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I. Vispārīgā informācija 

 

1. Iepirkuma veids un identifikācijas numurs  

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

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (08.05.2017.) (turpmāk – Vadlīnijas).  

1.2. Identifikācijas Nr.UDEKA2017/29. 

2. Pasūtītājs: 

Pasūtītāja nosaukums:  Pašvaldības SIA „ŪDEKA” 

Adrese: Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602 

Vienotais reģistrācijas numurs: 41203000983 

Tālruņa numurs: +371 63607263 

Faksa numurs: +371 63607866 

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

Mājas lapa:  www.udeka.lv 

Banka: AS Swedbank 

Bankas konts:  LV56HABA0001402060108 

 

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

piedāvājumu vērtēšanu nodrošina Ventspils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija). 

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

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

jautājumiem kontaktpersona ir pašvaldības SIA „ŪDEKA” Kanalizācijas daļas vadītājs Aivars 

Mincenbergs, mob. 29187310. 

5. Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas 

attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces. 

6. Pretendents ir Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā “Automatizētās vadības 

sistēmas uzlabošana Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” (id. nr. UDEKA2017/29) (turpmāk – 

Iepirkums). 

7. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem un Pretendentiem Iepirkuma ietvaros notiek 

latviešu valodā pa pastu, faksu vai e-pastam pievienojot skenētu dokumentu.  

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

9. 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 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. 

10. Ieinteresētais piegādātājs rakstveidā uz e-pastu: agnese.atvare@ventspils.lv var pieprasīt Pasūtītājam 

sniegt papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Pasūtītājs papildu 

informāciju sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

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

Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā 

internetā www.udeka.lv (sadaļā Iepirkumi), kurā ir pieejami Iepirkuma dokumenti, norādot arī 

uzdoto jautājumu. 

12. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Iepirkuma dokumentos, tas ievieto šo informāciju mājas lapā 

internetā www.udeka.lv (sadaļā Iepirkumi), kurā ir pieejami Iepirkuma dokumenti, ne vēlāk kā dienu 

pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem Iepirkuma dokumentos. 

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

13.1. Nolikums; 

13.2. Tehniskās prasības (1.pielikums); 

http://www.udeka.lv/
http://www.udeka.lv/
http://www.udeka.lv/
http://www.udeka.lv/
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13.3. Pretendenta pieteikuma dalībai iepirkumā veidne (2.pielikums) 

13.4. Finanšu piedāvājuma veidne (3.pielikums); 

13.5. Iepirkuma līguma projekts (4.pielikums); 

13.6. Piedāvājuma nodrošinājuma veidnes (5.pielikums);  

13.7. Sniegto pakalpojumu saraksta veidne (6.pielikums); 

13.8. Galveno speciālistu saraksts (7.pielikums); 

13.9. Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nododamo darbu saraksta 

veidne (8.pielikums). 

14. 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 

informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

 

II. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 

15. Iepirkuma priekšmeta apraksts  
15.1. Iepirkuma priekšmets ir automatizētās vadības sistēmas uzlabošana pašvaldības 

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

Tehniskajām prasībām (Nolikuma 1.pielikums): 

15.1.1. Piegādāt iekārtas, datoru, monitoru, mēraparātus, palīgierīces, montāžas skapjus, 

palīgmateriālus u.c. detaļas, kas nepieciešamas darbu apjomu veikšanai.  

15.1.2. Pakāpeniski, nodrošinot pilnīgu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu iekārtu vadības 

funkcionēšanu saskaņā ar esošo tehnoloģiju, pilnībā nomainīt esošo firmas Allen Bradley 

programmējamo loģisko kontrolieru (turpmāk-PLC) vadības un automātikas sistēmu 

sekojošos blokos, saskaņā ar Nolikuma 1.pielikuma “Tehnisko prasību” 4.1. un 4.2. 

punktu.  

15.1.3. Visu bloku (mehāniskā attīrīšana, dūņu atūdeņošanas stacija, iekšējā sūkņu stacija, septiskā 

dūņu stacija) vadības algoritma izmaiņu izveide vienotā vadības un automātikas sistēmā. 

15.1.4. Atsevišķu sistēmu un mezglu darbības salāgošana pēc jebkura tehnoloģiskā procesa 

parametru izmaiņu veikšanas. 

15.1.5. Ieviest un izmantot tikai savstarpēji saskaņotus datu pārraides protokolus, kam jāiekļaujas 

jaunajā SCADA sistēmā. 

15.1.6. Visu bloku, tai skaitā Bioloģiskā apstrādes bloka un kopējās aerācijas vadības sistēmas 

pieslēgšana SCADA/NAI. 

15.1.7. Iekārtu regulēšana, skaņošana un pieslēgšana SCADA programmai. 

15.1.8. Automatizētās vadības sistēmas vizualizācija datorā, NAI operatoru (5 darbinieki) 

apmācība. 

15.1.9. Automatizētās vadības sistēmas testēšana pilnā tehnoloģiskā procesā saskaņā ar NAI 

Tehnoloģisko rokasgrāmatu, jaunizstrādāto algoritmu, dokumentācijas sagatavošana un 

nodošana Pasūtītājam. 

15.1.10. Iekārtu garantijas apkope ne mazāk kā 24 mēnešu un programmatūras garantijas 

apkalpošana ne mazāk kā 24 mēnešu laikā no Iekārtu pieņemšanas ekspluatācijā brīža.  

16. Darbu izpildes laiks – 90 (deviņdesmit) dienas no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas. 

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

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

18. Pirms piedāvājuma iesniegšanas ir jāveic objekta vietas apskate PSIA „ŪDEKA” Notekūdeņu 

attīrīšanas ietaisēs Dzintaru ielā 52a, Ventspilī, iepriekš saskaņojot laiku ar pašvaldības 

SIA „ŪDEKA” Kanalizācijas daļas vadītāju Aivaru Mincenbergu, mob. 29187310. Par objekta 

apskati Pasūtītājs sagatavo un ieinteresētais piegādātājs paraksta objekta apskates lapu. 

19. Pretendenta piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no Nolikumā 

noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

20. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma nodrošinājuma 

spēkā esības termiņā, kas noteikts Nolikuma 19. punktā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus 

pagarināt sava piedāvājuma nodrošinājuma termiņu.  

21. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, Pretendents to rakstiski 

paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma 

nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu, 

norādot pagarināto piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu. 
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III. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks 

 

22. Piegādātāji piedāvājumus iesniedz līdz 2017.gada 22.septembrim, 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 22.septembrī 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. 

23. Saņemtos piedāvājumus Pasūtītāja kontaktpersona reģistrē to iesniegšanas secībā Pretendentu 

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

laiku. 

24. 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. 

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

26. 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 

 

27. Piedāvājums iesniedzams saskaņā ar Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.  

28. 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. 

29. 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. 

