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I. Vispārīgā informācija 

 

1. Iepirkuma metode un identifikācijas numurs 

1.1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8
2
 panta prasībām. 

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs - Nr.UDEKA2016/6. 

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 1.daļas b) apakšpunktam. 

4. Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma procedūras 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 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

5. Piegādātājs ir fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas 

attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus. 

6. Pretendents ir Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 

7. Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu (turpmāk - Iepirkuma 

dokumentus). 

8. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem, jebkuriem to 

grozījumiem, ja tādi tiks veikti, kā arī skaidrojumiem, papildinājumiem un atbildēm uz uzdotajiem 

jautājumiem Pasūtītāja mājas lapā internetā www.udeka.lv sadaļā Iepirkumi un Ventspils pilsētas 

mājas lapā www.ventspils.lv sadaļā Publiskie iepirkumi, kā arī iespēju ieinteresētajiem 

piegādātājiem iepazīties uz vietas ar Iepirkuma dokumentiem pie Pasūtītāja Talsu ielā 65 (1.stāvs 

2.kabinets), Ventspilī, darba dienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00, tālr. 636 07263. 

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

jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītāja 4.punktā norādītajai kontaktpersonai. Pasūtītājs 

Iepirkuma dokumentus izsniegs 2 (divu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. 

9. Pasūtītājs sniedzot papildu informāciju, vienlaikus ar informācijas publicēšanu nolikuma 8.punktā 

minētajos portālos, nosūta to arī Ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu. 

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. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus Iepirkuma dokumentos, būtiski nemainot tehniskās specifikācijas 

vai citas prasības līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par veiktajiem grozījumiem 

Pasūtītājs publicē paziņojumu savā mājaslapā internetā www.udeka.lv sadaļā Iepirkumi un 

Ventspils pilsētas mājas lapā www.ventspils.lv sadaļā Publiskie iepirkumi.  

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

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

informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

 

 

 

mailto:udeka@ventspils.lv
http://www.udeka.lv/
mailto:agnese.atvare@ventspils.lv
mailto:agnese.atvare@ventspils.lv
http://www.udeka.lv/
http://www.ventspils.lv/
http://www.udeka.lv/
http://www.ventspils.lv/
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II. Informācija par Iepirkuma priekšmetu 

 

14. Iepirkuma priekšmets - ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve, saskaņā ar Tehniskām 

specifikācijām (Pielikums Nr.1), būvprojektu un darbu apjomiem (Pielikums Nr.2) (turpmāk – 

Būvdarbi). Iepirkuma priekšmets “Iekšpagalmu tīklu pārbūve, Ventspilī” ietver ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu pārbūvi divos iekškvartālos, Ventspilī. 

Būvdarbi jāveic šādos objektos: 

 Teritorijas labiekārtošana Celtnieku ielā 2A, 4, 6 un 8A, Ventspilī, – 1. un 5.kārta, 

ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu pārbūve. 

 Teritorijas labiekārtošana Embūtes ielā 49, Ugāles ielā 28 un Celtnieku ielā 10, Ventspilī 

– 4. būvniecības kārta, kanalizācijas ārējo tīklu pārbūve. 

15. CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi). 

16. Plānotais līguma izpildes termiņš – 24 nedēļas no būvdarbu uzsākšanas datuma, tajā skaitā 

objektu nodošana ekspluatācijā - 4 nedēļas. 
Būvdarbu vietas tiek nodotas Pasūtītājam un Būvdarbu veicējam parakstot nodošanas – 

pieņemšanas aktu. 

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, ja 

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

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

termiņa beigām, Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt objektu vietas apskati. Objektu vietas 

apskate tiks organizēta 2 (divu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.  

 

III. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks 

 

19. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 27.maijam, plkst.12:00 pašvaldības SIA „ŪDEKA” 

administrācijas ēkas 1.stāva 2.kabinetā, Talsu ielā 65, Ventspilī, LV-3602, darba dienās no 08.00 – 

12.00 un no 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 minētajam termiņam. 

Pēc norādītā termiņa saņemtie piedāvājumi netiks pieņemti. 

20. Saņemtos piedāvājumus Pasūtītāja kontaktpersona reģistrē to iesniegšanas secībā Pretendentu 

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

laiku. 

21. 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. 

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

23. 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 

 

24. Piedāvājums iesniedzams saskaņā ar Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, vienā 

piedāvājuma variantā. 

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

un dzēsumiem. Ja pretendents piedāvājumā iekļauj dokumentus un aprakstus svešvalodā, tiem 

jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts 

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

dokumenta tulkojums latviešu valodā. 

26. Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros: 

1)viens piedāvājuma dokumentu oriģināls ar norādi „Oriģināls”; 
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2)viena piedāvājuma dokumentu kopija ar norādi „Kopija”. 

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

piedāvājuma oriģinālu. 

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

piedāvājuma oriģinālu un kopiju. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm: 

1) Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese,  

2) Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un telefona numurs, 

3) Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese,  

4) Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona un faksa numurs, 

5) atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Iekšpagalmu tīklu pārbūve, Ventspilī” (id.nr 

UDEKA2016/6). Neatvērt līdz 2016.gada 27.maijam plkst.13:00”. 

