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I. Vispārīgā informācija 

 

1. Iepirkuma veids un identifikācijas numurs  

1.1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar šajā nolikumā noteikto kārtību, piemērojot Iepirkumu vadlīnijas 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.  

1.2. Identifikācijas Nr.UDEKA2016/9. 

2. Pasūtītājs: 

Pasūtītāja nosaukums:  Pašvaldības SIA „ŪDEKA” 

Adrese: Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602 

Vienotais reģistrācijas numurs: 41203000983 

Tālruņa numurs: +371 63607263 

Faksa numurs: +371 63607866 

E-pasta adrese: agnese.atvare@ventspils.lv 

Mājas lapa:  www.udeka.lv 

Banka: AS Swedbank 

Bankas konts:  LV56HABA0001402060108 

Pasūtītāja kontaktpersona: 
Agnese Atvare, tālrunis +371 63607263, fakss +371 63607866, 

e-pasta adrese: agnese.atvare@ventspils.lv 

 

3. Iepirkumu organizē Pasūtītājs. Iepirkuma nolikuma apstiprināšanu, pretendentu atlasi un 

piedāvājumu vērtēšanu nodrošina Ventspils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija). 

4. Piegādātājs ir fiziskā vai juridiskā persona vai publiskā institūcija, šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus. 

5. Pretendents ir Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 

6. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu. 

7. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā 

pa pastu, elektronisko pastu, faksu vai nododot personīgi. Lai informācija, kas nosūtīta pa faksu vai 

e-pastu bez elektroniski droša paraksta, iegūtu likumīgu spēku, tā parakstītā veidā vienlaikus 

jānosūta arī pa pastu vai arī tās saņemšana ir jāapstiprina pa faksu vai e-pastu. Pretendents ir tiesīgs 

iesniegt informāciju elektroniski, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. 

8. Iepirkuma dokumenti un to pieejamība: 
8.1. Iepirkuma dokumentu sastāvs: 

8.1.1. Iepirkuma nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums); 

8.1.2. Tehniskās specifikācijas/Tehniskā piedāvājuma veidne (1.pielikums); 

8.1.3. Pretendenta pieteikuma veidne (2.pielikums) 

8.1.4. Finanšu piedāvājuma veidne (3.pielikums); 

8.1.5. Iepirkuma līguma projekts (4.pielikums); 

8.1.6. Piedāvājuma nodrošinājuma veidne (Bankas garantijas forma) (5.pielikums);  

8.1.7. Piedāvājuma nodrošinājuma veidne (Apdrošināšanas sabiedrības garantijas forma) 

(6.pielikums). 

8.1.8. Sniegto pakalpojumu saraksta veidne (7.pielikums). 

8.1.9. Galveno speciālistu saraksts (8.pielikums). 

8.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma 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, Ventspils pilsētas mājas 

lapā www.ventspils.lv sadaļā Pārvalde / publiskie iepirkumi, kā arī iespēju ieinteresētajiem 

piegādātājiem iepazīties uz vietas ar Iepirkuma dokumentiem pie Pasūtītāja Talsu ielā 65 

(administrācijas ēkas 1.stāvs, 2.kabinets), Ventspilī, darba dienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 

līdz 16:00, tālr. +371 63607263. 

8.3. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus Iepirkuma dokumentos, būtiski nemainot tehnisko specifikāciju vai 

citas prasības līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Veiktos grozījumus Pasūtītājs ievieto 

savā mājaslapā internetā www.udeka.lv sadaļā Iepirkumi un Ventspils pilsētas mājas lapā 

www.ventspils.lv sadaļā Pārvalde / publiskie iepirkumi. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā 

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

http://www.udeka.lv/
http://www.udeka.lv/
http://www.ventspils.lv/
http://www.udeka.lv/
http://www.ventspils.lv/
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8.4. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz iespējami īsā laikā, 

bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Saziņas dokumentā 

ietver iepirkuma nosaukumu un tā identifikācijas numuru. 

8.5. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu 

Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto Pasūtītāja mājas lapā internetā 

www.udeka.lv sadaļā Iepirkumi un Ventspils pilsētas mājas lapā www.ventspils.lv sadaļā Pārvalde / 

publiskie iepirkumi. 

8.6. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav 

atbildīgs par to, ja kāds Ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kam nodrošināta 

brīva un tieša elektroniska pieeja. 

 

II. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 

9. Iepirkuma priekšmets ir aerācijas sistēmu un vadības sistēmas uzlabošana pašvaldības 

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

specifikācijām (Nolikuma 1.pielikums): 

9.1. Aerācijas sistēmas un vadības sistēmas tehniskās dokumentācijas izstrāde. 

9.2. Aerācijas baseinu iztukšošana un tīrīšana un esošo iekārtu demontāža. 

9.3. Aerācijas sistēmu un vadības sistēmu iekārtu piegāde. 

9.4. Aerācijas sistēmu un vadības sistēmu iekārtu uzstādīšana. 

9.5. Aerācijas sistēmu un vadības sistēmu iekārtu ieregulēšana, testēšana un dokumentācijas 

sagatavošana iekārtu nodošanai ekspluatācijā. 

9.6. Iekārtu 2 (divu) gadu ekspluatācijas garantijas apkope. 

10. Darbu izpildes termiņš – 120 (viens simts divdesmit) dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

11. Uzstādīto iekārtu un darbu garantija ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. 

12. Pasūtītājs ir tiesīgs nenoslēgt līgumu un pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, tostarp, 

bet ne tikai, ja pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas, ja tehnisku 

iemeslu dēļ ir nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Iepirkuma dokumentācijā u.c. 

13. 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 08:00–12:00 un no 13:00–15:00, apmeklējuma 

laiku iepriekš saskaņojot ar pašvaldības SIA „ŪDEKA” Notekūdeņu Kanalizācijas daļas vadītāju 

Aivaru Mincenbergu, mob. 29187310.  

