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I. Vispārīgā informācija 

1. Iepirkuma veids un identifikācijas numurs 

1.1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 8
2
 

panta nosacījumiem. 

1.2. Iepirkuma identifikācijas Nr.UDEKA2016/4. 

2. Pasūtītājs: 

 

Pasūtītāja nosaukums:  pašvaldības SIA „ŪDEKA” 

Adrese: Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602 

Reģistrācijas numurs: 41203000983 

Tālruņa numurs: 636 61495 

Faksa numurs: 636 61912 

E-pasta adrese: udeka@ventspils.lv 

Mājas lapa:  www.udeka.lv 

Banka: AS Swedbank 

Bankas konts:  LV56HABA0001402060108 

Iepirkumu organizē Pasūtītājs. Iepirkuma nolikuma apstiprināšanu, pretendentu atlasi un 

piedāvājumu vērtēšanu nodrošina Ventspils pilsētas domes iepirkumu komisija (turpmāk – 

Iepirkumu komisija) atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.daļas b) apakšpunktam. 

3. Kontaktpersona par iepirkuma procedūras dokumentāciju un organizatorisku informāciju ir 

Sandra Kļava, tālrunis 636 07288, fakss 636 61912, e-pasta adrese: udeka@ventspils.lv. 

Jautājumi, kas saistīti ar iepirkuma priekšmetu, iesniedzami rakstveidā uz e-pastu: 

udeka@ventspils.lv ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām.   

4. Iepirkuma dokumentu sastāvs: 

4.1.1. Iepirkuma nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums); 

4.1.2. Tehniskās specifikācijas/tehniskā piedāvājuma veidne (1.pielikums); 

4.1.3. Pretendenta pieteikuma veidne (2.pielikums); 

4.1.4. Finanšu piedāvājuma veidne (3.pielikums); 

4.1.5. Informācijas par pretendenta pieredzi veidne (4.pielikums); 

4.1.6. Iepirkuma līguma projekts (5.pielikums). 

5. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, 

jebkuriem to grozījumiem, ja tādi tiks veikti, kā arī skaidrojumiem, papildinājumiem un 

atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem Pasūtītāja mājas lapā internetā www.udeka.lv sadaļā 

Iepirkumi, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma 

procedūras dokumentiem pie Pasūtītāja Talsu ielā 65 (2.stāvs, 16.kabinets), Ventspilī, darba 

dienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00, tālr.636 61495. 

6. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, būtiski nemainot 

tehnisko specifikāciju vai citas prasības līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par 

veiktajiem grozījumiem Pasūtītājs publicē paziņojumu savā mājaslapā internetā 

www.udeka.lv sadaļā Iepirkumi.  

7. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma 

dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 

(trīs) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

 

II. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

8. Iepirkuma priekšmets ir notekūdeņu dūņu transportiera piegāde un uzstādīšana pašvaldības 

SIA “ŪDEKA” Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Dzintaru ielā 52a, Ventspilī saskaņā ar 

Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 1.pielikums): 

mailto:udeka@ventspils.lv
http://www.udeka.lv/
mailto:udeka@ventspils.lv
mailto:udeka@ventspils.lv
http://www.udeka.lv/
http://www.udeka.lv/
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8.1. Esošās iekārtas demontāža; 

8.2. Jauna notekūdeņu dūņu transportiera piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana, palaišana un 

garantijas apkope. 

9. Darbu izpildes termiņš – 9 (deviņas) nedēļas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

10. Pirms piedāvājuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām ir iespējama objekta apskate pašvaldības SIA „ŪDEKA” 

Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Dzintaru ielā 52a, Ventspilī, darba dienās no 08:00 līdz 

12:00 un no 13:00 līdz 15:00, apmeklējuma laiku iepriekš saskaņojot ar Kanalizācijas daļas 

vadītāju Aivaru Mincenbergu, mob.tālr. 29187310.  

 

III. Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana 

11. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 22.aprīlim plkst.12:00 Ventspilī, Talsu ielā 65, 

pašvaldības SIA „ŪDEKA” biroja vadītājai vai viņas pienākumu izpildītājam darba dienās 

no 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 vai arī nosūtot pa pastu vai kurjerpastu, 

nodrošinot tā saņemšanu līdz šajā punktā noteiktajam laikam. Pēc norādītā termiņa saņemtie 

piedāvājumi netiks pieņemti. 

