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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 iegādāties preci. 

 

2.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.  

 

2.3. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu. 

 

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

www.remte.lv. 

 
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. Saziņa 

3.1. 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 vai Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi. 

 

3.4. Pasūtītājs oriģinālo saziņas dokumentu nosūta pa pastu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta un 

kopiju uz e-pastu, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā 

piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (D8 pielikums), kuru parakstītu iesniedz kopā ar 

saziņas dokumentāciju. 

 

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. 

Pasūtītāja 

nosaukums 

SIA “Lielvārdes Remte”,  

reģistrācijas numurs: 4740300322 

Adrese Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads 

Pasūtītāja 

kontaktpersona 

Matīss Henke, Andris Sirsniņš, Andis Siliņš 

 

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

e-pasta adrese matiss.henke@remte.lv, andis.silins@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.remte.lv/
mailto:matiss.henke@remte.lv
mailto:andis.silins@remte.lv
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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 

400 (četri simti) tonnu kokskaidu granulu piegāde katlu mājai “Ārēs” Lēdmanes ciemā un 10 

(desmit) tonnas kokskaidu granulu piegāde pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas nodaļai 

Rembates ielā 11B, Lielvārdē 2021/2022. gada apkures sezonai, saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju (A pielikums) un Nolikuma prasībām (turpmāk – Piegāde). 

 
4.2. Piegādes sniegšanas vieta 

Piegādes sniegšanas vieta ir katlu māja “Āres” Lēdmane, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes 

novads un Rembates ielā 11B, Lielvārdē. 

 

4.3. Piegādes sniegšanas termiņš 

Piegādes sniegšanas termiņš 2021/2022. gada apkures sezonai [no 2021. gada 1. oktobra līdz 

2022. gada 30. septembrim] vai gadu 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 2021. gada 1. jūlijā plkst. 10.00 iesūtot uz SIA 

“Lielvārdes Remte” e-pastu: remte@remte.lv, elektroniski parakstītu dokumentāciju. 

 

Ņemot vērā straujo Covid-19 saslimstības uzliesmojumu Lielvārdes novadā un pamatojoties 

uz 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai”, Slimību profilakses un kontroles centra norādījumus, 

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma normas, Valsts kancelejas un Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās “Vadlīnijas darba organizācijai, 

darba samaksai un klientu apkalpošanai valsts pārvaldes institūcijās Covid-19 pandēmijas 

laikā” (https://www.mk.gov.lv/lv/media/8565/download), nosakot epidemioloģiskās drošības 

pasākumus ar mērķi ierobežot Covid-19 pandēmijas izplatību, un noteiktos darba devēja 

pienākumus, izvērtējot apstākļus, SIA “Lielvārdes Remte”  administrācijas darba process 

noteikts veikt attālināti vai ar ierobežotu darbinieku skaitu administrācijas ēkā, kā arī ir 

pārtraukta klientu apkalpošana klātienē. Atbilstoši pastāvošajiem apstākļiem, iepirkuma 

procedūras daļa “Iesniegto piedāvājumu atvēršana”, notiks bez pretendentu piedalīšanās. 

Pretendentiem 30 minūšu laikā uz viņu norādītajiem e-pastiem tiks nosūtīts piedāvājumu 

atvēršanas protokols. Par nosacījumiem piedāvājumu atvēršanai informēts Iepirkumu 

uzraudzības birojs. 
 

5.1.2. Piedāvājumi tiks atvērti Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novads, LV-5070, 2021. gada 1. 

jūlijā plkst. 10.00. 

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

laiku, piedāvāto cenu. 

 

5.1.4. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kurš nav 

elektroniski parakstīts, Pasūtītājs neizskata un nosūta atpakaļ Pretendentam. 

 
 
 

mailto:remte@remte.lv
https://www.mk.gov.lv/lv/media/8565/download
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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. 

 

 
5.3. Piedāvājuma noformējums 

5.3.1. Piedāvājums ir jāsagatavo divos eksemplāros: viens – oriģināls; otrs – kopija. 

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

labojumiem un dzēsumiem. 

 
5.3.3. Piedāvājums sastāv no pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā, atlases dokumentiem, 

tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma.  

 
5.3.4. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas 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. 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. 

 

5.3.6. 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. 

 

5.3.7. 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. 
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5.3.8. 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.  

 

5.3.9. 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 

”Kokskaidu granulu piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai” ID Nr. LR 2021/4 AK. Neatvērt līdz 2021. gada 1. jūlijā, plkst. 10:00”. 

 

5.3.10. 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 ”Kokskaidu granulu piegāde SIA 

“Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai” ID Nr. LR 2021/4 AK. 