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

un kopiju. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm: 

 

Pašvaldības SIA “ŪDEKA”, Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602 

 

Piedāvājums iepirkumam  

“Automatizētās vadības sistēmas uzlabošana Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs”  

(id. nr. UDEKA2017/29) 

Neatvērt līdz 2017.gada 22.septembrim plkst.14:00 

 

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

(Pretendenta kontaktpersonas vārds uzvārds, telefona numurs) 

31. 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” (turpmāk - MK Nr.916).  

32. Uz piedāvājuma titullapas jābūt šādām norādēm:  

32.1. Piedāvājums iepirkumam “Automatizētās vadības sistēmas uzlabošana Notekūdeņu attīrīšanas 

ietaisēs” (id. nr. UDEKA2017/29). 

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

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

dokumenti. 

34. Piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta 
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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. 

35. 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 MK Nr.916. 

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

pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu dokumentu kopuma pēdējā lapā. 

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

38. 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. Piedāvājuma nodrošinājums 
 

39. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu 800,00 EUR 

(astoņi simti euro) apmērā, Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā (turpmāk-LR) 

vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, tās filiāle vai 

ārvalsts bankas filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība vai ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas LR 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu LR teritorijā
1
, un 

tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (5. pielikums) vai Piedāvājuma nodrošinājuma 

veidnē paredzētajiem noteikumiem
2
. 

40. Ja Pretendents veic iepriekš norādītās piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, to ieskaita 

Pasūtītāja bankas kontā (AS “Swedbank”, konta Nr. LV56HABA0001402060108). 

41. Ja pretendents vēlas piedāvājuma nodrošinājumu veikt kā naudas summas iemaksu Pasūtītāja bankas 

kontā, jāievēro šādas prasības: 

41.1. piedāvājuma nodrošinājumu var iemaksāt Pasūtītāja kontā līdz Iepirkuma Nolikumā 22.punktā 

norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam; 

41.2. iemaksājot piedāvājuma nodrošinājumu, bankas maksājuma uzdevumā jānorāda – “Piedāvājuma 

nodrošinājums iepirkumam, iepirkuma id. nr.UDEKA2017/29”. Gadījumā, ja maksātājs nav 

pretendents, obligāti norādāms pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs. 

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

beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

42.1. 60 dienas skaitot no piedāvājuma atvēršanas brīža vai piedāvājuma nodrošinājuma termiņa 

pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma 

izsniedzējs; 

42.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

43. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur Pretendenta iemaksāto piedāvājuma 

nodrošinājuma summu, ja: 

43.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

43.2. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

44. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod/atmaksā Pretendentiem šādā kārtībā: 

44.1. Visiem pretendentiem, tajā skaitā uzvarētājam- 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja 

noslēgtā iepirkuma līguma ar uzvarētāju, vai lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma 

pārtraukšanu/izbeigšanu, 

44.2. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanai, - pēc 

piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņa beigām. 

45. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls un apdrošināšanas polisē norādītās apdrošināšanas prēmijas 

apmaksu apliecinošu dokumentu apstiprinātas kopijas vai piedāvājuma nodrošinājuma summas 

depozīta iemaksas Pasūtītāja bankas kontā apliecinošu dokumentu oriģināli vai apstiprinātas kopijas, 

jāpievieno piedāvājuma dokumentiem neiesietā veidā. 

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

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

http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba.html  
2 Vēlams aizpildīt pievienoto paraugveidni, kurā noteiktas minimālās prasības, kas piedāvājuma nodrošinājumā jāietver, tomēr atkāpes no 

standarta veidnes izmantošanas nebūs uzskatāmas par neatbilstību, ja būs iekļauti galvenie pamatnosacījumi 

http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba.html
http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba.html
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46. Par iemaksātu piedāvājuma nodrošinājumu tiks atzīts tikai tāds maksājums, kas līdz piedāvājumu 

atvēršanas brīdim ir iemaksāts Pasūtītāja Nolikuma 2.punktā norādītajā norēķinu kontā. 

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

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

piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam 

piedāvājumā). 

48. Piedāvājumi, kuriem nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums pieprasītajā apmērā vai nebūs 

pievienoti nodrošinājumu apliecinoši dokumenti, tiks uzskatīti par Iepirkuma dokumentu prasībām 

neatbilstošiem un Pretendents izslēgts no tālākās dalības Iepirkumā. 

 

VI. Dalības nosacījumi iepirkumā 

 

49. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta 

piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

49.1. Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai 

pretendents tiek likvidēts. 

49.2. Ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 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.  

49.3. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecas arī uz: 

a. uz personālsabiedrības biedru (ja pretendents ir personālsabiedrība); 

b. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 

procenti no kopējās pakalpojuma līguma vērtības; 

c. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. 

49.4. Gadījumā, ja Pretendents atbilst 49.1. apakšpunktā minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents 

norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, iesniedz pierādījumus uzticamības nodrošināšanai saskaņā ar Vadlīniju 6.4.2 punktā 

noteikto. 

50. Nolikuma 49.1. un 49.2.apakšpunkta prasību neattiecināmību Pretendents apliecina ar atbilstoši 

aizpildītu un parakstītu Pretendenta Pieteikuma dalībai iepirkumā veidni (Nolikuma 2.pielikums), 

apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās pakalpojuma 

līguma vērtības un Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta 

kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām – iesniedz parakstītu 

Apakšuzņēmēja/Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumu, ka uz to nav 

attiecināmi Nolikuma 49.1. un 49.2.apakšpunktā norādītie izslēgšanas nosacījumi. 

 

VII. Kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

 

51. Pretendentu kvalifikācijas prasības un dokumenti: 

N
r.

p
. 

k
. 

Prasības pretendentiem Iesniedzamie dokumenti 

51.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos 

iepirkumā, piekrītot Iepirkuma dokumentu 

prasībām. 

Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā atbilstoši 

Nolikuma 2.pielikumam. Ja piedāvājumu iesniedz 

personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta 

pieteikumu par piedalīšanos Iepirkumā. 

51.2. 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. 

51.3. Pretendents, personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu 

apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu 

Par Nolikuma 51.3.punktā minēto prasību izpildi par 

Latvijā reģistrētu pretendentu Iepirkumu komisija 

pārbaudīs publiskajās datubāzēs. 

Pretendentam (ārzemju personai) jāiesniedz citā valstī 
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N
r.

p
. 

k
. 

Prasības pretendentiem Iesniedzamie dokumenti 

iesniedz personu apvienība), kā arī personas 

(t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, kā arī apakšuzņēmēji, 

kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10 procenti no kopējās līguma 

vērtības, normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajos gadījumos ir reģistrēti 

komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs. 

kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības 

vai izziņas apliecināta kopija
3
, kas apliecina, ka ārvalsts 

Pretendents, persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, kā arī apakšuzņēmējs, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no 

kopējās līguma vērtības, 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)). 

Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu 

apvienība tiks reģistrēta Latvijas Republikas 

Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai, ja ar apvienību tāds tiks slēgts. 

Apliecinājums nav jāiesniedz, ja Pretendents vai personu 

apvienība jau ir reģistrēta Latvijas Republikas 

Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts 

normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

51.4. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, 

personu apvienības dalībnieks (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai 

personu apvienība), apakšuzņēmējs, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 

procenti no kopējās līguma vērtības, kas 

veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama 

reģistrācija LR Būvkomersantu reģistrā vai 

Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru 

iespējām Pretendents balstās, kas veiks 

darbus, kuru veikšanai nepieciešama 

reģistrācija LR Būvkomersantu reģistrā, ir 

reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā vai 

attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai 

minētajām personām ir kompetentas 

institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai 

cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās 

valsts normatīvie tiesību akti paredz 

profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta 

vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

Ārvalstu piegādātajam un personu 

apvienībai līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai jāreģistrējas LR Būvkomersantu 

reģistrā LR normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs 

pārliecinās Būvkomersantu reģistra mājas lapā internetā. 

Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, 

personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība vai personu apvienība), vai ārvalstu 

apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības un citu 

personu (Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās) 

jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas 

reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas 

institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita 

līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts
4
 

normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, 

licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu 

izsniegšanu. 

Ārvalstu persona, kas nav reģistrēta LR Būvkomersantu 

reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja tai tiks 

pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, tā līdz iepirkuma līguma slēgšanas dienai 

tiks reģistrēta LR Būvkomersantu reģistrā
5
. 

Personālsabiedrībai un personu apvienībai jāiesniedz 

apliecinājums, ka gadījumā, ja tai tiks pieņemts lēmums 

par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tā 

līdz iepirkuma līguma slēgšanas dienai tiks reģistrēta LR 

Būvkomersantu reģistrā (pēc reģistrācijas 

komercreģistrā)
12

. 

Apliecinājums nav jāiesniedz, ja Pretendents vai personu 

apvienība jau ir reģistrēta Latvijas Republikas 

Būvkomersantu reģistrā. 

                                                           
3 Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās 
4 Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts 
5 Reģistrācija jāveic 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
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N
r.

p
. 

k
. 

Prasības pretendentiem Iesniedzamie dokumenti 

51.5. Pretendentam iepriekšējos 3 (trīs) gados 

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

piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir 

pieredze iepirkuma priekšmetam līdzīgu 

darbu veikšanā vismaz 2 (divos) objektos. 

Iekārtām ir jābūt pieņemtām ekspluatācijā.  

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) 

saraksts atbilstoši Sniegto pakalpojumu saraksta veidnei 

(Nolikuma 6.pielikums) un vismaz 2 (divas) Pretendenta 

apliecinātas pasūtītāju atsauksmju kopijas vai cita 

dokumenta kopijas, kas pierāda 51.5. punkta pieredzi. 

Sniegto pakalpojumu sarakstā jāietver informācija par 

pretendenta veikto darbu galvenajiem tehniskajiem 

parametriem, skaitu, uzstādīšanas vietu, atbildīgajiem 

darbiniekiem un pasūtītāja kontaktpersonu. Sniegto 

pakalpojumu sarakstā jāiekļauj tikai tie objekti, kas uz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir pabeigti un iekārtas 

pieņemtas ekspluatācijā. 

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū 

darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz 

par visu darbības periodu. 

51.6. Pretendenta piedāvātajam tehniskās 

dokumentācijas izstrādātājam iepriekšējos 

3 (trīs) gados (2014., 2015., 2016. un 

2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas 

brīdim) ir pieredze Notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu un to vadības sistēmu izveides 

tehniskās dokumentācijas 

sagatavošanā/izstrādē vismaz 2 objektos. 

Pēc izstrādātās tehniskās dokumentācijas, 

uzstādītām iekārtām ir jābūt pieņemtām 

ekspluatācijā.  

Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu saraksts 

atbilstoši Galveno speciālistu saraksta veidnei (Nolikuma 

7.pielikums), CV un speciālista apliecinājums par 

pieejamību līguma izpildes laikā. Par Pretendenta 

piedāvāto speciālistu Pretendents norāda informāciju par 

veiktajiem darbiem, kuri apliecina Nolikuma 51.6.punktā 

norādīto speciālista prasīto pieredzi. 

51.7. Pretendenta piedāvātajam automātikas 

sistēmu inženierim iepriekšējos 3 (trīs) 

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

piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir 

pieredze Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un 

to vadības sistēmu piegādē, uzstādīšanā un 

ieregulēšanā vismaz 2 objektos. Iekārtām ir 

jābūt pieņemtām ekspluatācijā.  

Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu saraksts 

atbilstoši Galveno speciālistu saraksta veidnei (Nolikuma 

7.pielikums), CV un speciālista apliecinājums par 

pieejamību līguma izpildes laikā. Par Pretendenta 

piedāvāto speciālistu Pretendents norāda informāciju par 

veiktajiem darbiem, kuri apliecina Nolikuma 51.7.punktā 

norādīto speciālista prasīto pieredzi. 

51.8. Pretendents pakalpojuma sniegšanai 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 

sniegšanas apraksts, atbilstoši 

Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, nododamo darbu saraksta veidnei 

(Nolikuma 8.pielikums), 

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

Pretendents balstās, Apliecinājums, ka uz to nav 

attiecināmi Nolikuma 49.1. un 49.2.apakšpunktā 

norādītie izslēgšanas nosacījumi, 
3. Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, Apliecinājums par gatavību veikt 

Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos 

darbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma 

līguma izpildei nepieciešamos resursus, gadījumā, ja ar 

Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, 

4. (ja attiecināms) citā valstī kompetentās iestādes 

izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas 

apliecināta kopija
6
, kas apliecina, ka Persona (t.sk. 

apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

un joprojām darbojas, 

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

p
. 

k
. 

Prasības pretendentiem Iesniedzamie dokumenti 

5. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, 

piedāvājumam pievieno pilnvaru (oriģināls vai 

apliecināta kopija), kuru paraksta pretendenta pārstāvis 

(-ji) ar pārstāvības tiesībām. 

51.9. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas 

vienoto iepirkuma procedūras dokumentu 

(turpmāk ESPD) (izmantojot Eiropas 

Komisijas tīmekļa vietnē izveidoto rīku 

https://ec.europa.eu/tools/espd kā arī 

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē 

ievietoto veidlapu MS Word formātā 

(https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/up

load/skaidrojums_ESPD_20170725.pdf) kā 

sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā 

par līgumu vai iepirkuma dokumentos 

noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja 

Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas 

vienoto iepirkuma dokumentu, lai 

apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par 

līgumu vai iepirkuma dokumentos 

noteiktajām pretendentu atlases prasībām, 

tas iesniedz šo dokumentu arī par katru 

personu, uz kuras iespējām pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā 

norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti 

no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju 

apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto 

iepirkuma dokumentu par katru tās 

dalībnieku. 