12. Pretendents sagatavo un iesniedz vienu piedāvājumu vienā variantā, kas sagatavots saskaņā 

ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām. Pretendents, kurš būs iesniedzis vairākus 

piedāvājuma variantus, tiks izslēgts no tālākās dalības iepirkuma procedūrā. 

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

labojumiem un dzēsumiem. Ja pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus un aprakstus 

svešvalodā, tiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā 

dokumenta teksts atšķiras no šā dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu 

tiks ņemts šā dokumenta tulkojums latviešu valodā. 

14. Visiem pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, to kopijām un tulkojumiem jābūt 

noformētiem saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un 2010.gada 28.septembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība”.  

15. Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros: 

1) viens piedāvājuma dokumentu oriģināls ar norādi „Oriģināls”; 

2) viena piedāvājuma dokumentu kopija ar norādi „Kopija”. 

16. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē), kurā 

ievieto piedāvājuma oriģinālu un kopiju. Uz aploksnes jānorāda: 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA”, Talsu ielā 65, Ventspilī, LV-3602 

Piedāvājums iepirkumam  

„Notekūdeņu dūņu transportiera piegāde un uzstādīšana”, 

Identifikācijas Nr.UDEKA2016/4 

Pretendenta nosaukums, pasta adrese,  

kontaktpersona, tālrunis, e-pasta adrese, faksa numurs. 

17. Piedāvājumam jābūt caurauklotam ar sanumurētām lapām un ar uzlīmi. Uz uzlīmes jābūt 

norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pārstāvis vai 

pretendenta pilnvarota persona. Piedāvājuma sākumā jābūt pievienotam satura rādītājam. 

18. Pretendentam tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā esošo 

Tehnisko specifikāciju prasībām un tehniskā piedāvājuma veidnei.  

19. Pretendentam finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma finanšu 

piedāvājuma veidnei. Piedāvājuma cena ir jānorāda EUR ar precizitāti divas zīmes aiz 

komata. 

20. Pretendenta pieteikums, finanšu piedāvājums, tehniskais piedāvājums un apliecinājumi 

jāparaksta personai vai personām ar pārstāvības tiesībām, vai to pilnvarotai personai. Ja 



4 

 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad pretendenta pieteikums, finanšu piedāvājums 

un tehniskais piedāvājums jāparaksta visiem personu apvienības dalībniekiem. 

21. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, tad pretendenta pieteikumam jāpievieno 

atbilstoši noformēta pilnvara, vai tās pretendenta apliecināta kopija. 

22. Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai 

grozīt savu piedāvājumu. Paziņojums par izmaiņām sagatavojams, aizzīmogojams, 

marķējams un nosūtams tāpat kā piedāvājuma oriģināls, ar norādi, ka tās ir sākotnējā 

piedāvājuma izmaiņas. Piedāvājuma grozījumu gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku 

tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Piedāvājuma atsaukšana izslēdz tālāku 

piedāvājuma līdzdalību iepirkumā. 

23. Piedāvājuma iesniegšana nozīmē pretendenta galīgu nodomu piedalīties iepirkuma 

procedūrā, visu iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu.  

24. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

 

IV. Pretendentu atlases prasības 

25. Dalība iepirkuma procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai 

vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās 

reģistrācijas un darbības vietas, kura atbilst šādām prasībām:  

25.1. Nav pasludināts pretendenta 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 tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta 

tiesvedība par tā bankrotu vai tas netiek likvidēts; 

25.2. Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes 

pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad 

paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai 

dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā 

uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas 

reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 EUR. 

26. Nosacījumi dalībai iepirkumā attiecas uz visiem personālsabiedrības biedriem, ja 

pretendents ir personālsabiedrība, visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība, uz personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.  

27. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015., kā arī 2016.gadā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze iepirkuma priekšmetam pēc pielietojuma un 

jaudas līdzīgu iekārtu piegādē un uzstādīšanā vismaz 2 (diviem) pasūtītājiem.  

28. Pretendenta rīcībā iepirkuma līguma slēgšanas brīdī būs atbilstošs kvalificēts personāls un 

tehniskais aprīkojums, lai pilnībā nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi. 

 

V. Iesniedzamie dokumenti 

29. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma 

veidnei.  

30. Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstīs reģistrēts pretendents, piedāvājumam jāpievieno 

komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija.  

31. Pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam, katram personālsabiedrības biedram 

jāiesniedz kompetentas iestādes izsniegtas izziņu kopijas par personām ar tiesībām pārstāvēt 
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pretendentu, personu apvienības dalībniekus vai personālsabiedrības biedrus. Izziņai jābūt 

izdotai ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas. 

