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I. Vispārīgā informācija 

 

1. Iepirkuma metode un identifikācijas numurs 

1.1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkumu vadlīnijām 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (19.03.2014.).  

1.2. Identifikācijas Nr.UDEKA2017/12. 

2. Pasūtītājs: 

Pasūtītāja nosaukums:  Pašvaldības SIA „ŪDEKA” (turpmāk-PSIA “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 

Mājas lapas iepirkumu sadaļa: http://udeka.lv/lv/iepirkumi  

Banka: AS Swedbank 

Bankas konts:  LV56HABA0001402060108 

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

vērtēšanu nodrošina Ventspils pilsētas domes Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu komisija 

(turpmāk – Iepirkumu komisija). 

4. Kontaktpersonas: 
4.1. Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju un organizatorisku informāciju ir 

Agnese Atvare, tālr. 636 07263, fakss 636 07866, e-pasts: agnese.atvare@ventspils.lv. 

4.2. Par tehniskiem jautājumiem kontaktpersona ir Kanalizācijas daļas vadītājs Aivars Mincenbergs, 

tālr. 29187310. 

5. Iepirkuma dokumentu sastāvā ietilpst šī iepirkuma nolikums (turpmāk-Nolikums) ar pielikumiem: 

5.1. Nolikums; 

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

5.3. Pretendenta pieteikuma veidne (2.pielikums); 

5.4. Finanšu piedāvājuma veidne (3.pielikums); 

5.5. Iepirkuma līguma projekts (4.pielikums). 

6. Piegādātājs ir fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai šādu 

personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā sniegt pakalpojumus. 

7. Pretendents ir Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā „Kompresora piegāde un 

uzstādīšana Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, Ventspilī”, (id.nr. Nr.UDEKA2017/12) (turpmāk –

Iepirkums). 

8. 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, kā arī ieinteresētajiem 

piegādātājiem ar Iepirkuma dokumentiem iepazīties klātienē Pasūtītāja telpās Talsu ielā 65 (1.stāvs 

2.kabinets), Ventspilī, darba dienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00 līdz piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, iepriekš sazinoties ar Nolikuma 4.1.punktā minēto kontaktpersonu. 

Ieinteresētajiem piegādātājiem, kas vēlas saņemt Iepirkuma dokumentus drukātā veidā, laikus 

jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītāja Nolikuma 4.1.punktā norādītajai kontaktpersonai. 

Pasūtītājs Iepirkuma dokumentus izsniegs 2 (divu) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. 

9. Jautājumi, kas saistīti ar Iepirkuma priekšmetu, iesniedzami rakstveidā uz e-pastu: 

agnese.atvare@ventspils.lv ne vēlāk kā 4 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja 

piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, 

pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā.  

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

citas prasības līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  

11. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem Iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā pa 

faksu vai e-pastu. 

12. Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma nosaukumu un tā identifikācijas numuru. 

13. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai un ievērtēt to savā 

piedāvājumā. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar 

mailto:udeka@ventspils.lv
http://www.udeka.lv/
http://udeka.lv/lv/iepirkumi
mailto:agnese.atvare@ventspils.lv
http://www.udeka.lv/
mailto:agnese.atvare@ventspils.lv
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informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

 

II. Informācija par Iepirkuma priekšmetu 

14. Iepirkuma priekšmets ir kompresora piegāde un uzstādīšana PSIA “ŪDEKA” Notekūdeņu attīrīšanas 

ietaisēs Dzintaru ielā 52a, Ventspilī, saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (1.pielikums): 

14.1. Esošās iekārtas Rotary lobe Blower WA3150D demontāža; 

14.2. Jauna kompresora piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana, palaišana un garantijas apkope. 

15. Līguma izpildes termiņš – 75 (septiņdesmit piecu) dienu laikā no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās 

dienas. 

16. Uzstādīto iekārtu un veicamo darbu garantija ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. 

17. Pirms piedāvājuma iesniegšanas ir iespējama objektu vietas apskate PSIA „ŪDEKA” Notekūdeņu 

attīrīšanas ietaisēs Dzintaru ielā 52a, Ventspilī, iepriekš saskaņojot laiku ar Nolikuma 4.2.punktā 

minēto kontaktpersonu. 