28. Piedāvājumam jābūt cauršūtam vai caurauklotam ar sanumurētām lapām un ar uzlīmi. Uz uzlīmes 

jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un pretendenta 

paraksttiesīgas personas vai pretendenta pilnvarotas personas parakstītai, norādot arī 

apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. Piedāvājuma sākumā jābūt pievienotam satura 

rādītājam. 

29. Uz piedāvājuma titullapas jābūt šādām norādēm:  

29.1. Piedāvājums iepirkumam “Iekšpagalmu tīklu pārbūve, Ventspilī”. Iepirkuma identifikācijas 

Nr.UDEKA2016/6; 

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

30. Piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta 

pārstāvis, kuram ir paraksta tiesības. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno attiecīgi noformēta pilnvara (oriģināls) vai pilnvaras apliecināta kopija. 

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

tehniskais piedāvājums jāparaksta visiem personu apvienības dalībniekiem. 

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

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

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

„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

32. Piedāvājuma iesniegšana nozīmē pretendenta galīgu nodomu piedalīties Iepirkumā, visu 

Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu.  

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

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

caurauklots.  

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

35. 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. 

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

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

 

V. Piedāvājuma nodrošinājums 

 

37. Pretendentam piedāvājumam jāpievieno no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums 

1 200 EUR (viens tūkstotis divi simti eiro un 00 centi) apmērā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma 

nodrošinājuma formai (paraugs Pielikums Nr.11 vai paraugs Pielikums Nr.12) vai Piedāvājuma 

nodrošinājuma formā ietvertajiem būtiskiem nosacījumiem. 

38. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas 

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

apdrošināšanas sabiedrība vai ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas 

Republikas teritorijā
1
. 

                                                           
1 Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas 

Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi: 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba un 

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

http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba
http://www.fktk.lv/lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu-sniedzeji-no-eez/pakalpojumu-sniegsanas-briviba
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Piedāvājuma nodrošinājums (oriģināls) vai maksājuma dokuments par piedāvājuma 

nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja nolikuma 2.punktā norādītajā bankas kontā, 

jāpievieno piedāvājuma dokumentiem neiesietā veidā. 

39. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

39.1. 60 dienas skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas; 

39.2. līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai.  

40. Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt: 

40.1. bankas garantija; 

40.2. apdrošināšanas polise par piedāvājuma nodrošinājuma summu; 

40.3. piedāvājuma nodrošinājumu ieskaitīšana Pasūtītāja norādītajā bankas kontā (AS 

“Swedbank”, konta Nr. LV56HABA0001402060108). 

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

kontā, jāievēro šādas prasības: 

41.1. piedāvājuma nodrošinājumu var iemaksāt Pasūtītāja kontā līdz Iepirkuma nolikumā 

19.punktā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam; 

41.2. iemaksājot piedāvājuma nodrošinājumu, bankas maksājuma uzdevumā jānorāda – 

“Piedāvājuma nodrošinājums iepirkumam ar identifikācijas Nr.UDEKA2016/6” un 

piedāvājuma nodrošinājuma termiņš. Gadījumā, ja maksātājs nav pretendents, obligāti 

norādāms pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs. 

42. Par Pasūtītāja kontā iemaksātiem piedāvājuma nodrošinājumiem, Iepirkumu komisija 

pārliecināsies uzsākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, veiks izdruku no Pasūtītāja nolikumā 

2.punktā norādītā norēķinu konta. Par iemaksātu piedāvājuma nodrošinājumu tiks atzīts tikai tāds 

maksājums, kas līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim ir iemaksāts Pasūtītāja norādītajā norēķinu 

kontā. 

43. 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). 

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

ar uzvarētāju, piedāvājuma nodrošinājumus atgriež Pretendentiem. 

 

 

VI. Pretendentu izslēgšanas gadījumi 
 

45. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

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

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 

parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 

pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

45.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu 

aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto 

līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts 

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

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

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

150 euro; 

45.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 

tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 45.1. un 45.2. apakšpunktā minētie nosacījumi. 

46. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 45.punktā minēto 

apstākļu dēļ, Pasūtītājs: 

46.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 45.3.punktā 

minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

46.1.1. par nolikuma 45.1.apakšpunktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra, 
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46.1.2. par nolikuma 45.2.apakšpunktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. 

Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, 

neprasot pretendenta un nolikuma 45.3.apakšpunktā minētās personas piekrišanu; 

46.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 

45.3.apakšpunktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās 

institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un nolikuma 45.3.apakšpunktā minēto personu 

neattiecas nolikuma 45.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs 

nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. 

Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz 

no dalības iepirkumā. 

47. Atkarībā no atbilstoši nolikuma 46.1.2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs: 

47.1. neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un nolikuma 

45.3.apakšpunktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

47.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu 

parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, 

ka tam vai nolikuma 45.3.apakšpunktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par 

plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 

150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas 

dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un nolikuma 

45.3.apakšpunktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz 

attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta 

elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 

150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu 

izslēdz no dalības Iepirkumā. 

48. Ja Pretendents būs sniedzis nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai vai nebūs iesniedzis 

visu pieprasīto informāciju, tas tiks izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā. 

49. Pretendents, kurš būs iesniedzis vairākus piedāvājuma variantus, tiks izslēgts no tālākās dalības 

Iepirkumā. 

 

 

VII. Pretendenta kvalifikācijas prasības 

 

50. Pretendenta kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt līguma 

slēgšanas tiesības. 

