedzu]6 piedāvājumu, kas sastāv no:
a. šī pieteikuma un atlases dokumentiem,
b. Piedāvājuma nodrošinājuma,
c. Tehniskā piedāvājuma un
d. Finanšu piedāvājuma,
(turpmāk – Piedāvājums)

3.

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

Jānorāda, ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta daļu
Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
6
Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
4
5
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a.

b.
c.

<piegādes raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) (turpmāk
– Piegāde) par Piegādes kopējo cenu:
Preces piegādes kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…>
EUR (<summa vārdiem> euro),
PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro)
Preces piegādes kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),
slēgt iepirkuma līgumu kā paraugu izmantojot Nolikumā ietverto Iepirkuma līguma veidni
(Nolikuma C pielikumam),
pārdot Preci saskaņā ar [manu]/[mūsu]7 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>]8
<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>]9

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.
Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.
9
Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu
apvienība)!
7
8
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne
A: Bankas garantijas veidne10
<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>11 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>

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
11
Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!
10
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes 12 paraugs
B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne
<Pasūtītāja nosaukums>
<reģistrācijas numurs>
<adrese>
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS
“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>”
[“<Iepirkuma daļas nosaukums>”]13
<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>14 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>

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
13
Jānorāda, ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta daļu
14
Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!
12
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D3 pielikums: Veiktās dabasgāzes piegādes veidne
Veiktās dabasgāzes piegādes sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par sniegtajām piegādēm,
kas apliecina Nolikuma 8.3.1.apakšpunktā prasīto pieredzi.
A: VEIKTĀS DABASGĀZES PIEGĀDES SARAKSTS

Nr.
p.k.

Dabasgāzes
piegādes nosaukums
un īss raksturojums

Dabasgāzes
piegādes
izmaksas bez
PVN (EUR)

Pasūtītājs
(nosaukums,
reģistrācijas
numurs, adrese un
kontaktpersona)

Dabasgāzes
piegādes
uzsākšanas un
pabeigšanas gads
un mēnesis

Dabasgāzes
piegādes
pieņemšanas –
nodošanas akta Nr.
un datums

1.
2.
3.

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

<…>
<…>
<…>

<…>/<…>
<…>/<…>
<…>/<…>

<…>/<…>
<…>/<…>
<…>/<…>

Par katru no uzrādītās dabasgāzes piegādes Pretendentam jāiesniedz pieņemšanas – nodošanas akta vai
līguma kopija un pozitīvas Pasūtītāju atsauksmes par veiktajām piegādēm.

30

Iepirkuma procedūra ID. Nr. LR 2017/6 AK

D4 pielikums: Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nododamo
dabasgāzes piegādes daļu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM/ PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,
NODODAMO DABASGĀZES PIEGĀŽU DAĻU SARAKSTS15
Apakšuzņēmēja / Personas
nosaukums/vārds, uzvārds,
reģistrācijas numurs/personas
kods, adrese un
kontaktpersona/
kontaktinformācija
<…>
<…>
<…>

Nododamās
dabasgāzes
piegādes daļas
apjoms (% no
Piegādes kopējās
cenas)
<…>
<…>
<…>

Īss apakšuzņēmēja/Personas
sniedzamās dabasgāzes Piegādes
daļas apraksts
<…>
<…>
<…>

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
15
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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,
APLIECINĀJUMS16
Iepirkuma procedūras “<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras
identifikācijas numurs>” [“<Iepirkuma daļas nosaukums>”]17 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 šādas piegādes:
<īss piegādes apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo piegādes daļu sarakstā
norādītajam>]
[un nodot Pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu18 (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

3.

Kā arī apliecina to, ka uz viņu nav attiecināms Nolikuma 7.1. – 7.5. punktos noteiktie Pretendentu
izslēgšanas nosacījumi.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>
<Paraksttiesīgās personas paraksts>

Attiecas uz tām Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām
17
Jānorāda, ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta daļu
18
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
16
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D6 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Dabasgāzes cena no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 1. jūlijam
Gads, datums, mēnesis

Pretendenta piedāvātā dabasgāzes
cena par 1 MWh*
EUR bez PVN

Pretendenta piedāvātās no 2018.
gada 1. janvāra līdz 2019. gada 1.
jūlijam dabasgāzes cenas
veidošanās aprēķinu metodika.

2018. gada 1. janvāris līdz 2019. gada
1. jūlijs
* Finanšu piedāvājumā norāda cenu par 1 MWh euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa, šajā
cenā neiekļaujot sadales sistēmas (dabasgāzes pārvaldes un sadales) pakalpojumu izmaksas un akcīzes
nodokli.

<Pretendenta nosaukums>

<Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>
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D7 pielikums: Pretendenta finanšu apgrozījums dabasgāzes piegāžu veikšanā par darbības
iepriekšējiem trīs gadiem
IZZIŅA PAR VEIKTAJĀM DABASGĀZES PIEGĀDĒM

Nr.
p.k.

Piegādes nosaukums
un īss raksturojums

Līguma
vērtība
bez PVN
(EUR)

1.

<…>

<…>

Vieta

<…>

Pasūtītājs
(nosaukums,
reģistrācijas
numurs, adrese un
kontaktpersonas,
tālrunis)
<…>

Veikto Piegāžu
pieņemšanas –
nodošanas akta vai
līguma Nr. un
datums
<…>

Par katru no uzrādītajām piegādēm Pretendentam jāiesniedz Līgumu pieņemšanas – nodošanas aktu vai
līgumu par tabulā minēto darbu izpildi, ja piegādes sakrīt ar nolikuma 8.3.1.punktā prasīto pieredzi un
D3 pielikumā norādīto, tad papildus pieņemšanas – nodošanas aktu vai līgumu kopijas nav jāpievieno.
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E pielikums: Pretendenta kontaktinformācijas veidlapa

PRETENDENTA KONTAKTINFORMĀCIJA
Pasūtītāja
Iepirkuma procedūras
Pretendenta

Iepirkuma procedūras
nolikumu saņēma:

nosaukums:
reģistrācijas numurs:
nosaukums:
nosaukums:
reģistrācijas numurs vai personas
kods (ja Pretendents ir fiziska
persona):
adrese:
kontaktpersonas vārds un
uzvārds:
telefona numurs:
faksa numurs:
elektroniskā pasta adrese:
ieņemamais amats Pretendenta
uzņēmumā:
vārds un uzvārds:
paraksts:
datums:
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