32. Pilnvaras oriģināls vai pretendenta apliecināta pilnvaras kopija, ja pretendenta piedāvājumu 

paraksta pilnvarota persona. 

33. Informācija par pretendenta pieredzi, kas sagatavota atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam un 

kurā ietvertas ziņas par pēdējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 2015., kā arī 2016.gadā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai) piegādātām un uzstādītām iepirkuma priekšmetam pēc 

pielietojuma un jaudas līdzīgām iekārtām, norādot pretendenta piegādāto un uzstādīto iekārtu 

galvenos tehniskos rādītājus, uzstādīšanas vietu, laiku un pasūtītāja kontaktinformāciju.  

34. Personu apvienības dalībniekiem jāiesniedz vienošanās, ko parakstījuši visi dalībnieki, kurā 

norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, 

pārstāvēt personu apvienību iepirkuma procedūrā un iepirkuma līguma darbības laikā, kā arī 

katra personu apvienības dalībnieka tiesības, atbildība un veicamie darbi. Personu apvienības 

dalībniekiem jāapliecina, ka uzvaras gadījumā tiks izveidota pilnsabiedrība, kurā katrs 

dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par pilnsabiedrības saistībām. 

35. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā pievienotajām 

Tehniskajām specifikācijām/tehniskā piedāvājuma veidnei. 

36. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma finanšu piedāvājuma 

veidnei. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. 

Pretendentam līgumcenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, 

kā arī visi nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN). Līgumcena 

jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

 

VI. Piedāvājumu atvēršana, pārbaude un uzvarētāja izvēle 

37. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2016.gada 22.aprīlī plkst.13:00 Ventspils pilsētas 

domē Jūras ielā 36, 2.stāvā. Atvēršanas sanāksme ir atklāta, un tajā var piedalīties jebkura 

ieinteresētā persona. 

38. Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģināliem dokumentiem un to 

kopijām un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu 

termiņam. 

39. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8
2
.panta septīto daļu, lai pārbaudītu, vai pretendents 

nav izslēdzams no dalības iepirkumā, Pasūtītājs attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi 

dzīvojošu pretendentu, izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu. 

40. Ja tiek konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR, 

pretendents netiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Pasūtītājs informē pretendentu, 

ka konstatēti nodokļu parādi un nosaka termiņu – 10 (desmit) darba dienas parādu nomaksai 

un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Šajā termiņā pretendentam jāiesniedz 

Pasūtītājam attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecināta izdruka no Latvijas Republikas 

Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas, kas apstiprina, ka nav 

nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR. Gadījumos, kad augstākminētos 

dokumentus Pretendents neiesniedz Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai nodokļu parāds 

kopsummā pārsniedz 150 EUR, Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.  

41. Pēc pretendentu atlases Iepirkumu komisijas veic pretendentu tehnisko piedāvājumu 

vērtēšanu. Par atbilstošiem tiks atzīti tie piedāvājumi, kuri pilnībā atbildīs tehniskajām 

specifikācijām.  

42. No visām prasībām atbilstošiem piedāvājumiem Iepirkumu komisija izvēlēsies piedāvājumu 

ar viszemāko cenu. 

43. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, bet, kurš nav reģistrēts 

Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, pēc Pasūtītāja pieprasījuma 10 darba 
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dienu laikā iesniegs izziņas, ko izsniegušas attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas, un, 

kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 25.punkta prasībām. Ja pretendents noteiktajā 

termiņā neiesniedz Pasūtītāja pieprasītās izziņas, pretendents tiek izslēgts no turpmākās 

dalības iepirkuma procedūrā. 

44. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, ja tam ir 

pamatojums. 

VII. Līguma slēgšana 

45. Iepirkuma līgums ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu tiks slēgts 5 (piecu) darba dienu laikā 

atbilstoši iepirkuma līguma projektam (5.pielikums), kura nosacījumi bez būtiskiem 

labojumiem pretendentam ir saistoši. 

46. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu 

ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu pie nosacījuma, ka šī pretendenta 

kvalifikācija un tehniskais piedāvājums atbilst visām iepirkuma prasībām. 

 

Pielikumi: 

1.pielikums. Tehniskās specifikācijas/Tehniskā piedāvājuma veidne. 

2.pielikums. Pretendenta pieteikuma veidne. 

3.pielikums. Finanšu piedāvājuma veidne. 

4.pielikums. Informācijas par pretendenta pieredzi veidne. 

