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I. Vispārīgā informācija 

 

1. Iepirkuma metode un identifikācijas numurs 

1.1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantu. 

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs - Nr.UDEKA2017/13. 

2. Pasūtītājs: 

Pasūtītāja nosaukums:  pašvaldības SIA „ŪDEKA” 

Adrese: Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602 

Vienotais reģistrācijas numurs: 41203000983 

Tālruņa numurs: 636 07263 

Faksa numurs: 636 07866 

E-pasta adrese: udeka@ventspils.lv 

Mājas lapa:  www.udeka.lv 

Banka: AS Swedbank 

Bankas konts:  LV56HABA0001402060108 

 

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

piedāvājumu vērtēšanu nodrošina Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisija (turpmāk – 

Iepirkumu komisija) atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 4.daļas b) apakšpunktam. 

4. Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju un organizatorisku informāciju ir Agnese 

Atvare, tālr. 636 07263, fakss 636 07866, e-pasts: agnese.atvare@ventspils.lv. 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. Par tehniskiem jautājumiem kontaktpersona ir Ūdensmērītāju daļas vadītāja 

p.i. Anita Pērkone, tālr.636 07285. 

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

5.1. Nolikums; 

5.2. Tehniskās specifikācijas (1.pielikums); 

5.3. Pretendenta pieteikuma veidne (2.pielikums); 

5.4. Finanšu piedāvājuma veidne (3.pielikums); 

5.5. Iepirkuma līguma projekts (4.pielikums); 

5.6. Sniegto pakalpojumu apraksts (5.pielikums). 

6. Piegādātājs ir fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to 

kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus. 

7. Pretendents ir Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā “Ūdens patēriņa skaitītāju 

verificēšana” (id. nr. UDEKA2017/13) (turpmāk –Iepirkums). 

8. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem kā arī 

skaidrojumiem, papildinājumiem un atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem Pasūtītāja mājas lapā 

internetā www.udeka.lv sadaļā Iepirkumi, kā arī iespēju 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.punktā minēto kontaktpersonu. Ieinteresētajiem 

piegādātājiem, kas vēlas saņemt Iepirkuma dokumentus drukātā veidā, laikus jāiesniedz rakstveida 

iesniegums Pasūtītāja Nolikuma 4.punktā norādītajai kontaktpersonai. Pasūtītājs Iepirkuma 

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

9. Pasūtītājs sniedzot papildu informāciju ievēro PIL 9. panta sestajā daļā noteikto. 

10. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem Iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā 

pa faksu vai e-pastu. 

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

12. 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/
mailto:agnese.atvare@ventspils.lv
mailto:agnese.atvare@ventspils.lv
http://www.udeka.lv/
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informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

 

II. Informācija par Iepirkuma priekšmetu 

 

13. Iepirkuma priekšmeta apraksts  
13.1. Iepirkuma priekšmets ir ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana saskaņā ar Nolikuma tehniskām 

specifikācijām (1.pielikums) (turpmāk – Pakalpojums).  

13.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās: 

13.2.1. I iepirkuma daļa - ūdens patēriņa skaitītāju (DN15-DN25) verificēšana saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju (1.pielikums). 

13.2.2. II iepirkuma daļa - ūdens patēriņa skaitītāju (DN32-DN65) verificēšana saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju (1.pielikums). 

13.2.3. III iepirkuma daļa - ūdens patēriņa skaitītāju (DN80-DN100) verificēšana saskaņā 

ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums). 
13.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu gan par visām iepirkuma priekšmeta daļām, gan par vienu 

vai vairākām 13.2. punktā minētajām iepirkuma daļām.  

13.4. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu Iepirkuma priekšmeta daļas apjomu. 

13.5. Katra iepirkuma priekšmeta daļa tiek vērtēta atsevišķi. 

13.6. CPV kodi: 50411100-0. 

13.7. Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana veicama atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra 

noteikumiem Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas 

sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”. 

14. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta 

14.1. Iepirkuma līguma darbības termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no Iepirkuma līguma spēkā 

stāšanās dienas vai līdz Iepirkuma līguma summas apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem 

iestājas pirmais.  

15. Pasūtītājs saskaņā ar PIL 9. panta piecpadsmito daļu ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un neslēgt 

līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

 

III. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks 

 

16. Piegādātāji piedāvājumus iesniedz līdz 2017.gada 7.aprīlim, plkst.13:30 Pašvaldības 

SIA ”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.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 7.aprīlī 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.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. 

17. Saņemtos piedāvājumus Pasūtītāja kontaktpersona reģistrē to iesniegšanas secībā Pretendentu 

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

laiku. 