51. Pretendentam ir jāatbilst šādām 

Pretendentu kvalifikācijas prasībām: 

52. Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja 

noteiktajām kvalifikācijas prasībām, 

Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta 

kvalifikāciju apliecinošie dokumenti: 

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

51.1.Pretendenta pieteikums par piedalīšanos 

iepirkumā, piekrītot Iepirkuma dokumentu 

prasībām. 

52.1.Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā 

atbilstoši pielikumam Nr.4. 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. 

52.2. Lai apliecinātu 51.2.apakšpunkta izpildi, 

jāiesniedz dokuments, kas apliecina piedāvājuma 

dokumentus parakstījušās (kā arī kopijas, 

tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus 
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apliecinājušās) personas tiesības pārstāvēt 

Pretendentu Iepirkumā. Ja dokumentus, kas 

attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības 

biedru vai personu apvienības dalībnieku 

paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina 

attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu 

apvienības dalībnieka pilnvarota persona, 

jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas 

apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo 

personālsabiedrības biedru vai personu 

apvienības dalībnieku Iepirkumā. Juridiskas 

personas pilnvarai (oriģināls vai Pretendenta 

apliecināta kopija) pievieno dokumentu, kas 

apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās 

amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo 

juridisko personu. 

51.3. Pretendents, personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu 

apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz 

personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja 

Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus un balstīties uz viņu iespējām) ir 

reģistrēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo 

aktu prasībām. 

52.3. Lai pārbaudītu 51.3.apakšpunkta izpildi, 

par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu 

reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

Iepirkumu komisija pārbaudīs Uzņēmumu 

reģistra datubāzē. Par pretendentu, kas nav 

reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz 

dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju. Ārvalstī 

reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas 

attiecīgās valsts institūcijas izsniegta dokumenta 

kopija, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts 

atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. 

51.4. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, 

visi personu apvienības dalībnieki (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai 

personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja 

Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt 

apakšuzņēmēju un balstīties uz viņa iespējām), 

kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama 

reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts 

Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā 

reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam 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. 

52.4. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā 

Iepirkumu komisija pārbaudīs Būvniecības 

informācijas sistēmā (turpmāk -BIS informācijas 

sistēmā) (tīmekļa vietne: www.bis.gov.lv) 

Pretendentam, kas nav reģistrēts LR 

Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz 

apliecinājums, ka, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, 

līdz Līguma slēgšanas dienai (ne vēlāk, kā 10 

(desmit) darba dienu laikā no lēmuma 

paziņošanas) tiks reģistrēts LR Būvkomersantu 

reģistrā. 

Ārvalstu Pretendentam, personālsabiedrības 

biedram, visu personu apvienības dalībnieku (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai 

personu apvienība), vai ārvalstu apakšuzņēmējam 

(ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus) jāiesniedz attiecīga profesionālā 

reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija 

vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, 

sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, 

ja attiecīgās valsts
2
 normatīvie tiesību akti paredz 

                                                           
2 Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts 
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profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai 

citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

51.5. Pretendenta piedāvātajam Atbildīgajam 

būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses 

sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

būvdarbu vadīšanas jomā
3
, 

52.5. Pretendentam jānorāda būvspeciālista 

sertifikāta numurs (pielikums Nr.6). 

Par 51.5. punktā padāvātā speciālista attiecīgā 

sertifikāta esamību un derīguma termiņu 

Iepirkumu komisija pārbaudīs BIS informācijas 

sistēmā (tīmekļa vietne: www.bis.gov.lv). 

51.6. Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta 

licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo 

pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu 

nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts 

normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti 

atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas 

prasībām attiecīgas profesionālās darbības 

veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar 

pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, līdz 

Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību 

vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 

52.6. Jāiesniedz ārvalstu speciālista licences, 

sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo 

pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu 

nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts 

normatīvie tiesību akti) kopija un Pretendenta 

apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists 

atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas 

prasībām attiecīgas profesionālās darbības 

veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar 

pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, līdz 

Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību 

vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 

Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

51.7. Pretendenta gada finanšu vidējais 

apgrozījums
4
 būvniecībā Pretendenta darbības 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2013., 2014., 2015.) 

laikā vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz piedāvāto 

līgumcenu neieskaitot Pievienotās vērtības 

nodokli (turpmāk – PVN).  

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas 

tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija 

jāiesniedz par visu darbības periodu. 

52.7. Jāiesniedz izziņa, ko parakstījis 

Pretendents, par Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu 

(2013., 2014., 2015.) finanšu vidējo apgrozījumu 

būvniecībā, kas apliecina atbilstību 

51.7.apakšpunktā noteiktajām prasībām.  

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas 

tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija 

jāiesniedz par visu darbības periodu. 

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

51.8. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

(2011., 2012., 2013., 2014., 2015.)
5
 laikā kā 

galvenais būvuzņēmējs ir veicis vismaz trīs 

būvdarbu līgumu realizāciju pilsētās, kur katra 

līguma ietvaros ir veikti ārējo ūdensapgādes 

un/vai kanalizācijas tīklu būvdarbi ar atklāto 

rakšanas metodi ar garumu vismaz 120m un 

kanalizācijas cauruļvadu atjaunošana 

(renovācija), izmantojot oderēšanas metodi ar 

garumu vismaz 30m. Objektiem jābūt 

pieņemtiem ekspluatācijā. 