 

III. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks 

 

14. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 5.augustam, plkst.12:30, Pašvaldības 

SIA ”ŪDEKA” administrācijas ēkas 1.stāva 2.kabinetā, Talsu ielā 65, Ventspilī, LV-3602 darba 

dienās no plkst. 9:00 – 12:00 un no plkst. 13:00 – 16:30, bet piektdienās līdz 16:00 piedāvājumus 

iesniedzot personīgi 2.punktā minētajai kontaktpersonai vai personai, kas to aizstāj, vai atsūtot pa 

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

minētajam termiņam. 2016.gada 5.augustā laika posmā no plkst. 12:30-13:00 piedāvājumi ir 

iesniedzami Ventspils pilsētas domes otrā stāva sēžu zālē, Jūras ielā 36, Ventspilī, LV-3601, 

piedāvājumus iesniedzot personīgi 2.punktā minētajai kontaktpersonai vai personai, kas to aizstāj. 

Pēc norādītā termiņa saņemtie piedāvājumi netiks pieņemti. 

15. Saņemtos piedāvājumus Pasūtītāja kontaktpersona reģistrē to iesniegšanas secībā Pretendentu 

sarakstā, norādot Pretendentu, tā reģistrācijas numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un 

laiku. 

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

17. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs 

nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma norises un iznākuma. 

 

http://www.udeka.lv/
http://www.ventspils.lv/
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IV. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu 

 

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

Iepirkuma dokumentu prasībām. Pretendents, kurš būs iesniedzis vairākus piedāvājuma variantus, 

tiks izslēgts no tālākās dalības iepirkumā. 

19. 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. 

20. Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros: 

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

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

Ja piedāvājuma kopija atšķirsies no piedāvājuma oriģināla, Iepirkumu komisija ņems vērā 

piedāvājuma oriģinālu. 

21. 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 

Kontaktpersona: Agnese Atvare, +371 63607263 

Piedāvājums iepirkumam  

„Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu aerācijas sistēmu un vadības sistēmas uzlabošana”, 

Identifikācijas Nr.UDEKA2016/9 

Neatvērt līdz 2016.gada 5.augustam plkst.13:00 

Pretendenta nosaukums, pasta adrese,  

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

22. Piedāvājumam jābūt caurauklotam ar sanumurētām lapām un ar uzlīmi. Uz uzlīmes jābūt norādītam 

lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un pretendenta paraksttiesīgas personas vai 

pretendenta pilnvarotas personas parakstītai, norādot arī apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

Piedāvājuma sākumā jābūt pievienotam satura rādītājam. 

23. Uz piedāvājuma titullapas jābūt šādām norādēm:  

1) Piedāvājums iepirkumam „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu aerācijas sistēmu un vadības sistēmas 

uzlabošana”, Identifikācijas Nr.UDEKA2016/9; 

2) Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs. 

24. Piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Piedāvājuma dokumentus (Pretendenta pieteikumu, 

finanšu piedāvājumu, tehnisko piedāvājumu) paraksta pretendenta pārstāvis, kuram ir paraksta 

tiesības. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājuma dokumentiem jāpievieno attiecīgi 

noformēta pilnvara (oriģināls) vai pretendenta apliecināta pilnvaras kopija. Ja piedāvājumu iesniedz 

personu apvienība, tad pretendenta pieteikums, finanšu piedāvājums un tehniskais piedāvājums 

jāparaksta visiem personu apvienības dalībniekiem. 

25. Pretendents noformē dokumentu tulkojumus atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta 

noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.  

26. Pretendents noformē dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra 

noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 

27. Pretendentam tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā esošo Tehnisko 

specifikāciju prasībām un tehniskā piedāvājuma veidnei.  

28. Pretendentam finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma finanšu piedāvājuma 

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

29. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu 

pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.  

30. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei. 

31. 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. 
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32. Piedāvājuma iesniegšana nozīmē pretendenta galīgu nodomu piedalīties iepirkumā, visu Iepirkuma 

dokumentu prasību akceptēšanu.  

33. Ja dokumenti nebūs sagatavoti, noformēti un parakstīti atbilstoši piedāvājuma noformējuma 

prasībām, Iepirkumu komisija izvērtēs iesniegto dokumentu noformējuma trūkumu būtiskumu un to 

ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību Iepirkuma dokumentu prasībām pēc būtības, un 

lems par piedāvājuma tālāku izskatīšanu un vērtēšanu. 

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

līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

 

V. Piedāvājuma nodrošinājums 
 

35. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 1 000 EUR (viens 

tūkstotis euro) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas 

Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, tās filiāle vai ārvalsts bankas 

filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība vai ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas 

teritorijā
1
, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (paraugs Pielikums Nr.5 vai 

paraugs Pielikums Nr.6) vai Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē paredzētajiem noteikumiem
2
. 

36. Piedāvājuma nodrošinājums (oriģināls) jāpievieno piedāvājuma dokumentiem neiesietā veidā. 

37. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

37.1. 60 dienas skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, 

37.2. līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai. 

38. Ja Pretendents ir personālsabiedrība vai pretendentu apvienība, tad piedāvājuma nodrošinājumam 

jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam 

piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam 

piedāvājumā). 

39. Pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām vai pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas ar 

uzvarētāju, piedāvājuma nodrošinājumus atgriež Pretendentiem. 
 

VI. Pretendentu atlases prasības 

 

40. Pasūtītājs izslēgs pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

40.1. Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai 

uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora 

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

rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, un no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas 

spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk kā 3 (trīs) gadi līdz piedāvājumu 

iesniegšanas dienai. 

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

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

personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada 

laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma 

noslēgšanas, un no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts 

par sodu, ir pagājuši mazāk kā 18 mēneši līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai. 

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

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

vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā 

karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību 

pārkāpumu, iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas 

sodu samazinājuma, un no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora 

                                                           
1 Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas 
Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi: 

http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba un 

http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba. 
2 Vēlams aizpildīt pievienoto paraugveidni, tomēr atkāpes no standarta veidnes izmantošanas nebūs uzskatāmas par neatbilstību, ja būs iekļauti 

galvenie pamatnosacījumi  

http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba
http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba


6 

 

priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk kā 12 mēneši līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai. 