18. 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. 

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

20. 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. 
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IV. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu 

 

21. Piedāvājums iesniedzams saskaņā ar Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.  

22. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. 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. 

23. 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. 

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

oriģinālu un kopiju. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm: 

 

 

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” 

Ventspils, LV-3602, administrācijas ēka 1.stāvs, 2.kab. 

 

(Pretendenta nosaukums, juridiskā un pasta adrese, tālrunis, fakss, e-pasta adrese) 

(Pretendenta kontaktpersonas vārds uzvārds, telefona numurs) 

 

Piedāvājums iepirkumam “Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana”  

(id.nr. UDEKA2017/13) 

Neatvērt līdz 2017.gada 7.aprīlim plkst.14:00 

 

 

25. 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”.  

26. Uz piedāvājuma titullapas jābūt šādām norādēm:  

26.1. Piedāvājums iepirkumam “Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana” (id.nr. UDEKA2017/13). 

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

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

dokumenti. 

28. Piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Piedāvājuma 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 un 

finanšu piedāvājums jāparaksta visiem personu apvienības dalībniekiem. 

29. 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”. 

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

pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu dokumentu kopuma pēdējā lapā. 

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

32. 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. 
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V. Prasības un iesniedzamie dokumenti 
 

33. Dalības nosacījumi: 

33.1. Saskaņā ar PIL 9. panta astoto daļu Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

33.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu 

kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts. 

33.1.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam 

Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu 

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

kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi 

dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru 

kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu 

parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās 

datu aktualizācijas datumā. 

33.1.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), 

iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL 25. panta pirmās 

un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav 

iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem. 

33.1.4. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai 

iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 33.1.1., 33.1.2. un 33.1.3. punkta nosacījumi. 

33.2. Saskaņā ar nolikuma 33.1.punktu minēto izslēgšanas nosacījumu atbilstību Pasūtītājs pārbauda 

pats, līdz ar to Pretendentam nekādi dokumenti vai apliecinājumi par izslēgšanas nosacījumu 

neesamību nav jāiesniedz. 

34. Pretendentu atlases prasības un dokumenti: 

N
r
.p

.k
. 

Prasības pretendentiem Iesniedzamie dokumenti 

34.1. Pretendenta pieteikums par 

piedalīšanos iepirkumā, piekrītot 

Iepirkuma dokumentu prasībām. 

Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā 

atbilstoši 2.pielikumam. Ja piedāvājumu iesniedz 

personu apvienība, visi apvienības dalībnieki 

paraksta pieteikumu par piedalīšanos Iepirkumā. 

34.2. Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis 

piedāvājuma dokumentus, ir 

pārstāvības (paraksta) tiesības. 

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. 

34.3. 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 

Par Nolikuma 34.3.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 

kopija1, kas apliecina, ka Persona (t.sk. 

apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā 

                                                           
1 Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās 
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N
r
.p

.k
. 

Prasības pretendentiem Iesniedzamie dokumenti 

tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir 

reģistrēti komercreģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

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)). 

34.4. Pretendentam iepriekšējos 3 (trīs) 

gados (2014., 2015., 2016. un 

2017.gadā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas brīdim) kopā līdz 

piedāvājuma iesniegšanai ir 

pieredze: 

- vismaz 7100 ūdens patēriņa 

skaitītāju verificēšanā atbilstoši I 

iepirkuma daļā minētajiem 

skaitītāju diametriem, ja 

pretendents piedāvājumu iesniedz 

par I daļu; 

- vismaz 70 ūdens patēriņa skaitītāju 

verificēšanā atbilstoši II 

iepirkuma daļā minētajiem 

skaitītāju diametriem, ja 

pretendents piedāvājumu iesniedz 

par II daļu; 

- vismaz 19 ūdens patēriņa skaitītāju 

verificēšanā atbilstoši III 

iepirkuma daļā minētajiem 

skaitītāju diametriem, ja 

pretendents piedāvājumu iesniedz 

par III daļu. 

Ja pretendents piedāvājumu iesniedz 

par vairākām daļām, tad pieredze 

jāpierāda, summējot iepriekš minētās 

attiecīgās daļas. 

Jaundibinātiem uzņēmumiem / 

uzņēmumiem, kas tirgū darbojas 

mazāk par trīs gadiem, informācija 

jāiesniedz par visu darbības periodu. 