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas 

tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, 

informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. 

52.8. Jāiesniedz Pretendenta apstiprināts 

Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents 

Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un 

balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām 

iespējām) iepriekšējos 5 (piecos)
6
 gados veikto 

būvdarbu, kas apliecina atbilstību 

51.8.apakšpunktā noteiktajām prasībām, saraksts 

atbilstoši pielikumam Nr.5. 

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas 

tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, 

informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. 

51.9. Pretendents ir saņēmis pozitīvas 

pasūtītāju atsauksmes par katru no būvdarbu 

52.9. Piedāvājumam pievienot vismaz 3 (trīs) 

Pretendenta apliecinātas pasūtītāju
7
 atsauksmju

8
 

                                                           
3 Sk. Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumus Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses 

uzraudzības noteikumi”.  
4trīs gadu vidējais finanšu neto apgrozījums ((apgr.1.gadā + apgr.2.gadā + apgr.3.gadā) /3). 
5 Pretendents var uzrādīt pieredzi arī pašreizējā gadā, t.i. par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim. 
6 Pretendents var uzrādīt pieredzi arī pašreizējā gadā, t.i. par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim. 
7 Atsauksmes var būt arī no viena pasūtītāja. 
8 Atsauksmē ietver ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti 

atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā kvalitātē. 
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līgumiem, ar kuriem Pretendents apliecina savas 

tehniskās un profesionālās spējas. 

kopijas par katru no būvdarbu līgumiem, ar 

kuriem Pretendents apliecina savas tehniskās un 

profesionālās spējas, un to, vai visi darbi ir veikti 

atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un atbilstošā 

kvalitātē. 

51.10. Pretendents var nodrošināt šādu 

speciālistu: 

52.10. Jāiesniedz Pretendenta piedāvātā 

speciālista saraksts, kas aizpildīts atbilstoši 

pielikumam Nr.6. Par Pretendenta piedāvāto 

speciālistu Pretendents norāda informāciju par 

veiktajiem būvdarbiem, kuri apliecina 

51.10.apakšpunktā norādītā speciālista prasīto 

pieredzi. 

51.10.1.  Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš kā 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu 

vadītājs iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2013., 2014., 

2015.)
9
 laikā ir vadījis vismaz divu būvdarbu 

līgumu realizāciju pilsētās, kur katra līguma 

ietvaros ir veikti ārējo ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas tīklu būvdarbi ar atklāto rakšanas 

metodi ar garumu vismaz 120m. Objektiem jābūt 

pieņemtiem ekspluatācijā.  

52.11. Jāiesniedz Pretendenta 51.10.1. 

apakšpunktā piedāvātā galvenā speciālista CV, 

kurā ietverts speciālista apliecinājumus par 

gatavību veikt piedāvājumā minētos darbus 

nolikumā norādītājā būvniecības laikā. Speciālista 

CV norāda informāciju par veiktajiem 

būvdarbiem, kuri apliecina nolikuma 51.10.1. 

apakšpunktā norādīto speciālista prasīto pieredzi. 

51.11. Pretendents Būvdarbu 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
10

.  
 

 

52.11. Ja Pretendents Būvdarbiem plāno 

piesaistīt apakšuzņēmējus un balstās uz 

apakšuzņēmēju vai citu Personu iespējām, lai 

apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst 

Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā 

jāietver:  

a. Saraksts, aizpildot pielikumu Nr.7, norādot 

kādus darba veidus tie veiks, un % 

(procentuālo) attiecību no kopējā darbu 

apjoma līgumcenas. Apakšuzņēmējam 

nododamai iepirkuma daļai precīzi jāatbilst 

nododamās pieredzes veidam un īpatsvaram 

pretendenta kvalifikācijā, 

b. (1)apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru 

iespējām Pretendents balstās, Apliecinājums 

atbilstoši Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, apliecinājuma 

formai (Pielikums Nr.10) par gatavību veikt 

Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu 

sarakstā norādītos Būvdarbus un/vai nodot 

Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei 

nepieciešamos resursus
11

 un/vai (2) 

Pretendenta un Personas, t.sk. apakšuzņēmēju, 

uz kuru iespējām Pretendents balstās 

vienošanās protokoli vai līgumi (var būt 

kopijas) par attiecīgo darbu veikšanu 

                                                           
9 Pretendents var uzrādīt pieredzi arī pašreizējā gadā, t.i. par periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim. 
10 Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta ar Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās 

personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus 
dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), 

uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi 

tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē 
11 Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta ar Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās 

personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus 

dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), 
uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi 

tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē 
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(a apakšpunktā norādītie darbi), gadījumā, ja 

ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, 

c. apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, komercreģistra vai 

līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas 

iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas 

apliecības kopija
12

, kā arī 

d. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina 

apakšuzņēmēja / Personas, uz kuru iespējām 

pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus 

parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus 

apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt 

apakšuzņēmēju / Personu, uz kuru iespējām 

pretendents balstās, iepirkuma ietvaros. 

Juridiskas personas pilnvarai pievieno 

dokumentu, kas apliecina pilnvaru 

parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas 

tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 

53. Iepirkumā norādīto speciālista nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. No jauna 

piesaistītajam speciālistam ir jābūt ar līdzvērtīgu vai lielāku pieredzi, tas tiks no jauna izvērtēts 

atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām. 