 

III. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks 

18. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 12.maijam plkst.13:30 PSIA ”ŪDEKA” administrācijas ēkas 

1.stāva 2.kabinetā, Talsu ielā 65, Ventspilī, LV-3602 darba dienās no plkst. 8:00 – 12:00 un no plkst. 

13:00 – 17:00, bet piektdienās līdz 16:00 piedāvājumus iesniedzot personīgi 4.1.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 norādītā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 2017.gada 12.maijā laika posmā no plkst. 13:30-14:00 piedāvājumi ir iesniedzami 

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

iesniedzot personīgi 4.1.punktā minētajai kontaktpersonai vai personai, kas to aizstāj. Pēc norādītā 

termiņa saņemtie piedāvājumi netiks pieņemti. Kavētie piedāvājumi neatvērtā veidā tiks izsniegti vai 

nosūtīti pa pastu atpakaļ attiecīgajam pretendentam. 

19. Saņemtos piedāvājumus Pasūtītāja kontaktpersona reģistrē to iesniegšanas secībā Pretendentu 

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

laiku. 

20. Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājuma 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. 

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

22. 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. 

 

IV. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu 

23. 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. 

24. 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. 

25. 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. 

26. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā (aizlīmētā) iepakojumā (aploksnē), kurā ievieto piedāvājuma oriģinālu 

un kopiju. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm: 
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Pašvaldības SIA „ŪDEKA”, Talsu ielā 65, Ventspilī, LV-3602 

Piedāvājums iepirkumam  

„Kompresora piegāde un uzstādīšana Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, Ventspilī”, 

Identifikācijas Nr.UDEKA2017/12 

Neatvērt līdz 2017.gada 12.maijam plkst.14:00 

Pretendenta nosaukums, pasta adrese,  

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

27. Piedāvājumam jābūt cauršūtam vai caurauklotam ar sanumurētām lapām un ar uzlīmi, kas noformēts 

atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas 

un noformēšanas kārtība”.  

28. Uz piedāvājuma titullapas jābūt šādām norādēm:  

28.1. Piedāvājums iepirkumam “Kompresora piegāde un uzstādīšana Notekūdeņu attīrīšanas 

ietaisēs, Ventspilī” (id.nr. UDEKA2017/12). 

28.2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs. 

29. Aiz titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļautie 

dokumenti. 

30. Piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikumu, finanšu piedāvājumu, 

tehnisko piedāvājumu un pieredzes apliecinājuma dokumentus paraksta pretendenta persona ar 

pārstāvības tiesībām. Ja dokumentus paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta 

piedāvājuma dokumentiem jāpievieno attiecīga pilnvara (oriģināls) vai pilnvaras apliecināta kopija. 

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad pretendenta pieteikums, finanšu piedāvājums un 

tehniskais piedāvājums jāparaksta visiem personu apvienības dalībniekiem. 

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

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

kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

32. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un tulkojumu 

pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu dokumentu kopuma pēdējā lapā. 

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

34. 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. 

 

V. Pretendentu atlases prasības  

35. Dalības nosacījumi: 

35.1. Pretendents neatbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk-SPSIL) 

48.pantā pirmajā daļā norādītajiem Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. 

35.2. SPSIL 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi dalībai Iepirkumā attiecas uz pretendentu (ja 

pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības 

biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība) un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām 

prasībām. Uz apakšuzņēmējiem, kuriem Pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno nodot vismaz 

10% (desmit procentus) no kopējās piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi SPSIL 48.panta pirmās 

daļas 2., 3., 4., 5., 6., 7., vai 8.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

36. Pretendenta kvalifikācijas prasības: 

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

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

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

normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs. 

36.2. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas brīdim) ir pieredze kompresoru ar līdzīga rakstura tehniskajiem parametriem piegādē 

un uzstādīšanā ne mazāk kā 2 (diviem) pasūtītājiem. 



5 

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

jāiesniedz par visu darbības periodu. 

36.3. Preču ražotājs/Izplatītājs Pretendentam ir piešķīris Preču piegādes un garantijas saistību 

uzturēšanas tiesības. 

36.4. Pretendents līguma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu 

personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta 

kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka 

viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. 

36.5. Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma slēgšanas brīdī būs atbilstošs kvalificēts personāls un 

tehniskais aprīkojums, lai pilnībā nodrošinātu Iepirkuma līguma izpildi. 