40.4. Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā 

darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam 

līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts. 

40.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas 

nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro. 

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

pieprasīto informāciju. 

41. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecas uz Pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska 

persona), visiem personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība, visiem personu 

apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, uz personām (t.sk. 

apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.  

 

VII. Pretendenta kvalifikācijas prasības 

 

42. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts komercreģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Ja par iepirkuma uzvarētāju tiks atzīta personu grupa, tai līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanas dienai jāizveido personālsabiedrība un jāreģistrējas likumā paredzētajā kārtībā. 

43. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība vai personu apvienība) vai Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kura iespējām 

Pretendents balstās, kas sniegs pakalpojumus, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu jomā ir 

reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir 

kompetentas institūcijas izsniegta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu jomā licence, sertifikāts vai 

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

reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā un Pretendenta darbības jomu Pasūtītājs pārliecinās 

Būvkomersantu reģistra mājas lapā internetā. 

44. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015.gads)
3
 ir pieredze centralizēto sadzīves 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aerācijas sistēmu un vadības sistēmu uzlabošanas tehniskās 

dokumentācijas sagatavošanā, iekārtu piegādē un uzstādīšanā ne mazāk kā no 2 (diviem) dažādiem 

pasūtītājiem. Iekārtām ir jābūt nodotām ekspluatācijā.  

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija 

jāiesniedz par visu darbības periodu. 

45. Pretendenta piedāvātajam tehniskās dokumentācijas izstrādātājam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā 

(2013., 2014., 2015.gads)
4
 ir pieredze centralizēto sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aerācijas 

sistēmu un vadības sistēmu uzlabošanas tehniskās dokumentācijas sagatavošanā ne mazāk kā no 2 

(diviem) dažādiem pasūtītājiem. Pēc izstrādātās tehniskās dokumentācijas, uzstādītām iekārtām ir 

jābūt nodotām ekspluatācijā.  

46. Pretendenta piedāvātajam iekārtu uzstādīšanas darbu vadītājam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 

2014., 2015.gads)
5
 ir pieredze centralizēto sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aerācijas sistēmu 

uzstādīšanā ne mazāk kā no 2 (diviem) dažādiem pasūtītājiem. Iekārtām ir jābūt nodotām 

ekspluatācijā.  

47. Pretendenta piedāvātajam automātikas sistēmu inženierim pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 

2015.gads)
6
 ir pieredze centralizēto sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aerācijas sistēmu un 

vadības sistēmu uzstādīšanā un ieregulēšanā ne mazāk kā 2 (diviem) dažādiem pasūtītājiem. 

Iekārtām ir jābūt nodotām ekspluatācijā.  

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

aprīkojums (saskaņā ar ražotāja norādēm par iekārtas uzstādīšanu), lai pilnībā nodrošinātu iepirkuma 

līguma izpildi. 

 

                                                           
3 Pretendents var uzrādīt pieredzi arī pašreizējā gadā, t.i. par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim. 
4 Pretendents var uzrādīt pieredzi arī pašreizējā gadā, t.i. par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim. 
5 Pretendents var uzrādīt pieredzi arī pašreizējā gadā, t.i. par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim. 
6 Pretendents var uzrādīt pieredzi arī pašreizējā gadā, t.i. par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim. 
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VIII. Iesniedzamie dokumenti 

 

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

50. Lai pārbaudītu Nolikuma 42. punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu 

reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkumu komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra 

datubāzē. Par pretendentu, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas 

apliecina tā reģistrāciju. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts 

institūcijas izsniegta dokumenta kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts 

normatīvo aktu prasībām.  

51. 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 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu jomā kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu jomā licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta 

kopija, ja attiecīgās valsts
7
 normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, 

sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

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

jāiesniedz kompetentas iestādes izsniegtas izziņu kopijas par dokumentus parakstījušās (kā arī 

kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās) personas tiesībām pārstāvēt 

pretendentu, personu apvienības dalībniekus vai personālsabiedrības biedrus. Izziņai jābūt izdotai ne 

agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms iesniegšanas dienas. 

53. Pilnvaras oriģināls vai pretendenta apliecināta pilnvaras kopija, ja pretendenta piedāvājumu paraksta 

pilnvarota persona un dokuments, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas 

tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

54. Pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam, katram personālsabiedrības biedram, lai 

apliecinātu, ka uz pretendentu, katru personu apvienības dalībnieku, katru personālsabiedrības 

biedru, uz personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām nav attiecināms neviens no 

Nolikuma 40.punkta apakšpunktos minētajiem gadījumiem, jāiesniedz šādi dokumenti: 

54.1. Nolikuma 40.1.apakšpunkta prasības neattiecināmību Pretendents apliecina ar atbilstoši aizpildītu 

un parakstītu Pretendenta Pieteikumu dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 

2.pielikuma veidnei. 

54.2. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 40.2.apakšpunkta prasību 

neattiecināmību, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija 

un kura apliecina, ka Pretendents un Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav sodīti par 

Nolikuma 40.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem Latvijā. Ārvalstī reģistrētam 

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

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

izziņu no attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas, kas apliecina, ka pretendents un Personas, uz 

kuru iespējām Pretendents balstās, nav sodīti par Nolikuma 40.2.apakšpunktā minētajiem darba 

tiesību pārkāpumiem attiecīgajā ārvalstī. 

54.3. Par Nolikuma 40.3.apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās publiskajās datubāzēs. 

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

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

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

un Personas, uz kuru iespējām tas balstās, nav sodīti par Nolikuma 40.3.apakšpunktā minētajiem 

konkurences tiesību pārkāpumiem attiecīgajā ārvalstī. 

54.4. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 40.4.apakšpunkta prasību 

neattiecināmību, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms 

iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam un Personām, 

uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, 

kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas 

vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai 

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

likvidācijas stadijā. 