Neatvērt līdz 2021. gada 1. jūlijā, plkst. 10:00”. 

 

5.3.11. 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. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi 

 

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

pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

 

6.1. 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. 

 

6.2. 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. 

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

sniedzis pieprasīto informāciju. 

 
6.4. 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. 
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7. Pretendenta kvalifikācijas prasības 

 

7.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

7.1.1. 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. 

 

7.1.2. 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. 

 

7.1.3. Pretendents ir tiesīgs sniegt iepirkuma procedūrā paredzētās preces piegādi. 

 
7.1.4. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām, ja to paredz attiecīgās 

valsts normatīvie akti. 

 
7.1.4.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 

dokumentu, 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 katru 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. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma 

dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā 

informācija ir pareiza. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) atrodas 

vietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv. Ja Pretendents, kuram 

būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis ESPD kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu 

vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina 

Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus 

un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datu bāzēs. 
 
7.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

Pretendenta katra gada finanšu vidējais apgrozījums kokskaidu granulu piegādē pretendenta 

darbības pēdējos trīs kalendārajos gados (2018., 2019., 2020.) 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. 

 
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka iepirkuma priekšmetā un tehniskajās specifikācijās 

minēto preci spēj nodrošināt par iepirkumā piedāvāto līgumcenu nemainīgu visā līguma 

darbības periodā.  

 

7.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

7.3.1. Pretendentam pēdējo piecu (no 2016. gada aprīļa līdz 2021. gada aprīlim) gadu laikā ir 

pieredze vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmeta apjomā un saturā līdzvērtīgu piegāžu 

veikšanā.  

 

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

un pozitīvas pasūtītāju atsauksmes. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
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7.3.3. Lai apliecinātu veiktās piegādes, Pretendentam ir jāaizpilda D3 pielikums “Veikto kokskaidu 

granulu piegāžu veidne”. 

 
7.3.4. Pretendents Tehniskajā piedāvājumā iekļauj piedāvāto kokskaidu granulu kvalitāti 

apliecinošu sertifikātu, no starptautiski akreditētas laboratorijas.  

 
7.3.5. Pretendenta piedāvātās kokskaidu granulas ir sertificētas un atbilstošas kvalitātes prasībām – 

pretendentam ir spēkā esošs ENplus sertifikāts, un tas ir reģistrēts publiski pieejamā reģistrā: 

 

 https://enplus-pellets.eu/en-in/certifications-en-in/producer-en-in.html (kokskaidu 

granulu ražotājiem); 

 https://enplus-pellets.eu/en-in/certifications-en-in/trader-en-in.html (kokskaidu 

granulu tirgotājiem). 

 
7.3.6. Pretendents Piegādes veikšanai 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 resursi1. 

 
8. Iesniedzamie dokumenti 

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

no 8.1. – 8.5.3.apakšpunktam. 

 
8.1. 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. 

 

8.2. Dokumenti, kas apliecina Pretendentu izslēgšanas nosacījumu neattiecināmību  

 

8.2.1. Nolikuma 6.punkta 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).  

 

8.2.2. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 6.1.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 

                                                 
1 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 

https://enplus-pellets.eu/en-in/certifications-en-in/producer-en-in.html
https://enplus-pellets.eu/en-in/certifications-en-in/trader-en-in.html


Iepirkuma procedūra ID. Nr. LR 2021/4 AK                                                                

9 

 

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. 

 

8.2.3. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 6.2.apakšpunkta 

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

mēnešus pirms iesniegšanas dienas: 

8.2.3.1. 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; 

8.2.3.2. 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. 

 

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

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

visiem personu apvienības dalībniekiem. 

 

8.2.5. 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. 

 

8.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 

8.3.1. 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.  

 

8.3.2. 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 valsts2 normatīvie tiesību akti 

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 2016. gada aprīļa līdz 2021. gada aprīlim) gadu 

laikā ir pieredze vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam apjomā un saturā līdzvērtīgu piegāžu 

veikšanā (D3 pielikums), pozitīvas pasūtītāju atsauksmes un pieņemšanas – nodošanas aktu 

kopijas (kas apliecina Nolikuma 7.3.1.apakšpunktā prasīto pieredzi).  

 
Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, 

informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.   

 

8.3.3. 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:  

                                                 
2 Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts 
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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 kopija3, 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 kokskaidu granulu piegādē par iepriekšējiem trīs gadiem (2018., 

2019. un 2020. gads) (D7 pielikums). Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū 

darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.  

 

8.4. Tehniskais piedāvājums 

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu (A pielikums).  

 
8.5. Finanšu piedāvājums  

8.5.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks piegādāta un pārdota 

prece (piegādes kopējā cena).  Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu 

piedāvājuma veidnei (D6 pielikums). 