Pretendenta apstiprināts Pretendenta un Personu 

(t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās iepriekšējo 3(trīs) gados 

(2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas brīdim) kopā sniegto 

pakalpojumu saraksts atbilstoši Sniegto 

pakalpojumu saraksta veidnei (5.pielikums) un 

vismaz 2 (divas) pozitīvas Pasūtītāju atsauksmes
2
 

(oriģināli vai to apstiprinātas kopijas) no 

pasūtītājiem, kam Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu 

laikā ir veicis ūdens patēriņa skaitītāju 

verificēšanu, ar ko Pretendents norāda savu 

pieredzi un kas norādīti Pretendenta pieredzes 

sarakstā 5.pielikumā.  

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas 

tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija 

jāiesniedz par visu darbības periodu. 

 

34.5. Pretendents ir akreditēts veikt ūdens 

patēriņa skaitītāju verifikāciju, un 

tam ir spēkā esoša apliecība skaitītāju 

verifikācijas veikšanai attiecīgā 

akreditācijas sfērā. 

 

Pretendenta apliecināta Pretendenta akreditācijas 

apliecības kopija, kurā norādīta attiecīgā 

akreditācijas sfēra. 

                                                           
2
 Atsauksmes var būt arī no viena pasūtītāja. 
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N
r
.p

.k
. 

Prasības pretendentiem Iesniedzamie dokumenti 

34.6. Pretendents Pakalpojuma veikšanai 

var piesaistīt apakšuzņēmējus un 

balstīties uz apakšuzņēmēju un citu 

personu (Persona, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās) iespējām, lai 

apliecinātu, ka Pretendenta 

kvalifikācija atbilst Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām. Šādā 

gadījumā Pretendents pierāda, ka 

viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.  

 

Jāiesniedz:  

1. visu apakšuzņēmējiem nododamo 

Pakalpojumu apraksts, 

2. Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, Apliecinājums 

par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem 

nododamo Pakalpojumu sarakstā norādītos 

darbus, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks 

noslēgts Iepirkuma līgums, 

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, 

4. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, 

piedāvājumam pievieno pilnvaru (oriģināls 

vai apliecināta kopija), kuru paraksta 

pretendenta pārstāvis (-ji) ar pārstāvības 

tiesībām. 

 

35. 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.  

 

VI. Pretendenta tehniskās un finanšu piedāvājuma prasības un iesniedzamie dokumenti 

 

36. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei 

(3.pielikums)
4
. 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, visas nodevas un nodokļi 

(izņemot PVN).  

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

38. Finanšu piedāvājumā līgumcenā jābūt iekļautām visām ar Pakalpojuma izpildi saistītām izmaksām, 

atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1.pielikums): 

38.1.  Transporta izmaksas ūdens patēriņa skaitītāju saņemšanai verificēšanai no Pasūtītāja un 

nogādei Pasūtītājam Talsu ielā 65, Ventspilī; 

38.2. sakaru pakalpojumi; 

38.3. darbaspēka izmaksas; 

38.4. un citas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu. 

                                                           
3 Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās 
4 Finanšu piedāvājumā iekļauj tās sadaļas par kuru iepirkumu daļām tiek iesniegts piedāvājums 
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39. Piedāvājuma cenu ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.  

 

VII. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritērijs 

 

40. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību šajā Nolikumā norādītajām prasībām. Par 

atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām. 

Ja, pārbaudot piedāvājumā sniegto informāciju, Pasūtītājs konstatē, ka tā neatbilst minētajām 

prasībām, pretendents no tālākas dalības Iepirkumā tiek izslēgts. 

41. Iepirkuma komisija sākotnēji veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikumā 

minētajām piedāvājuma noformējuma prasībām. Pretendentu atlases laikā Iepirkumu komisija veic 

Nolikuma 34.punktā minēto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst 

noteiktajām pretendentu atlases prasībām. 

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

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

kļūdas izlabo. 

43. 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. 

44. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija izvēlas 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ņemot vērā cenu par katru iepirkuma priekšmeta 

daļu. 

45. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto līgumcenu bez PVN. 

46. Iepirkuma komisija attiecībā uz izvēlēto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, veic pārbaudi saskaņā ar PIL 9.panta 9. un 10.daļu. 

47. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un PIL 9.panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai nebija 

nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

Latvijā pārsniedz 150 euro, 9 panta desmitās daļas 2. punktā minētajā termiņā iesniedz: 

1) attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta 

elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai 

personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 

parādu; 

2) pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu; 

3) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par 

iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, — kopiju no Valsts ieņēmumu 

dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas 

termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par 

nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību. 

48. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka 

uz to neattiecas 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem 

nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, 

minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti 

neparedz, — ar paša pretendenta vai 9. panta astotās daļas 4. punktā minētās personas 

apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai 

attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

49. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums netiks iesniegts, pretendents tiks izslēgts no dalības 

Iepirkumā. 