Ja Pretendenta atbilstība atlases prasībām ir ietverta vai 

izriet no informācijas, kas sniegta ESPD, tad papildus 

dokumenti, kas to apliecina, nav jāiesniedz, ja vien to 

nepieprasa Pasūtītājs. 

Ja pretendents, kuram iepirkumā būtu piešķiramas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis ESPD 

kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par 

līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām 

pretendentu atlases prasībām, Iepirkumu komisija pirms 

lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas 

apliecina pretendenta atbilstību pretendētu atlases 

prasībām. 

 

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

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

līguma izpildi. 

53. 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. 

 
VIII. Pretendenta tehniskās un finanšu piedāvājuma prasības un iesniedzamie dokumenti 

 

54. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz saskaņā ar Tehniskām prasībām 

(Nolikuma 1.pielikums), kurā jānorāda izvērsts darbu apraksts brīvā formā, lai Pasūtītājam rastos 

pārliecība, ka Tehniskās prasības Pretendentam ir saprotamas un izpildāmas paredzētajā termiņā, kā 

arī jāiesniedz aizpildīts un parakstīts Tehnisko prasību 1.pielikums un objekta apskates lapa. 

55. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (Nolikuma 

3.pielikums). Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena eiro (EUR) (bez PVN), jānorāda spēkā 

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

56. Sagatavojot finanšu piedāvājumu (Nolikuma 3.pielikums), jāņem vērā Tehniskās prasības (Nolikuma 

1.pielikums). 

57. Līgumcena jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

https://ec.europa.eu/tools/espd
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_ESPD_20170725.pdf
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_ESPD_20170725.pdf
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58. Finanšu piedāvājumā līgumcenā jābūt iekļautām visām ar Līguma izpildi saistītām izmaksām, 

atbilstoši Tehniskajām prasībām (Nolikuma 1.pielikums), t.sk. 

58.1. Transporta izmaksas; 

58.2. Izmaksas, kas saistītas ar NAI operatoru apmācības nodrošināšanu; 

58.3. visas nodevas un nodokļi (izņemot PVN),  

58.4. un citas izmaksas, kas ir saistītas ar Līguma izpildi. 

59. Finanšu piedāvājumā jānorāda informācija par avansa nepieciešamību. Avansu iespējams paredzēt 

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

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

nepieciešams. 

 

IX. Piedāvājumu atvēršana, vērtēšana un izvēles kritērijs 
 

61. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2017.gada 22.septembrī plkst.14:00 Ventspils pilsētas 

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

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

63. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkumā un Piedāvājuma 

nodrošinājums atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Ja Piedāvājuma nodrošinājums 

nav iemaksāts/ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. 

64. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā 

persona nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta
7
 posmiem vai Iepirkuma 

dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona 

ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma dokumentu 

izstrādāšanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkumā, 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 Iepirkumā, tādējādi 

kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci. 

65. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā 

arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē 

pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām ir nodokļu parādi, kas 

pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar 

Vadlīniju 6.10.8. punktā noteikto. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts 

personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Vadlīniju 6.10.8. 

punktā noteikto. 

66. Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā 

arī personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pārbauda publiski pieejamajās datu bāzēs un/vai 

elektronisko iepirkumu sistēmā vai Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

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

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

maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Pasūtītājs rīkojas 

saskaņā ar Vadlīniju 6.10.8. punktā noteikto. 

67. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, 

Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet 

ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas 

dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

68. Iepirkuma komisija atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu un personu, uz kuru iespējām 

Pretendenti balstās, atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām. 

69. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents vai persona, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās: 

69.1. neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkumā vai 

69.2. nav iesniedzis Pretendenta Kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta Kvalifikācijas 

prasībām, vai 

69.3. ir sniedzis nepatiesu informāciju Kvalifikācijas novērtēšanai. 

                                                           
7 Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu. 
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70. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai 

nepilnīga, tas pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos 

dokumentos ietverto informāciju. 

71. Iepirkuma komisija Pretendenta veiktos uzticamības nodrošināšanas pasākumus vērtēs ņemot vērā 

Vadlīniju 6.4.2. punktā noteikto. 

72. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājumam pievienojis ESPD, 

Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt iesniegt pierādījumus Pretendenta atbilstībai Kvalifikācijas prasībām. 

Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās 

datubāzēs. 

73. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet 

Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt 

izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, 

savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju. 

74. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu 

atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru tehniskie 

piedāvājumi vai finanšu piedāvājumi neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, tiek noraidīti. 

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

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

ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu. 

76. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu 

piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto preču paraugi, ja tie nepieciešami preču 

atbilstības novērtēšanai, un pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar Pasūtītājam pierādīt 

preču atbilstību. Pasūtītājs nepieprasa iesniegt tādu preču paraugus, kuras pielāgojamas vai 

izgatavojamas līguma izpildes laikā atbilstoši tā prasībām, ja šādi paraugi Piegādātājam nav pieejami 

pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, kā arī preču paraugus, kuru iesniegšana Piegādātājam rada 

nesamērīgus izdevumus. 

77. Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - piedāvājums ar 

viszemāko cenu, no piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. 

78. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto
8
 līgumcenu bez PVN. 

79. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija 

pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu 

paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem
9
, 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. 

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

 

IX. Iepirkuma līguma slēgšana 

 

81. Par Iepirkuma līguma pamatu tiek izmantots pievienotais līguma projekts (Nolikuma 4.pielikums), 

kura nosacījumi bez būtiskiem labojumiem pretendentam ir saistoši. 

82. Ja tiks pieņemts lēmums līgumu slēgt ar personu apvienību, tā pienākums ir līdz līguma noslēgšanas 

termiņam izveidot juridisku apvienību, reģistrējot to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LR 

Uzņēmumu reģistrā vai ekvivalentā iestādē ārvalstīs, kā arī reģistrēties Ekonomikas ministrijas LR 

Būvkomersantu reģistrā, un iesniegt Pasūtītājam nepieciešamos dokumentus. 

83. 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 Nolikuma 49.1. un 49.2. punktā 

minētie izslēgšanas nosacījumi. 