54.5. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 40.5.apakšpunkta prasību 

                                                           
7 Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts 
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neattiecināmību, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus 

pirms iesniegšanas dienas: 

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

un Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās (neatkarīgi no 

tā, vai tas/tās reģistrēti/as Latvijā vai Latvijā atrodas tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā 

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

kopumā pārsniedz 150 euro; 

54.5.2. izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam 

(atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz 

kuru iespējām Pretendents balstās (ja tas/tās ir reģistrēts/as ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to 

pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

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

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

apvienības dalībniekiem. 

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

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

izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares 

organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

55. Pretendenta pieredzes izvērtēšanai jāiesniedz saraksts atbilstoši Sniegto pakalpojumu saraksta veidnei 

(pielikums Nr.7), un vismaz 2 (divas) Pretendenta apliecinātas pasūtītāju
8
 atsauksmju

9
 kopijas par 

pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015.gads)
10

 izstrādāto tehnisko dokumentāciju, piegādātām 

un uzstādītām aerācijas sistēmām un vadības sistēmām. Sniegto pakalpojumu sarakstā jāietver 

informācijai par pretendenta piegādāto un uzstādīto aerācijas sistēmu un vadības sistēmu galvenajiem 

tehniskajiem parametriem, skaitu, uzstādīšanas vietu, atbildīgajiem darbiniekiem un pasūtītāja 

kontaktpersonu. Sniegto pakalpojumu sarakstā jāiekļauj tikai tie līgumi, kas uz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdi ir pabeigti un iekārtas nodotas ekspluatācijā. 

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija 

jāiesniedz par visu darbības periodu. Sniegto pakalpojumu sarakstā Pretendents norāda tādu 

informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, kas apliecina Nolikuma 44.punktā prasīto pieredzi. 

56. Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu saraksts atbilstoši Galveno speciālistu saraksta veidnei 

(pielikums Nr.8). Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par 

veiktajiem pakalpojumiem, kuri apliecina Nolikuma 45-47.punktā norādīto speciālistu prasīto 

pieredzi. 

57. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā pievienotajām Tehniskajām 

specifikācijām un prasībām attiecībā uz tehniskajā piedāvājumā iekļaujamo informāciju. 

58. Iekārtu piegādātāja apliecinājums (brīvā formātā) par iekārtu piegādi iepirkuma priekšmeta objektam 

līguma noslēgšanas gadījumā, kā arī dokuments, kas apstiprina iekārtu piegādātājam ražotāja 

piešķirtās pārstāvniecības tiesības Latvijas teritorijā. 

59. 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. 

60. Finanšu piedāvājumā jānorāda informācija par avansa nepieciešamību. Avansu iespējams paredzēt ne 

vairāk kā 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no līguma summas ar PVN.  

61. Ja Pretendentam nav nepieciešams avanss – finanšu piedāvājumā jānorāda, ka avanss nav 

nepieciešams. 

62. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski 

noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz 

visu personu apvienības, dalībnieku parakstīts, saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) 

kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība 

saskaņā ar Nolikuma prasībām un tā tiks reģistrēta Būvkomersantu reģistrā.  

 

                                                           
8 Atsauksmes var būt arī no viena pasūtītāja. 
9 Atsauksmē jābūt ietvertai informācijai par attiecīgo objektu nosaukumu, veikto darbu īsu aprakstu (atbilstoši 44.punktam), izpildes termiņu un 
vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā kvalitātē. 
10 Pretendents var uzrādīt pieredzi arī pašreizējā gadā, t.i. par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim. 
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IX. Piedāvājumu atvēršana, izvērtēšana 
 

63. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2016.gada 5.augustā plkst.13:00 Ventspils pilsētas domē 

Jūras ielā 36, 2.stāvā, Iepirkumu komisijas sanāksmē. 

64. Pēc piedāvājumu atvēršanas Iepirkumu komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu. 

65. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pieteikums dalībai Iepirkumā un Piedāvājuma nodrošinājums 

atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkumā vai piedāvājuma 

nodrošinājums nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām, pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

66. 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 sniegs pakalpojumus, 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu jomā ir reģistrēti Buvkomersantu reģistrā (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.  

67. 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. 

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

iespējām Pretendents balstās: 

68.1. nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina neattiecināmību Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem 

vai atbilst Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem vai 

68.2. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām vai 

68.3. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai. 

69. Pēc pretendentu atlases Iepirkumu komisija veic pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšanu. Par 

atbilstošiem tiks atzīti tie piedāvājumi, kuri pilnībā atbildīs tehniskajām specifikācijām.  

70. Ja tehniskais vai finanšu piedāvājums neatbildīs Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, 

piedāvājums tiks noraidīts. 

71. Piedāvājumi, kuri neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām var tikt 

noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 

72. No visām Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošiem piedāvājumiem Iepirkumu 

komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

73. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto līgumcenu bez PVN. 

74. Ja Iepirkumu komisija kāda Pretendenta piedāvājumā konstatē nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmes, 

tā pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par 

cenu veidošanās apstākļiem. Ja pretendents nevar Pasūtītāja noteiktajā termiņā pierādīt cenu 

veidošanās pamatotību, Iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt piedāvājumu, kā nepamatoti lētu. 

75. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, ja tam ir 

pamatojums. 

 

X. Līguma slēgšana 

 

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

atbilstoši iepirkuma līguma projektam (4.pielikums), kura nosacījumi bez būtiskiem labojumiem 

pretendentam ir saistoši. 

77. Personu apvienībai vai Pretendentam (ārzemju personai) līdz līguma noslēgšanai 10 (desmit) darba 

dienu laikā jāreģistrējas atbilstoši nolikuma 42. un 43.punktā noteiktajam. 

78. 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. 
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Pielikumi: 

1.pielikums. Tehniskās specifikācijas/Tehniskā piedāvājuma veidne. 

2.pielikums. Pretendenta pieteikuma veidne. 

3.pielikums. Finanšu piedāvājuma veidne. 