 

VI. Atlases prasību iesniedzamie dokumenti 

37. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā atbilstoši 2.pielikumam. Ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos Iepirkumā. 

38. Pretendenta pārstāvja, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, pārstāvības tiesības Iepirkumu 

komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, 

tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija, kuru paraksta pretendenta pārstāvis (-ji) ar 

pārstāvības tiesībām. 

39. Par Nolikuma 35.punktā minēto dalības nosacījumu pārbaudi Iepirkumu komisija pārbaudīs 

publiskajās datubāzēs. 

40. Par Nolikuma 36.1.punktā minēto prasību izpildi par Latvijā reģistrētu pretendentu Iepirkumu 

komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. 

Pretendentam (ārzemju personai) jāiesniedz citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas 

apliecības vai izziņas apliecināta kopija
1
, kas apliecina, ka Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas 

(attiecas uz ārvalstī reģistrēto (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu, ārvalstī reģistrēto 

personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības ārvalstī reģistrētajiem (atrodas pastāvīgā 

dzīvesvieta) biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai ārvalstī reģistrēto personu 

apvienību un visiem personu apvienības ārvalstī reģistrētiem (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) 

dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība)). 

41. Pretendenta pieredzes izvērtēšanai jāiesniedz vismaz 2 (divas) pozitīvas Pasūtītāju atsauksmes
2
 

(oriģināli vai to apstiprinātas kopijas) (vai cits trešās puses apliecināts dokuments, kas apliecina 

Pretendenta pieredzi) par pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas brīdim) piegādātiem un uzstādītiem kompresoriem ar līdzīgiem tehniskiem 

parametriem. Atsauksmēs jābūt informācijai par pretendenta piegādāto un uzstādīto kompresoru 

galvenajiem tehniskajiem parametriem, skaitu, uzstādīšanas vietu un pasūtītāja kontaktpersonu. 

Atsauksmes iesniedzamas tikai par līgumiem, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir pabeigti. 

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

jāiesniedz par visu darbības periodu. 

42. Pretendenta piedāvāto Preču ražotāja/Izplatītāja pilnvaras, līguma vai cita dokumenta apliecināta 

kopija, kas apliecina, ka Pretendentam ir tiesības pārdot Preču ražotāja/Izplatītāja produkciju un 

uzturēt garantijas saistības. 

43. Ja Pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu 

Personu (Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta 

kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāiesniedz:  

43.1. visu apakšuzņēmējiem nododamo darbu apraksts, 

43.2. Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām Pretendents balstās, Apliecinājums par 

gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus, gadījumā, ja ar 

Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, 

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

apliecināta kopija
3
, kas apliecina, ka Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas, 

43.4. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno pilnvaru (oriģināls vai 

apliecināta kopija), kuru paraksta pretendenta pārstāvis (-ji) ar pārstāvības tiesībām. 

                                                           
1 Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās 
2
 Atsauksmes var būt arī no viena pasūtītāja. 

3 Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās 
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44. Ja piedāvājumu iesniedz Personu apvienība, tad apvienības dalībniekiem ir jābūt solidāri atbildīgiem 

par Iepirkuma līguma izpildi un jāpierāda Pasūtītājam, ka viņu rīcībā būs nepieciešamie resursi, 

iesniedzot šo personu apvienības dalībnieku Apliecinājumu, Vienošanos, vai citu dokumentu, ka to 

rīcībā būs nepieciešamie resursi konkrētā līguma izpildē, ja uzvarēs Iepirkumā. Pretendenta 

piedāvājumam jāpievieno visu personu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, apliecinājums 

vai cits dokuments, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kas pilnvarots 

iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību iepirkumā un iepirkuma līguma darbības laikā, kā 

arī katra personu apvienības dalībnieka tiesības, atbildība un veicamie darbi, kā arī jāiekļauj 

apliecinājums, ka uzvaras gadījumā tiks izveidota pilnsabiedrība, kurā katrs dalībnieks uzņemas pilnu 

atbildību par pilnsabiedrības saistībām.  

 

VII. Pretendenta tehniskās un finanšu piedāvājuma prasības un iesniedzamie dokumenti 

45. Pretendentam tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 1.pielikumā esošo Tehnisko specifikāciju 

prasībām un tehniskā piedāvājuma veidnei. 