                                                           
8 Ja Finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskās kļūdas, vērā ņem pareizi aprēķināto summu 
9 Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 1) ražošanas procesa, darbu veikšanas metodes vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām; 2) 

izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgiem darbu veikšanas, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir 

pieejami pretendentam; 3) piedāvāto darbu, preču vai pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 4) vides, sociālo un darba tiesību un darba 
aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu; 5) saistībām pret apakšuzņēmējiem; 6) pretendenta 

saņemto komercdarbības atbalstu. 
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Pielikumi: 

1) Pielikums Nr.1 - Tehniskās prasības uz 55 lp; 

2) Pielikums Nr.2 - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā veidne uz 1 lp; 

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

4) Pielikums Nr.4 – Iepirkuma līguma projekts uz 5 lp; 

5) Pielikums Nr.5 - Bankas piedāvājuma nodrošinājuma forma (paraugs)/ Apdrošināšanas sabiedrības 

piedāvājuma nodrošinājuma forma (paraugs) uz 2 lp; 

6) Pielikums Nr.6 -Sniegto pakalpojumu saraksta veidne uz 1lp; 

7) Pielikums Nr.7 - Galveno speciālistu saraksta veidne uz 1 lp; 

8) Pielikums Nr.7 -Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nododamo darbu 

saraksta veidne uz 1 lp. 
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1.pielikums 

  

TEHNISKĀS PRASĪBAS 

 

IEPIRKUMS: Automatizētās vadības sistēmas uzlabošana Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs 

Iepirkuma identifikācijas Nr.UDEKA2017/29 

 
1. Vispārīgās prasības 

Automātiskās sistēmas pārbūves mērķis ir pilnībā nomainīt esošo firmas Allen Bradley programmējamo 

loģisko kontrolieru (turpmāk-PLC) vadības un automātikas sistēmu. Jaunā vadības un automātikas 

sistēma jāveido uz atbilstošas PLC bāzes, iekļaujot nepieciešamos moduļus – procesoru, ieeju/izeju un 

komunikāciju u.c. blokus. Darba ietvaros jāveic arī esošās vizualizācijas programmas (SCADA) un 

personālā datora (PC) uz kura tā darbojas nomaiņa. Veidojot jauno vadības un automātikas sistēmu, 

izmantot esošās ”lauka” iekārtas, tai skaitā mēraparātus, frekvences pārveidotājus un intelektuālās vārstu 

piedziņas, kā arī izmantot esošo elektrobarošanas sistēmu, tai skaitā kabeļu tīklu, automātslēdžus, 

kontaktorus, terminālus, relejus u.tml. Lai sagatavotu piedāvājumu, Pretendentam jāiepazīstas ar 

esošo Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (turpmāk-NAI) elektroshēmu un situāciju uz vietas, Dzintaru 

ielā 52a, Ventspilī, iepriekš saskaņojot laiku ar pašvaldības SIA „ŪDEKA” Kanalizācijas daļas vadītāju 

Aivaru Mincenbergu, mob. 29187310. Objekta apsekošanas lapa jāpievieno pie piedāvājuma. Ja 

Pretendenta piedāvātajai vadības sistēmas struktūrai tas nepieciešams, pieļaujama jaunu interfeisa 

elementu – releju, analogo signālu pārveidotāju u.c. uzstādīšana. Šādā gadījumā jauno elementu 

izmaksas jāiekļauj kopējā piedāvājumā. 

2016.gadā tika veikta NAI aerācijas sistēmu un vadības sistēmas uzlabošana, izmantojot firmas GE 

Fanuc PLC moduļus. Pretendenta piedāvātajai jaunajai NAI automatizētajai sistēmai jānodrošina 

atbilstoša komunikācija ar esošo NAI aerācijas sistēmu vadību, izveidojot pilnu savstarpēji atbilstošu 

visu bioloģiskās attīrīšanas bloka mezglu vadības struktūru, kā arī atspoguļojot visus aerācijas procesa 

parametrus jaunajā vizualizācijas programmā. Ir pieļaujams atsevišķas bioloģiskās apstrādes bloka 

funkcijas realizēt, papildinot jau uzstādīto GE Fanuc PLC struktūru un/vai programmu.  

Ventspils NAI tehnoloģiskā shēma ietver notekūdeņu mehānisko priekšattīrīšanu, bioloģisko apstrādi un 

lieko dūņu atūdeņošanu. Veidojot jauno sistēmu, pilnībā jāsaglabā esošās sistēmas funkcionalitāte, kā arī 

jānodrošina zemāk minētie uzlabojumi bioloģiskās attīrīšanas procesā un lieko dūņu atūdeņošanā. 

 

2. Bioloģiskās apstrādes bloka vadības uzlabojumi 

Lai nodrošinātu attīrītā ūdens kvalitātes paaugstināšanu, t.s. liela industriālā piesārņojuma apstākļos un 

vienlaikus ļautu ekonomēt aerācijai nepieciešamo elektroenerģiju, jāveic būtiski uzlabojumi bioloģiskās 

apstrādes bloka vadībā: 

1) Jānodrošina iespēja pēc tehnoloģiskas nepieciešamības mainīt atsevišķu aerācijas baseinu (28A, 

28B, 28C un 28D) ieplūdes, izplūdes un aerācijas ciklu sākuma laikus, tā, lai tiktu iegūtas dažādas 

ieplūdes/izplūdes/aerācijas kombinācijas katrā baseinā. Pie tam, jāsaglabā laika grafika pamats: 

kopā darbojas attiecīgi līnijas A un C, kā arī B un D, kuru ieplūdes un izplūdes cikli notiek 

attiecīgi pretēji, bet maināmas ir tikai laika nobīdes starp ieplūdes, izplūdes un aerācijas līniju 

pārslēgšanās momentiem. Pie tam jāsaglabā nepieciešamie ierobežojumi, lai izslēgtu tehnoloģiski 

nepieļaujamu kombināciju izveidošanos. 

 
1.attēls. Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas ciklu shēmas 
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2) Analizējot skābekļa uzņemšanas dinamiku, kā arī veicot izplūdes parametru analīzes dažādos 

aerācijas režīmos, jānosaka optimālais skābekļa koncentrācijas uzdevums un tā sasniegšanas laiks 

pēc līniju pārslēgšanās. Šo pasākumu rezultātā jāsasniedz papildus vismaz 5% aerācijas gaisa 

pūtēju patērētās elektroenerģijas ekonomija. 

3) Jāoptimizē dūņu recirkulācijas plūsma dažādas notekūdeņu pieplūdes apstākļos. Jānosaka 

minimālā dūņu recirkulācijas plūsmas vērtība, kas nepasliktina attīrītā ūdens izplūdes parametrus, 

tajā pašā laikā paaugstinot lieko dūņu atūdeņošanas efektivitāti. 

3. Dūņu atūdeņošanas vadības un automātikas sistēmas uzlabojumi 

 

3.1. Jānodrošina iespēja attālinātā režīmā darbināt abas dekantercentrifūgas. 

3.2. Jāveic atbilstošas izmaiņas dekantercentrifūgu un apsaistošā aprīkojuma (sūkņu, aizbīdņu, 

konveijeru) vadības algoritmā, lai minimizētu atūdeņošanas procesa pārtraukuma ilgumu sausās 

masas izvešanas laikā, kā arī novērstu nepamatoti liela ūdens daudzuma nonākšanu atūdeņotās 

masas izlādes konveijeros. 