5.pielikums. Iepirkuma līguma projekts. 
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1.pielikums 

 Iepirkuma nolikumam „Notekūdeņu dūņu transportiera piegāde un uzstādīšana” 

Identifikācijas Nr.UDEKA2016/4 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
 

IEPIRKUMS: Notekūdeņu dūņu transportiera piegāde un uzstādīšana 

Iepirkuma identifikācijas Nr.UDEKA2016/4 

 

Pretendents nodrošina notekūdeņu dūņu transportiera piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar 

sekojošām kvalitātes prasībām. 

 

Nr. 

p.k. 

Preces, pakalpojuma 

nosaukums, 

raksturlielumi 

Prasības Pretendenta piedāvājums 

1. 

 

Dūņu transportiera 

pilns 1 (viens) 

komplekts: 

 

Spirālveida transportieris (šneks) 

paredzēts atūdeņotu dūņu (sausna 

20%) transportēšanai.  

Transportierim jābūt no 1 posma ar 

2 (divām) augšējām atverēm dūņu 

pieņemšanai no centrifūgām un 1 

(vienu) apakšējo atveri dūņu 

izvadīšanai uz esošo transportieri.  

Teknes (2 gab) starp centrifūgām 

un transportieri jāizgatavo kā 

atsevišķi elementi, kas ar skrūvēm 

stiprinās pie transportiera. 

Savienojumam starp tekni un 

centrifūgām jābūt elastīgam ar 

gumijas blīvējumu. 

Jaunajam transportierim jāstrādā 

sinhroni ar esošo transportieri. 

Posmam ir neatkarīgs pievads, kas 

izvietots transportiera galā. 

Transportiera komplektā ietilpst 

visi savienojumi ar esošajām 

tehnoloģijām (2 centrifūgām un 

esošo transportieri), kā arī balsti 

stiprināšanai pie grīdas. 

 

1.1. Transportiera posma tehniskie raksturlielumi: 

 Ražība: 1500 kg/h  

 Korpusa iekšējais D: 260 mm  

 Garums: ~5,2 m  

 Novietojums: Horizontāls  

 
Korpusa materiāls: U veida nerūsējošais tērauds 2,5 

mm, Aisi 304 

 

 Vāks: 2,5 mm, Aisi 304 ar skrūvēm  

 
Vadotnes ieliktnis: materiāls–augsta blīvuma 

polietilēns (PEHD), 10 mm 

 

 Spirāles materiāls: Leģētais tērauds (High Tensile  
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Micro Alloyed Steel) 

 Spirāles diametrs: 215 mm  

 Spirāles biezums: 20 mm  

 
Ass pievada 

diametrs:  

~55 mm  

 Motorreduktors: NORD SK 3282; 1,5 kW   

 Griešanās ātrums: 22 apgr./min (21 apgr./min)  

1.2.  Elektroapgāde Iekārtu izvēli saskaņot ar Pasūtītāju  

 
Esošā palaišanas automāta demontāža un jauna automāta 

uzstādīšana. 

 

 Magnētiskā palaidēja uzstādīšana.  

 
Elektrokabeļu izvietošana no elektroskapja līdz 

elektrodzinējam 

 

 AVS izmaiņu nodrošināšana  

2. Esošā transportiera demontāža un nodošana pasūtītājam  

3. Piegādātā transportiera uzstādīšana, pielāgošana esošajām 

tehnoloģijām un palaišana ekspluatācijā. 
 

4. Iekārtu garantija Ne mazāk kā 2 (divi) gadi pēc 

darbu pieņemšanas 

 

5. Veikto darbu 

garantija un 

garantijas apkope  

Ne mazāk kā 2 (divi) gadi pēc 

darbu pieņemšanas 

 

 

Darbu izpildes termiņš: 9 (deviņas) nedēļas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Piegāde 

līdz 8 (astoņām) nedēļām, pārējo darbu izpilde līdz 1 (vienai) nedēļai.  

Pieļaujamais tehnoloģiskā procesa pārtraukums: ne ilgāk kā 3 (trīs) dienas. 

 

Papildus informācija par tehniskajām prasībām un darbu veikšanu: 

  Kanalizācijas daļas vadītājs Aivars Mincenbergs,  

mob.tālr.29187310 
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2.pielikums 

 Iepirkuma nolikumam „Notekūdeņu dūņu transportiera piegāde un uzstādīšana” 

Identifikācijas Nr.UDEKA2016/4 

 

 

Pieteikums dalībai iepirkumā 

 (veidne) 

 

Iesniedzot šo pieteikumu piesakām dalību iepirkumā „Notekūdeņu dūņu transportiera piegāde un 

uzstādīšana” ar identifikācijas Nr.UDEKA2016/4. 