4.pielikums. Iepirkuma līguma projekts. 

5.pielikums. Piedāvājuma nodrošinājuma veidne (Bankas garantijas forma);  

6.pielikums. Piedāvājuma nodrošinājuma veidne (Apdrošināšanas sabiedrības garantijas forma). 

7.pielikums. Sniegto pakalpojumu saraksta veidne. 

8.pielikums. Galveno speciālistu saraksta veidne. 
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1.pielikums 

 Iepirkuma nolikumam „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu  

aerācijas sistēmu un vadības  

sistēmas uzlabošana” 

Identifikācijas Nr.UDEKA2016/9 

 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

Tehniskā piedāvājuma veidne 

 

IEPIRKUMS: Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu aerācijas sistēmu un vadības sistēmas uzlabošana 

Iepirkuma identifikācijas Nr.UDEKA2016/9 

 

Pretendents nodrošina tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, sekojošu iekārtu piegādi un uzstādīšanu 

notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs saskaņā ar zemāk uzskaitītām tehniskajām prasībām: 

Pasūtītāja prasības piegādājamajām iekārtām un 

veicamajiem darbiem 
Pretendenta piedāvājums 

1. Izpildītājs nodrošina aerācijas sistēmas un vadības 

sistēmas uzlabošanas tehniskās dokumentācijas 

izstrādi. Rasējumi, shēmas u.tml. tehniskā 

dokumentācija pirms izstrādes pabeigšanas 

elektroniski ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

Dokumentācija jāiesniedz Pasūtītājam pēc 

elektroniskās saskaņošanas .dwg formātā, aprakstu 

iesniegt .doc, .docx  formātā, kā arī papīra izdruku 

formātā vismaz 2 eksemplāros. 

Laika termiņi, pasākuma loģiskā secība, atbildīgās 

personas, un kvalificētais darbaspēks tehniskās 

dokumentācijas, izstrādei. 

2. Aerācijas baseinu iztukšošana un tīrīšana* un esošo 

iekārtu demontāža. 

Laika termiņi, pasākuma loģiskā secība, atbildīgās 

personas, un kvalificētais darbaspēks un iekārtas 

pasākumu veikšanai. 

3. Jauno iekārtu piegāde 
Laika termiņi, atbildīgās personas, un īsa 

informācija par ražotāju un piegādātāju 

4. Jauno iekārtu uzstādīšana  

Laika termiņi, pasākuma loģiskā secība, atbildīgās 

personas, un kvalificētais darbaspēks un iekārtas 

pasākuma veikšanai. 

5. Aerācijas iekārtas specifikācija, minimālās prasības: 

- Iekārta paredzēta darbam sadzīves notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtās ar šādiem galvenajiem 

rādītājiem: 

Notekūdeņu pieplūde 12000 m
3
/dnn 

ĶSP līdz 750 mg/l 

BSP5 līdz 300 mg/l 

Nkop līdz 50 mg/l 

Pkop līdz 20 mg/l 

- Caurules un membrānu ietvara materiāls – PVC ar 

stiepes izturību vismaz 48 N/mm
2
; 

- Piemērots darbam vides apstākļos ar temperatūru 

vismaz 40
o
C; 

- Atļauti tikai rūpnīcā veikti PVC savienojumu 

metinājumi. Iekārtas sastāvdaļu metināšana uz 

vietas objektā nav atļauta. 

- Difuzoru membrānas materiāls – UV noturīga 

tehniskā gumija EPDM, noturīga pret apaugšanu 

ar apkārtējās vides elementiem. Citas prasības 

atbilstoši zemāk pievienotajai tabulai; 

- 1 membrānas efektīvās virsmas laukums – vismaz 

0.02 m
2
 

- difuzora gaisa plūsmas diapazons - 2 Nm
3
/h līdz 10 

Nm
3
/h 

- difuzora aerācijas efektivitāte - 2.5-6 kg O2 / kWh; 

- sistēmas skābekļa pārneses efektivitāte (SOTE)- 6-

8% par katru iegremdējuma metru. 

- Ražotāja garantētais materiālu darbības termiņš pie 
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pareizas ekspluatācijas membrānai vismaz 10 gadi, 

PVC daļām – vismaz 20 gadi. 

- Stiprinājuma sistēma pie pamatnes (t.sk. 

enkurskrūves) – nerūsējošais tērauds vismaz 

SS304; 

- PVC caurules aptverošie stiprinājumi, t.sk. savilcēj 

mehānisms - nerūsējošais tērauds vismaz SS304; 

6. Vadības sistēmas uzlabošanas minimālās prasības: 

Jānodrošina vadāma gaisa sadale starp aerējamiem 

baseiniem, jānodrošina iespēja izmantot dažādus 

ieplūdes/izplūdes un aerācijas/miksēšanas režīmus. 

 

7. Iekārtu palaišanas un ieregulēšanas pasākumi, 

vadības sistēmas uzstādīšana. 

Izpildītājam jānodod/jānodrošina sekojošu pasākumu 

izpilde pirms iekārtu nodošanas ekspluatācijā: 

1) Iekārtu lietošanas un vadības sistēmas 

rokasgrāmata latviešu valodā, viens eksemplārs 

papīra formātā un 1 CD. 

2) Jānodrošina NAI operatora apmācība. 

3) Izveidoto/uzstādīto iekārtu saraksts (doc, .docx  

formātā). 

4) Tīklojuma izvietojuma izpildshēma. 

5) Izveidoto iekārtu elektroshēma. 

Laika termiņi, pasākuma loģiskā secība, atbildīgās 

personas, un kvalificētais darbaspēks. 

8. Tehniskās apkopes iekārtai visā garantijas laikā 

saskaņā ar ražotāja norādījumiem. 

Apkopes pasākumi, periodiskums atbildīgās 

personas, un kvalificētais darbaspēks pasākuma 

nodrošināšanai. 