3.3. Jāizveido informatīvs bloks SCADA sistēmā lieko dūņu apstrādei patērēto resursu (darba stundas, 

elektroenerģija, flokulants) optimizācijai. 

 

4. PLC sistēmas struktūras izveidošana 

 

4.1. Pilnīgi no jauna jāveido PLC CPU un IO bloki sekojošām NAI tehnoloģiskajām vienībām: 

- Mehāniskās attīrīšanas bloks 

- Attīrītā ūdens izplūdes sūknētava 

- Iekšējā sūkņu stacija 

- Septiskās sūkņu stacijas. 

Šiem blokiem pilnībā jāsaglabā esošais iekārtu vadības algoritms, kā arī darbu laikā jāsaglabā 

nepārtraukta iekārtu funkcionalitāte, nepārtraucot, neietekmējot aberācijas iekārtu darbību. 

4.2. Esošajā GE Fanuc PLC sistēmā jāiekļauj sekojošu tehnoloģisko vienību vadība, vajadzības 

gadījumā papildinot GE Fanuc PLC ar nepieciešamiem CPU un/vai IO blokiem: 

- Aerotanku ieplūdes/izplūdes vadība 

- Bio-P tvertņu vadība 

- Nostādinātāju un dūņu recirkulācijas sūkņu vadība 

- Dūņu atūdeņošanas sistēmas vadība. 

Šiem blokiem jāveic izmaiņas vadības algoritmā, kuras tiks noteiktas, realizējot bioloģiskās 

apstrādes bloka un dūņu atūdeņošanas sistēmas vadības uzlabojumus, kā arī darbu laikā jānodrošina 

nepārtraukta iekārtu funkcionalitāte. 

4.3. Izmantojot sasvstarpēji saskaņotus datu pārraides protokolus, visu minēto bloku darbības parametri 

jāiekļauj jaunajā SCADA sistēmā. 

4.4. Veicot 4.1. un 4.2. punktā minētos darbus, jānodrošina pilnīga NAI iekārtu vadības funkcionēšana 

saskaņā ar esošo tehnoloģiju, kurai tiek veikti uzlabojumi, kas minēti 2. un 3. punktā. Izpildītājs ir 

pilnībā atbildīgs par atsevišķu sistēmu un mezglu darbības salāgošanu pēc jebkuru tehnoloģiskā 

procesa parametru izmaiņu veikšanas.  

 

5. Datora un monitora nomaiņa 

 

Datora un monitora piegāde un nomaiņa jāveic saskaņā ar šīs tehniskās prasības 1.pielikumā 

minētajām tehniskajiem parametriem. 

Pielikumā:  

 

1) Datora un monitora tehniskās prasības uz 1lp. 

2) Ventspils Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskā rokasgrāmata uz 52 lp
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Tehnisko prasību 1.pielikums 

Nr.p.k. Iekārta Nosaukums Prasības 

Pretendenta 

piedāvājums: 

specifikācijas 

atbilstoši šajā 

dokumentā 

minētajiem 

rādītājiem (t.sk. 

nosaukums, modelis, 

tehniskais apraksts) 

1. Dators 

Ražotājs, modelis 
 

Tips Desktop 1.gab 
 

Procesors 

Vismaz 4 kodolu 64 bitu procesors, pēc PassMark 

(CPU Mark) testiem veiktspēja – vismaz 6600 

punkti. Procesora veiktspējas rādītājiem jābūt 

pārbaudāmiem http://www.cpubenchmark.net 

mājas lapā vai jāiesniedz neatkarīgas sertifikācijas 

laboratorijas, kas nav saistīta ar pasūtītāja un 

piegādātāja organizācijām, izsniegts testēšanas 

protokols 

 

Paplašināšanas 

porti 

Vismaz 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1, 1 

x PCI, vismaz 2 gab. SATA 3 Gb/s un vismaz 2 

gab. SATA 6 Gb/s, 6 gab. USB datora korpusā (no 

kuriem 2 USB 3.0 un 2 atrodas datora korpusa 

priekšējā panelī), COM rs232 3.gab 

 

Operatīvā 

atmiņa (RAM) 

Vismaz 4 GB ar iespēju paplašināt līdz 16GB, 

saglabājot jau esošos atmiņas moduļus 

 

Videokarte 
Neintegrēta videokarte, Veiktspēja (PassMark) 

1000+,GDDR5 

 

Cietais disks 

(HDD) 
Vismaz 240 GB SSD 

 

Skaņas 

adapteris 

Integrēta skaņu karte ar pieslēguma 

ligzdu ārējam mikrofonam un skaļruņiem 

 

Optisko disku 

iekārta 
DVD+-RW DL iekārta  

 

Datortīkla 

adapteris 

10/100/1000 Base-TX (full duplex) Ethernet 

(RJ45)  2.gab 

 

Barošanas bloks 

220V, atbilstošs datora komponenšu jaudai, 

aprīkots ar sistēmu temperatūras kontrolei un 

aizsardzībai. Barošanas blokam vai visai sistēmai 

jābūt 80plus sertificētai. 

 

Korpuss 

ATX korpuss Midi Tower vai mazākā izpildījumā. 

Jānodrošina iespēja nomainīt operatīvo atmiņu, 

pievienot otru cieto disku, optisko disku iekārtu. 

 

Tastatūra, pele 

Lat/Rus tastatūra ar USB spraudni, optiskā pele ar 

rullīti un USB spraudni. Datora korpusa, tastatūras 

un peles krāsām jābūt saskaņotām. 

 

Komplektācija 

Komplektācijā iekļauts Eiropas standarta barošanas 

vads. Visām komponentēm pirms piegādes jābūt 

pārbaudītām. Datoram jābūt pilnībā saliktam, 

nokonfigurētam, ar uzinstalētu piedāvāto 

programmatūru, marķētam ar piegādātāja 

nosaukuma zīmi un garantijas termiņiem. 

 

Operētājsistēma Microsoft Windows 10 PRO 64Bit vai analoga 
 

Garantija Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi 
 

2. 
Datora 

monitors 

Izmērs Izmērs - ne mazāk kā 27" 
 

Garantija Garantijas laiks: ne mazāk kā 2 gadi 
 

 
Monitoram jābūt pieslēdzamam pie datora 

(tehniskās prasības pozīcija Nr. 1) 

 

http://www.cpubenchmark.net/
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2.pielikums 

  
 

 
Pretendenta pieteikuma dalībai iepirkumā veidne 

 

2017.gada __.___________________ 

 

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

vadības sistēmas uzlabošana Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” ar identifikācijas Nr.UDEKA2017/29. 

 

Pretendenta nosaukums: _________________________________________________________ 

 

Reģistrācijas Nr.:_______________________________________________________________ 

 

Juridiskā adrese:_______________________________________________________________ 

 

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

1. Izskatot Iepirkuma dokumentus, mēs esam tos akceptējuši un piedāvājam veikt automatizētās 

vadības sistēmas uzlabošanu pašvaldības SIA „ŪDEKA” Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Dzintaru 

ielā 52a, Ventspilī saskaņā ar Iepirkuma dokumentu prasībām.  