50. Visi pretendenti 3 darba dienu laikā tiks informēti par Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.  

51. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu katrā no iepirkuma daļām ar Pretendentu, kas tika atzīts par 

Iepirkuma uzvarētāju konkrētajā iepirkuma daļā atbilstoši 44.punkta nosacījumiem. 

 

VIII. Iepirkuma līguma slēgšana 

52. Par Iepirkuma līguma pamatu tiek izmantots pievienotais līguma projekts (4.pielikums). 

53. 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 
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kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ekvivalentā iestādē ārvalstīs un jāiesniedz 

Pasūtītājam nepieciešamos dokumentus līguma noslēgšanai. 

54. 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, kā arī viņa piedāvājumā ir iekļautas pilnīgi visas ar 

Iepirkumu saistītās izmaksas un uz Pretendentu nav attiecināmi PIL 9.panta 8.daļā minētie 

izslēgšanas nosacījumi. 
 

 

Pielikumi:  

1) Pielikums Nr.1 - Tehniskās specifikācijas uz 2 lp; 

2) Pielikums Nr.2 - Pretendenta pieteikums uz 2 lp; 

3) Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājums uz 1 lp; 

4) Pielikums Nr.4 – Iepirkuma līguma projekts uz 6 lp; 

5) Pielikums Nr.5 - Sniegto pakalpojumu apraksts uz 1 lp.  
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1.pielikums 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
 

Iepirkums: “Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana” 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr.UDEKA2017/13 

 

I iepirkuma daļa – “Ūdens patēriņa skaitītāju (DN15-DN25) verificēšana saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju” 
 

Nr. 

p.k. 
Skaitītāja diametrs Daudzums 

1 2 3 

1. DN15 7000 

2. DN20 70 

3. DN25 34 

Kopā: 7104 

 

II iepirkuma daļa – “Ūdens patēriņa skaitītāju (DN32-DN65) verificēšana saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju” 
 

Nr. 

p.k. 
Skaitītāja diametrs Daudzums 

1 2 3 

1. DN32 28 

2. DN40 34 

3. DN50 7 

4. DN65 2 

Kopā: 71 

 

III iepirkuma daļa- “Ūdens patēriņa skaitītāju (DN80-DN100) verificēšana saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju” 
 

Nr. 

p.k. 
Skaitītāja diametrs Daudzums 

1 2 3 

1. DN80 1 

2. DN80/20 4 

3. DN100 4 

4. DN100/20 10 

Kopā: 19 

 

Tehniskās prasības
5
: 

1. Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana jāveic atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 5.decembra 

noteikumiem Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas 

sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” (turpmāk-MK Nr.981). 

                                                           
5
 Visas ( no 1.līdz 8 punktam) minētās tehniskās prasības attiecas uz katru iepirkuma priekšmeta daļu. 
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2. Verificēšanai paredzētos ūdens patēriņa skaitītājus Izpildītājs saņem pie Pasūtītāja Talsu ielā 65, 

Ventspilī, kas tiek nodoti sastādot nodošanas-pieņemšanas aktu. Izpildītājs pēc skaitītāju 

verificēšanas nodod skaitītājus Pasūtītājam Talsu ielā 65, Ventspilī ar pieņemšanas - nodošanas 

aktu.  

3. Iepirkuma daļu apjomi ir orientējoši un tie var mainīties pēc Pasūtītāja nepieciešamības un 

pieprasījuma. 

4. Izpildītājam: 

4.1. par I iepirkuma daļu 5 (piecu) darba dienu laikā no ūdens patēriņa skaitītāju saņemšanas dienas ir 

jāveic verificēšana vismaz 100 gab. skaitītājiem un jānodod atpakaļ Pasūtītājam ar pieņemšanas - 

nodošanas aktu. 

4.2. par II iepirkuma daļu 5 (piecu) darba dienu laikā no ūdens patēriņa skaitītāju saņemšanas dienas 

ir jāveic verificēšana vismaz 10 gab. skaitītājiem un jānodod atpakaļ Pasūtītājam ar pieņemšanas 

- nodošanas aktu. 

4.3. par III iepirkuma daļu 5 (piecu) darba dienu laikā no ūdens patēriņa skaitītāju saņemšanas dienas 

ir jāveic verificēšana vismaz 1 gab. skaitītājam un jānodod atpakaļ Pasūtītājam ar pieņemšanas - 

nodošanas aktu. 