 

Pretendenta nosaukums: _________________________________________________________ 

 

Reģistrācijas Nr.:_______________________________________________________________ 

 

Juridiskā adrese:_______________________________________________________________ 

 

Kontakpersona:________________________________________________________________ 
/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs vai e-pasta adrese/ 

1. Izskatot iepirkuma dokumentus, mēs esam tos akceptējuši un piedāvājam veikt notekūdeņu 

dūņu transportiera piegādi un uzstādīšanu pašvaldības SIA “ŪDEKA” notekūdeņu 

attīrīšanas ietaisēs Dzintaru ielā 52a, Ventspilī, saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām.  

2. Mēs apliecinām, ka mūsu rīcībā iepirkuma līguma slēgšanas brīdī būs atbilstošs kvalificēts 

personāls un tehniskais aprīkojums, lai pilnībā nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi. 

3. Mēs apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un 

var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem.  

4. Mēs apliecinām, ka mūsu piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, visi nodokļi un 

nodevas, kas varētu mums rasties iepirkuma līguma izpildes laikā. 

5. Ja Pasūtītājs izvēlēsies mūsu piedāvājumu, tad mēs apņemamies veikt notekūdeņu dūņu 

transportiera piegādi un uzstādīšanu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Dzintaru ielā 52a, 

Ventspilī, par 

 

 

Līgumcenu _________ (_________________________) bez PVN 

 

 

 

 

Personas ar pārstāvības tiesībām  

Vārds, uzvārds __________________________________ 

Amats _________________________________________ 

Paraksts _______________________________________ 

Datums, vieta ___________________________________ 
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3.pielikums 

Iepirkuma nolikumam „Notekūdeņu dūņu transportiera piegāde un uzstādīšana” 

Identifikācijas Nr.UDEKA2016/4 

 
 

Finanšu piedāvājuma veidne 

  

IEPIRKUMS: Notekūdeņu dūņu transportiera piegāde un uzstādīšana 

Iepirkuma identifikācijas Nr.UDEKA2016/4 
 

 

Nr.p.k. 
Iekārtu un veicamo darbu 

raksturojums 
Mērvienība Daudzums 

Cena par 1 

vienību, 

EUR (bez 

PVN) 

Kopā, EUR 

1 Dūņu transportieris kompl. 1   

2 Esošā transportiera demontāža kompl. 1   

3 Jaunā transportiera uzstādīšana, 

pielāgošana esošajām 

tehnoloģijām un palaišana 

ekspluatācijā.  

kompl. 1 

  

4 Garantijas apkope gadi 2   

Līgumcena (bez PVN)  

PVN____%   

Līguma summa (ar PVN)  

 

 

 

 

Personas ar pārstāvības tiesībām  

Vārds, uzvārds __________________________________ 

Amats _________________________________________ 

Paraksts _______________________________________ 

Datums, vieta ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



11 

 

4.pielikums 

Iepirkuma nolikumam „Notekūdeņu dūņu transportiera piegāde un uzstādīšana” 

Identifikācijas Nr.UDEKA2016/4 

 

 

Informācijas par pretendenta pieredzi veidne 

 

 

Informācija par pretendenta pieredzi, kurā ietvertas ziņas par pēdējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 

2015., kā arī 2016.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) piegādātām un uzstādītām 

iepirkuma priekšmetam pēc pielietojuma un jaudas līdzīgām iekārtām, norādot pretendenta 

piegādāto un uzstādīto iekārtu galvenos tehniskos rādītājus, uzstādīšanas vietu, laiku un 

pasūtītāja kontaktinformāciju.  

 

Nr.p.k. 
Iekārtas nosaukums un 

galvenie tehniskie rādītāji 

Piegādes un 

uzstādīšanas vieta 

un laiks 

Pasūtītājs 
Pasūtītāja 

kontaktinformācija 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Informāciju sagatavoja: 

Vārds, uzvārds __________________________________ 

Amats _________________________________________ 

Paraksts _______________________________________ 

Datums, vieta ___________________________________ 
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5.pielikums 

Iepirkuma nolikumam „Notekūdeņu dūņu transportiera piegāde un uzstādīšana” 

Identifikācijas Nr.UDEKA2016/4 

Iepirkuma līguma projekts 

par notekūdeņu dūņu transportiera piegādi un uzstādīšanu 

 

Ventspilī, 2015.gada __.__________. 