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

un tehniskais aprīkojums, lai pilnībā nodrošinātu Iepirkuma līguma izpildi 

3. Mēs apliecinām, ka mums iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz 

piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzīgu darbu veikšanā vismaz 

2 (divos) objektos (atbilstoši Nolikuma 51.5.punktam). Pieteikumā pievienotas ___ (____) 

atsauksmes vai citi dokumenti, kas pierāda pieredzi.  

4. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas Nolikumā 49.1. un 49.2. apakšpunktā minētie izslēgšanas 

nosacījumi. 

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

pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem.  

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

nodevas, kas varētu mums rasties iepirkuma līguma izpildes laikā. 

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

atbilstību Iepirkuma dokumentu prasībām.  

8. Ja Pasūtītājs izvēlēsies mūsu piedāvājumu, tad mēs apņemamies veikt automatizētās vadības 

sistēmas uzlabošanu pašvaldības SIA „ŪDEKA” Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Dzintaru ielā 52a, 

Ventspilī par 

 

Līgumcenu _________ (summa vārdiem) EUR bez PVN 

PVN (__%)___________(summa vārdiem) EUR 

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

 

 

Avansa nepieciešamība līdz 30% no Līguma summas ar PVN jeb __________________(summa 

vārdiem) EUR  

 

<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 

par Automatizētās vadības sistēmas uzlabošanu Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs 

 

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

Pasūtītāja rīkotā iepirkuma “Automatizētās vadības sistēmas uzlabojumi Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs”  

(id. nr. UDEKA2017/29) (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

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

automatizētās vadības sistēmas (turpmāk – Iekārtas) uzlabošanu, kas atbilst Izpildītāja 

iesniegtajam finanšu un tehniskajam piedāvājumam. Piegādātām Iekārtām ir jābūt jaunām un 

nelietotām, Iekārtām jāatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. Iekārtas tiek piegādātas un 

uzstādītas saskaņā ar Līguma nosacījumiem un atbilstoši Iepirkumā iesniegtajiem finanšu un 

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

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

un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. Līguma summa un tās samaksas kārtība 

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

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

likmes, kas ir spēkā maksājuma veikšanas brīdī. 

2.2. Avansu
10

 <30>
11

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

Izpildītājam 5 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājam ir iesniegts rēķins un avansa 

garantija
12

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

norādāms Līguma numurs un datums. 

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

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

Līguma 3.1.punktā noteikto Iekārtu nodošanas- pieņemšanas aktu un Pasūtītājam ir iesniegts 

rēķins. Rēķinā norādāms Līguma numurs un datums. 

2.4. Pasūtītājs tam Līgumā noteikto maksājumu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu, kas 

noteikts Līgumā, vai arī Izpildītāja bankas kontu, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura 

apmaksa tiek veikta. 

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

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

norādītajā Izpildītāja kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts 

par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto 

maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei. 

 

3. Iekārtas nodošana – pieņemšana. 

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
10 Maksājums tiks iekļauts, ja Pretendents pie Finanšu piedāvājuma pieprasa avansu. 
11 Pretendents var pieprasīt avansu ne vairāk par 30% no Līguma summas ar PVN 
12 Avansa garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, tās filiāle 
vai ārvalsts bankas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas 

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

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

daļa ir bojāta, tad par to sagatavojams akts, kuru paraksta Puses un tiek pārtraukta Iekārtas 

nodošana – pieņemšana. Izpildītājam Pušu parakstītajā aktā noteiktajā termiņā (kurš nedrīkst būt 

ilgāks par desmit dienām) ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jāveic Līguma un tā pielikumu 

nosacījumiem neatbilstošās vai bojātās Iekārtas vai tās daļas nomaiņa pret Līguma un tā pielikumu 

nosacījumiem atbilstošu Iekārtu vai tās daļu. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā 

noteikto līgumsodu par Līgumā noteiktās Iekārtas piegādes un uzstādīšanas kavējumu. Šī Līguma 

punkta daļa par līgumsodu netiek piemērota, ja Izpildītājs veic Līguma un tā pielikumu 

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

noteiktā termiņa beigām. 

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

noteikto Iekārtu nodošanas – pieņemšanas aktu, bet Pasūtītāja īpašumā Iekārtas pāriet ar dienu, kad 

Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam par Iekārtām Līgumā noteiktajā kārtībā. 

 

4. Pušu pienākumi un tiesības 

4.1. Izpildītājs apņemas: 

4.1.1. Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Dzintaru ielā 52a, Ventspilī, 90 (deviņdesmit) dienu laikā no 

Līguma spēkā stāšanās dienas, veikt sekojošus pasākumus: 

a. Piegādā iekārtas, datoru, monitoru, mēraparātus, palīgierīces, montāžas skapjus, 

palīgmateriālus u.c. detaļas, kas nepieciešamas darbu apjomu veikšanai.  

b. Pakāpeniski, nodrošinot pilnīgu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu iekārtu vadības funkcionēšanu 

saskaņā ar esošo tehnoloģiju, pilnībā nomainīt esošo firmas Allen Bradley programmējamo 

loģisko kontrolieru (turpmāk-PLC) vadības un automātikas sistēmu sekojošos blokos, saskaņā 

ar Nolikuma 1.pielikuma “Tehnisko prasību” 4.1. un 4.2. punktu.  

c. Visu bloku (mehāniskā attīrīšana, dūņu atūdeņošanas stacija, iekšējā sūkņu stacija, septiskā 

dūņu stacija) vadības algoritma izmaiņu izveide vienotā vadības un automātikas sistēmā. 

d. Atsevišķu sistēmu un mezglu darbības salāgošana pēc jebkura tehnoloģiskā procesa 

parametru izmaiņu veikšanas. 

e. Ieviest un izmantot tikai savstarpēji saskaņotus datu pārraides protokolus, kam jāiekļaujas 

jaunajā SCADA sistēmā. 

f. Visu bloku, tai skaitā Bioloģiskā apstrādes bloka un kopējās aerācijas vadības sistēmas 

pieslēgšana SCADA/NAI. 

g. Iekārtu regulēšana, skaņošana un pieslēgšana SCADA programmai. 

h. Automatizētās vadības sistēmas vizualizācija datorā, NAI operatoru (5 darbinieki) apmācība. 

i. Automatizētās vadības sistēmas testēšana pilnā tehnoloģiskā procesā saskaņā ar NAI 

Tehnoloģisko rokasgrāmatu, jaunizstrādāto algoritmu, dokumentācijas sagatavošana un 

nodošana Pasūtītājam. 

j. Iekārtu garantijas apkopi ne mazāk kā 24 mēnešu un programmatūras garantijas apkalpošanu 

ne mazāk kā 24 mēnešu laikā no Iekārtu pieņemšanas ekspluatācijā brīža.  