5. Izpildītājs nodod Pasūtītājam pārbaudītus/verificētus ūdens patēriņa skaitītājus ar jaunām 

verificēšanas uzlīmēm un rakstisku apliecinājumu (sertifikātu) par mērīšanas līdzekļu atbilstību, 

saskaņā ar MK Nr.981 noteikto. 

6. Ūdens patēriņa skaitītājiem jābūt verificētiem pilnvarotās institūcijās, kuras ir tiesīgas veikt ūdens 

patēriņa skaitītāju verifikāciju saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

7. Ja verificēšanas rezultātā ūdens patēriņa skaitītājs tiek atzīts par nederīgu, par to Izpildītājs izsniedz 

verificēšanas atteikumu, uzliek ūdens patēriņa skaitītājam izbrāķēšanas atzīmi atbilstoši MK Nr.981 

noteiktajam un sastāda aktu, ko saskaņo ar Pasūtītāju.  

8. Pakalpojumu apmaksa tiek veikta par verificētiem ūdens patēriņa skaitītājiem, kuri atzīti par 

derīgiem un saskaņā ar faktisko darbu izpildes apjomu. 

 

 

 

 

Sagatavoja: 

Ūdens mērītāju daļas vadītāja p.i.       A.Pērkone 
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2.pielikums 

 

Pretendenta pieteikums
6
 

2017.gada __.___________________ 

 

Iesniedzot šo pieteikumu, piesakām dalību Iepirkumā “Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana” (id.nr. 

UDEKA2017/13). 

 

Pretendenta nosaukums: _______________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr.:_____________________________________________________________ 

Juridiskā adrese:______________________________________________________________ 

Kontaktpersona:______________________________________________________________ 

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

1. Piedāvājam veikt šo pakalpojumu saskaņā ar Iepirkuma dokumentos noteikto par šādu līgumcenu: 

I iepirkuma daļa – “Ūdens patēriņa skaitītāju (DN15-DN25) verificēšana saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju” ___________ EUR (līgumcena vārdiem) (bez PVN), PVN __% 

________________EUR, Līgumsumma ___________ EUR (līgumsumma vārdiem) (kopā ar 

PVN) 

 

II iepirkuma daļa - “Ūdens patēriņa skaitītāju (DN32-DN65) verificēšana saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju” ___________ EUR (līgumcena vārdiem) (bez PVN), PVN __% 

________________EUR, Līgumsumma ___________ EUR (līgumsumma vārdiem) (kopā ar 

PVN) 

 

III iepirkuma daļa- “Ūdens patēriņa skaitītāju (DN80-DN100) verificēšana saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju” ___________ EUR (līgumcena vārdiem) (bez PVN), PVN __% 

________________EUR, Līgumsumma ___________ EUR (līgumsumma vārdiem) (kopā ar 

PVN) 

 Apņemamies ievērot Nolikuma prasības, tajā skaitā apņemamies izpildīt visas tehniskajās 

specifikācijās izvirzītās prasības. 

 Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies, ka pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību saistībā ar 

iesniegto piedāvājumu.  

 Apliecinām, ka: 

o uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļā ietvertie izslēgšanas 

nosacījumi. 

o pilnībā esam iepazinušies ar visu Nolikumu, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam 

šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja 

vēlamies piedalīties Iepirkumā, pretenziju nav. 

o mūsu rīcībā Iepirkuma līguma slēgšanas brīdī būs kvalificēts darbaspēks, darba līdzekļi un 

tehniskais aprīkojums, lai pilnībā nodrošinātu Iepirkuma līguma izpildi. 

o mums ir pieredze veiksmīgā Iepirkuma priekšmetam atbilstošu pakalpojumu sniegšanā citiem 

pasūtītājiem. Piedāvājumam pievienotas ____ (________) atsauksmes. 

                                                           
6
 Pretendenta pieteikumā iekļauj līgumcenas par tām iepirkuma daļām, par kurām tiek iesniegts piedāvājums 
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o finanšu piedāvājuma līgumcenā ir ietvertas visas tās izmaksas, kuras nepieciešamas pilnīgai 

Iepirkuma līguma izpildei Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, tajā skaitā, 

nodokļi (izņemot PVN) un nodevas.  

o pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus. 

 Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā 

apjomā, kvalitātē un termiņā. 

 visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

 

 

<Pretendenta nosaukums> 

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

< Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts> 
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3.pielikums 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
(veidne) 

 

Iepirkums: Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana  

Iepirkuma identifikācijas Nr.UDEKA2017/13 

 

I iepirkuma daļa – “Ūdens patēriņa skaitītāju (DN15-DN25) verificēšana saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju” 

Nr. 

p.k. 
Skaitītāja diametrs Daudzums 

Cena par 

vienību EUR 

Kopā, EUR (bez 

PVN) 

1 2 3 4 5 

1. DN15 7000   

2. DN20 70   

3. DN25 34   

Kopā bez PVN  

PVN ____ %  

Kopā ar PVN  

 

II iepirkuma daļa – “Ūdens patēriņa skaitītāju (DN32-DN65) verificēšana saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju” 

Nr. 

p.k. 
Skaitītāja diametrs Daudzums 

Cena par 

vienību EUR 

Kopā, EUR (bez 

PVN) 

1 2 3 4 5 

1. DN32 28   

2. DN40 34   

3. DN50 7   

4. DN65 2   

Kopā bez PVN  

PVN ____ %  

Kopā ar PVN  

 

III iepirkuma daļa- “Ūdens patēriņa skaitītāju (DN80-DN100) verificēšana saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju” 

Nr. 

p.k. 
Skaitītāja diametrs Daudzums 

Cena par 

vienību EUR 

Kopā, EUR (bez 

PVN) 

1 2 3 4 5 

1. DN80 1   

2. DN80/20 4   

3. DN100 4   

4. DN100/20 10   

Kopā bez PVN  

PVN ____ %  

Kopā ar PVN  
 

 

<Pretendenta nosaukums> 

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

< Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>  
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4.pielikums 

Iepirkuma līguma projekts  

Ventspilī, 2017.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 turpmāk tekstā abi kopā vai atsevišķi - Puses/Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja 

rīkotā iepirkuma „Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana” ar identifikācijas Nr.UDEKA2017/13 

(turpmāk-Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Pasūtītājs uzdod un samaksā, un Izpildītājs ar saviem resursiem un saviem darbiniekiem 

apņemas savlaicīgi un kvalitatīvi, saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (1.pielikums) noteiktām 

prasībām, veikt ūdens patēriņa skaitītāju (DN15-DN25, DN32-DN65, DN80-DN100) (turpmāk – 

Skaitītāji) verificēšanu (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar tehniskajās specifikācijās (Līguma 

1.pielikums) noteiktajām prasībām un finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādīto, 

ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Pasūtītāja norādījumus. 

 

2. Pakalpojuma cena, Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līgumcena ir _______ EUR (_____________). Papildus noteiktajai līgumcenai Pasūtītājs maksā 

pievienotās vērtības nodokli atbilstoši maksājuma veikšanas brīdī spēkā esošajai likmei. Līguma 

summa ir _______ EUR (_____________), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk-

PVN) ___ % _____EUR (__________). 

2.2. Pakalpojumu cenas norādītas Izpildītāja finanšu piedāvājumā (2.pielikums) un tās ir nemainīgas 

visā Līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja mainās nodokļu un nodevu likme, ar ko tiek 

aplikts Pakalpojums pirms aplikšanas ar PVN. Izpildītājam Pakalpojuma cenas paaugstinājums ir 

jāpamato dokumentāri. 

2.3. Pakalpojuma cenās ir iekļauti visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi, nodevas un visi 

maksājumi, kas saistīti ar Pakalpojumu izpildi, tajā skaitā, peļņa, valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, nepieciešamie palīgmateriāli, transporta izmaksas, darbaspēka izmaksas, visi 

iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām Līguma izpildes laikā, kā arī atļaujas no 

trešajām personām, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN). 

2.4. Izpildītāja veiktais Pakalpojums tiek uzskatīts par veiktu atbilstoši Līguma nosacījumiem tikai 

pēc Skaitītāju pieņemšanas-nodošanas akta (Līguma 4.pielikums) abpusējas parakstīšanas brīža. 

2.5. Pasūtītājs veikto Pakalpojumu apmaksā Izpildītājam ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto 

bankas norēķinu kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no Skaitītāju pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas. Skaitītāju pieņemšanas-nodošanas aktā un 

rēķinā tiek norādīts Līguma datums un numurs. 

2.6. Pakalpojumu apmaksa tiek veikta par verificētiem skaitītājiem, kuri atzīti par derīgiem un 

saskaņā ar faktisko darbu izpildes apjomu. 

2.7. 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 
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tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu 

par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei. 

 

3. Skaitītāju piegāde, Pakalpojumu veikšanas, nodošanas un pieņemšanas nosacījumi 

3.1. Līguma 1.1.punktā noteiktais Pakalpojums Izpildītājam ir jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā no 

Skaitītāju saņemšanas dienas, ievērojot tehniskajās specifikācijās (Līguma 1.pielikums) un 

finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) noteikto minimālo Skaitītāju skaitu. 