 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA”, vienotais reģistrācijas numurs 41203000983, tās valdes 

priekšsēdētāja Edgara Daugeļa personā (turpmāk–Pasūtītājs), no vienas puses 

un  

________________________, vienotais reģistrācijas numurs ________________, tās 

___________ personā (turpmāk–Izpildītājs), no otras puses,  

kopā turpmāk sauktas-Puses, katra atsevišķi–Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma 

“Notekūdeņu dūņu transportiera piegāde un uzstādīšana” ar identifikācijas Nr.ŪDEKA2016/5 

(turpmāk–Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk–Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Izpildītājs pārdod, piegādā un uzstāda Notekūdeņu attīrīšanas ietaisē Dzintaru ielā 52a, 

Ventspilī, notekūdeņu dūņu transportieri (turpmāk–Iekārta), kas atbilst Iepirkuma 

nolikuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, Izpildītāja iesniegtajam finanšu 

un tehniskajam piedāvājumam. Piegādātajai Iekārtai ir jābūt jaunai un nelietotai, Iekārtai 

jāatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. Šajā Līguma punktā noteiktās Iepirkuma 

Tehniskās specifikācijas/Izpildītāja tehniskā piedāvājuma un Izpildītāja finanšu 

piedāvājuma kopijas ir pievienotas Līgumam kā pielikumi un ir Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas. 

2. Līguma summa un tās samaksas kārtība 
2.1. Līguma summa par Iekārtu, Iekārtas piegādi un uzstādīšanu tiek noteikta ____ EUR 

(_________________________), plus PVN 21%-____EUR (__________________), 

pavisam kopā ______ EUR (___________________). 

2.2. Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 15 

(piecpadsmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 3.1.punktā 

noteikto Iekārtas nodošanas-pieņemšanas aktu. Šajā Līguma punktā noteiktais maksājums 

tiek veikts saskaņā ar Pušu parakstīto nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītāja iesniegto 

rēķinu. 

2.3. Pasūtītājs tam Līgumā noteikto maksājumu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas 

kontu, kas noteikts Līgumā, vai arī Izpildītāja bankas kontu, kas norādīts Izpildītāja 

iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta. 

2.4. Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad Līgumā 

noteiktais maksājums ir saņemts Izpildītāja Līgumā vai rēķinā, kura apmaksa tiek veikta 

atbilstoši Līgumam, norādītajā Izpildītāja kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteikts 

Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā 

izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei. 

 

3. Iekārtas nodošana – pieņemšana. 
3.1. Iekārta tiek pieņemta ar nodošanas–pieņemšanas aktu. Iekārta uzskatāma par piegādātu, 

uzstādītu un nodotu Pasūtītājam ar dienu, kas Puses parakstījušas Iekārtas nodošanas– 

ieņemšanas aktu. Pasūtītājs šajā Līguma punktā noteikto aktu paraksta 5 darba dienu laikā, 

skaitot no dienas, kad ir pabeigta Iekārtas piegāde un uzstādīšana vai arī minētajā termiņā 

Pasūtītājs aktu neparaksta un tiek gatavots un parakstīts Līguma 3.2.punktā noteiktais akts, 
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ja ir konstatēts, ka piegādātā un uzstādītā Iekārta kopumā vai kāda tās daļa neatbilst 

Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un/vai Iekārta kopumā vai kāda tās daļa ir bojāta. 

3.2. Gadījumā, ja Iekārtas nodošanas–pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Iekārta kopumā 

vai kāda tās daļa neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un/vai Iekārta kopumā 

vai kāda tās daļa ir bojāta, tad par to sagatavojams akts, kuru paraksta Puses un tiek 

pārtraukta Iekārtas nodošana–pieņemšana. Izpildītājam Pušu parakstītajā aktā noteiktajā 

termiņā (kurš nedrīkst būt ilgāks par 10 kalendārām dienām) ar saviem spēkiem un uz sava 

rēķina jāveic Līguma un tā pielikumu nosacījumiem neatbilstošās vai bojātās Iekārtas vai 

tās daļas nomaiņa pret Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbilstošu Iekārtu vai tās 

daļu. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par Līgumā 

noteiktās Iekārtas piegādes un uzstādīšanas kavējumu. Šī Līguma punkta daļa par 

līgumsodu netiek piemērota, ja Izpildītājs veic Līguma un tā pielikumu nosacījumiem 

neatbilstošās vai bojātās Iekārtas vai tās daļas nomaiņu pirms Līguma 4.1.1.punktā noteiktā 

termiņa beigām. 