. 

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

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

jāiesniedz visu personu apvienības, dalībnieku parakstīts, saistību raksta (protokola, vienošanās, 

cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota 

personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām un tā tiks reģistrēta Būvkomersantu reģistrā.  

 

VIII. Tehniskais piedāvājums 

   

55. Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju prasībām 

(Pielikums Nr.1). 

56. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj: 

56.1. Līguma izpildes laika grafiks, norādot būvniecības darbu sākuma un beigu datumu, kā arī 

darbaspēka sadalījumu pa darbu veidiem. Darbaspēka sadalījumam objektā jābūt atbilstoši laika 

normām faktiskā darba izpildei.  

56.2. Pretendenta apliecinājums par būvdarbu veikšanai nepieciešamo tehniku un ražošanas iekārtām, 

kas pieder vai ir pieejamas Pretendentam (ja tiek iesaistīti apakšuzņēmēji, ziņas jāsniedz arī par 

tiem), norādot tikai tos tehnikas veidus un vienību skaitu, kas tiks izmantoti šā iepirkuma izpildē 

(atbilstoši tehniskajās specifikācijās noteiktajam).  

56.3. Brīvā formā sagatavots detalizēts darbu organizācijas apraksts, norādot izpildāmo darbu secību 

un katra darba veida izpildē pielietojamo būvniecības tehniku un iekārtas. 

56.4. Līguma organizācijas shēma un apraksts, kurā aprakstīt katras līgumā iesaistītās juridiskās un 

fiziskās personas funkcijas un to uzdevumus. Shēmā jābūt norādītiem: 

56.4.1. iesaistītajiem galvenajiem speciālistiem (katram speciālistam norādīt vārdu, uzvārdu un 

pozīciju); 

56.4.2. Līgumā iesaistītās puses (apakšuzņēmēji, saistītie līguma partneri u.c. personas, lai tiktu 

aptvertas visas ar projekta realizāciju iesaistītās personas). 

56.5. Informāciju par iepirkuma izpildei piesaistīto darba aizsardzības koordinatoru ar attiecīgu 

kvalifikāciju atbilstoši 2003.gada 25.februāra LR MK noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus” 8
1
.punkta prasībām, iesniedzot atbilstošu kvalifikācijas dokumentu 

kopiju. 

                                                           
12

 Šis apakšpunkts attiecas uz tiem apakšuzņēmējiem / Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, kas nav reģistrēti Uzņēmumu 

reģistrā un uz ārvalstī reģistrētu pretendentu 



11 

 

56.6. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj darba aizsardzības koordinatora rakstisks apliecinājumus par 

gatavību veikt piedāvājumā minētos darbus nolikumā norādītājā būvniecības laikā. 

 

IX. Finanšu piedāvājums 

 

57. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena (bez PVN), par kādu tiks veikti 

Būvdarbi, kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājums 

jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma (Tāmju) veidnei (Pielikums Nr.8). 

58. Pretendenta piedāvātā līgumcena – jānorāda piedāvājuma pieteikumā (Pielikums Nr.4).  

59. Sagatavojot finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.8), jāņem vērā tehniskās specifikācijas 

(Pielikums Nr.1) un finanšu preambula (Pielikums Nr.9). 

60. Līgumcena jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda līgumcena ar PVN (iepirkuma 

līguma summa). 

61. Piedāvājuma cenu ir jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.  

62. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu. 

63. Piedāvājumam jāpievieno arī Finanšu piedāvājuma elektroniskā versija datu nesējā (.xls, .xlsx 

formātā). 

64. Avansu (bez PVN) var paredzēt ne vairāk kā 20% apmērā no līgumcenas. 

 

X. Piedāvājumu atvēršana un izvērtēšana 

 

65. Piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 27.maijā plkst.13:00 Ventspils pilsētas domē Jūras ielā 

36, 2.stāvā, Iepirkumu komisijas sanāksmē. 

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

67. Iepirkumu komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis/iemaksājis nolikuma V sadaļā 

noteiktajām prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu. Ja pretendents nav 

iesniedzis/iemaksājis piedāvājuma nodrošinājumu un/vai tas neatbilst nolikuma V sadaļā 

noteiktajām prasībām, piedāvājumu tālāk nevērtē un pretendentu izslēdz no turpmākās dalības 

Iepirkumā. 

68. Saskaņā ar nolikuma 45.-47.punktu Iepirkumu komisija pārbaudīs vai uz visiem pretendentiem, 

kas iesniedza piedāvājumus un nolikuma 45.3.apakšpunktā minēto personu nav attiecināmi 

izslēgšanas gadījumi.  

69. Iepirkumu komisija pārbaudīs piedāvājuma noformējuma atbilstību Iepirkuma dokumentos 

norādītajām prasībām. Lems par to, vai iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši Iepirkuma 

dokumentu prasībām. 

70. Iepirkumu komisija pārbaudīs pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām. Lems par to, vai 

pretendenti atbilst Iepirkuma dokumentos norādītajām kvalifikācijas prasībām. 

71. Iepirkumu komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskai specifikācijai. Par atbilstošiem 

tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajā specifikācijā norādītajām 

prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti. 

72. Pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes Iepirkuma dokumentu nosacījumiem, Iepirkumu komisija 

pārbauda, vai finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiek konstatētas, tās 

tiek labotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, 

kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. 