 
*Izpildītājam jāņem vērā, ka: 

1. Darbi jāveic neapstādinot vispārīgo sadzīves notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu. 

2. Aerācijas baseinu iztukšošana, esošo iekārtu demontāža un jauno iekārtu montāža jāveic pakāpeniski 

katrai tehnoloģiskajai līnijai atsevišķi. 

 

Difuzoru membrānas materiāla prasības:       Tabula Nr.1 

Pārbaude 
ASTM

11
 pārbaudes 

metode 
Diapazons 

1 2 3 

Blīvums, kg/m
3 

D-792 1130 +/- 0.5 

Materiāla cietība (Shore A metode), vienības D-2240 90 +/- 5 

Galējā stiepes izturība, N/mm
2
, ne mazāk D-882 67 

Izturības robeža, N/mm, ne mazāk D-1004 88 

Biezums, mm   0.58 +/- 5% 

 

Pretendentam iesniedzot savu piedāvājumu Iepirkumam, ir jāiesniedz: 

- aerācijas sistēmas uzlabojumu risinājumu izvēles aprēķini (t.sk. plānotais difuzoru skaits un izvietojums 

tvertnē) un rasējumi, kas balstīti uz esošo Ventspils Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu aerācijas tvertņu 

izmēriem, konfigurāciju un tajās esošo notekūdeņu apjomu (izejas dati pieejami pie Pasūtītāja 

kontaktpersonas, kas minēta nolikuma 13. punktā) 

a. Skābekļa pārneses efektivitāte (SOTE); 

b. Gaisa plūsmas sadales starp aerācijas tvertnēm aprēķins; 

c. Elektroenerģijas patēriņa aprēķini 1 diennaktij; 

d. NAI nepārtrauktas darbības nodrošināšanas apraksts darbu izpildes laikā; 

e. Automātiskās vadības apraksts un vizualizācija; 

f. Detalizēts aerācijas sistēmas materiālu apraksts un komplektācija, kā arī informācija par iekārtu 

uzstādīšanas un apkalpošanas pasākumiem, t.sk. par instrumentiem, kas nepieciešami aerācijas 

sistēmas uzstādīšanai saskaņā ar ražotāja instrukciju. 

 

Pielikumā: Ventspils Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskā rokasgrāmata uz 52 lp 

  

                                                           
11

 ASTM pārbaudes metode – ASTM International (American Society for Testing and Materials) 
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2.pielikums 

 Iepirkuma nolikumam „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu  

aerācijas sistēmu un vadības sistēmas uzlabošana” 

Identifikācijas Nr.UDEKA2016/9 

 

 
Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne 

 

Iesniedzot šo pieteikumu, vēlamies pieteikt dalību pašvaldības SIA “ŪDEKA” iepirkumā „Notekūdeņu 

attīrīšanas ietaišu aerācijas sistēmu un vadības sistēmas uzlabošana” ar identifikācijas 

Nr.UDEKA2016/9. 

 

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 tehniskās 

dokumentācijas izstrādi, aerācijas sistēmu un vadības sistēmas uzlabošanu 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 mums pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015.gads)
12

 ir pieredze līdzīga 

apjoma centralizēto sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aerācijas sistēmu un vadības sistēmu 

uzlabošanas tehniskās dokumentācijas sagatavošanā, iekārtu piegādē un uzstādīšanā (atbilstoši 

Nolikuma 44.punktam). Pieteikumā pievienotas ___ (____) atsauksmes.  

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

pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem.  

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

kas varētu mums rasties iepirkuma līguma izpildes laikā. 

6. Mēs apliecinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no nolikumā noteiktā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

7. Mēs apliecinām, ka uz mums nav attiecināms Nolikuma 40.1.punktā noteiktais Pretendentu 

izslēgšanas nosacījums: Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai 

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

koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu 

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

tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši mazāk kā 3 (trīs) gadi līdz 

piedāvājumu iesniegšanas dienai.  

8. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto dokumentu un tajos ietvertās informācijas 

atbilstību Iepirkuma dokumentu prasībām.  

                                                           
12 Pretendents var uzrādīt pieredzi arī pašreizējā gadā, t.i. par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim. 
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9. Ja Pasūtītājs izvēlēsies mūsu piedāvājumu, tad mēs apņemamies veikt tehniskās dokumentācijas 

izstrādi, aerācijas sistēmu un vadības sistēmas uzlabošanu pašvaldības SIA “ŪDEKA” notekūdeņu 

attīrīšanas ietaisēs Dzintaru ielā 52a, Ventspilī, par 

 

 

Līgumcenu _________ (summa vārdiem) EUR bez PVN 

PVN (__%)___________(summa vārdiem) EUR 

Kopā ar PVN (__%) _________ (summa vārdiem) EUR  

 

 

Avansa nepieciešamība līdz 30% jeb __________________(summa vārdiem) EUR no Līguma summas ar 

PVN. 

 

 

 

Personas ar pārstāvības tiesībām  

Vārds, uzvārds __________________________________ 

Amats _________________________________________ 

Paraksts _______________________________________ 

Datums, vieta ___________________________________ 
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3.pielikums 

Iepirkuma nolikumam „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu  

aerācijas sistēmu un vadības  

sistēmas uzlabošana” 

Identifikācijas Nr.UDEKA2016/9 

 

 

Finanšu piedāvājuma veidne 

  
 

 

Nr.p.k. 
Iekārtu un veicamo darbu 

raksturojums 
Mērvienība Daudzums 

Cena par 1 

vienību, 

EUR (bez 

PVN) 

Kopā, EUR 

1 2 3 4 5 6 

1 
Aerācijas sistēmas un vadības sistēmas 

tehniskās dokumentācijas izstrāde 
kompl. 1   

2 
Aerācijas baseinu iztukšošana un 

tīrīšana un esošo iekārtu demontāža. 
kompl. 1   

3 
Aerācijas sistēmu un vadības sistēmu 

iekārtu piegāde 
kompl. 1   

4 
Aerācijas sistēmu un vadības sistēmu 

iekārtu uzstādīšana 
kompl. 1   

5 

Aerācijas sistēmu un vadības sistēmu 

iekārtu ieregulēšana, testēšana un 

dokumentācijas sagatavošana iekārtu 

nodošanai ekspluatācijā 

kompl. 1   

6 Iekārtu garantijas apkope mēneši 24   

Līgumcena (bez PVN)  