46. Pretendentam finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 3.pielikuma finanšu piedāvājuma veidnei. 

Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena eiro (EUR) (bez PVN), jānorāda spēkā esošais pievienotās 

vērtības nodoklis, ja tāds piemērojams, un līgumcena ar PVN (līguma summa). Līgumcenā 

iekļaujamas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi, t.sk. transporta izdevumi, trūkumu un 

nepilnību novēršanu garantijas laikā, visi nodokļi (izņemot – PVN), nodevas.  

47. Sagatavojot finanšu piedāvājumu (3.pielikums), jāņem vērā tehniskās specifikācijas (1.pielikums). 

48. Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

 

VIII. Piedāvājumu atvēršana, pārbaude un uzvarētāja izvēle 

49. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2017.gada 12.maijā plkst.14:00 Ventspils pilsētas domē 

Jūras ielā 36, 2.stāvā. Atvēršanas sanāksme ir atklāta. 

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

51. Iepirkuma komisija atlasa piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu 

piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu. 

52. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu,  

Pieteikums dalībai Iepirkumā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkumā 

nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta 

piedāvājums tiek noraidīts. 

53. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tā 

darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī 

iepirkuma projekta
4
 posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, tā 

darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītā ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma 

projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja šis apstāklis piegādātājam 

dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, 

attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, 

pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam 

piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai 

deformējot konkurenci. 

54. Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar 

viszemāko cenu un persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilst Nolikuma 35.punktā 

minētajiem noteiktajiem nosacījumiem dalībai Iepirkumā- pārbauda vai uz to nav attiecināmi SPSIL 

48.pantā pirmajā daļā norādītie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 

55. Ja Iepirkuma komisija informāciju saskaņā ar Nolikuma 35.punktu par Pretendenta atbilstību 

Iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem dalībai Iepirkumā nevar saņemt publiskās datu 

bāzēs, tā pieprasa, lai Pretendenti iesniedz kompetentu institūciju izziņas. 

Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, jābūt izdotām ne agrāk 

kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtām izziņām un 

citiem dokumentiem jābūt izdotiem ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas. 

56. Izskatot Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, 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 

                                                           
4
 Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.   
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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. 

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

iespējām Pretendents balstās: 

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

vai atbilst Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem vai 

57.2. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām vai 

57.3. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai. 

58. Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Ja 

pretendents nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, Iepirkumu komisija var lūgt precizēt 

piedāvājumu.  

59. Pēc pretendentu atlases Iepirkumu komisija pārbauda Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar 

viszemāko cenu, Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām 

prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā 

noteiktajām prasībām, tiek noraidīti. 

60. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku 

kļūdu. Ja Iepirkuma komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. 

61. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura finanšu 

piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, 

Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas. 
62. No visām prasībām atbilstošiem piedāvājumiem Iepirkumu komisija izvēlēsies piedāvājumu ar 

viszemāko cenu. 

63. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo līgumcenu bez 

PVN. 

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

iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda 

piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par 

būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem
5
, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas 

uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. 

Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, 

tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj 

piedāvāt tik lētu cenu. 

65. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, bet kurš nav reģistrēts Latvijā vai 

Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, pēc Pasūtītāja pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā 

būs jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtas izziņas, kas apliecina, ka tas 

neatbilst SPSIL 48.pantā pirmajā daļā norādītajiem Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Ja 

pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Pasūtītāja pieprasītās izziņas, pretendents tiek izslēgts no 

turpmākās dalības iepirkumā. 

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

 

IX. Līguma slēgšana 

 

67. Par Iepirkuma līguma pamatu tiek izmantots pievienotais līguma projekts (4.pielikums), kura 

nosacījumi bez būtiskiem labojumiem pretendentam ir saistoši. 

68. Ja tiks pieņemts lēmums līgumu slēgt ar personu apvienību, tās pienākums ir līdz Iepirkuma līguma 

noslēgšanas termiņam izveidot juridisku apvienību, reģistrējot to normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ekvivalentā iestādē ārvalstīs un jāiesniedz 

Pasūtītājam nepieciešamos dokumentus līguma noslēgšanai. 

69. Gadījumā, ja Iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt Iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā, Iepirkuma komisija lemj par līguma slēgšanu ar Pretendentu, kurš piedāvājis otro 

zemāko līgumcenu, pie nosacījuma, ja Pretendents un tā iesniegtais piedāvājums ir atzīts par 

atbilstošu Iepirkuma dokumentu prasībām. 