 

8.5.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Piedāvātajām cenām EUR jābūt 

noapaļotām līdz diviem cipariem aiz komata. 

 

8.5.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Piegādes veikšanu. 

 

9. Piedāvājumu izvērtēšana 

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

 

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

ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 

 
9.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā 

atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā nav 

ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta 

piedāvājums tiek noraidīts. 

 

9.4. 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 

                                                 
3 Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās 
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(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. 

 

9.5. 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.  

 

9.6. 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. 

 

9.7. 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. 

 

9.8. 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. 

 

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

piedāvājumu par viszemāko cenu bez PVN. 

 
9.10. Pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, komisija pārbauda, vai attiecībā uz 

Pretendentu, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un 

tirgus izpētes procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma 

izvēles kritērijiem, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi nolikuma 6. 

punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

 

9.11. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

nolikuma 8.2.3. apakšpunkta nosacījumu pārbaudei pēc komisijas pieprasījuma jāiesniedz 

izziņa no tā reģistrācijas valsts iestādes, ka piedāvājuma iesniegšanas dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu piegādes līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu 

parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro.  Ja minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta 

došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, ar paša Pretendenta apliecinājumu 
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kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās 

nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

 

9.12. Nolikuma 6.1. apakšpunkta nosacījumu pārbaudei, ja informācija nav pieejama publiskajās 

datu bāzēs, pēc komisijas pieprasījuma, Pretendents iesniedz kompetentu institūciju izziņas, 

kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav 

pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. 

Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts 

maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto. 

 
9.13. 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. 

 
10. Iepirkuma līgums 

10.1. 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 

 

 

„Kokskaidu granulu piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās 

darbības nodrošināšanai” 
 

ID Nr. LR 2021/4 AK 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 
Prasības Pretendenta piedāvājums 

1.Vispārējās prasības  

1.1. Kokskaidu granulām jābūt ražotām no tīras 

koku skaidas bez mizas, smiltīm, līmes un 

citiem ķīmiskiem un mehāniskiem 

piejaukumiem, mehāniski cietām, noturīgām 

pret sadrupšanu, atsijātām no skaidu 

smalkumiem. 

1.2. Granulas paredzētas granulu apkures iekārtām 

“Herz” Biofire 499 kW un 200 kW (Lēdmanes 

katlu māja “Āres”) 

1.3. Granulas paredzētas granulu apkures iekārtai 

ar 30 kW (Rembates iela 11B, Lielvāre) 

 

2. Tehniskie rādītāji  

2.1. Ģeometriskais lielums: 

                             diametrs 6 mm 

                            garums līdz 40 mm 

 

2.2. Tilpumsvars: 650 – 750/m3  

2.3. Siltumspēja: 

zemākā > 4200kcal/kg 

           augstākā > 4800kcal/kg 

 

 

2.4. Pelnu saturs: līdz 0.5%  

2.5. Pelnu kušanas temperatūra: > 15000 C  

2.6. Mitrums: 5 – 10%  

2.7. Nobirzums: līdz 3%  

2.8. Granulas Lēdmanes katlu mājas “Āres” 

rezervuārā nepieciešams iepildīt ar pūtēju vai 

“Big Bag” maisiem, paceļot to virs izbēršanas 

lūkas, kas ir 4,8 m augstumā virs zemes līmeņa 

2.9. Granulas angārā pēc adreses Rembates iela 

11B, Lielvārde nepieciešams piegādāt 

sapakotus 15 kg maisos 

 

3.Piegādes nosacījumi  

3.1.Pretendents ar savu autotransportu un 

tehniskiem līdzekļiem nodrošina granulu 

piegādi un izkraušanu Pasūtītāja pārstāvja  

norādītā vietā katlu mājas telpās. 

 

3.2.Katrs vienā reizē piegādātais granulu apjoms 

jānodrošina ar konkrētajai granulu partijai veikto 

kvalitātes analīžu rezultātu pavaddokumentiem vai 

Piegādātāja apliecinājumu par konkrētā granulu 

apjoma kvalitātes atbilstību tehniskiem rādītājiem, 

vai arī granulu kvalitātes analīžu rezultāti jāuzrāda 

preču piegādes pavadzīmē. Ja Pasūtītājam rodas 

šaubas par granulu atbilstību uzrādītajam 
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dokumentam, tad tiek veikta granulu laboratoriskā 

testēšana, lai pārbaudītu to atbilstību tehniskās 

specifikācijas prasībām. Neatbilstības gadījumā 

testēšanas izdevumus apmaksā Piegādātājs. 