73. Ja Iepirkumu komisija kāda Pretendenta piedāvājumā konstatē nepamatoti lēta piedāvājuma 

pazīmes, tā pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu 

paskaidrojumu par cenu veidošanās apstākļiem. Ja pretendents nevar Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā pierādīt cenu veidošanās pamatotību, Iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt piedāvājumu, 

kā nepamatoti lētu. 

74. Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst Iepirkuma dokumentos minētajām 

prasībām, un ir ar viszemāko līgumcenu. 
75. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto līgumcenu bez PVN. 

76. Pirms lēmuma pieņemšanas Iepirkumu komisija veic Pretendenta, kuram būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem pārbaudi saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 8
2
.panta 7.daļu. 

Ja Pretendentam vai 45.3.apakšpunktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto 

līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums 
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par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs informē 

Pretendentu un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas 

— apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 45.3.apakšpunktā minētajai 

personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja 

apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka 

attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 

parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav 

iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā 

77. Ja pretendents, kurš atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, atsauks piedāvājumu, vai nenoslēgs 

Iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Iepirkumu komisija izskatīs jautājumu par 

tiesībām atzīt par uzvarētāju pretendentu, kas atbilst visām prasībām un piedāvājis nākamo 

zemāko cenu. 

78. Iepirkumu komisija ir tiesīga līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir 

pamatojums. 

79. Ar pretendentu, kuru Iepirkuma komisija ir atzinusi par uzvarētāju tiek slēgts Iepirkuma līgums. 

 

XI. Līguma slēgšana 

 

80. Par līguma pamatu tiek izmantots pievienotais līguma projekts (Pielikums Nr.3). 

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

darba dienu laikā jāreģistrējas atbilstoši nolikuma 51.3. un 51.4.punktā noteiktajam. 

82. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8
2
.panta 13.daļu, Pasūtītājs noslēgtā līguma tekstu 

ievietos mājas lapā www.udeka.lv sadaļā Iepirkumi. 
 

 

 

Pielikumi:  

1) Pielikums Nr.1 - Tehniskās specifikācijas uz 49 lp; 

2) Pielikums Nr.2 – Būvprojekti un plānotie Būvdarbu apjomi (elektroniskā formā) 

3) Pielikums Nr.3 - Būvdarbu līguma projekts uz 10 lp.; 

4) Pielikums Nr.4 - Pretendenta pieteikums uz 1 lp; 

5) Pielikums Nr.5 - Pretendenta veikto būvdarbu saraksts uz 1 lp; 

6) Pielikums Nr.6 - Galveno speciālistu saraksts uz 1 lp; 

7) Pielikums Nr.7 - Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts uz 1 lp; 

8) Pielikums Nr.8 – Finanšu piedāvājuma (Tāmju) veidne (elektroniskā formā); 

9) Pielikums Nr.9 - Finanšu preambula uz 2 lp; 

10) Pielikums Nr.10 - Apakšuzņēmēja/ Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

apliecinājums uz 1 lp; 

11) Pielikums Nr.11 - Bankas garantijas forma (paraugs) uz 1 lp; 

12) Pielikums Nr.12 - Apdrošināšanas sabiedrības garantijas forma (paraugs) uz 1 lp; 

 

http://www.udeka.lv/
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Pielikums Nr.4 

 

Pretendenta pieteikums 

2016.gada __.___________________ 

 

Pretendents: _________________________________________________________ 

 

Iepirkums: „Iekšpagalmu tīklu pārbūve, Ventspilī”, identifikācijas Nr. UDEKA2016/6. 

 

Kopējā līgumcena (1 + 2) EUR _____________ (bez PVN) 

Avansa nepieciešamība EUR __________ (bet ne vairāk kā 20% no līgumcenas) 

t.sk. 

1. Teritorijas labiekārtošana Celtnieku ielā 2A, 4, 6 un 8A, Ventspilī, – 1. un 5.kārta, 

ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu pārbūve 

Līgumcena EUR _____________ (bez PVN) 

 

PVN 21% EUR ________________ 

Kopā:  

Līgumsumma EUR ___________ (kopā ar PVN) 

 

2. Teritorijas labiekārtošana Embūtes ielā 49, Ugāles ielā 28 un Celtnieku ielā 10, Ventspilī 

– 4. būvniecības kārta, kanalizācijas ārējo tīklu pārbūve 

 

Līgumcena EUR _____________  

 

PVN 21% EUR ________________ 

Kopā:  

Līgumsumma EUR ___________ (kopā ar PVN) 

 

 Ar šo apliecinām, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tajā skaitā 

būvdarbu būvprojektiem, dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, 

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

vēlamies piedalīties Iepirkumā, pretenziju nav. 

 Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektu, tā tehnisko stāvokli un 

citiem apstākļiem, kas var ietekmēt objekta būvniecību, esam pārbaudījuši būvdarbu apjomu 

atbilstību būvprojektiem. 

 Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus. 

 Apliecinām, ka Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu Iepirkuma līgumu 

atbilstoši šā Iepirkuma būvprojektu un citu Iepirkuma dokumentu prasībām un, ka piedāvājums 

sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām. 

 Apliecinām, ka piedāvājums ir spēkā 60 dienas no Iepirkuma dokumentos noteiktā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa. 

 Apliecinām, ka visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa. 
 