 

 

                                                           
5 Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) sniedzamo Pakalpojumu izmaksām; 2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši 
izdevīgajiem Pakalpojuma sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 3) piedāvāto Pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 4) darba 

aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek sniegti Pakalpojumi. 
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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. 
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1.pielikums 

 Iepirkuma nolikumam „Kompresora piegāde  

un uzstādīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, Ventspilī” 

Identifikācijas Nr.UDEKA2017/12 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

Tehniskā piedāvājuma veidne 

 

Iepirkums: Kompresora piegāde un uzstādīšana Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, Ventspilī 

Iepirkuma identifikācijas Nr.UDEKA2017/12 

 
Pretendents nodrošina kompresora piegādi un uzstādīšana PSIA “ŪDEKA” Notekūdeņu attīrīšanas 

ietaisēs, Dzintaru ielā 52a, Ventspilī, saskaņā ar sekojošām tehniskajām prasībām. 
Nr.

p.k. 
Pasūtītāja prasības piegādājamajām iekārtām un veicamajiem darbiem 

Pretendenta 

piedāvājums 

1. Iekārta  

 1.1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kompresora piegāde ar sekojošiem tehniskiem raksturlielumiem: 

- Motora jauda - ne vairāk kā 75 kW 

- Ražības pilna diapazona nodrošinājums14-36 m3/min 

 

- Gaisa ražošanas iekārtas darba diapazona apgriezieni 1574-3600 apgr./min 

- Pūtējam jānodrošina no eļļas brīva saspiesta gaisa ražošana, kas apliecināta ar atbilstošu 

sertifikātu. 

- Diferenciālais spiediens 800 mbar. 

- Ar akustisko apvalku. 

- Ar iebūvētu drošības/pārspiediena vārstu, nostrādā pie 880 mbar 

- Komplektā ar atloku kompensatoru vai citu elastīgo savienojumu vibrācijas dzēšanai 

- Integrēts klusinātājs pūtēja izplūdē, kas atbilst ES Spiediena Direktīvai 2014/68/EU. 

Klusinātājam jābūt neapkalpojamam (nedilstošam), bez sorbējošiem materiāliem. 

- Pilnībā automātisks piedziņas siksnu spriegošanas mehānisms. 

- Eļļas pirmā nomaiņa atbilstoši ražotāja norādījumiem (ne ātrāk kā pēc 24 mēnešu ekspluatācijas) 

1.2. 

- Jaunajai iekārtai pēc izmēriem, tehniskajiem parametriem un savietojamības jāatbilst esošajai 

iekārtai. 
 

1.3. 
- Esošā iekārta pēc to demontēšanas jānodod Pasūtītājam.  

2. Darbi  

2.1. Esošās iekārtas Rotary lobe Blower WA3150D demontāža  

2.2. Esošā iekārta pēc demontēšanas jānodod Pasūtītājam  

2.3. Jaunās iekārtas stiprinājuma vietas sagatavošana  

2.4. Jaunās iekārtas uzstādīšana uz pamata  

2.5. 
Iekārtas pievienošana pie esošā gaisa vada kolektora atloka ar kompensatoru vai citu ekvivalentu 

elastīgo savienojumu 

 

2.6. Iekārtas iestatīšana, palaišana un regulēšana  

2.7. Uzstādīšana jāveic nepārtraucot notekūdeņu attīrīšanas ietaišu tehnoloģisko procesu  

2.8. Iekārtu garantija: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši  

2.9. Veicamo darbu garantija: ne mazāka kā 24 (divdesmit četri) mēneši  

2.10 

Tehniskās apkopes iekārtai visā garantijas laikā saskaņā ar ražotāja norādījumiem. 

Izpildītājam ar saviem resursiem jānodrošina garantijas apkope un jāveic apkopei paredzamo 

materiālu (smērvielu, siksnas, filtru, u.c.) piegāde. Tehniskās apkopes izmaksās jāiekļauj arī 

transporta izmaksas u.c. izdevumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu tehnisko apkopi visā 

garantijas laikā. 