3.3.Kopējais paredzamais piegādes apjoms 400 

tonnas Lēdmanes katlu mājai “Āres” un 2,1 tonnu 

angāram Rembates ielā 11B. Piegādes apjoms 

vienā reizē ne vairāk kā 24 tonnas - Lēdmanes 

katlu mājai “Āres”. Angāram Rembates ielā 11B 

vienā piegādes reizē jānodrošinā visas apjoms – 10 

tonnas. 

  

3.4. Granulu piegāde atbilstoša Pasūtītāja 

pieprasījumam 3 (trīs) dienu laikā no pasūtījuma 

saņemšanas dienas. Pasūtīšana jānodrošina pa 

tālruni vai e-pastu. 

 

3.5.Piegādes adrese: 

     Katlu māja “Āres”, Lēdmane,    Lēdmanes 

pagasts, Lielvārdes novads, LV – 5011, 

    Angārs Rembates iela 11B, Lielvārde, 

Lielvārdes novads, LV – 5070. 

 

 

 

1. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošo 

granulu piegādi Katlu mājai “Āres”, Lēdmanē, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, LV – 5011 un 

angāram Rembates ielā 11B, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV – 5070. 

2. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt piegādājamo granulu apjomu pieejama finansējuma ietvaros. 
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C pielikums: Iepirkuma līguma projekts  

 

LĪGUMS Nr.3-25/______ 
 

„Kokskaidu granulu piegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai”  
(Identifikācijas Nr. LR 2021/4 AK) 

 
Lielvārde,                       2021. gada __._____ 

 

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

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

vienas puses, 

un 

SIA “xxxxxxx”, reģ.Nr.xxxxxxxxxxx, juridiskā adrese: xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxx LV - 

xxxxxxxxx, valdes locekļa xxxxxxxxx xxxxxx personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk 

- Piegādātājs), no otras puses, 

 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa „Kokskaidu granulu piegāde katlu mājai “Āres”, 

Lēdmane, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā” (identifikācijas Nr. LR 2021/4 AK; turpmāk – 

Iepirkums) rezultātiem un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk – Līgums):  

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Piegādātājs pārdod, un Pasūtītājs pērk kokskaidu granulas, turpmāk saukti Prece atbilstoši 

iepirkuma Nolikumam, Pasūtītāja/ Piegādātāja Tehniskai specifikācijai, un Piegādātāja iesniegtajam 

Finanšu piedāvājumam.  

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Maksa par 1 (vienu) tonnu kokskaidu granulu ar piegādi, ieskaitot nodevas un visus citus ar 

Līguma izpildi saistītos izdevumus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN, ir EUR 

xxx.xx (xxxxxxxxxxxx eiro, xx centi).  

2.2. Kopējo Līgumcenu veido visu parakstīto preču pavadzīmju - rēķinu, turpmāk - PPR, kopējā 

summa, bet Līguma darbības laikā tā nedrīkst pārsniegt EUR xxxxxxx.xx (xxxxxxx eiro, xx centi) bez 

PVN. 

2.3. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

2.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji samazināt piegādājamās Preces apjomu, attiecīgi samazinot 

Līguma summu, un Piegādātājs apņemas šai sakarā neizvirzīt Pasūtītājam pretenzijas.  

2.5. Apmaksu par pieņemto Preci Pasūtītājs veic, pārskaitot PPR norādīto summu uz Piegādātāja 

norādīto bankas kontu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no PPR abpusējas parakstīšanas brīža.  

2.6. Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam PPR Preces piegādes dienā, kuru paraksta Pasūtītāja pilnvarota 

persona.  

2.7. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.5.punktā noteikto Preces apmaksas termiņu, tad Piegādātājs aprēķina 

Pasūtītāja līgumsods 0,5 % apmērā no laikā neapmaksātās Preces summas par katru nokavēto dienu, 

bet ne vairāk kā 10% no kopējās paredzamās Līgumcenas. 

3. Pasūtīšana un piegāde 

3.1. Prece tiek piegādāta atsevišķās partijās. Konkrētu Preces piegādes laiku un partijas apjomu 

Pasūtītājs paziņo Piegādātājam pa tālruni 25490064 (Andris Sirsniņš) vai 20218111 (Andis Siliņš), vai 

no e-pastiem remte@remte.lv, andris.sirsnins@remte.lv vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms plānotās 

piegādes datuma. Piegāde jāveic trīs dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma Piegādātājam. Piegādātājs 

Preci piegādā Pasūtītāja darba laikā darbdienās no pulksten 8.00 līdz 17.00 (piektdienās līdz 15.00). 

mailto:remte@remte.lv
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3.2. Preces piegādes vieta – Katlu māja “Āres”, Lēdmane, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, LV – 

5011 un Angārs Rembates ielā 11B, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV – 5070. 