PVN____%   

Līguma summa (ar PVN)  

 

 

 

 

Personas ar pārstāvības tiesībām  

Vārds, uzvārds __________________________________ 

Amats _________________________________________ 

Paraksts _______________________________________ 

Datums, vieta ___________________________________ 
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4.pielikums 

Iepirkuma nolikumam „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu  

aerācijas sistēmu un vadības  

sistēmas uzlabošana” 

Identifikācijas Nr.UDEKA2016/9 

 

 

Iepirkuma līguma projekts 

par Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu aerācijas sistēmu un vadības sistēmas uzlabošanu 

 

Ventspilī, 2016.gada __.__________. 

 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” (turpmāk – Pasūtītājs), vienotais reģistrācijas numurs 41203000983, tās 

valdes priekšsēdētāja Edgara Daugeļa personā, no vienas puses un  

________________________(turpmāk – Izpildītājs), vienotais reģistrācijas numurs ________________, 

tās ___________ personā, no otras puses,  

Pasūtītājs un Izpildītājs kopā turpmāk sauktas - Puses, katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz 

Pasūtītāja rīkotā iepirkuma “Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu aerācijas sistēmu un vadības sistēmas 

uzlabošana”, iepirkuma identifikācijas Nr.UDEKA2016/9(turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, noslēdz 

šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs veic Pasūtītāja notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Dzintaru ielā 52a, Ventspilī, aerācijas 

sistēmu un vadības sistēmas (turpmāk – Iekārtas) uzlabošanu, kas atbilst Izpildītāja iesniegtajam 

finanšu un tehniskajam piedāvājumam. Piegādātām Iekārtām ir jābūt jaunām un nelietotām, 

Iekārtām jāatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. Iekārtas tiek piegādātas un uzstādītas 

saskaņā ar Līguma nosacījumiem un atbilstoši Iepirkumā iesniegtajiem finanšu un tehniskajam 

piedāvājumiem, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās 

Izpildītāja finanšu un tehniskā piedāvājuma kopijas ir pievienotas Līgumam kā pielikumi un ir 

Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. Līguma summa un tās samaksas kārtība 

2.1. Līguma summa par Iekārtām, Iekārtu piegādi un uzstādīšanu ir ___________ EUR (_________), 

kas sastāv no līgumcenas _____ EUR (_______________) un pievienotās vērtības nodokļa likmes, 

kas ir spēkā maksājuma veikšanas brīdī. 

2.2. Avansu
13

 <30>
14

% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas Pasūtītājs samaksā 

Izpildītājam 5 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līgumu. Šajā Līguma 

punktā noteiktais maksājums tiek veikts, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto avansa maksājuma 

rēķinu un avansa garantiju
15

 avansa summas apmērā, kuras teksts ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju, 

saņemšanas. Rēķinā norādāms Līguma numurs un datums. 

2.3. Noslēguma maksājumu <70>% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas Pasūtītājs 

samaksā Izpildītājam 15 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 

3.1.punktā noteikto Iekārtu nodošanas- pieņemšanas aktu. Šajā Līguma punktā noteiktais 

maksājums tiek veikts, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu. Rēķinā norādāms Līguma 

numurs un datums. 

2.4. 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. 

2.5. 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 

                                                           
13 Maksājums tiks iekļauts, ja Pretendents pie Finanšu piedāvājuma pieprasa avansu. 
14

 Pretendents var pieprasīt avansu ne vairāk par 30% no Līguma summas ar PVN 
15 Avansa garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, tās filiāle 
vai ārvalsts bankas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas 

Republikas teritorijā 
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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. Iekārtas tiek pieņemtas ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Iekārtas uzskatāmas par piegādātām, 

uzstādītām un nodotām Pasūtītājam ar dienu, kas Puses parakstījušas Iekārtu nodošanas – 

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

no dienas, kad ir pabeigta Iekārtu piegāde un uzstādīšana vai arī minētajā termiņā Pasūtītājs aktu 

neparaksta un tiek gatavots un parakstīts Līguma 3.2.punktā noteiktais akts, ja ir konstatēts, ka 

piegādātās un uzstādītās Iekārtas kopumā vai kāda tās daļa neatbilst Līguma un tā pielikuma 

nosacījumiem un/vai Iekārtas kopumā vai kāda tās daļa ir bojātas. 

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

kāda tās daļa neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un/vai Iekārtas 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 desmit 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. Iekārtas pāriet Pasūtītāja valdījumā ar dienu, kad Puses ir parakstījušas Līguma 3.1.punktā noteikto 

Iekārtu nodošanas – pieņemšanas aktu, bet Pasūtītāja īpašumā Iekārtas 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. Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Dzintaru ielā 52a, Ventspilī, 120 (viens simts divdesmit) dienu 

laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, veikt sekojošus pasākumus: 

a. Aerācijas sistēmas un vadības sistēmas uzlabošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde. 

b. Aerācijas baseinu iztukšošana un tīrīšana un esošo iekārtu demontāža. 

c. Aerācijas sistēmu un vadības sistēmu iekārtu piegāde. 

d. Aerācijas sistēmu un vadības sistēmu iekārtu uzstādīšana. 

e. Aerācijas sistēmu un vadības sistēmu iekārtu ieregulēšana, testēšana un dokumentācijas 

sagatavošana iekārtu nodošanai ekspluatācijā. 

f. Iekārtu garantijas apkopi 24 mēnešu (2 gadu) laikā no Iekārtu pieņemšanas ekspluatācijā brīža. 

4.1.2. Izpildītājs tam Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgs nodot trešajām personām bez 

Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. 

4.1.3. 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 Iekārtas atbilstoši Līguma nosacījumiem, ja piegādātās un uzstādītās Iekārtas atbilst 

visām Līguma un tā pielikumu prasībām un nosacījumiem. 