3.3. Iekārta pāriet Pasūtītāja valdījumā ar dienu, kad Puses ir parakstījušas Līguma 3.1.punktā 

noteikto Iekārtas nodošanas–pieņemšanas aktu, bet Pasūtītāja īpašumā Iekārta pāriet ar 

dienu, kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam par Iekārtu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

 

4. Pušu pienākumi un tiesības 
4.1. Izpildītājs apņemas: 

4.1.1. Iekārtu piegādāt un uzstādīt Notekūdeņu attīrīšanas ietaisē Dzintaru ielā 52a, Ventspilī, 9 

(deviņu) nedēļu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, ievērojot nosacījumu, ka 

Iekārtas uzstādīšanā pieļaujamais tehnoloģiskā procesa pārtraukums ilgst ne vairāk kā 3 

(trīs) dienas.  

4.1.2. Iekārtu pārdot, piegādāt un uzstādīt atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. 

4.1.3. Izpildītājs tam Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgs nodot trešajām 

personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. 

4.1.4. Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju 

par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, un 

kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde. 

4.2. Pasūtītājs apņemas: 

4.2.1. Pieņemt Iekārtu atbilstoši Līguma nosacījumiem, ja piegādātā un uzstādītā Iekārta atbilst 

visām Līguma un tā pielikumu prasībām un nosacījumiem. 

4.2.2. Norēķināties par Iekārtas pārdošanu, piegādi un uzstādīšanu atbilstoši Līguma 

nosacījumiem. 

4.2.3. Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 

5. Garantija 

5.1. Izpildītājs garantē, ka piegādātā Iekārta atbilst Iekārtas ražotājfirmas noteiktajiem 

tehniskajiem standartiem un Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. 

5.2. Iekārtas garantijas termiņš tiek noteikts tāds, kāds tas Iekārtai ir norādīts Iepirkumā 

iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā un tiek noteikts __ (____) gadi. Iekārtas garantijas 

termiņš sākas no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši Līguma 

3.1.punktā noteikto Iekārtas nodošanas–pieņemšanas aktu. 

5.3. Pasūtītājam ir tiesības Līguma 5.2.punktā noteiktajā Iekārtas garantijas termiņā pieteikt 

Izpildītājam pretenzijas par Iekārtas kvalitāti un apslēptiem defektiem, kurus nebija 

iespējams konstatēt, pieņemot Iekārtu, kurus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 5 darba 

dienu laikā no Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Gadījumā, ja 

konstatētos Iekārtas defektus nav iespējams novērst uz vietas, tad Izpildītājs uz sava 

rēķina veic Iekārtas vai tās daļu nomaiņu pret visiem Līguma nosacījumiem atbilstošu 

Iekārtu vai tās daļu pēc iespējas īsākā laikā, bet ne ilgāk kā 20 darba dienu laikā, skaitot 

no dienas, kad beidzies šajā Līguma punktā noteiktais termiņš, kas paredzēts Iekārtas 
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defektu novēršanai. Veicot Iekārtas vai tā daļu nomaiņu, Izpildītājs nodrošina Iekārtas 

pagaidu darbību. 

5.4. Ja Izpildītājs garantijas termiņā un Līgumā norādītajā laikā atsakās novērst konstatētos 

trūkumus un defektus, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot citai personai. 

Izpildītājs sedz Pasūtītājam visas izmaksas un zaudējumus, kas radušies no savlaicīgas 

garantijas darbu neizpildes. 

5.5. Garantijas laikā plānveida tehniskās apkopes veic Izpildītājs. Garantijas apkope jāveic 

saskaņā ar Iekārtas ražotāja ekspluatācijas noteikumiem. 

 

6. Pušu atbildība 

6.1. Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas 

par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā noteiktās 

Līguma summas. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Pasūtītājam ir 

jānomaksā 15 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāja 

rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu. 

6.2. Līguma 4.1.1.punktā noteikto termiņu kavējumu gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas par katru 

nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma 

summas. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Izpildītājam ir jānomaksā 

15 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja rēķinu par 

šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu. 

6.3. Gadījumā, ja Pārdevējs kavē Līguma 5.3.punktā noteikto Iekārtas vai tās daļu defektu 

novēršanas un/vai Iekārtas maiņas termiņu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

50 EUR (piecdesmit eiro) par katru kavējuma dienu. Uz šī Līguma punkta pamata 

aprēķinātie līgumsodi Izpildītājam ir jānomaksā 15 darba dienu laikā, skaitot no dienas, 

kad Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto 

līgumsodu. 