<Pretendenta nosaukums> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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Pielikums Nr.5 
 
 

VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS 
 

Nr. 

p.k. 

Būvobjekta 

nosaukums un 

adrese un veikto 

būvdarbu īss 

raksturojums 

(norādīt ŪK 

apjomu metros 

u.c. informāciju) 

Būvdarbu 

vērtība 

bez PVN 

(EUR) 

Objekta 

Pasūtītāja 

(īpašnieka, 

valdītāja) 

nosaukums, 

adrese, 

kontaktpersonas 

vārds un 

uzvārds,  

telefona numurs 

Būvdarbu 

izpildītāja 

nosaukums, statuss 

(ģenerāluzņēmējs, 

apakšuzņēmējs) 

Būvdarbu veids/i 

(norādīt būvdarbu 

apjomus metros cik 

izbūvēti ar atklāto 

rakšanas metodi un cik 

ar oderēšanas metodi) 

Objekta būvniecības periods 

(uzsākšanas un pieņemšanas 

ekspluatācijā datums – 

diena/mēnesis/gads) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

       

       

 
Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats) 
 

Veikto būvdarbu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par veiktajiem būvdarbiem, kas apliecina 51.8.apakšpunktā prasīto pieredzi. 
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Pielikums Nr.6 
 
 
 
 

Par Pretendenta piedāvāto speciālistu Pretendents norāda informāciju par veiktajiem būvdarbiem, 

kuri apliecina 51.10.1.apakšpunktā norādītā speciālista prasīto pieredzi. 
 

 GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS 
 

Galvenais 

speciālists 

Vārds un 

uzvārds 

Sertifikāta 

numurs  

Profesionālā 

pieredze 

atbilstoši 

Iepirkuma 

dokumentos 

noteiktajām 

prasībām 

 

Statuss (Pretendents, 

personāl-sabiedrības 

biedrs, personu 

apvienības dalībnieks 

vai apakšuzņēmējs 

(Norādīt statusu), vai šo 

personu darbinieks vai 

darba ņēmējs, vai darba 

vai uzņēmuma līgums 

tiks noslēgts, ja 

pretendentam tiks 

piešķirtas tiesības slēgt 

iepirkuma līgumu 

(Norādīt personas 

statusu, nosaukumu un 

speciālista statusu)) 

1 2 3 4 5 

Atbildīgais 

būvdarbu vadītājs 
    

 
 
Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats) 
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Pielikums Nr.7  
 
 
 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS
13

 

 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersona 

Nododamo darbu 

apjoms (% no 

Līgumcenas bez 

PVN) 

Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu apraksts 

1 2 3 

   

   

   

 
Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats) 

 

Pretendents piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20% no kopējās 

iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai 

pakalpojumu līguma daļu 

. 

                                                           
13 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 
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Pielikums Nr.9 

APJOMU TABULAS 

Apjomu tabulas, kas aizpildītas saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu. 

Izpildītājam ir jāizceno visas tāmēs norādītās pozīcijas. Pozīcijas iekļautajām cenām jābūt punktos aprakstīto darbu pilnām vērtībām, ieskaitot visas izmaksas, kas 

varētu būt nepieciešamas būvdarbu laikā darbu uzsākšanai un organizēšanai, kas aprakstīta kopā ar jebkuru pagaidu būvi un tās uzstādīšanu, kas var būt 

nepieciešama, kā arī vispārējiem riskiem, atbildību un pienākumiem, kas noteikti dokumentos, uz kuriem balstās iepirkuma nolikums. Tiks pieņemts, ka izcenojumi, 

kas iekļauti, bet nav ierobežoti visām izmaksām, kas attiecas uz: pieskaitāmajiem izdevumiem, peļņu, izmaksām būvdarbu laukuma organizēšanai, pārbaudēm, 

kvalitātes kontrolei, darbības uzsākšanai, izpildes rasējumu izstrādei, izmaksas, kas attiecas uz līgumiskajiem pienākumiem u.c., kas sastāda darbu daļu un 

aktivitātes, kuras iekļautas Līgumā, ir vienlīdzīgi sadalīti pa visiem vienību izcenojumiem un ietvertas kopējā līguma summā. Ievērojot minēto, pozīcijas izcenojumā 

nav pieļaujama nulles vērtības norādīšana.  

Visas izmaksas jāizsaka eiro (EUR)
14

 bez Pievienotās vērtības nodokļa 21% (PVN). Finanšu piedāvājumā izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un 

izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata. 

Apjomu tabulas ir jāaizpilda atbilstoši 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība"” pēc pievienotā parauga: 
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Summa (EUR bez PVN) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

   
 

 A B Round(AxB=K;2) C D 8+9+10 Round(AxQ;2) Round(KxQ;2) Round(CxQ;2) Round(DxQ;2) 13+14+15 

 

Pretendents nedrīkst dzēst vai koriģēt Iepirkumu komisijas apstiprinātajās Tāmēs formās ierakstīto. 

Uzņēmējam jāpārliecinās par Tāmēs iekļauto apjomu atbilstību Būvprojektiem. 