3.3. Katras atsevišķas Preces partijas nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar PPR, kuru paraksta 

Preces nodošanas brīdī Pasūtītāja un Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis.  

3.4. Pie katras atsevišķas Preces partijas nodošanas un pieņemšanas ir jāiesniedz kokskaidu granulu 

testēšanas rezultāti, kur granulu rādītāji ir ne sliktāki kā iepirkuma tehniskajā specifikācija uzrādītie.  

3.5. Preces piegādi un iepildīšanu glabāšanas rezervuārā (granulas rezervuārā iepildot ar pūtēju vai 

“Big Bag” maisiem, paceļot to virs izbēršanas lūkas, kas ir 4,8 m augstumā virs zemes līmeņa) 

Piegādātājs veic ar saviem tehniskajiem līdzekļiem un darbaspēku.  

3.6. Gadījumā, ja Preces pieņemšanas brīdī vai Preces lietošanas laikā tiek konstatēta tās neatbilstība 

Tehniskās specifikācijas prasībām, vai Preces iztrūkums, pušu pilnvarotie pārstāvji sastāda 

defekta/iztrūkuma aktu. 

3.7. Ja Prece nav piegādāta atbilstoši Līguma 3.1.punktā noteiktajos termiņos tad Pasūtītājs aprēķina 

līgumsodu 0,5 % apmērā no (no nepiegādātās Preces summas) par katru nokavēto bet ne vairāk kā 10% 

no kopējās paredzamās Līgumcenas. 

3.8. Nekvalitatīvas Preces piegādes gadījumā, vai konstatējot tās iztrūkumu, Piegādātājs 3 (trīs) dienu 

laikā par saviem līdzekļiem, nodrošina piegādātās Preces nomaiņu vai iztrūkuma novēršanu. Ja 

Piegādātājs nenovērš konstatētos trūkumus, tad Pasūtītājs aprēķina līgumsodu 0,5 % apmērā no (no 

nekvalitatīvās vai nepiegādātās Preces summas) par katru nokavēto Preces trūkumu novēršanas dienu, 

bet ne vairāk kā 10% no kopējās paredzamās Līgumcenas. 

3.8. Par Preces piegādes brīdi uzskata datumu, kuru Pasūtītāja pārstāvis atzīmē PPR, tādējādi 

apstiprinot Preces pieņemšanas faktu un atbilstību Līguma noteikumiem. 

 

4. Līguma darbības termiņi 

4.1. Līgums stājas spēkā 2021.gada 1.oktobrī un darbojas līdz 2022.gada 30.septembrim vai brīdim, 

kamēr Puses izpildījušas Līgumā paredzētās saistības. 

4.2. Līgumu pirms termiņa var izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties, izņemot Līguma 5.3. un 

5.4.punktos noteiktos gadījumus. 

4.3. Līguma termiņš tiek pagarināts gadījumos, kad iestājas nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura 

apstākļi 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 un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes 

institūciju rīcība.  

4.4. Par nepārvaramu varu neuzskata normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un 

ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanu un to stāšanos spēkā. Šādā gadījumā Puses vienojas par 

izmaiņām Līgumā, kas atbilst jaunajām tiesību normām.  

4.5. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par 

šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir 

iespējama un paredzama Līgumā paredzēto viņa saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam 

ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu 

darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.  

 

5. Līguma grozīšana, izbeigšana un strīdu izskatīšana 

5.1. Līgumu var grozīt vai izbeigt pusēm vienojoties. 

5.2. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi vai vienošanās jānoformē rakstiski un jāpievieno Līgumam, 

kas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

5.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu, 

ja: 

5.3.1. Piegādātājs 5 (piecu) dienu laikā pēc pieteikuma nav piegādājis Preci. Šajā gadījumā 

Piegādātājam 20 (divdesmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas jānomaksā Pasūtītājam vienreizējs 

līgumsods 10% (desmit procenti) apmērā no nepiegādātās Preču summas. 

5.3.2. Piegādātājs Līguma darbības laikā atkārtoti nav piegādājis Preci Līgumā noteiktajos termiņos. 

Šajā gadījumā Piegādātājam 20 (divdesmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas jānomaksā 

Pasūtītājam vienreizējs līgumsods 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās paredzamās Līgumcenas. 

5.3.3. Piegādātājs nav veicis Preces nomaiņu vai iztrūkuma novēršanu atbilstoši Līguma 3.7.punktam. 
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5.3.4. Līgumā Pasūtītājam tie pielīgtas tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja 

līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā Piegādātājam piemērotas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas 

5.4. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, 

ja Pasūtītājs pārkāpj Līguma 2.5.puntā noteikto apmaksas termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām. 