3.2. Pakalpojuma veikšanai paredzētos Skaitītājus Izpildītājs saņem pie Pasūtītāja Talsu ielā 65, 

Ventspilī saskaņā ar Skaitītāju nodošanas – pieņemšanas aktu (Līguma 3.pielikums). 

3.3. Ja Izpildītājs neveic Pakalpojumu 3.1. punktā noteiktajā termiņā vai neierodas saņemt 

Pakalpojuma veikšanai nepieciešamos Skaitītājus, Pasūtītājs, nosūtot paziņojumu uz Izpildītāja e-

pasta adresi __________, uzaicina Izpildītāju parakstīt aktu par Pakalpojuma neizpildi. Izpildītāja 

neierašanās gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs aktu parakstīt vienpusēji. Pasūtītājs nosūta aktu uz 

Līgumā norādīto Izpildītāja elektroniskā pasta adresi. 

3.4. Par pasūtītā Pakalpojuma sniegšanas termiņa pārkāpumu (Līguma 3.1.punkts) Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no attiecīgā pasūtījuma līgumcenas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10 % no pasūtījuma kopējās summas. 

3.5. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā atbilstoši 

Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un Ministru Kabineta 2006.gada 5.decembra 

noteikumiem Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas 

sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” (turpmāk-Noteikumi), un pēc sniegtā Pakalpojuma nodot 

Pasūtītājam pārbaudītus/verificētus Skaitītājus ar jaunām verificēšanas uzlīmēm un rakstisku 

apliecinājumu (sertifikātu) par mērīšanas līdzekļu atbilstību Noteikumiem, Talsu ielā 65, 

Ventspilī, Pusēm parakstot Skaitītāju pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma 4.pielikums) 2 

(divos) eksemplāros. 

3.6. Ja Pakalpojuma pieņemšanas laikā tiek konstatēta atkāpšanās no Līgumā noteiktā, proti –

Skaitītāju skaitlisks iztrūkums vai bojājums, Pasūtītājs atsakās parakstīt Skaitītāju pieņemšanas-

nodošanas aktu un nekavējoties sastāda un iesniedz Izpildītājam pretenziju. 

3.7. Ja atbilstoši Līguma 3.6.punktam tiek sastādīta pretenzija, Izpildītājam norādītie trūkumi jānovērš 

ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no skaitītāju skaitliska iztrūkuma/bojājuma konstatācijas 

dienas. 

3.8. Izpildītājs nodrošina, ka Skaitītāju piegādes laikā tie netiek bojāti. Gadījumā, ja Izpildītājs 

pārkāpj šajā punktā noteikto, tas atlīdzina visus Pasūtītājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā. 

3.9. Ja verificēšanas rezultātā skaitītājs tiek atzīts par nederīgu, par to Izpildītājs izsniedz 

verificēšanas atteikumu, uzliek ūdens patēriņa skaitītājam izbrāķēšanas atzīmi atbilstoši 

Noteikumos noteiktajam un tiek sastādīts akts, ko saskaņo ar Pasūtītāju.  

 

4. Pušu pienākumi  
4.1. Pasūtītājs apņemas: 

4.1.1. nodrošināt Skaitītāju nodošanu Izpildītājam Līguma 3.2.punktā noteiktajā vietā; 

4.1.2. samaksāt par savlaicīgi un kvalitatīvi, Līguma noteikumiem atbilstoši izpildītu 

Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā.  

4.2. Izpildītājs apņemas: 

4.2.1. veikt Skaitītāju saņemšanu no Pasūtītāja un piegādi atbilstoši Līguma nosacījumiem; 

4.2.2. veikt Pakalpojumu un noformēt dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam 

regulējumam un Pasūtītāja norādījumiem; 

4.2.3. veikt kvalitatīvus un Līguma noteikumiem atbilstošus Pakalpojumus pieprasītajā 

apjomā un termiņā; 

4.2.4. pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties defektu akta sastādīšanā un novērst Pasūtītāja 

konstatētos defektu (bojājumus) Skaitītājiem. 
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5. Pušu atbildība un strīdu atrisināšana 

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

laikā, Puses risina pārrunu ceļā.  

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

Pasūtītāja juridiskās adreses, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

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

kādai no Pusēm atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam.  

5.4. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tā līgumsodu, kas 

Izpildītājam aprēķināts un noteikts saskaņā ar Līgumu. 

5.5. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par veiktajiem Pakalpojumiem Līguma 2.5.punktā noteiktajā 

termiņā, tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par 

katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nesamaksātās summas. 

 

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

6.1. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko 

iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos. 