6.4. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 8.2.punktu, tad Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas. 

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. 

6.6. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteikto maksājumu, ir tiesības ieturēt no tā līgumsodu, kas 

Izpildītājam aprēķināts un noteikts saskaņā ar Līgumu. 

6.7. Gadījumā, ja Izpildītājs, veicot Iekārtas piegādi un uzstādīšanu, bojā trešo personu un/vai 

Pasūtītāja mantu vai nodara kaitējumu trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai 

vai veselībai, tad Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā 

radītajām sekām, kā arī sedz visus nodarījuma rezultātā radītos zaudējumus. 

6.8. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu 

radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 

Līgumu. Puses nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem zaudējumiem. 

 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Puses neatbild par savu pienākumu neizpildi, ja tai par pamatu ir bijusi nepārvarama vara. 

Nepārvarama vara Līguma kontekstā ir notikums, kas liedz pildīt Līguma pienākumus un 

nebija iepriekš paredzams Līguma noslēgšanas laikā, un nav atbildīgās Puses izraisīts vai 

veicināts. 

7.2. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt Līguma saistības vai Līguma pienākumu izpilde 

tiek apdraudēta Līguma 7.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 24 (divdesmit četru) stundu laikā 

paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos, pieņemot sakaru 

pieejamību. 

7.3. Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma 

darbības termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš 

var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku, uz kādu bija iestājušies nepārvaramas 
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varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk, kā vienu mēnesi, tad Puses 

rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot 

nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos. 

 

8. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no Līguma. 

8.1. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus. 

8.2. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek 

noformēts ar vienošanās protokolu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.3. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā 

lauzt Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus. 

8.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja tiek pasludināts Izpildītāja 

maksātnespējas process vai tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process. 

 

9. Citi nosacījumi 

9.1. Visus strīdus un domstarpības par Līgumu un tā izpildi, kas Pusēm var rasties Līguma 

izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā. 

9.2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie izšķirami tiesā pēc 

Pasūtītāja juridiskās adreses, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.3. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz brīdim, kas 

Puses ir izpildījušas visas tām no Līguma izrietošās saistības. 

9.4. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un ar to abpusējas 

parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.5. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu 

saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas. 

9.6. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pasūtītāja puses ir Pasūtītāja 

Kanalizācijas daļas vadītājs Aivars Mincenbergs, tālrunis 29187310, e-pasts 

aivars.mincenbergs@ventspils.lv. 

9.7. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Izpildītāja puses ir 

_______________, tālrunis ______________, e-pasts ________________________. 

9.8. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.  

9.9. Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros, katrs uz četrām lapām, no kuriem 

viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir 

vienāds juridiskais spēks. 

9.10. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi: 

1.pielikums. Tehniskā specifikācija/Izpildītāja tehniskais piedāvājums. 

2.pielikums. Izpildītāja finanšu piedāvājums. 

3.pielikums. Nodošanas-pieņemšanas akts. 

 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” ____________________________ 

Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602 ____________________________ 

Vienotais reģ.Nr. LV41203000983 Vienotais reģ.Nr._______________ 

A/S SWEDBANK, kods HABALV22 ____________________________ 

konts: LV56HABA0001402060108 Konts: _______________________ 

  

_______________________ _______________________ 

Valdes priekšsēdētājs   

Edgars Daugelis  

z.v. z.v. 

 

 

mailto:aivars.mincenbergs@ventspils.lv
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3.pielikums 

2016.gada ____._____________  

Līgumam Nr.__________ 

 

 

 

 

Nodošanas-pieņemšanas  

AKTS 

 

 

 

Ventspilī, Dzintaru ielā 52A, 2016.gada ___.____________ 

 

 

Parakstot šo aktu _______________________, vienotais reģistrācijas numurs 

________________, ________________________________________________ nodod 

savukārt pašvaldības SIA „ŪDEKA”, vienotas reģistrācijas numurs 41203000983, saskaņā ar 

2016.gada ____.___________ Līgumu Nr._____ pieņem:  

notekūdeņu dūņu transportieri ________________________________________________. 

 

 

 

Izpildītājs: 

 

______________________ _________________________ _____________ 

 

 

 

Pasūtītājs: 

 

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” ________________________ ______________ 

 

 

 

 

 