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

Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. 

4.1.3. Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju par 

neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, un kuru dēļ var 

tikt traucēta Līguma izpilde. 

4.2. Pasūtītājs apņemas: 

4.2.1. Pieņemt Iekārtas atbilstoši Līguma nosacījumiem, ja piegādātās un uzstādītās Iekārtas atbilst 

visām Līguma un tā pielikumu prasībām un nosacījumiem. 

4.2.2. Norēķināties par Iekārtu piegādi un uzstādīšanu atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

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

 

5. Garantija 

5.1. Izpildītājs garantē, ka piegādātās Iekārtas atbilst Iekārtas ražotājfirmas noteiktajiem tehniskajiem 

standartiem un Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. 

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

tehniskajā piedāvājumā un tiek noteikts ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši. 

Programmatūras garantijas termiņš 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 un programmatūras garantijas 

apkalpošanas 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 

nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā vienu mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par 

turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu 

izbeigšanos. 

 

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

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

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

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

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

atkāpties no Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus. 

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

process, tiek pieņemts lēmums par tās darbības izbeigšanu 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. 

4.pielikums. Tehniskās prasības. 

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

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

spēks. 

 

10.Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” ____________________________ 

Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602 ____________________________ 

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

A/S SWEDBANK, kods HABALV22 ____________________________ 

konts: LV56HABA0001402060108 Konts: _______________________ 

  

_______________________ _______________________ 

Valdes priekšsēdētājs   

Edgars Daugelis  

z.v. z.v. 
 

  

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

2017.gada ____._____________  

Līgumam Nr.__________ 

 

 

 

 

Iekārtu nodošanas-pieņemšanas  

AKTS 

 

 

 

Ventspilī, Talsu ielā 65, 2017.gada ___.____________ 

 

 

Parakstot šo aktu SIA „_______________________” vienotais reģistrācijas numurs 

________________, ________________________________________________ nodod, savukārt, 

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

____.___________ Līgumu Nr._____ pieņem: 

________________________________________________. 

 

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

Izpildītāja sniegtā Pakalpojuma kvalitāti. 

 

Izpildītājs: 

 

______________________ _________________________ _____________ 

 

 

 

Pasūtītājs: 

 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” ________________________ ______________ 
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5. pielikums 

Piedāvājuma nodrošinājuma veidne 

 

A. Bankas piedāvājuma nodrošinājuma forma (paraugs) 

 

Pašvaldības SIA „ŪDEKA”,  

Vienotais reģ.Nr.41203000983,  

Talsu iela 65, Ventspils 

 

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA 

 

Iepirkumam “Automatizētās vadības sistēmas uzlabošana Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” (id.nr. 

UDEKA2017/29) 

 

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

 

Ievērojot to, ka  

<Pretendenta nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

 

 

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

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

ka iepirkuma nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

  

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

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

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

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

iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, 

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

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

kontu. 

 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā 2017.gada 22.septembrī un ir spēkā līdz 2017.gada 

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

datumā. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

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

personas parakstu apliecina banka. 

 

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

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

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

piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem tiesību aktiem.  

 

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

< Personas ar pārstāvības tiesībām personas paraksts> 

<Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles zīmoga nospiedums> 
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Piedāvājuma nodrošinājuma veidne 
 

B. Apdrošināšanas sabiedrības piedāvājuma nodrošinājuma forma (paraugs) 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

 

 

Iepirkumam “Automatizētās vadības sistēmas uzlabošana Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” (id.nr. 

UDEKA2017/29) 
 

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

 

 

Ievērojot to, ka  

 

<Pretendenta nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

 

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

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

ka iepirkuma nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

  

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

adrese> apņemamies gadījumā, ja: 

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

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

iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, 

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

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

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

norēķinu kontu. 

 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā 2017.gada 22.septembrī un ir spēkā līdz 2017.gada 

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

datumā. 

 

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

mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu. 

 

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

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

normatīvajiem tiesību aktiem.  

 

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

< Personas ar pārstāvības tiesībām personas paraksts> 

<Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles zīmoga nospiedums> 
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6. pielikums 

 

 

Sniegto pakalpojumu saraksta veidne 

 

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

apliecina Nolikuma 51.5. punktā prasīto pieredzi. 
 

N
r.

p
.k

. 

Pakalpojuma 

nosaukums 

un veikto 

darbu īss 

raksturojums 

atbilstoši 

nolikuma 

51.5.punkta 

prasībām 

Vieta 

Pašu spēkiem 

veiktais darbu 

apjoms (% no 

darbu vērtības bez 

PVN) 

Pasūtītājs (nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktinformācija: 

kontaktpersona, e-

pasts, tālrunis) 

Darbu uzsākšanas un 

pabeigšanas gads un 

mēnesis 

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

<…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

 

<Pretendenta nosaukums> 

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

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts> 
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7. pielikums 

 

 

 

Galveno speciālistu saraksts 

 

Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju par sniegtajiem 

pakalpojumiem, kuri apliecina Nolikuma 51.6., 51.7. punktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi. 
 

Galvenais 

speciālists 

Vārds un 

uzvārds 

Profesionālā 

pieredze 

atbilstoši 

Nolikumā 

noteiktajām 

prasībām 

 

Pasūtītājs (nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un 

kontaktinformācija: 

kontaktpersona, e-

pasts, tālrunis) 

Statuss (Pretendents, 

personālsabiedrības biedrs, 

personu apvienības 

dalībnieks vai 

apakšuzņēmējs (Norādīt 

statusu), vai šo personu 

darbinieks vai darba 

ņēmējs, vai darba vai 

uzņēmuma līgums tiks 

noslēgts, ja pretendentam 

tiks piešķirtas tiesības slēgt 

iepirkuma līgumu (Norādīt 

personas statusu, 

nosaukumu un speciālista 

statusu) 

1 2 3 4 5 

Tehniskās 

dokumentācijas 

izstrādātājs 

<…> <…> <…> <…> 

Automātikas 

sistēmu inženieris 
<…> <…> <…> <…> 

 

 

 

<Pretendenta nosaukums> 

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

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts> 
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8. pielikums 

 
APAKŠUZŅĒMĒJIEM

13
/PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, NODODAMO 

DARBU SARAKSTS
14

 
 

Apakšuzņēmēja / Personas 

nosaukums/vārds, 

uzvārds, reģistrācijas 

numurs/personas kods, 

adrese un 

kontaktpersona/ 

kontaktinformācija 

Nododamo darbu 

apjoms (% no 

Līgumcenas bez 

PVN) 

Īss apakšuzņēmēja/Personas 
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 Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no 

kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.  
14 Pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus Pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā ģenerāluzņēmējs saglabājot 

atbildību par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju un pierādot, ka Pretendentam būs pieejami apakšuzņēmēju resursi 