4.2.2. Norēķināties par Iekārtu 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 piegādātās Iekārtas 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 2 (divi) 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 
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konstatēt, pieņemot Iekārtu, kurus Izpildītājs novērš uz sava rēķina piecu darba dienu laikā no 

Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas. Gadījumā, ja konstatētos Iekārtas defektus 

nav iespējams novērst, tad Izpildītājs uz sava rēķina veic Iekārtas vai tās daļu nomaiņu pret 

visiem Līguma nosacījumiem atbilstošu Iekārtu vai tās daļu divdesmit darba dienu laikā, skaitot 

no dienas, kad beidzies šajā Līguma punktā noteiktais termiņš, kas paredzēts Iekārtas defektu 

novēršanai. 

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. 

6. Pušu atbildība 

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

Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, 

taču kopumā ne vairāk kā 10 % no kavētā maksājuma 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 noteiktā termiņa kavējuma gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

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

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

Izpildītājam aprēķināts un noteikts saskaņā ar Līgumu. 

6.6. 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. 

6.7. 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 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. Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai lauzt Līgumu pirms noteiktā termiņa, savstarpēji par 

to vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanās protokolu, kas kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 
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8.2. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma saistības, tai skaitā, nokavē Iekārtu piegādes un 

uzstādīšanas termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) dienas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji 

atkāpties no Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus. 

8.3. Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma, ja otrai Pusei tiek pasludināts maksātnespējas 

process vai tiek uzsākts Puses 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, kad 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 ________, 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. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi: 

1.pielikums. Izpildītāja tehniskais piedāvājums. 

2.pielikums. Izpildītāja finanšu piedāvājums. 

3.pielikums. Nodošanas-pieņemšanas akts. 

9.10. Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros, katrs uz ___ (____) lapām, no kuriem viens 

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

spēks. 

 

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.__________ 

 

 

 

 

Iekārtu nodošanas-pieņemšanas  

AKTS 

 

 

 

Ventspilī, Talsu ielā 65, 2016.gada ___.____________ 

 

 

Parakstot šo aktu _______________________, vienotais reģistrācijas numurs ________________, 

________________________________________________ nodod, savukārt, pašvaldības 

SIA „ŪDEKA”, vienotas reģistrācijas numurs 41203000983, saskaņā ar 2016.gada ____.___________ 

Līgumu Nr._____ pieņem: ________________________________________________. 

 

Pakalpojums veikts pilnā apjomā, atbilstoši Līguma noteikumiem, un Pasūtītājam nav pretenziju pret 

Izpildītāja sniegtā Pakalpojuma kvalitāti. 

 

Izpildītājs: 

 

______________________ _________________________ _____________ 

 

 

 

Pasūtītājs: 

 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” ________________________ ______________ 
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5. pielikums 

Iepirkuma nolikumam „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu  

aerācijas sistēmu un vadības  

sistēmas uzlabošana” 

Identifikācijas Nr.UDEKA2016/9 

 

Bankas garantijas forma (paraugs) 

 

<Pasūtītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> 

 

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA 

 

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

 

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

 

Ievērojot to, ka  

 

<Pretendenta nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

 

 

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

organizētā iepirkuma „<Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs>” ietvaros, kā arī to, ka 

iepirkuma nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

  

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

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

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

b. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta 

iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

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

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

kontu. 

 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā 2016.gada 5.augustā un ir spēkā līdz 2016.gada 3.oktobrim. 

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

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

personas parakstu apliecina banka. 

 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par 

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

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

piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem tiesību aktiem.  

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles zīmoga nospiedums> 
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Apdrošināšanas sabiedrības garantijas forma (paraugs) 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

 

 

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

 

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

 

 

Ievērojot to, ka  

 

<Pretendenta nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

 

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

organizētā iepirkuma „<Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs>” ietvaros, kā arī to, ka 

iepirkuma nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

  

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

adrese> apņemamies gadījumā, ja: 

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

b. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta 

iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

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

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

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

norēķinu kontu. 

 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā 2016.gada 5.augustā un ir spēkā līdz 2016.gada 3.oktobrim. 

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā. 

 

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

mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu. 

 

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

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

normatīvajiem tiesību aktiem.  

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums> 
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Sniegto pakalpojumu saraksta veidne 

 

Sniegto pakalpojumu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, kas 

apliecina Nolikuma 44. punktā prasīto pieredzi. 
 

N
r.

p
.k

. 

Objekta 

nosaukums 

Darbu īss 

apraksts 

Pasūtītāja 

līgumcena, EUR 

(bez PVN) 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktinformācija: 

kontaktpersona, e-

pasts, tālrunis) 

Pasūtījuma izpildes 

laiks 

1 2 3 4 5 6 
1. <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 
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Galveno speciālistu saraksts 

 
Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, kuri 

apliecina Nolikuma 45.-47. punktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi. 

 

Galvenais 

speciālists 

Vārds un 

uzvārds 

Profesionālā 

pieredze 

atbilstoši 

Nolikumā 

noteiktajām 

prasībām 

 

Pasūtītājs (nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktinformācija: 

kontaktpersona, e-

pasts, tālrunis) 

Statuss (Pretendents, 

personāl-sabiedrības biedrs, 

personu apvienības 

dalībnieks vai 

apakšuzņēmējs (Norādīt 

statusu), vai šo personu 

darbinieks vai darba 

ņēmējs, vai darba vai 

uzņēmuma līgums tiks 

noslēgts, ja pretendentam 

tiks piešķirtas tiesības slēgt 

iepirkuma līgumu (Norādīt 

personas statusu, 

nosaukumu un speciālista 

statusu) 

1 2 3 4 5 

Tehniskās 

dokumentācijas 

izstrādātājs 

<…> <…> <…> <…> 

Iekārtu 

uzstādīšanas 

darbu vadītājs 

<…> <…> <…> <…> 

Automātikas 

sistēmu inženieris 
<…> <…> <…> <…> 

 