6.2. Pusēm vienojoties, Līguma termiņš var tikt pagarināts, nepārsniedzot Līguma summu. 

6.3. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un tie ir 

spēkā no to abpusējas parakstīšanas brīža. 

6.4. Visi pēc Līguma spēkā stāšanās sastādītie Līguma grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir 

sastādīti, ievērojot Līguma 6.3.punkta noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

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

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

6.6. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no 

Līguma bez Izpildītāja piekrišanas, prasot atlīdzināt zaudējumus. Minētajā gadījumā Līgums 

uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta 

vēstule) izsūtīšanas dienas.  

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

process vai tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process. 

 

7. Citi nosacījumi. 

7.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus 

no Līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz Līguma summas apguvei, atkarībā no tā, kurš no 

nosacījumiem iestājas pirmais.  

7.2. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību 

pārņēmējiem un ir tiem saistošas. 

7.3. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai 

personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

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

____________________________, tālrunis ___________, e-pasts 
__________________________ 

7.5. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Izpildītāja puses ir _______________, 

tālrunis ______________, e-pasts ________________________. 

7.6. Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.  

7.7. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu 

juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja  

7.8. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie Līguma pielikumi: 

7.8.1. Tehniskās specifikācijas - 1.pielikums uz ______ (..........) lapām. 
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7.8.2. Finanšu piedāvājums - 2.pielikums uz ______ (..........) lapām. 

7.8.3. Skaitītāju nodošanas – pieņemšanas akta forma - 3.pielikums uz ______ (..........) lapām. 

7.8.4. Skaitītāju pieņemšanas – nodošanas akta forma - 4.pielikums uz ______ (..........) lapām. 

 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

 Pasūtītājs Izpildītājs 

 Pašvaldības SIA „ŪDEKA”  

Vienotais 

reģistrācijas 

numurs.  

41203000983 

 

Adrese Talsu iela 65, Ventspils, LV-

3602 

 

Bankas 

nosaukums 
AS „Swedbank” 

 

Bankas kods HABALV22  

Bankas konta 

Nr. 
LV56HABA0001402060108 

 

 

 

Pasūtītājs      Izpildītājs 

 

__________________________________        _________________________________ 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

  



19 

 

Līguma projekta 3.pielikums 

pie 2017.gada ____._____________  

Iepirkuma līguma Nr.__________ 

 

 

 

 

Skaitītāju nodošanas-pieņemšanas  

AKTS 

 

 

 

_____________, 2017.gada ___.____________ 

 

 

Parakstot šo aktu, pašvaldības SIA „ŪDEKA”, vienotas reģistrācijas numurs 41203000983, Ūdens 

mērītāju daļas vadītāj _____________________, saskaņā ar 2017.gada ____.___________ Iepirkuma 

līguma Nr._____ par ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu 3.2.punktu, nodod, savukārt SIA 

„___________________”, vienotais reģistrācijas numurs ________________, 

_________________________________, pieņem: ____________________________________. 

 

 

 

Pasūtītājs: 

 

______________________ _________________________ _____________  

 

 

 

Izpildītājs: 

 

______________________ _________________________ _____________ 
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Līguma projekta 4.pielikums 

pie 2017.gada ____._____________  

Iepirkuma līguma Nr.__________ 

 

 

 

 

Skaitītāju pieņemšanas - nodošanas 

AKTS 

 

 

 

_____________, 2017.gada ___.____________ 

 

 

Parakstot šo aktu, SIA „_______________”, vienotais reģistrācijas numurs ____________, 

______________________________________, saskaņā ar 2017.gada ____.___________ Iepirkuma 

līguma Nr._____ par ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu 3.4.punktu, nodod, savukārt pašvaldības 

SIA „ŪDEKA”, vienotas reģistrācijas numurs 41203000983, Ūdens mērītāju daļas 

____________________, pieņem:  ____________________________________. 

 

 

 

 

 

Izpildītājs: 

 

______________________ _________________________ _____________ 

 

 

Pasūtītājs: 

 

______________________ _________________________ ______________  
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5.pielikums 

SNIEGTO PAKALPOJUMU SARAKSTS 

 

N
r.

p
.k

. 

Objekta adrese, kur 

veikts pakalpojums 

Pakalpojumu 

sniegšanas 

periods 

Sniegtā pakalpojuma 

raksturojums 

Verificēto skaitītāju 

skaits un diametri 

Pasūtītājs (nosaukums, 

reģistrācijas numurs, adrese un 

kontaktpersona) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 
 

Sniegto pakalpojumu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, kas apliecina Nolikuma 32.4.punktā prasīto pieredzi. 

 

 

<Pretendenta nosaukums> 

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

< Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts> 

 

 