 

1. Darbu izpildes termiņš: 75 dienas no līguma noslēgšanas dienas. 

2. Darbu veikšanas vieta: Dzintaru iela 52a, Ventspils, PSIA "ŪDEKA" Notekūdeņu attīrīšanas ietaises. 

 

 

Sagatavoja: 

Kanalizācijas daļas vadītājs        A.Mincenbergs  
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2.pielikums 

 Iepirkuma nolikumam „Kompresora piegāde  

un uzstādīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, Ventspilī” 

Identifikācijas Nr.UDEKA2017/12 

 

 

Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne 

 

Iesniedzot šo pieteikumu, vēlamies pieteikt dalību PSIA “ŪDEKA” iepirkumā „Kompresora piegāde un 

uzstādīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, Ventspilī” ar identifikācijas Nr.UDEKA2017/12. 

 

Pretendenta nosaukums: _________________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr.:_______________________________________________________________ 

Juridiskā adrese:_______________________________________________________________ 

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

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

un uzstādīšanu PSIA “ŪDEKA” Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, Dzintaru ielā 52a, Ventspilī, 

saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām.  

2. Mēs apliecinām, ka: 

2.1.  uz __________ (Pretendenta nosaukums) neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. 

2.2. gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs nodrošināsim Iepirkuma līguma izpildi ne ilgāk kā 

75 (septiņdesmit piecu) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.3. mūsu rīcībā iepirkuma līguma slēgšanas brīdī būs atbilstošs kvalificēts personāls un tehniskais 

aprīkojums, lai pilnībā nodrošinātu Iepirkuma līguma izpildi. 

2.4. mums pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas 

brīdim) ir pieredze līdzīga apjoma kompresoru piegādē un uzstādīšanā. Pieteikumā pievienotas 

___ (____) atsauksmes, vai cits trešās puses apliecināts dokuments, kas apliecina Pretendenta 

pieredzi. 

2.5. mūsu piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Iepirkuma līguma izpildi, 

t.sk. transporta izdevumi, trūkumu un nepilnību novēršanu garantijas laikā, visi nodokļi (izņemot 

– PVN), nodevas. 

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

atbilstību iepirkuma dokumentu prasībām.  

4. Ja Pasūtītājs izvēlēsies mūsu piedāvājumu, tad mēs apņemamies veikt kompresora piegādi un 

uzstādīšanu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Dzintaru ielā 52a, Ventspilī, par 

 

Līgumcenu _________ (līgumcena vārdiem) EUR bez PVN 

 

 

 

Personas ar pārstāvības tiesībām  

Vārds, uzvārds __________________________________ 

Amats _________________________________________ 

Paraksts _______________________________________ 

Datums, vieta ___________________________________ 
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3.pielikums 

Iepirkuma nolikumam „Kompresora piegāde  

un uzstādīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, Ventspilī” 

Identifikācijas Nr.UDEKA2017/12 

 

 

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. 
Pilna kompresora komplekta 

piegāde 
kompl. 1   

2. 
Esošās iekārtas Rotary lobe Blower 

WA3150D demontāža 
kompl. 1   

3. 
Jaunās iekārtas stiprinājumu vietu 

sagatavošana 
gab. 1   

4. 
Jaunās iekārtas uzstādīšana uz 

pamata 
kompl. 1   

5. 

Iekārtas pievienošana pie esošā 

gaisa vada kolektora atloka ar 

kompensatoru vai citu ekvivalentu 

elastīgu savienojumu 

kompl. 1   

6. 
Iekārtas iestatīšana, palaišana un 

regulēšana 
kompl. 1   

7. 

Tehniskās apkopes izmaksas 

iekārtai visā garantijas laikā 

saskaņā ar ražotāja norādījumiem
6
 

    

Līgumcena (bez PVN)  

PVN____%   

Līguma summa (ar PVN)  

 

 

 

 

Personas ar pārstāvības tiesībām  

Vārds, uzvārds __________________________________ 

Amats _________________________________________ 

Paraksts _______________________________________ 

Datums, vieta ___________________________________ 

 

 

  

                                                           
6 Tehniskās apkopes izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās apkopes veikšanu visā garantijas laikā (ne mazāka kā 24 mēneši) 
un materiālu piegādi saskaņā ar ražotāja norādījumiem, t.sk. ietvert transporta izdevumus, trūkumu un nepilnību novēršanu garantijas laikā, visus 

nodokļus (izņemot – PVN), nodevas. 
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4.pielikums 

Iepirkuma nolikumam „Kompresora piegāde un uzstādīšana  

Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, Ventspilī”, 

Identifikācijas Nr.UDEKA2017/12 

 

Iepirkuma līguma projekts 

par kompresora piegādi un uzstādīšanu Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, Ventspilī 

 

Ventspilī, 2017.gada __.__________. 