 

                                                           
14 Pēc Eiropas Savienības Padomes (EP) noteiktā kursa 0,702804 
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Ja tiek konstatēta neatbilstība starp Būvprojektiem, materiālu specifikāciju vai tāmēm, noteicošais ir Būvprojekts. Ja tiek konstatēta neatbilstība starp Būvprojekta 

plāniem un profiliem, noteicošie ir plāni. Par konstatētajām neatbilstībām starp Būvprojektos, materiālu specifikāciju un tāmēs minēto, Ieinteresētajam piegādātājam 

ne vēlāk kā nolikuma 4.punktā noteiktajā termiņā jāinformē Iepirkumu komisija. 

Vienības cena un vispārīgie samaksas nosacījumi 

Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas Līguma izpildes laikā. Papildus darbu vai neparedzētu darbu vērtības noteikšanai, izmantojamas Apjomu tabulās 

norādītās līdzvērtīgu darbu vienības izmaksas. 

Tādu izmaksu pozīciju izmaksas, kurām Apjomu tabulās Pretendents nav norādījis vienības cenu vai summu, ir ietvertas citās izmaksu pozīcijās, kurām ir norādīta 

vienības cena un summa.  

Piedāvājuma cenā, kuru veido izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas 

nepieciešami Līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, atbildīgo institūciju 

rīkojumiem, Līguma noteikumiem, Tehniskajām specifikācijām, Būvprojektiem. 

Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu – tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, 

ekspluatācijai gatavu būvi, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus utml. 

Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, kādas saistītas ar Līguma noteikumu un Tehniskās specifikācijas prasību ievērošanu, piem., 

izbūvēto darbu pārbaudes, ziņojumu sagatavošana, izpilddokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, būvuzņēmēja darba telpu izveide būvlaukumā, transports, 

satiksmes organizācija, darbu drošība, būvvietas apsardze, ielu slaucīšana, būvvietas attīrīšana no gružiem, visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem., pagaidu 

gājēju ceļi, laipas, barjeras, balsti, tranšeju stiprinājumi, piebraucamie ceļi u.c.), būvdarbu vadība, darbinieku algas, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, 

apdrošināšanas, izpildes nodrošinājums un citas Līgumā noteiktās garantijas, informatīvie plakāti, plāksnes, virsizdevumi un peļņa. 

Samaksa par padarīto darbu tiks veikta pēc faktiski padarītā, uzmērītā un izpilddokumentācijā fiksētā apjoma, nevis pēc Apjomu tabulā noteiktā daudzuma. 

Apmaksu par demontētajiem materiāliem veic pēc fakta, ko rakstiski apstiprina Būvuzraugs ar aktu. Ja materiāls tiek demontēts vesels un tiek atrādīts Būvuzraugam, 

apmaksu veic 100% apmērā, bet ja demontētais materiāls tiek bojāts, apmaksu veic 50% apmērā. 

Darbu izmaiņas un neparedzētie izdevumi 

Ja Līgumā tiek noteiktas darbu izmaiņas jāievēro Līgumā noteiktā kārtība un Publisko iepirkumu reglamentējošo normatīvo tiesību aktu normas. 

 

Izmantotie saīsinājumi:   

milimetrs Mm eiro EUR 

centimetrs Cm gabals gb 

metrs M cilvēkstunda c/h 

kilometrs Km mašīnstunda m/h 

kvadrātmilimetrs mm
2
 daudzums Q 
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kvadrātcentimetrs cm
2
 procenti % 

kvadrātmetrs m
2
 frakcija Fr 

hektārs Ha augstums H 

kubikmetrs m
3
 biezums Biez 

litrs L polietilēns PE 

kilograms Kg augsta blīvuma polietilēns PEH 

tonna T polivinihlorīds PVC 

summa Sum polipropilēns PP 

numurs Nr segums Seg 

stunda St nominālais spiediens PN 

nedēļa Ned asfaltbetons ABT 

mēnesis Mēn   
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Pielikums Nr.10 
 

 
 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 
 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, 

APLIECINĀJUMS
15

 

 

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

 

 

Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, 

reģistrācijas numurs un adrese>: 

 

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un 

adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma 

identifikācijas numurs>) ietvaros;  

 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

[veikt šādus būvdarbus: 

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> 

un] 

[nodot Pretendentam šādus resursus: 

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) 

apraksts>]. 

 

 

 

 

<Pretendenta nosaukums> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

  

                                                           
15 Attiecas uz tām Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 
iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām 
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Pielikums Nr.11 

 

Bankas garantijas forma (paraugs) 

 

<Pasūtītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> 

 

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA 

 

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

 

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

 

Ievērojot to, ka  

 

<Pretendenta nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

 

 

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

Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs>” 

ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

  

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

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

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

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

iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

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

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

norēķinu kontu. 

 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā 2016.gada 27.maijā un ir spēkā līdz 2016.gada 25.jūlijam. 

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

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

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

personas parakstu apliecina banka. 

 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi 

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

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

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

Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Bankas/bankas filiāles/ārvalsts bankas filiāles zīmoga nospiedums> 
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Pielikums Nr.12  

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības garantijas forma (paraugs) 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

 

 

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

 

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

 

 

Ievērojot to, ka  

 

<Pretendenta nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Pretendents) 

 

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

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

to, ka iepirkuma nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 

  

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

adrese> apņemamies gadījumā, ja: 

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

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

iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

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

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

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

norādīto bankas norēķinu kontu. 

 

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā 2016.gada 27.maijā un ir spēkā līdz 2016.gada 25.jūlijam. 

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

 

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

starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu. 

 

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

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

Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums> 
 