5.5. Līgums uzskatāms par izbeigtu 7.(septītajā) dienā no Pušu paziņojuma par vienpusēju Līguma 

izbeigšanu nodošanu pastā ierakstītā vēstulē, ja otra Puse paziņojumu par vienpusēju Līguma 

izbeigšanu nav saņēmusi ātrāk. 

5.6. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu ceļā. Šādā 

veidā neatrisinātie strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

6. Citi noteikumi 

6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 

Puses vai tā pilnvarotās personas, vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo 

personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai 

nolaidības rezultātā.  

6.2. Gadījumā, ja nekvalitatīvas Preces rezultātā tiek bojāti granulu katli, Piegādātājs apmaksā visas 

granulu katlu remonta izmaksas. Par pierādījumu granulu katlu bojājumiem, nekvalitatīvas Preces 

rezultātā, kalpo katlu ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja rakstisks atzinums. 

6.3.  Preces nepiegādāšanas gadījumos Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības 

nepieciešamo Preces daudzumu iepirkt no cita komersanta par brīvu tirgus cenu. Tādos gadījumos, pie 

nosacījuma, ja Preces cena ir augstāka par šajā Līgumā noteikto cenu, Piegādātājs apmaksā Pasūtītāja 

zaudējumus. 

6.4. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu un citus no Līguma izrietošos prasījumus pret 

Pārdevēju no Pārdevējam izmaksājamās summas (Ieskaits - saskaņā ar Civillikuma 1846. un 

1847.pantu) un Pārdevējs tam piekrīt. 

6.5. Līgumā noteikto sodu sankciju samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes. 

6.6. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 

pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

6.7. Piegādātājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē xxxxxx xxxxxx (tālrunis 

xxxxxxxx, e-pasts: xxxxxx@xxxxxx.xxx. 

6.8. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces 

pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, PPR iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta 

parakstīšanu. 

6.9. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi: 

6.9.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija un pretendenta piedāvājums uz 2 lapām; 

6.9.2. Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājums uz 1 lapas. 

6.10. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām, 2 (diviem) pielikumiem uz xx 

(xxxx lapām) un speciāliem Līguma noteikumiem uz 2 (divām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no 

kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.  

 

7. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS: PIEGĀDĀTĀJS: 

SIA “Lielvārdes Remte” SIA “xxxxxxx”  

Reģ. Nr.47403003224 Reģ. Nr.xxxxxxx 

Ceriņu iela 3, Lielvārde, xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Lielvārdes nov., LV – 5070 xxxxx, LV - xxxx 

AS “Swedbank”, HABALV22 xxxxxxxxxxxxxxx 

LV05HABA0551030219792 xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Valdes loceklis 

 

________________________ /Andis Siliņš/ 

 

      Z.v. 

Valdes loceklis 

 

_________________/xxxxxx xxxxxx/ 

 

      Z.v. 
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       IEPIRKUMA LĪGUMA Nr.__________ 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

 
Lielvārde,                   2021. gada _. ________ 

 
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 

SIA “xxxxxxxxxxxx”, reģ.Nr.xxxxxxxxxxx, juridiskā adrese: xxxxxxxxxxxxxx, LV - xxxx, valdes 

locekļa xxxxxxx xxxxxx personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Piegādātājs), no 

otras puses, 

 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa „Kokskaidu granulu piegāde SIA “Lielvārdes 

Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai” (identifikācijas Nr. LR 2021/4 AK; turpmāk – 

Iepirkums) rezultātiem un Piegādātāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk – Līgums):  

 

1.Līguma priekšmets 

 

Piegādātājs piegādā kokskaidu granulas (turpmāk – Piegāde). 

 

2.Līguma dokumenti un to prioritāte 

Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā: 

a. šie Speciālie noteikumi; 

b. Vispārīgie noteikumi, 

c. Tehniskā specifikācija, 

d. Piedāvājums, 

e. Tehniskais piedāvājums, 

f. Finanšu piedāvājums, 

g. Iepirkuma procedūras nolikums. 

 

Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza. 

 

3.Līguma summa 

3.1. Maksa par 1 (vienu) tonnu kokskaidu granulu ar piegādi, ieskaitot nodevas un visus citus ar 

Līguma izpildi saistītos izdevumus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN, ir EUR 

xxx.xx (xxxxxxxxxx eiro, xx centi). 

3.2. Līguma kopējā summa ir EUR xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx eiro, xx centi) bez PVN.  

3.3. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 
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4.Maksājumi 

Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā: 
Nr. 

p.k. 