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

valdes priekšsēdētāja Edgara Daugeļa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses  

un  

________________________ (turpmāk – Izpildītājs), vienotais reģistrācijas numurs 

________________, tās ___________ personā, no otras puses,  

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

rīkotā iepirkuma “Kompresoru piegāde un uzstādīšana Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm, Ventspilī”, 

iepirkuma identifikācijas Nr.UDEKA2017/12 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu 

(turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs pārdod, piegādā un uzstāda Pasūtītāja Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Dzintaru ielā 52a, 

Ventspilī, kompresoru (turpmāk – Iekārta), kas atbilst Izpildītāja iesniegtajam finanšu 

(2.pielikums) un tehniskajam piedāvājumam (1.pielikums). Piegādātajai Iekārtai ir jābūt jaunai un 

nelietotai, Iekārtai jāatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. Iekārta tiek pārdota, piegādāta 

un uzstādīta 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 Iekārtu, Iekārtas piegādi un uzstādīšanu ir ___________ EUR (_________), 

kas sastāv no līgumcenas _____ EUR (_______________) un pievienotās vērtības nodokļa __% 

___________ EUR (_________). 

2.2. Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 15 darba 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, pamatojoties uz 

Izpildītāja iesniegto rēķinu. Rēķinā norādāms Līguma numurs un datums. 

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 (3.pielikums). Iekārta uzskatāma par 

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

pieņemšanas aktu. Pasūtītājs šajā Līguma punktā noteikto aktu paraksta 5 darba dienu laikā, skaitot 
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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, ja ir konstatēts, ka 

piegādātā un uzstādītā Iekārta kopumā vai kāda tās daļa neatbilst Līguma un tā pielikuma 

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 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. 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. Ar savu darba spēku un tehniku Iekārtu piegādāt un uzstādīt Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs 

Dzintaru ielā 52a, Ventspilī, 75 (septiņdesmit piecu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās 

dienas, pie šādiem nosacījumiem: 

a) pirms Iekārtas uzstādīšanas nepieciešams veikt esošās iekārtas Rotary lobe Blower WA3150D 

demontāžu un nodošanu Pasūtītājam; 

b) veikt jaunās iekārtas stiprinājumu vietu sagatavošanu; 

c) veikt Iekārtas uzstādīšanu uz pamata. Iekārtas uzstādīšana ietver sevī arī Iekārtas pievienošanu 

pie esošā gaisa vada kolektora atloka ar kompensatoru (vai citu ekvivalentu elastīgo 

savienojumu), Iekārtas iestatīšanu, palaišanu un regulēšanu; 

d) ar saviem resursiem veikt tehnisko apkopi un piegādāt garantijas laika apkopes materiālus: 

smērvielu, siksnas, filtru u.c. materiālus apkopju darbu veikšanai. 

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 un 4.1.1. b, c punktā minēto darbu garantijas termiņš tiek noteikts tāds, kāds tas ir 

norādīts Iepirkumā iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā un tiek noteikts ne mazāks kā 24 

(divdesmit četri) mēneši. Garantijas termiņš sākas no dienas, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji 

ir parakstījuši Līguma 3.1.punktā noteikto Iekārtas nodošanas – pieņemšanas aktu. 
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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 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 
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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 rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

8.2. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66.pantā noteiktajos gadījumos. 

8.3. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma saistības, tai skaitā, nokavē Iekārtas piegādes un 

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

atkāpties no Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus. 

8.4. 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 četrām 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._______________ 

AS 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 

2017.gada ____._____________  

Līgumam Nr.__________ 

 

 

 

 

Nodošanas-pieņemšanas  

AKTS 

 

 

 

Ventspilī, Dzintaru ielā 52a, 2017.gada ___.____________ 

 

 

Parakstot šo aktu _______________________, vienotais reģistrācijas numurs ________________, 

________________________________________________ nodod, savukārt, pašvaldības 

SIA „ŪDEKA”, vienotas reģistrācijas numurs 41203000983, saskaņā ar 2017.gada ____.___________ 

Līgumu Nr._____ pieņem: ________________________________________________. 

 

 

 

Izpildītājs: 

 

______________________ _________________________ _____________ 

 

 

 

Pasūtītājs: 

 

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” ________________________ ______________ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