 

Iepirkuma priekšmets 

Vienas vienības 

cena EUR 

 (bez PVN)  

 par vienu tonnu 

 

Vienību skaits 

(tonnas) 

Kopējā cena 

EUR  

(bez PVN ) 

1. Kokskaidu granulu piegāde 

katlu mājai “Āres” Lēdmanē, 

Lēdmanes pagastā, Lielvārdes 

novadā 

 

xxx.xx 

 

400 

 

xxx.xx 

2. Kokskaidu granulu piegāde 

angāram Rembates ielā 11B, 

Lielvārdē 

 

xxx.xx 

 

10 

 

xxx.xx 

3. Piedāvātā kopējā līgumcena 

EUR (bez PVN) 

 

xxxxx.xx (410 tonnas) 

4. PVN (21%) EUR Īpašs nodokļa piemērošanas režīms 

5. Piedāvātā kopējā līgumcena 

EUR, ieskaitot PVN  

Īpašs nodokļa piemērošanas režīms 

 
4.2. Avanss līguma ietvaros nav paredzēts. 

4.3. Rekvizīti maksājumu veikšanai Piegādātājam:  

XXX “xxxxxxxxxxxx”  

Reģ. Nr.xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxx, LV - xxxx 

Banka: 

Konts: 

 

5. Piegādes sniegšanas termiņš 

5.1. Piegādes sniegšanu Piegādātājs uzsāk 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 

5.2. Piegādes daļas Piegādātājs sniedz Līgumā noteiktajos termiņos.  

5.3. Piegādes Piegādātājs sniedz 2021/2022. gada apkures sezonai [no 2021.gada 1.oktobra līdz 

2022.gada 30.septembrim] vai gadu no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Piegādātāja. 

Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses. 
 

PASŪTĪTĀJS: PIEGĀDĀTĀJS: 

SIA “Lielvārdes Remte” XXX “XXXXXXX”  

Reģ. Nr.47403003224 Reģ. Nr.xxxxxxxxxxxx 

Ceriņu iela 3, Lielvārde, xxxxxxxxxxxx  

Lielvārdes nov., LV – 5070 LV - xxxx 

AS “Swedbank”, HABALV22 xxxxxxxxx 

LV05HABA0551030219792 xxxxxx 

 

Valdes loceklis 

 

________________________ /Andis Siliņš/ 

 

      Z.v. 

Valdes loceklis 

 

____________________ /xxxxxxx xxxxx/ 

 

      Z.v. 
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Iepirkuma līguma projekta 

Nodošanas-pieņemšanas akta veidne 

 

 

 
PIEGĀDES NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS  

 

<Izpildītāja nosaukums>4, 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 šādas piegādes: 

<Piegādes vai Piegādes 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). 

  

 

Piegādes nodeva: 

Izpildītājs: 

Piegādes 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 

 

                                                 
4 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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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 preci, tā tehniskajiem 

parametriem un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt tehniskajā specifikācijā minētās 

preces piegādi, 

 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 piegādāta un 

pārdota iepirkuma priekšmetā minētā prece; 

 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. Tehniskā piedāvājuma un 

c. Finanšu piedāvājuma, 

(turpmāk – Piedāvājums) 

 

 
 
 
 

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

a. <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), 

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

(Nolikuma C pielikumam), 

c. pārdot Preci 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 6.1. – 6.5.punktā noteiktie Pretendentu izslēgšanas 

nosacījumi: 

b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa. 

 

6. Pretendenta vai PIL 42.panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētās personas uzņēmums atbilst 

statusam – mazais uzņēmums vai vidējais uzņēmums: 

 

 Pretendenta nosaukums PIL 42.panta pirmās daļas 

9., 10. un 11.punktā minētā 

personas nosaukums 

Mazais uzņēmums – 

uzņēmums, kurā nodarbināts 

mazāk nekā 50 personas un 

kura gada apgrozījums 

un/vai gada bilance kopā 

nepārsniedz 10 miljonus 

euro 

  

Vidējais uzņēmums – 

uzņēmums, kas nav mazais 

uzņēmuums, un kurā 

nodarbināts mazāk nekā 250 

personas un kura gada 

apgrozījums nepārsniedz 50 

miljonus euro, un/vai, kura 

gada bilance kopā 

nepārsniedz 43 mljonus euro 

  

 
 
7. Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem Pretendentiem un Pretendentam nav 

konkurenci ierobežojošas priekšrocības rīkotajā iepirkumā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona 

nav bijusi iesaistīta iepirkuma sagatavošanā 

 
8. [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> 

                                                 
8 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.00 
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<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 

 

                                                 
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)! 
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D3 pielikums: Veikto kokskaidu granulu piegāžu veidne 

 

Veikto kokskaidu granulu piegāžu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par sniegtajām 

piegādēm, kas apliecina Nolikuma 7.3.1.apakšpunktā prasīto pieredzi 

 

A: VEIKTO KOKSKAIDU GRANULU PIEGĀŽU SARAKSTS 

 

Nr. 

p.k. 

Piegādes 

nosaukums un īss 

raksturojums 

Piegādes 

izstrādes 

izmaksas bez 

PVN (EUR) 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersona) 

Piegādes 

uzsākšanas un 

pabeigšanas gads 

un mēnesis 

Piegādes 

pieņemšanas – 

nodošanas akta Nr. 

un datums 

1. <…> <…> <…> <…>/<…> <…>/<…> 

2. <…> <…> <…> <…>/<…> <…>/<…> 

3. <…> <…> <…> <…>/<…> <…>/<…> 
 

Par katru no uzrādītās piegādes Pretendentam jāiesniedz pieņemšanas – nodošanas akta kopija un 

pozitīvas Pasūtītāju atsauksmes par veiktajām piegādēm. 
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D4 pielikums: Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nododamo 

Piegādes daļu saraksta veidne  

 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM/ PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, 

NODODAMO PIEGĀŽU DAĻU SARAKSTS11 

 

Apakšuzņēmēja / Personas 

nosaukums/vārds, uzvārds, 

reģistrācijas numurs/personas 

kods, adrese un 

kontaktpersona/ 

kontaktinformācija 

Nododamās 

piegādes daļas 

apjoms (% no 

Piegādes kopējās 

cenas) 

Īss apakšuzņēmēja/Personas 

sniedzamās Piegādes daļas 

apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

                                                 
11 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, 

APLIECINĀJUMS12 

 

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

identifikācijas numurs>” [“<Iepirkuma daļas nosaukums>”]13 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 resursu14 (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>]. 

 

3. Kā arī apliecina to, ka uz viņu nav attiecināms Nolikuma 6.1. – 6.5. punktos noteiktie Pretendentu 

izslēgšanas nosacījumi.  

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

 

 

 

                                                 
12 Attiecas uz tām Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām 
13 Jānorāda, ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta daļu 
14 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 

Mērvienības 

nosaukums 

(tonnas) 

Vienības 

cena 

(bez PVN) 

 

Plānotais 

vienību 

skaits  

Izmaksu 

pozīcijas 

cena 

(bez PVN) 

1. 

Kokskaidu granulu piegāde 

katlu mājai “Āres” 

Lēdmane, Lēdmanes 

pagasts, Lielvārdes novads  

t <…> 400 <…> 

2. 

Kokskaidu granulu piegāde 

angāram Rembates ielā 

11B, Lielvārdē Lielvārdes 

novads 

t <…> 10 <…> 

 Piegādes kopējā cena (bez PVN)  

  21% PVN summa (Īpašs nodokļa piemērošanas režīms)  

 Piegādes kopējā cena (iepirkuma līguma summa)  

 

 

<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>]15 

 

 

<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>]16 

 

 

 

                                                 
15 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība. 
16 Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu 
apvienība)! 
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D7 pielikums: Pretendenta finanšu apgrozījumu kokskaidu granulu piegāžu veikšanā par 

darbības iepriekšējiem trīs gadiem 

 

 

IZZIŅA PAR VEIKTO KOKSKAIDU GRANULU PIEGĀDĒM 

 

Nr.

p.k. 

Piegādes nosaukums 

un īss raksturojums 

Līguma 

vērtība 

bez PVN 

(EUR) 

Vieta 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersonas, 

tālrunis) 

Veikto Piegāžu 

pieņemšanas – 

nodošanas akta Nr. 

un datums 

 

1. <…> <…> <…> <…> <…> 

 

Par katru no uzrādītajām piegādēm Pretendentam jāiesniedz Līgumu pieņemšanas – nodošanas akti par 

tabulā minēto darbu izpildi, ja piegādes sakrīt ar nolikuma 7.3.1.punktā prasīto pieredzi un D3 

pielikumā norādīto, tad papildus pieņemšanas – nodošanas aktu kopijas nav jāpievieno. 
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D8 pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa 

 

 

 

IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA 

 

Pasūtītāja nosaukums:  

reģistrācijas numurs:  

Iepirkuma procedūras  nosaukums:  

Pretendenta nosaukums:   

reģistrācijas numurs vai personas 

kods (ja Pretendents ir fiziska 

persona): 

 

adrese:  

kontaktpersonas vārds un 

uzvārds: 
 

telefona numurs:  

faksa numurs:  

elektroniskā pasta adrese:  

Iepirkuma procedūras 

nolikumu saņēma: 

ieņemamais amats Pretendenta 

uzņēmumā: 
 

vārds un uzvārds:  

paraksts:  

datums:  

 

 


